


?oc~wafa 
ma~i/azu 

( .. ) <JJoszeJfem Jo wniosku, ze ou/ot'/ są jeJną 
z oznak pierwolnej szfachelnoici Juszr fudzki'ej. 

:Jłas'I, klóre nasza po<pnalwana iprzewrolna 

crwilzacja ze śmieszną f'lchą ipróznością uwaza 

za dzikie, rozumieją rówm'e /otrze jak /zi'ecko -

wrsoki'e uiuchow1'em'e przrtram'a. 

Czlow1ek dz iki i dziecko, pragnąc naiwnie blyszczących przedmiotów, pstrokatych piór, mieniących s ię tkanin, 

wspan1alości sztucznych form, dają świadectwo niechęci do tego. co rzeczywiste i nieświadomie dowodzą w ten 

sposób niematerialności swojej duszy. Biada temu, kto pk Ludwik XV (który nie 1est dzieckiem prawdziwej cywil1zaq1, 

ale nawrotu do barbarzyństwa) posuwa zepsucie do delektowania się zwykłą naturą. Modę należy więc uwazać za 

objaw upodobania do ideału, który w umyśle ludzkim góruje nad wszystkim, co życie naturalne gromadzi w nim 

gnubego, przyziemnego, plugawego; za wzniosłą deformację natury lub raczej za ciągłą 1 nieustającą próbę poprawienia 

natury. Słusznie też zauważono (nie znajduiąc jednak uzasadnienia), że wszystkie mody są czarujące , to znaczy 

względnie czarujące, ponieważ każda jest nowym, mniej lub bardziej szczęśliwym wysiłkiem zmierzającym ku pięknu , 

zblizeniem do ideału, którego pragn1en1e wciąz podnieca niezaspokojony umysl ludzki. Zeby jednak delektować się 

modą, nie powinno się patrzeć na nią jak na rzecz martwą: byloby to tyle samo warte co podziwianie starych ubrań 

w sza~e handlarza starzyzny, luźnych 1 zw1otczalych jak skóra świętego BartlomieJa. Trzeba 1e sobie wyobraz ić 

ożywione, przywrócone życiu przez piękne kobiety, które je nosdy. Tylko wtedy zrozumiemy ich sens i ducha. 

!/esft· więc a/orrzm: 'IKz'lslkie mod'! są czarujące 
razi was 1'ako nazb'll absofuln'I, powi'e/zci'e, a na 

pewno się me omrk~1"e: „wzrslk1"e sfuszm"e uchodzify 



Xhiela ma prawo wydawać się 
czarodziejska i na/naluralna, a nawel 

chcąc lero• spehu"a pewien o6owiązek; 

powinna zadziwiać i urzekać; 

1esl bóslwem, musi być poz/acana, jeś/,· chce 

być uwielbiana, Jlfusi w1'ęc zapozyczać od 

wszyslkich szluk środków, klóre pozwolą j ej 

wznieść s1'ę ponad nalurę, aby bardziej 

poJbijać serca i ujarzmiać umysfr. :J:mc, 

ze o podslęp1"e i szluczności wi'olzą wszyscy, 

jeśl sukces jesl pewny i' efekt nieodparly. 

W tych rozważaniach artysta-filozof znajdzie !atvvo usprawiedliwienie dla wszelkich praktyk we 

wszystkich czasach stosowanych przez kobiety, aby utvvierdzić i, 1eśli można tak powiedzieć, 

uświęcić >'Ne kruche piękno. Wyliczanie ich nie mialoby końca; 1eśli jednak ograniczyć się tylko 

do tego, co nasza epoka nazywa wulgarnie makijażem, któż nie zauważy, że uzycie pudru 

ryżowego, tak glupio wyklętego przez prostodusznych filozofów, ma za cel i rezultat usunięcie 

ze skóry wszystkich plam, którymi tak obelzyw1e obdarzy!a Ją natura, 1 stworzenie abstrakcyjne) 

jednolitości koloru 1 konsystenqi, ta zaś jednolitość, 1ak g!adki trykot. natychmiast upodabnia 

istotę ludzką do posągu, to znaczy do istoty boskie) i wyzszejl Co zaś do sztuczne1 czerni pod

kreślaiącej oko 1 różu na górnej części policzka, to choć stosuje się ie z tych samych powodów 

- potrzeby prześcignięcia natury - rezultat ma zaspokoić wręcz przeciwne wymagania. 

I 

d"'1l !Jłóz i czerń uosabi'aj'ą zycie, zycie na/naluralne i na/mierne; czarna 

(L)J,, oprawa przy/uje 9lę/,; i niezwyflości spojrzeniu, bardzie/jeszcze upodabnia 

oko Jo okna olwarlero na nieskończoność; róz, rozpalając po/,'czek, rozjaśnia 

źrem'cę 1° p1°ękna !warz ko6ieca na6iera lajemnt'czej nam1°ęlności kapfanki. 

!/eś!,· wi'ęc dobrze zoslakm zrozumiany. nie po Io nalezy malować !warz, 

by ordynarnie i bezwslydnie naśladować pi'ękną nalurę czy rywa/,'wwać 

.„..,z mfodością. Zauwazono zreszlq, ze szluczność nie upi'ększa brzydoly 

i moze skzyć lylfw pi'ęknu. J(/óz odwazyf6y si'ę przypisać szluce bezpfo/ną 
junkcj'ę naśladowania na lury?~ ma powodu ukrywać makijazu, 

udawać, ze 90 nie ma; p rzeciwnie, niechaj /,ędzie widoczny. jeśl nie 

w sposó/, p rzesadny. Io przynajmniej szczery. 

Jim, klórym lępa powara wzbrania szukać pi'ękna w je90 najdrobm"ej

szych nawel przejawach, chęlnie pozwalam śmiać st'ę z m0t'ch refleks/ 

i oskarzać l e o dziecinną solenność; surowa ocena lych ludzi w m'czym 

mnt'e nie dolyka; dość mi odwo!ania si'ę Jo p rawdziwych arlyslów i lych 

kobie!, które przyszfr na świal z iskrą świ'ęle90 09ni'a ipra9ną ukazać .Ytf 

cak w je90 t/asku. 

Charles Baudelaire 



!fs10/a, klóra J/a wi'ększości męzcz'lzn 1esl 

źróJkm najz'jwsz'lch, a nawel, pow1eJzm'l Io 

ku hań61e rozkosz'/ plozop'czn'lch, naj6arJz1ej 

lrwa{ych radości,· J/a klórej i ku klórej 

zmierzają wsz'lslkte 1'ch w'lsi/li; 

straszna 1 nieprzenikniona Jak Bóg (z tą różn icą , że nieskończoność nie daje się przeniknąć , 

poniewaz oślepilaby i unicestwiła skończoność , istota zaś, o której mowa, iest dlatego 

niezrozumiała, że nie ma nic do powiedzenia); nazvvana przez Józefa de Maistre'a pięknym 

zwierzęciem, którego wdzięki roMeselają 1 ułatwiaią grę tak powazną Jak polityka; dla której 

i przez którą powstaią 1 rozsypują się fortuny; dla której, a Mlaszcza dzięki której artyści 

1 poeci cyzelują swoje najmisterniejsze klejnoty; która Jest źródłem radości na1bardziej podnie

cających i na1bardziej zapladniających c1erp1eń, slowem, kobieta - nie iest dla artysty(. „) 

tylko samicą mężczyzny. To raczej bóstwo, gwiazda kierująca każdą myślą męską : to odblask 

wszystkich uroków natury streszczony w jednej osobie; przedmiot uwielbień 1 najżywszych 

zainteresowań, 1aki panorama zyc1a może ofiarować umyslowi kontemplacyjnemu: idol być 

może głupi, lecz olśn iewający, uroczy, jego spojrzenia rządzą losami i wolą . 

~ni Io zwierzę, klórero prawi/kwo spojone czknki lają doskonafy 

prz'/JfaJ harmonii; ani uc1"ekśmeme cz'lslero pt'ękna, o jakim 

marz'l/b'I rzeź6iarz w chwilach surow'lch zam'lśfeń: me, le90 /,'lfo/,'/ 

nt"e dość, a6'/ w'/lfumacz'/ć zkwny i la1emnt'czy czar ( · ·) 

X61ela 1esl świalkm, spojrzemem, zaproszem"em Jo 
szczęścia, mek1eJy skwem: nade wsz'lslko 1einak 

09ólną harmonią, me !'I/ko Jz1'ękiposlaw1e i ruchom 

ciafu, ale lakze Jz1'ęki muśft"nom, 9azom, wielkim 

i miyocąc'lm o6kkom spowijających ją lkanin, klóre 

slanowią mejako alr'/6u!'I i p1edeslaftej boskości; 

Jz1'ęki melakm i minerakm śftz9aj'ącym si'ę wokóf 

ramion i szyi. dorzucaj'ąc'lm iskier Jo 09nia 1ej 

spojrzeń /u/, szepcąc'lm 1ej fu90Jme Jo ucha. !/aJi 

poela, opi'suj'ący prz'l/emność 09/ą/ania pt'ęknej 

kob1"ely. ośm1eft·lby s1'ę oJJzieft·ć ją 0J1ej slroju? 

7f;akim męzczyźme um1e1'ęlme skomponowana 

loale!a, na uft'cy. w lealrze, w parku, me wzhuJzifah'I 

hezinleresowne90 zachw'llu, w cz'l/ejpam1'ęci nie 

zachowa/h'/ st'ę o6raz zfączon'/ z urodq le/: klóra 90 

nosi - z o6u, ko61el'I i sukni, cz'lniąc cakść 
m"erozdz1elną? Charles Baudelaire 
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l smlrerc Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Xr rlosr g' trzr r'°3r 
!o 99Xec!& wr3olu'ch 'otg'et 99 eJw!{]j7/°J!{]j 7l!tee 

Edward Albee, „Trzy wysokie kobiety" (czytam w przekladzie Małgorzaty Semil); 

przedstawia Osoby. „A - bardzo stara, chuda, wladcza, dumna, sprawna umyslowo 

mimo zaawansowanego wieku. Paznokcie szkarlatne, wiosy 5tarannie uczesane, makijaż 

Piękna koszula nocna 1 peniuar. B - wygląda miej więcej tak, jakby wyglądala A, mając 

pięćdziesiąt dwa lata; ubrana zwyczajnie. C - wygląda mniej więcej tak, Jakby wyglądala 

B, mając lat dwadzieścia sześć". A B, C, czyli Jesień, lato i wiosna. 

B 1 C, a co dopiero dz1ewięćdziesięmJedno - czy dz1ewięćdz1esięciodwuletnia A wiedzą, 

ze umierają. B do C, lato do wiosny: „Ukończenie szesnastu lat to początek końca" 

B, dalą ,Wciągasz powietrze„. i wypuszczasz . Za pierwszym razem zmuszają cię do 

tego klapsem, trzymając głową w dół . A ostatni „. cóz , przy ostatnim wszystko 

wypuszczasz„ . 1 tyle" . B, filozoficznie : „Się zaczyna„ . a potem się przestaje" . B, niby 

życiowo, lecz oknutnie: „Chcialabym, żeby dzieci się tego uczyty - żeby sześciolatek mógt 

powiedzieć »umieram« 1 wiedzia!, co to znaczy" 

A B, C wi edzą, ze um ie rają . Śmierć Jest wpisana w życie . Zatrzymać przemijanie, wieczne koło . Pokazać, 
przeciwstawić mu „paznokcie szkarlatne, włosy starannie uczesane, makijaż" . Na pohybel zimie, której „nie ma" . 

A B, C udają, że nie ma, nie będzie zimy. Ani nawet jesieni 1 lata. Robią wszystko, aby wciąz - latem, jesienią -

trwała wiosna. Czy to mądrość tak mówr, czy hipokryzjal Tragiczny absurd walki życia ze śmiercią jest Jak zakład . 

Bez zimy nie będzie Jes1en1 ani lata, ale bez zimy nie ma też JUŻ nigdy wiosny. Bez śmierci nie ma prawdziwego 

zyc1a. 



A, B, C jako jesień , lato i wiosna bez zimy. Psychiczne trupy, po które nie sięgnęla jeszcze śmierć 

fayczna - zgotowaly sobie o wiele gorszą inną śmierć . Absurd trwania bez początku i końca, bez 

śmiechu 1 strachu, bez milości 1 bez cierpienia. 

Na obliczu naszego wspólczesnego nailepszego ze światów, który głosi utopię wiecznej wiosny czy 

lata bez zimy, a chyba i bez jesieni - wypisane są imiona innej śmierci. 

Samotność. Nonsens. Obcość. Belkot. Kicz. Nicość. 

Jl{;nąwsz'I Jziewi'ęćtlziesiąlkę. ni'ei mi'erie/ni cf1ru/Jtru'lowie /racą 
zęh'/ i wks'/; nie maj'ą w /'Im wieku juz zaJne'lo smaku, lecz bez 

prz'//emnoici i apel'llu 1eizą ip~'ą wsz'lslko, co olrzymają. C/wroh'I, 

klórym poJfe'/a/i, lrwają nadal nie male1'ąc i nie rosnąc. J/tswiqc 

zapomina/'ą zw'lk fych nazw przeJmi'olów i imion osób, nawel !'Ich, 

klóre są i'ch najlepsz'lmiprz9jaciofmi i kr.ewn'lmi. ~la lej samej 

prz'lczyn'I cz'llanie ni'fJ'I me sprawia im przrjemności, 9/yz pami'ęć 
ich me moze do/rwać oJ począlku Jo końca zdania: i lak owo 

niedoma9am"e pozbawia ich 1eJ'lnej rozr'lwki, Jo klórej inaczej /,'//,-/,'/ 

sposobni. 

Trzy kobiety w „zamożnej" sypialni w stylu francuskim, lóżko pośrodku sceny, koronkowe poduszki, śliczna narzuta, 

piękne obrte jedwabiem foteliki, jedwabne story w oknie, wszystko w pastelach. C: .Zadziwiająca rzecz - próżność". 

B: Jak samo Jak zapominanie". A wraca do wspomnień, boi się utraty godności i kontroli, maleje. A: .Byłam wysoka 

i przystojna („.) (płacze) Zmalalaml Juz nie jestem wysokal". B do A. cierpliwie 

Jak już jest, że z biegiem lat male1emy. Także w ciągu dnia: rano c.zlowiek iest 

wyższy, niż wieczorem. (. . .) Przez dzień kręgoslup osiada". A „bez kręgoslupa" , 

z nie poplaconym1 rachunkami, antysemrty.zmem, demencją , ale o szkarlatnych 

paznokciach, starannie uczesanych wlosach, w makijażu. Pośrodku sypialni , 

między Bi C. pośrodku sceny. B: ,Wszyscy umieraią" . A: „(do siebie) Oprócz 

mnie, być może". B do C: .Oprócz nas". 

To nie jest tylko sztuka o porach życia, karleniu, śmierci i A, B, C są uosobieniem 

c.zegoś daleko więcej, niż tylko kolejnych etapów degrengolady, starzenia się , 

popadania w dziwactwa. Te trzy kobiety są i nie są jedną osobą, bo pora zycia 

każdej - jes ień A, lato B i wiosna C - jest inna, a nieśmiertelna kobiecość ta 

sama. Edward Albee, krnąbrny potomek Becketta i Ionesco, przeciwstawia 

śmierci kobiet nie tylko „paznokcie szkarlatne, włosy starannie uczesane, maki1az" 

Ich nieśmierte lność okaże się wywodliwa z babstwa, z sypialni, z kalendarzyka. 

z biologii. Pleć przekracza granice życia wewnętrznego 1 osiada na zewnętrzu, 

to oczywiste. W Trzech wysokich kobietach pleć prosi do tańca śmierć i prowadzi 

taniec, uwodzi śmierć - sama nieśmierte lna. 

:J:.az, kieJ'I juz 1eslem siar'/, m"ek1eJ'I o zmroku witlzę olwarle drzwicz

~i oJ pt"eca, blask idąc'/ po brunalnoczerwonejpoJfoJze, dwa falefe zbk 

zone do c1epfa . prósząc'/ za oknem śm"e9 i sfyszę ma/kę cz'llającq mija~ąi 
baśń. X szmarn'I morJ, ośmieszone c1"erp1"em"e i spehu"am"e ru'ę losu. 

Gin 'lfinlermiirchen. 



Pomyśleć o sobie - tak umie starość - w trzeciej osobie, a nawet - tak umie kobiecość - w trzech osobach. Patrzeć 

na siebie z boku, ale pomnożyć się: ja w trzeciej osobie 1 ja w trzech osobach, w porach życia . Kiedy śmierci nie 

ma, nie ma pór życia 1 czas staje się Jednym wymiarem trwania bez przeszlości , teraźn iejszości 1 prżyszłości . Starość 

mówi podobno o sobie, że jest 1ak wymlócone zboże , Jak słoma, od której dawno oddzielilo się ziarno. A. B i C 

do gry z przemi1an1em 1 śmiercią angazuią pleć . .AJe nie tyle biologiczną kobiecość, de płeć całe dlugie lata os1adaJącą 

na zewnętrzu, przesycającą otoczenie, od manicure i makijażu po koronki na poduszkach i Jedwabie w oknach 

sypialni. 

Zboże zostalo wymlócone, nadeszla starość, ale nieśmiertelna pleć zdążyła się 

zmaterializować na zewnętrzu. Cialo A niep1-zytomne po wylewie leży na lożu 

śmierci, któreJ nre ma, więc pleć A nadal spaceruje po sypialni 1 peroruje, ciągnie 

- na zewnątrz - swój monolog wewnętrzny. 

„!\' pól siedzi, pól l eży na łóżku Jak kukla, wymlócona słoma, z której nieśmiertelne 

ziarno, pleć, A pojawia się „ubrana w śliczną suknię koloru lawendowego". 

Makijaż 1 Jedwabie, manicure i koronki, starannie ulożone włosy i suknia koloru 

lawendowego jako atrybuty nieśmiertelnej kobiecości personalizują ją, sprowadzaJą 

na scenę: oto A, a raczeJ A B 1 C. Nieśmiertelność tak samo Jak śmierć sprawia 

Jednak, że życi a nie ma. Nie ma prawdziwego życia bez prawdziwej śmierci, 

versus: nie ma życia z nieśmiertelnością . 

Starość pragnie wspominać młodość i pamięć Jest inną nazwą tej niebezpiecznej 

gry, którą rozpoczęly A B i C ze śmiercią . Dramat anamneży, prżypominania sobie 

na tym właśnie polega, że wspomnienie uzewnętrznia się Jako opowieść 1 nie iest 

w stanie odtworzyć wspólnoty przezyć. jeśli pamięć naznaczona jest p łcią albo 

wspomnienie prżyWodzi przed oczy sceny namiętne, istota anamneży- przeżycie, 

akt, czyn - okazuje się nieprzekazywalna. 

Nalezy bowiem do wydarzeń czy poruszeń życia wewnętrznego, których nie 

potrafimy wyprowadzić na zewnątrz i zmaterial izować . 
o 

Kobiecość Jak o niej mówią A B i C jest tylko cialem płci, która ma 

jesme duszę . 

Nie wiem, czym iest dusza płci 1 Edward .AJbee nie umie mi albo nie 

chce dać latweJ odpowiedzi . 

Daie jednak do myślenia. Najpierw wtedy, gdy A gubi się w swym 

monologu wewnętrznym, we wspomnieniach, które tylko ona może 

na nowo przeżyWaĆ. Potem wtedy, gdy A milknie na lożu śmierci, 

której nie ma, a Jej wspomnienia snuje A w lawendowej sukni. 

Wreszcie wtedy, gdy A JUŻ wie: Jo jest naiszczęśliwsży moment. 

Kiedy już wszystko dokonane. Kiedy przestajemy. Kiedy możemy 

przestać" . 

Tak, to jest sztuka o grze pici ze śmiercią, o nieśmiertelnej płci 

i śmierci, którei nie ma. Lecz iest to także , a moze przede wszystkim 

~-- sztuka o klęsce ciala pici i szukaniu dusży płci , której imieniem jest -

no o lepsze słowo - milość. W absurdalnym, samotnym, obcym, ----ki cz o wa tym świecie Trzech wysokich kobiet Edward .AJbee ukazał świat 

bez śmierci , czyli także bez milośc1. Pustkę czlowieczeństwa bez 

milości i śmierci, Cżylr - tak naprawdę - bez dusży. 

Fbznoń, w styczniu 1999 Sergiusz Sterna-WochCM'iok 

/fa sam towiem na w!asne oczr widzia!em cfytil!ę Xmejską 
zamkni'ęlą w zawieszonej hulk a kie/'! chkpc'I powiedzieli- Jo mej 

»cfybJ/o, cze90 chcesz?«, obzekfa: »Chcę umrzeć«. 



MAGDALENA i JÓZEF BEJNAROWICZOWIE 

KATARZYNA i MICHAŁ BOGAJEWICZOWIE 
MAREK BYKOWSKI 

BARBARA 1 JERZY BYRTOWIE 

BOGUMIŁA 1 ROMAN CZECHOSCY 
!WONA i lUKASZ DOMAŃSCY 
KRYSTYNA i LECH DREWNOWSCY 

KATARZYNA i PIOTR DYLEWICZOWIE 

DAMIAN FILIPOWIAK 

NINA 1 ANTONI GIERSIGOWIE 

KRYSTYNA 1 WŁODZIMIERZ GOLOWIE 

KRYSTYNA i KRZYSZTOF JAKUBOWSCY 

MAŁGORZATA 1 DARIUSZ JEDLIŃSCY 
ANNA 1 ANDRZEJ KAREŃSKl-TSCHURL 
LIDIA 1 STEFAN KLEPACCY 

IZABELLA i EUGENIUSZ KLIMASZEWSCY 
MAŁGORZATA i GRZEGORZ KORYTOWSCY 

DANUTA 1 MARIAN KRÓLOWIE 

EWA 1 WOJCIECH KRUKOWIE 
GRAŻYNA i MARIAN KRYŁOWICZOWIE 
WIKTORIA i JANUSZ KUJAWIŃSCY 
GRAZYNA i JANUSZ KULClYKOWIE 
IRENA i HENRYK MACIEJSCY 

RENATA 1 ZENON MAŁKOWSCY 

ELZBIETA i LESŁAW MARKIEWICZOWIE 

RENATA 1 TADEUSZ MATAClYŃSCY 
STANISŁAW MĄDEREK 

MAŁGORZATA MERCIK 

KRYSTYNA i JERZY NADWÓRNI 
DAWID NEY 

ULANA i MARCEL OKUPNIAKOWIE 

EWA 1 PIOTR PACHUROWIE 

EWA PAŁKA 
H,ĄNNA i IRENEUSZ PILARZOWIE 

MARIA i TADEUSZ PISKORSCY 

pa Ir vn 6 VD DANUTA i HENRYK PRZYBYLSCY 

CZESŁAWA 1 ANDRZEJ ROGOWSCY 

DOROTA i KRZYSZTOF RYB.ARClYKOWIE 

GRAZYNA SKRZYDLEWSKA-NIEZGODA 
i KRZYSZTOF NIEZGODA 

BARBARĄ 1 MARIUSZ SŁOWIŃSCY 
DANUTA SOKOŁOWSKA 

ELZBIETA 1 ROMAN STASIEROWSCY 

ZINA 1 MARCIN STELMACHOWIE 

WANDA i ROMUALD SZPERLIŃSCY 
KRYSTYNA i MICHAŁ SZULCZEWSCY 

ALINA i MICH,ĄŁ WALClYKOWIE 

MARIA i WŁODZIMIERZ WALKOWIAKOWIE 

ALICJA 1 LESŁAW WIATROWSCY 

ARLETA 1 WŁODZIMIERZ WIATROWSCY 

EWA 1 ZDZISŁAW WIDOWIE 

ANNA 1 ANDRZEJ WITUSCY 

BEATA GALLAS-ZALASZEWSKA 

i WALDEMAR ZALASZEWSKI 

ELZBIETA i MACIEJ ZI ELIŃSCY 
GIZELA i PAWEŁ ZEGOTA-RZEGOCIŃSCY 
IRENA i ANDRZEJ ZOŁĄDKOWSCY 

oraz 

ams 

_ _. _ . -.IJ.42·111 

Spełniamy pragnienia 

lealru 

łR ł: --·-

wspiera p0nansowo , orranizacy/nie i duchowo d ziafulnoil lealru 




