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KOWAL Panie Jezu Chryste, 
Zanim przyszedłeś 
Na tę ziemię Ty, 
A za Tobą, Panie Jezu, 
Te wszystkie diabły, 
Ta ziemia była rajem, 
A bogowie, których 
Kiedyś czciłem ja 
I tacy jakja, 
Nie wiedzieli, 
Co to pycha, 
Co to gniew, 
Co to zawiść, 
Co to chciwość, 
Co to lenistwo, 
Co to nienasycenie, 
Co to dzikie żądze. 

Bogowie, których 
Kiedyś czciłem ja 
l tacy jakja, 
Wiedzieli, 
Że tak to tak, 
Że nie to nie, 
Że honor to honor, 
Że miłość to miłość, 
A śmierć to śmierć. 

Ale przyszedłeś Ty, 
A za Tobą, Panie Jezu, 
Te wszystkie diabły! 

I zniszczyliście 

Szpadą, ogniem i trucizną 
Takich jak ja, 
Którzy czcili 
Starych bogów 
Za to, co wiedzieli. 

I zamieni l iście 

Tę ziemię w piekło ! 

Ale ja uwierzyłem, 
Że Ty, Panie Jezu, 
Jesteś nowym bogiem, 
I przestałem czcić 
Starych bogów, 
Ale nie vvymawiałem 

Twego Imienia nadaremno, 
I czciłem ojca mego 
I matkę moj ą, 

I nie zabij ałem, 
I nie cudzołożyłem„. (- ) 
I nie kradłem, 

I nie kłamałem, 

I nie pożądałem żony 
Bliźniego mego, 
Ani domu, 
Ani osła, 
Ani wołu, 

Ani żadnej rzeczy, 
Która jego była. 
I całe moje życie 
W mojej starej kuźni 
Ciężko pracowałem 

N a trochę forsy, 
Żeby pan Bieda 
Miał swojąkość, 

A ja swoje tinto, 
I żebym mógł 

Pograć w truko 
I z Lolą 
Zatańczyć malambo„. 

PIES Hauuu.„ 

Tadeusz Słobodzianek, Kowal Malambo. 



Słowniczek 

Ave Ma1ia-łacińskie: „Zdrowaś Mario", pozdrowienie. Odpowiada się: „A ve", „Zdrowaś" . 

Bar - miejsce, gdzie pije się tinto, gra w truko i tańczy. 
Bandeonon - argentyński rodzaj akordeonu, hannonii . 
Boleadoras- argentyńskie lasso z trzema kościanymi kulkami. 
Bombo-wielki bęben. 
Cyrograf - umowa z diabłem , często podpisywana krwią. 
Deo gracias -łacińskie: „Bogu niech będą dzięki", w kościele katolickim 

śpiewa się na zakończenie mszy świętej. 
Drzewo ginko - drzewo rosnące w Ameryce Południowej i używane 

przez Indian do leczenia róznych chorób. 
„El Docktor z Niemiec" - doktor Faust, który podpisał z Mefistem 

cyrograf: oddał swoją duszę za młodość, która miała trwać do chwili , kiedy 
Faust zawoła: „Trwaj, chwilo, jesteś piękna!" Opisany między innymi przez 
Goethego i Marlowe' a, poetów. 

Envido - patrz: truko. 
Flamenco - popularny taniec hiszpański o pochodzeniu żydowsko-

arabskim. 
Flor - patrz: truko. 
Forsa- pieniądze. 

Ford Falcon - argentyńska firma produkująca samochody, czołgi itd. na 
licencji amerykańskiej. W okresie puczu wojskowego w Argentynie, okrzyk 
„Ford Ford Falcon! Falcon Falcon Ford!" odpowiadał polskiemu okrzykowi 
„Zomo Gestapo" podczas stanu wojennego. 

Gaucho - argentyński rodzaj kowboja. 
Guapo - argentyński rodzaj gangstera. 

Incognito - łacińskie: po kryjomu, w przebraniu, tajnie. 
Lola-popularne imię dziewczyny. 
Macarone - włoskie „Makaroniarzu''. 
Malambo - popularny taniec gauchów, rodzaj stepowania, czeczotki, hopaka. 
Mercedes - popularna niemiecka firma samochodowa. 
Merde - francuskie : „Kupa". 
Palurdo- argentyńskie: „Pało!" 

Pampa - argentyńska preria, step. 
Papanata -włoskie : „Kartoflarzu!" 
Pedant - człowiek dokładny, precyzyjny . 
Pieśń sefardyjska - pieśń Żydów hiszpańskich, którzy nie poddali się asymilacji i zachowali 

swój niezależny obyczaj i kulturę, tak zwanych Sefardyjczyków. 
Pucha di go - hiszpańskie: „Kurczę pieczone!" 
Punko - argentyński punk. 
Retruko - patrz: truko. 
Samba- popularny południowoamerykański taniec I udowy. 
Scheisstrack - niemieckie: „Brzydko pachnący brud!" 
Sombrero-południowoamerykański kapelusz przeciwsłoneczny. 
Tabakiera - pudełko do tytoniu albo tabaki. 
Tango - popularny argentyński taniec powstały na początku XX wieku. 
Tinto - lekkie wino hiszpańskie albo włoskie. 
Trnko-popularna argentyńska gra w karty, które są w czterech kolorach: szpada, szklana, 

pała, złoto. „Truko" znaczy: oszustwo, sztuczki i tak dalej. Licytuje się śpiewając : envido, 
chcę albo nie chcę, truko, retruko (podwójne) , quatro (poczwórne), flor (kwiat, cud) i kontra flor 
(więcej niż flor) , kiedy to wygrywa się wszystkie pieniądze jakie są w banku. Dla zachowania 
pozorów gra się na punkty czyli na fasolki . Truko jest grą hazardową. 

Witold Gombrowicz - wielki polski pisarz ( 1905-1969), który spędził w Argentynie 22 
lata swojego życia. Jego twórczość, w której kpina, szyderstwo a zarazem głęboka moralistyka 
mieszają się ze sobą, jest w Argentynie do dziś bardzo popularna. 

(Tadeusz Słobodzianek, Dialog 7 Il 993) 

TADEUSZ SLODODZIANEK 

KOWAL MALAMBO 
Argcutyńslia historia 

Dla Adriany 

Adriana Pizzino 

Tinto, truko i malambo 
Tadeusza Słobodzianka poznałam kilka miesięcy po moim przyjeździe do 
Polski z Argentyny, w roku 1987. Było to w Białymstoku, dokąd 
przyjechałam na staż reżyserski . Nawet nie wiem, kiedy się zaprzyjaźni
liśmy. 

Siedzieliśmy wieczorami, piliśmy yerba-mate - południowoamerykańską 

herbatę, której potężny zapas przywiozłam z Buenos Aires - na zmianę z 
polską wódką i opowiadaliśmy sobie nawzajem o naszych krajach . O 
wszystkim: co się je, co się pije, co tańczy, a co czyta. W Argentynie 
właśnie skończyła się dyktatura wojskowa, Polska wychodziła ze stanu 
wojennego, jeszcze były kartki. Było o czym gadać. 
Potem z Hektorem Fiore, argentyńskim kompozytorem mieszkającym w 
Polsce, uczyłam Tadeusza naszej narodowej gry w karty: truko. Było 
sporo zabawy, bo truko polega na oszukiwaniu -wygrywa ten, kto łże . 

Rżnęliśmy więc w karty, łgaliśmy jak z nut i popijaliśmy tinto, które 
dostałam z ambasady. 
Jeszcze później, kiedy Tadeusz pracował nad „Człowiekiem przedmieścia" 
Borgesa, tłumaczyłam mu, co znaczyło kiedyś dla Argentyńczyka tango . 
Że była to cała kultura, powstała z wymieszania różnych tradycji 
europejskich, które do Argentyny przywieźli w XX wieku emigranci. Innym 
razem móvviłarn czym była zamba ('), romantyczny taniec we dwoje, 
który nie ma nic wspólnego z brazy lijską sambą. Opowiadałam mu o 
mężczyznach, którzy wieczorami siedzieli w barze, pili tinto, grali w truko 
albo domino i wychodzili dopiero wtedy, gdy żona stawała w drzwiach i 
wrzeszczała „Pedro, do domu'"· A kiedy się pokłócili przy kartach, w 
ruch szły noże, zwane seviliano. 
Z tych rozmów narodził s ię „Kowal Malambo". 
Na początku była stara legenda argentyńska, którą kiedyś przeczytałam 
w powieści „Don Segundo Sombra" Ricarda Gi.iiraldesa. Wszyscy w 
Argen tynie to znają. Opowiada ona o tym, skąd się na świecie wzięły 
bieda i nędza, a bohaterem jest kowal imieniem Bieda, który zaprzedał 
duszę diabłu i co dwadzieścia lat wykręcał się od piekła. 
Tadeuszowi ta historia bardzo się spodobała i postanowił napisać sztukę. 
Do bajki dodał to wszystko, czego dowiedział się z naszych rozmów o 
Argentynie. Co jakiś czas podrzucał mi kolejną wersję do przeczytania i 
pytał, czy wszystko się zgadza. Zgadzało się. Nagle w starej legendzie 
pojawiła się mojaArgentyna. 
Pojawił się wiek XIX, gdy żyła jeszcze tradycja gauchos, pastuchów 
argentyńskich, którzy pili tinto, grali w truko i tańczyli mal ambo - taniec, 
tańczony przez samego mężczyznę, takie argentyńskie flamenco . 
Pojawił się wiek XX, kiedy do Argentyny docierały kolejne fale emigracji 
z Europy: pierwsza na początku wieku, druga w latach kryzysu i trzecia 
po drugiej wojnie światowej. Oderwani od korzeni, stłoczeni w ciasnych 
mieszkaniach ludzie wspominali swoje utracone ojczyzny. Jedni po włosku, 



drudzy po niemiecku, inni po hiszpańsku, jeszcze inni po polsku. Z tej frustracji 
narodziła się namiętność i melancholia tanga. 
I wreszcie współczesność. Czasy ostatniej dyktatury wojskowej, kiedy słowa 
„Ford Falcon" nie kojarzyły się z dobrym samochodem, ale z policją polity
czną, która jeździła wozami tej marki. 
Tak, co dwadzieścia lat, zmieniał się w sztuce Tadeusza świat Kowala Ma
lambo. 
Tak zmieniał się mój świat. Dziś nie ma gauchos, malambo zobaczyć można 
tylko w teatrze, a bary, w których tańczy się jeszcze prawdziwe tango policzyć 
można na palcach jednej ręki. 
„Kowal Malambo" to historia ginącej kultury tradycyjnej . Kiedy na Nowym 
Kontynencie pojawił się Kolumb, a za nim jezuici, ludzie musieli wyrzec się 
swoich starych Bogów. W zamian otrzyma! i nowego Boga, katolickie poczucie 
winy, nieznane wcześniej słowa i choroby. Odtąd w Ameryce Południowej 
różne kultury nawarstwiają się i wypierająjedna drugą. 
Kiedy pierwszy raz wzięłam do ręki „Kowala Malambo" Tadeusza Słobo
dzianka, poczułam, jakbym czytała historię swojego życia . Zrozumiałam, 

że moich anegdot i opowieści słuchał sercem. Jestem emigrantką, a emigrant 
zostawia wszystko za sobą. Czuje się osamotniony, pozbawiony własnej 
tradycji i kultury. 
Dzięki Tadeuszowi wszystko to odzyskałam. 

Adriana Pizzino 

przełożył Roman Pawłowski 

Argentyna pełna jest cudów i czarów, ale czar ten jest dyskretny, spowity w 
uśmiech, który nie chce wyrazić za dużo. 
Kraj ten, nasycony młodzieżą, ma w sobie jakiś arystokratyczny spokój właściwy 
istotom, które nie potrzebują się wstydzić i poruszająsię łatwo. 
Mowa tu wyłącznie o młodzieży, ponieważ cechąArgentyny jest uroda młoda 
i „niska", ta przy ziemi, nie znajdziecie jej w większych ilościach w sferze 
wyższej lub średniej. Tu tylko gmin jest dystyngowany. Tylko lud jest 
arystokratyczny. Tylko młodzież jest nieomylna w każdym akcencie. Jest to 
kraj na wywrót, w którym szczeniak, sprzedawca literackiej revisty, ma więcej 
stylu od wszystkich jej współpracowników gdzie salony - plutokratyczne 
lub intelektualne -przerażająswojąnijakością, gdzie na granicy trzydziestki 
następuje katastrofa, zupełne przeobrażenie się młodości w dojrzałość„„. 

Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-1956. 

Tadeusz Slobodzianek 

Myślę, że teatr przy całym swoim kłamstwie i ułudzie, 
paradoksalnie powinien służyć mówieniu prawdy 

i wyrażaniu prawdziwych uczuć. 
To uważam za uczciwość teatru 

i wobec widza, i wobec samego siebie. 

Tadeusz Słobodzianek 



Najbardziej prestiżowe polskie wyróżnienie literackie -Nagrodę Fundacji im. 
Kościelskich przyznano w 1994 roku Tadeuszowi Słobodziankowi za całokształt 

twórczości dramaturgicznej i teatralnej. Nagrodę „Paszport Polityki'', wyróżniającą artystów, 
„których dzieła zasługują na to, by je promować w świecie" otrzymał w 1994 roku Tadeusz 
Słobodzianek. Dramaturg, reżyser, krytyk teatralny (recenzje pisał pod pseudonimem Jan 

Koniecpolski w „Studencie", „Polityce", madryckim „Per Publico"), kierownik literacki w 
teatrach w Kaliszu, Poznaniu, Łodzi , Gdańsku, Białymstoku; współtwórca w 1991 roku 

Towarzystwa „Wierszalin"; od niedawna dramaturg w Teatrze Dramatycznym 

Rodzina. 

Tadeusz Słobodzianek: 
Urodziłem się w Jcnisiejsku na Sy berii w 1955 
roku ... 
Wróciłem do kraju z rodzicami kiedy byłem 
niemowlęciem. Tyl ko jakieś fotografie z Syberii 
zosta ły. I wspomnienia. Oboje rodzice nie żyją od 
da'vvna. Ojciec pochodził ze Lwowa, mama z Bia
łe gostoku chociaż związana była bardzo silnie z 
Wilnem, gdzie przed wojną studiowała. Oboje byli 
AK-owcami, oboj e zostali aresztowani w 44 roku 
przez NKWD, chociaż enkawudziści, którzy przy
sz li po mamę przebrani byli w mundury bcr
lingowców, na czapkach mieli „kur icc", a ich pier
wsze słowa były: „Ruczki w górze I " W więziennych 
łagrac h i na „wolnej zsyłce" w Jcnisicjsku, gdzie 
poznali się i gdzie urodziłe1n s ię ja, spędzili po 
dwanaście lat. Co ciekawe, ojciec był katolikiem , 
mama była prawosławna. 
Zgodnie z tradycją, odziedziczyłem wiar<~ po ojcu i 
mam nawet maturę z katolicyzmu, ale jednocześnie 
obecność prawosławia w mojej rodzinie pozwa lała 

mi się dystansować do katolicyzmu i odwrotnie . I 
tak naprawdę do obu zbl i żaly mnie obrzc,:dy. Glów
nie pogrzeby. 
B yłem późnym dziecki em; wszyscy na moich 
oczach umierali. Cala ogromna rodzina o tradycji 
spauperyzowanej co prawda, ale jednak szlachty 
kresowej. (- ) 

Ojciec wpaja! mi mitologię Lwowa, mama -
Wilna, ciotki - przedwojennego Białegostoku z 
jego wszystkimi uwarunkowaniami re I igij nym i i 
narodowościowymi. Wśród dal szej rodziny i 
przyjaciół byli Białorusini, Ukra i11c y, Li twin i, 
Niemcy, Żydzi, Rosjanie, a jeden z moich wuj ków 
był nawet rosyjsko-francusko-szwedzkim baronem. 
Na rozmaitych rodzinnych uroczysto śc i ach opo
wieści o tajdze i kręgu polarnym miesza ły s i ę z opo
wieściami o Łyczakowie, Paryżu, Madagaskarze. 
Co to jest Katyń - wiedzi ałem zanim nau c zyłem 

się czytać i pisać. (- ) 
Dzięki mojemu rosyj sko-francusko-szwedzkiemu 
wujkowi, który mieszkał we Francj i, jeszcze w 
liceum poznałem dobrze litrnllurę emigracyjną, w 
tym przede wszystkim twórczość Gombrowicza. 

w Warszawie. 

Tak więc z jednej strony kształtowały mnie wspo
mnienia łagrowe , przeżycia rodzinne, a z drugiej 
strony byl Gombrowicz - jak odtrutka. (- ) 

Mój dziadek, Antoni Olędzki, szlachcic całą 
gę bą, urodzony w latach 60. zeszłego stulecia, 
miał dość dużą posiadłość w Białymstoku . Idąc 

do kościoła dawał zawsze dziadowi grosza ze 
słowami: „Masz dziadu grosz i módl się, aby z 
chama nie był pan". 

Lektury. Kraków. 

Czytalcm Kafkę, Prousta, Dostojewskiego. Wszyst
ko, co najważniejsze przeczytałem w liceum. Po 
trzeciej klasie pojechałem z bratem na wakacje do 
Francji.(--) Poszliśmy do księgarni polskiej na Sa
int Germain w Paryżu. Kupiłem wtedy całego Gom
browicza, Orwella, Doktora Żywago Pasternaka, 
Archipelag Cu/ag Sołżenicyna i coś tam jeszcze. 
Pojechaliśmy na poludnic Francji. To było przeży
cie. Wszyscy w pociągu spali, aja na krześle w ko
rytarzu i w osza lałym rytmie jadącego pociąg.u 
czytalcm Dzienniki Gombrowicza . Po wakacjach 
wróciłem .>. tym wszystkim do Polski. Byłem 
paniskiem. Zacząłem iść śladami Dzienników. 
Czytałem Geneta. Nikt nic mógł mnie zażyć. 

Trzy przedstawienia, które prawdopodobnie zade
cydowaly o mo im życiu: Wszystko dobre, co się 
dobrze ko/1 czy Konrada Swinarskiego, Matka 
Jerzego Jarock iego na Warszawskich Spotkaniach 
Teatralnych i Apocalypsis cum flguris Groto
wskiego .. . Wtedy zdecydowałem s i ę na studia w 
Krakowie, które są osobnym rozdziałem, teatro
logia, z której najwic,:kszym dla mnie pożytkiem 
było to , że dzięki kolegom, którzy razem ze mną 
studiowali , dość szybko wylądowałem na próbach 
Humie/o w Starym Teatrze, prowadzonych przez 
Konrada Swinarskiego ... Tc próby Hamleta, a także 
zaji;cia teoretyczno-praktyczne z Iwony, księt
niczki Burgunda z Jerzym Jarod :im, seminarium 
z Janem Błońskim o romantycznym konserwa
tyzmie czy rozmowy z Marianem Stalą to były w 
Krakowie „moje uni wersytety" ... ( ) 

Zdzisław Pietrasik: Które z wielkich przed
stawie11 Konrada Swinarskiego, których się 
pan naoglądał podczas studiów, zrobiło na 
panu największe wrażenie? 
Tadeusz Słobodzianek : Wyzwolenie. Do dziś 
czegos róvmie sensownego \V teatrze nie prze
żyłem. Oglądałem je kilkadziesiąt razy i przed 
sierpniem, i w sierpniu, i po sierpniu, a nawet 
podczas inauguracji Teatru Rzeczpospolitej 
w stanie wojennym. Zawsze brzmiało czysto 
i uczciwie. Zawsze Jerzy Trela w roli Konrada 
czysto i uczciwie walczył o prawo do racji i 
do dramatu swego bohatera. 

Na studiach dość szybko rozczarowałem się do 
normalnego trybu teatrologii i uświadomiłem so
bie, że teatrolog ze mnie nic będzie.Joasia Wala
szek i Waldek Gawron wciągnęli mnie do Starego 
Teatru na próby Hamleta Swinarskiego. Wtedy 
zaczę ła się dla mnie najważniejsza w życiu przy
goda. Lekcja myś l enia i ana li zy. Uświadomienia 
sobie, co może wynikać z tekstu. Do tego to byl 
Hamlet. (-) Na wlasny użytek ud alo mi s ic,: 
wyrobić pewne klucze do analizy Szekspira z jednej 
strony, a baroku hiszpa11skiego z drugiej, nic 
mówiąc już o własnym pisaniu.(- ) 
Pracowałem w Białostockim Teatrze Lalek i zro
biłem taką moją histo rię o żebraku i os iolku. 
Krzysztof Rau zaliczył to jako egzamin ekste r
nistyczny i zostałem dyplomowanym reżyse rem 
lalkowym. [ 1987 r.] 

I Jan Koniecpolski 

Zdzisław Pietrasik: Pseudonim Jan Koniecpolski, 
którego do dziś nic mogą zapomni eć miażdżeni 

przez pana twórcy teatralni - najpierw w 
„Studencie", potem w „Polityce" - to był ża rt') 

Tadeusz Slobodzianek: W pewnym sens ie - tak. 
Postanowiłem vvykrcować bohatera zadziora, 
człowieka, który jest ekstremistą, jc ś l i chodzi o 
wymagania w stosunku do teatru. Atakował em 

fałszywych idoli , stereotypy i bezmyślność w teatrze, 
kpiłem z bezsensu i pozerstwa, za którym kryla sic,: 
pustka, ale jednocześnie dobijałem się o inne wartości .. 
To ja nap i sałem pierwsze recenzj e o pracach Miko
łaja Grabowskiego czy Janusza Wiśniewskiego ... (-) 

Jerzy Koenig: 
Mądrze pisał? Odróżniał plewy od ziarna') Umiał 

stawiać diagnozy? Poszerzał perspekt)'\.' '< towa-
10skiego salonu do wymiaru trochę jaśniejszej 

perspektywy historycznej? Wiedział, kiedy 
kaprysić , kiedy szydzić, kiedy po prostu op'.sać 
teatr, a kiedy marzyć? Och, OC/) wiście. h •\nie 
dlatego felietony Jana Koniecpolsk iego zvvrócily 
uwagę tych, któr': tra kro wal i teatr jako coś 
poważniejszego niż targowisko próżności. 

Pewnie dlatego tak nie lubiła go Warszawa (i 

Mój dziadek, 
Antoni 
Olędzki, 

szlachcic całą 
gębą, 

urodzony 
w latach 60. 
zeszłego 

stulecia, miał 
dość dużą 

posiadłość 

w Białymstoku. 
Idąc do 

kościoła dawał 

zawsze 
dziadowi 
grosza ze 
słowami: 

„Masz dziadu 
grosz i módl 

się, aby 
z chama 

nie był pari" . 

Kraków). Nie drgnęła mu ręka, kiedy wiedział, 

że król jest nagi. Ale nigdy nie występował w 
roli Katona, który sądzi, wymierza sprawiedli
wość, gani odstępstwa od tradycji, żąda no
woczesności , załamuje dramatycznie ręce, że 
niegdyś, że inni , że przecież ... 
Jan Koniecpolski był młody, w nic jeszcze 
nie uwikłany, nie obciążony żadnymi powin
nościami, poza chęcią opisania teatru, do któ
rego chodził. 

Pisałem jako Jan Koniecpolski. Recenzj e rozpo
czynałem od burze nia świętości. Dochodziło do 
afer, ale byłem chroniony. Rezonans był większy 
w Polsce ni ż w Krakowie. Uważałem, że nic ma co 
pisać o teatrze studenckim, bo le żącego się nic 
kopic. Napi sa lcm recenzję z Hamleta KrasowskiĆ
go i podobno Krasowski poszedł z płaczem do KW. 
Redaktor naczelny był wzywany na dywanik. Mimo 
wszystko pozwalał pisać . (- ) 
Potem wzięto mnie do „Polityki". Zacząłem pisać 
te recenzje. To im s ię spodobalo. Recenzja o Ham
lecie I loloubka wywolała skandal. Mam świetne 
wspomni en ia z „Polityki". To była nowa redakcja 
na Dubois. W dziale kulturalnym stal okrągły kwa
dratowy stól. Z lewej strony siedzial Tadeusz Dre
wnowski, naprzec iwko Adam Krzem iń ski i Zbyszek 
Mcnccl. (- ) 
Moja ostatnia recenzja była z Jasińsk iego. Chciał 
mnie pobić. Nic zamierzałem i ść tropem Puzyny. 
Starał em się więcej pisać źle, bardziej krytycznie 
o teatrze repertuarowym. Myś l a ł em o próbie ogar
nięcia całości, zapisania tego okresu w teatrze. Po
tem odechcia ło mi się. ( ) 

Agnieszka Osiecka coś takiego trafnego powie
dziala, że ja jestem takim facetem, któremu nie 
podobają s i ę buty, które robią inni . W związku z 
tym powinienem sam zrobić sobie buty i zobaczyć 
na czym to polega. Doszedłem do wniosku, że w 
rym jest sens. Zacząłem rozumieć pewne rzeczy. 
Zrozumiałem, że obrywają aktorzy nic za swoje 
winy. Jest jakaś paranoja reżyserska, którą opisuję, 
a potem śmieje,: sic,: z aktorów. Pojawił s ię dylemat, 
który spowodowal , że zaczę ło mi drżeć pióro. Ajak 
zaczc,:ło mi drżeć pióro, to wszystko to już nic miało 
se nsu. Zaczynasz rozumieć proces powstawania 
przedstawienia i nag ł e zdajesz sobie sprawę, że o 
geniusza trudno. (- ) 

Znaleźć recenzję, która dotykałaby meritum spek
taklu , która dotyczy ł aby tego, co się dzieje na sce
nic, jest bardzo trudno . (- ) 

Generacja 

Nic jestem najlepszym przedstawici elem swojej 
generacji, jeśliby miały ją określać pewne przeżyc ia. 

Ca łą studencką kulturc,: al ternatywną traktowałem 

chłodno, chociaż dostrzegałem w niej różne warto-



ś ci , takie jak Teatr Ósmego Dnia, Teatr „Provisor
ium" czy kilku poetów; i mimo tego, że sam później 
pi sywałem dla „Studenta", który by ł tego ruchu 
mani feste m. Na przykład byłem na pierwszym roku 
stud iów, kiedy ukazał się „Świat nieprzedstawiony" 
Kornhausera i Zagajewskiego, ale ja i paru moich 
kolegów mieli śmy wrażenie, że to jest jakieś takie 
nawoływanie do socrealizmu - choć wymierzone 
w cenzurit . Już wówczas miałem poc zuc ie, że 

rzeczyw i stość świata nie przejawia siit w tym, co 
widać na jego powierzchni. Z tych samych powodów 
nie rzuciły mnie na kolana filmy „kina moralnego 
niepokoj u". Choć pewnie przy okazji pro zy 
Andermana, wierszy Krynickiego i Polkowskiego, 
albo „Kobiety samotnej" Agnieszki I l ołland z „no
wofalowcami" bym się porozumiał. (- ) 

Anna Bikont: Pana sztuki wydają się pisane 
przez mędrca z siwą brodą.A ma Pan zaledwie 
39 lat, czyli należy Pan do generacji „Soli
darności" . 

Tadeusz Słobodzianek: Nie czuję przynależ
nośc i do tej generacji. Mój stosunek do „So
lidarnośc i " był zawsze ambiwalentny. Mam 
taką naturę, że jak się zaczyna coś masowego, 
to automatycznie się dystansuję. Poza tym 
ja nie musiałem niczego odreagowywać , nie 
czułem się nigdy zniewolony przez komu
nizm. Urodziłem się w Jenisiejsku na Syberii. 
Moją rodzinę wywieźli w roku 1944, matka 
bra ła udział w wileńskiej AK, ojciec w lwo
wskiej . Grono moich przyjaciół , rodziców, 
nauczycieli to nie byli ludzie, którzy mnie 
okłamywali . Ja wiedziałem co to Katyń, zanim 
nauczyłem się czytać i pisać. Rodzice wycho
wywali mnie w etosie przedwojennym. Byli 
to uczc iwi, c iężko pracujący ludzie, którzy 
wpajal i mi prosty system wartości, że kłams

two to kłamstwo, a praca to praca. (- ) 
To, co się później stało z „Solidarnością' ' , 

szybko ujawn i ło się właśnie w teatrach. 
Związki zakładali ci, którzy na scenie nosili 
halabardy i to oni, na przykład, V.')1kopali re
żysera Jerzego Grzegorzewsk iego z Wro
cławia . Pamiętam tych halabardników, którzy 
chodzili z opaską strajkowąpo teatrze, nieśli 
rewolucj ę i chcieli decydować, co grać. 
A w dziesięć lat później w gdańskim teatrze „Mi
niatura", gdzie pracowaliśmy z Tomaszukiem i 
tam początkowo wystawiliśmy Turlajgroszka, 
„Solidarność" wypowiedziała nam wojnę. Bo 
ja uważałem, że w teatrze powinni rządzić 

artyści , że trzeba stworzyć model nowoczesnego 
teatrn. A sprzątaczk i i po1tierzy zrzeszeni w 
„Solidarności" \\'J'PO\viadali się na temat ich 
zdaniem nikomu niepotrzebnego przed<;ta\\~enia, 
gdzie są„ruskie śpiewy" i „ruski krzyż". 

Ciekawi mnie 
diabeł 

ze swo1m1 
raCJam1. 

I anioł, który 
dobija się 
o dobro 

za pomocą 
miecza 

płonącego. 

Dram aturg 

Utwory sceniczne Tadeusza Słobodzianka 

Baśń jesienna 
prarremiera w 1981 roku w Kaliszu 

Baśń o żebraku Iwanie i jego ośle 
prapremie ra w 1981 roku w Teatrze Lalek Pinokio w Lodzi; rotem. 
w 1987 i 1990, sztuka grana byla pod tytulern „l listoria o biedaku 
i osiolku" 

Pułapka czyli Rzecz o względnośc i 
pra premi c1·a 1983 roku w Krakowie 

Car Mikołaj 
sztuka wyróżni ona w konkursie na po l ską sztuk' współczesną w 
1986 roku we Wrocbwiu; dru k: Dialog 1987/5 

Obywatel Pekosiewicz 
sztuka napi sana w 1986 roku ; nagrodzona w konkursie na polską 
sztuk<;: wspó lczcsną zorganizowanym z okazji 75-lecia Teatru Pol
skiego w Warszawie; druk: Dialog 1989/5 

Turlaj groszek 
napisany w 1990 roku wspólnie z Piotrem Tomaszukiem; druk: Dia
log 1990/11 

Prorok llja 
1991 r; pie rwsza nag ro da w konkursie na pol s ką sztuk' 
wspó lczesną w 1992 we Wroclawiu; druk: Dialog 1992/1 1 

Merlin 
1993 r., druk: Dialog 1993 /3 

Kowal Malambo 
1993 r: druk: Dialog 1993/7 

Piszit sztuki dla masowego widza. Nic pi szę dla 
elity, która ko nsum uje te rzeczy automatycznie i 
obchod zą ją w najlepszym wypadku probl emy 
estetyczne . Mnie interesuje przec iętny, wrażliwy, 

inteligentny c z ł ow i ek . Może to być ch ł op spod Bia
łegostoku, który ma pewną wrażli wość i ciekawość 
podejmowania pewnych tematów, i może to być 
profesor uni wersyte tu . Natom iast nic interesuje 
mnie odbieranie moich przedstawień w kategoriach 
estetycznych . (- ) 
Swoje sztuki trak tuję jako mój głos, człowieka z 
określonymi wadami i zaletami, z takiej , a nic innej 
generacji , z takim odczuwaniem świata. To j e~ t 

mój głos. Interesuje mnie rozmowa na ten temat. 

W swoich sztukach wystrzegam się jak ognia 
morali zowania. Jedyn ą powinnością sztuki jest 
stawianie pytań i szukanie odpowiedzi. Poka
zywani e zł ożo ności , tego, że one są umiejscowione 
w człowieku, nic w sytuacji . 
Ciekawi mnie diabeł ze swoi mi racjami. I ani o ł , 

który dobija siit o dobro za pomocą miecza płoną
cego . I co wynika z natury Boga, tego Boga ze Sta
rego Testamentu, pełnego sprzeczności. 
Piszit dramaty, bo taka jest moja wizja świ ata. Nie 
potrafię siit dzielić swoimi lirycznymi odczuciami , 
nic umiałbym pisać poe zji ani powieści . Świat 
widzit jako kłitbowisko sprzecznych wartośc i. 

I Wierszalin 

Wierszalin, wioska zbudowana w latach 
30„ przez sektę białoruskiego chłopa 
Eljasza Klimowicza, uznanego przez 
wyznawców za biblijnego proroka llję. 

Zawsze fascynowali mnie ludzie , którzy na własną 
rękę próbowali odczytywać Biblię i żyć z nią w zgo
dzie, walcząc z monopolem Kościoła na jej inter
pretację. Biblia jest przecież sprawą fundamentalną 
w naszym życiu. 
Chłopi , którzy poszli za llją budować nową stolicit 
świata, Nowe Jeruzalem - nazwane przez nich 
Wierszalinem - pochodzili z tej części kresów 
wschodnich, gdzie na przednówku pieczono chleb 
pół na pól z mąki i kory brzozowej, a zupit gotowano 
na myszach. Do proroka lgnęli biedni, kalecy, osie
dlali się w Wierszalinie, gdzie pełnili funkcje św. 
Piotra, św . Pawła , św. Jana, Matki Boskiej , archa
niołów. Odgrywając Ewangelię zderzali ją z tam
tejszą biedą i nieszczęściem, l e gendę konfrontowali 
na co dzień z ziemią rodzącą karłowate zboże. 
Prorok trzymał się interpretacji Apokalipsy św. Ja
na, wierzył, że nastanie wkrótce koniec świata, a w 
Wierszalinie, do którego szatan nic bitdzie miał do
stępu, przeżyją sprawiedliwi. Prorok llja jest zako
rzeniony w pograniczu, w jego losie jak w soczewce 
ukazują się różne aspekty historii, życia, religii , me
tafizyki tego regionu. 
Biblijny prorok lłja, który został żywcem wziittY do 
nieba, to w prawosławiu bardzo ważny święty, który 
ma przywrócić prawdę i wiarę, pokonać fałszywych 
proroków i zapowiedzieć drugie przyjście Chrystu
sa. Czeka się na jego powrót, bo on ma nastąpić 
tuż przed końcem świata. (- ) 
Mnie Wierszalin tyleż fascynuje, co bawi. Nic pociąga 
mnie fanatyzm, ale to, co jest ludyczne, co jest oswaja
niem złych mocy. W naiwności Wierszalina odnajdujit 
istotne wartości duchowe. Podoba mi siit ich mito
logizowanie rzeczywistoś ci , że każdy nasz krok co
dzienny ma sens, że człowiek jest wpisany w monu
mentalny, boski plan świata. Ja przecież nic nama
wiam do przepasania się konopnym sznurem, tylko 
wydaje mi się, że odkiyvvanic Wierszalina przynosi 
oczyszczenie z naszych lęków, obsesji, pomaga nam 
siit uporać z upiorami współczesności. 

I Towarzyst\NO „Wierszalin" I 

Anna Bikont: Kiedy w roku I 99 I założył Pan 
z Piotrem Tomaszukiem „Towarzystwo 
Wierszalin", co Pan chciał wskrzesić? 

Tadeusz Słobodzianek: Chcieliśmy się zanurzyć 
w pogranicze, w jego kulturę i historię, a jedno
cześnie poszukiwać jakichś nowych form 
teatralnych wzorem „Reduty" Ostervvy ery T ea-

Mnie 
interesuje teatr 

familijny, 
który ma 
dziecko 

sprowokować 

do pytań, 
a dorosłego, 

który ma 
na me 

odpowiedzieć 

- do 
myślenia. 

To wymaga 
od rodziców 

odpowiedzial
noścL 

tru Laborato1ium Grotowskiego, wzbogaconym 
o doświadczenia teatru lalek czy teatru 
przedmiotu. „Towarzystwo Wierszalin" to miał 
być nie tylko teatr, ale też taka enklawa, 
stowarzyszenie a.itystów poszukujących prawdy 
o swoich korzeniach, o swoim miejscu w życiu i 
w świecie, i dzielących się tym z irmymi. Mieliśmy 

też w planach badania społecmo-etnograficzne, 
wydawanie książek.(-) 
Była to, kto wie czy nie najważniejsza przygoda 
w mojej pracy w teatrze. Razem przeszliśmy 
przez klęski 1 sukcesy, za naszą 

bezkompromisowość artystyczną wypędzono 

nas z dwóch teatrów i w końcu, kiedy założyliśmy 
własny teatr, kiedy mogło się wydawać, że 
zrealizujemy wszystkie swoje marzenia i plany, 
obróciliśmy się przeciwko sobie. 

Anna Bikont: Co Pan dziś robi w swoim 
„Towarzystwie Wierszalin"? 
Tadeusz Słobodzianek: Wydaliśmy książkę 
Raj w Wierszalinie Aleksandra Karpiuka, 
białoruskiego pisarza z drugiej strony granicy 
(w tłumaczeniu Sokrata Janowicza). Konty
nuujemy badania etnograficzne. Mam dzie
siątki godzin ponagrywanych rozmów z 
wierszalinowcami. 

I Kowal Malambo 

Krzysztof Mieszkowski: 
Prorok llja jest według mnie najważniej 

szym tekstem, jaki się ostatnio pojawił w 
polskiej dramaturgii. Wyrasta ze swojego 
miejsca, ze swojej lokalności. 

Jerzy Łukosz: 
Czy uważasz to za swój szczyt ? 

Tadeusz Słobodzianek: 
Nie. Kowala Malambo uważam . 

Z Koivolem Ma/ambo to było tak, że przebywając a 
w Polsce reżyserka z Argentyny przynio s ł a mi taką 
nowelkę opartą na jednej z ulubionych legend gau
chów o kowalu, który chce odzyskać młodość . I w 
ten sposób powstał pomysł sztuki dla parawano
wego teatru lalkowego, ale nie w tej sowieckiej tra
dycji iluzjonistycznej, która ciągle jeszcze dogo
rywa w polskim teatrze lalek, tylko z nawiązaniem 
do tradycji łacińskiej: skrótu, groteski, gagów, No, 
okaza ło siit jeszcze przy okazji, że te wszys tkie 
elementy argentyńskie świetnie się odbijają w pols
kiej współczesnej rzeczywistości, tak świetnie, że 

dyrektor warszawskiego Guliwera, w którym Kowal 
miał mieć swoją prapremierę, zdjął sztukę w prze
ddzień rozpoczitci a prób w obawie, że może ona 



obrazić uczucia religijne dzieci i ich rodziców. (- ) 

To miała być sztuka dla dzieci, pretekst do rozmowy 
dzieci i rodziców na temat wiary, dobra, zła, Pana 
Jezusa. (-) 
Mnie interesuje teatr familijny, który ma dziecko 
sprowokować do pytań, a dorosłego, który ma na 
nie odpowiedzieć - do myślenia. To wymaga od 
rodziców odpowiedzialności. 

Jest to burleska, wymaga poczucia humoru i pre
cyzji zarazem, a także ogarnięcia tego intelektu
alnie. 

Teatr 

Ja ciągle wierzę, że jeśli jedni ludzie stoją na scenic 
i w sposób interesujący o czymś mówią, to drudzy 
usiądą na widowni, żeby ich posłuchać i na nich 
popatrzeć.(-) 

W Polsce jest za dużo teatrów. Nic budynków, ale 
stałych zespołów. Ale prawdziwe zespoly można 
policzyć na palcach prawej ręki, a ile jest zcspolów, 
które łączy jedynie zupka w bufecie, ranne i wie
czorne zajęcia świetlicowe i czekanie na eme
ryturę? Ale okazuje się, że łatwiej rozwiązać hutę 
albo stocznię niz zły teatr. W związku z czym, jak 
sądzę, żadne męskie decyzje tu się nie pojawią. 
Dalej będziemy przyglądać się, jak się temu kotu 
obcina ogon po kawałku, dalej ZASP będzie tovva
rzystwem wzajemnej adoracji, a nie związkiem 
za\vodowym, który by się zatroszczył o egzystencję 
ludzi teatru, (-) dalej będziemy patrzeć, jak w 

Chciałbym, 

by mój teatr 
był takim 
miejscem, 
by ludzie, 

którzy będą 
z mego 

wychodzili, 
czuli potrzebę 
zastanowienia 
się nad tym, 
jakie jest ich 

. miejsce, 
gdzie oni są, 
dokąd idą 

i skąd przyszli. 

teatrze triumfuje posłuszny i godny zaufania urzęd
nik, w którego ochoczo zmienia się każdy, aby tylko 
mieć jako tako zagwarantowaną przyszłość, a każ
dy, kto próbuje mieć jakąś wizję teatru, albo cho
ciaż(-) uczcivvie i zasadniczo pracować, będzie 
uchodzi I za k:rctymt. 

Najbardziej chciałbym, żeby zbuntował się teatr, 
żeby, jak z katapulty, zaczęli wylatywać z niego 
wszyscy, którzy myślą o wszystkim innym, tylko 
nic o nim. 

Aktor wchodzi na scenę, by za pomocą słów, które 
mu dane, w swoim imieniu powiedzieć coś o 
świecie, ludziach, o kraju. To jest ten rodzaj teatru, 
który mnie najbardziej interesuje. Nie jakaś ułuda, 
kłamstwo, które służą przykryciu rzeczywistości. 
Mnie fascynuje odkrywanie prawdy. 

Chciałbym, by mój teatr był takim miejscem, by 
ludzie, którzy będą z niego wychodzili, czuli po
trzebę zastanowienia się nad tym, jakie jest ich 
miejsce, gdzie oni są, dokąd idą i skąd przyszli. 

Cytowane wypowied z i Tadeusza Słobodzianka pochodzą z 
wywiadów: 
W powietrzu wis i bunt. Z Tadeuszem Slobodziankiem rozmawiają 
Andrzej Wanat, Janusz i Wojciech Majcherkowie. Teatr 1994/1 , 
Krzysztof M icszkowski,A statek płynie . Rozmowa z Tadeuszem 
Slobodziankiem przy udziale Jerzego Lukosza i Wojciecha 
Malinowskiego. Notatnik Teatralny 1994/95 (9); Zderzenie teatru 
z prawdziwym pejzażem. Z Tadeuszem Slobodziankiem rozmawia 

t\rn1a Bikont. Magazy n Gazety Wyborczej z dnia 3 czerwca 1994; 
Gilem dziewice po twarzy. Z Tadeuszem Słobodziankiem rozmawia 
Zdzis!Jw Pietrasik. Polityka. Kultura 1993/12. Wypowiedź Jerzego 
Koeniga pochodzi z artykulu „1 krytyk teatralny także", Notatnik 
Teatralny 1994/95 (9). 

Ricardo Gliiraldes 

DONSEGUNDOSOMBRA 
(fragment powieści) 

- Opowiem ci gadkę, żebyś mógł ją powtórzyć przyja
cielowi , kiedy przyjdzie na niego zla godzina. 

Popijałem z wolna 111ate. Don Segundo rozpoczął swoją 
opowieść : 

Działo się to za czasów Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
i jego Apostołów. (-) 

Pan Nasz, jak powiadają, był stwórcą dobroci , zwykł wę
drować od jednej wsi do drugiej , od rancza do rancza, po 
Ziemi Świętej, objaśniając Ewangelię i lecząc łudzi sv.ymi 
słowami. Zabiera! ze sobą swojego pomocnika , świętego 
Piotra , którego bardzo lubił, bo miał wiarę i był uslużny. 

Opowiadają, że podczas jednej z tych vvędrówek, co naj
częściej tak samo były uciążliwe jak wędrówki „esero.1, kie
dy już zbliżali się do wsi, muł, na którym jechal Nasz Pan, 
zgubił podkowę i zaczął kuleć. 

„Rozejrzyj się" - powiedział Nasz Pan do świętego Pio
tra - „czy nie zobaczysz jakie.i kuźni, bo już się wieś za
czyna." 

Święty Piotr rozglądał się uważnie i zobaczy! stare ran
czo o odrapanych ścianach z szyldem nad drzwiami, na któ
rym było napisane «Kuźnia». Natychmiast powiedział Mi
strzowi i zatrzymali się przed zagrodą. 

„Ave Maria" - krzyknęli. I razem z jazgotliwym kun
delkiem wyszedł starzec w łachmanach, który poprosi I ich 
do środka. 

„Dobry wieczór" - rzekł Nasz Pan. - „Czy moglibyśc ie 

mi podkuć mula , bo zgubił podkowę z przednie.i nogi?" 
„Zsiądźcie z mułów i wejdźcie" - odpowiedział starzec 

- „zaraz zobaczę, czy się wam mogę na coś przydać" 
Kiedy już się w izbie usadowili na powykrzywianych 

krzesłach z połamanymi nogami , Nasz Pan zapytał kowala: 
„A jak się nazywasz?" 
„Mówią na mnie Nędza" - odpowiedzi<il starzec i po

szedł poszukać potrzebnych rzeczy, żeby obsłużyć przyby
szów. 

Z wielką cierpliwością przetrząsał ten sluga boży swoje 
worki i szuflady, ale niczego nie znalazł Strnpiony już miał 
wrócić i prosić o przebaczenie c zekających na niego wę
drowców, kiedy, zawadziwszy butem o stos ś mieci i odpnd
ków, ujrzał wielki pierścień ze srebra. 

„A ty co tutaj robisz?" - zapytał i podjąwszy go z ziemi 
podszedl do kowadła, rozpali! ogie11, stopił pierścień, wykuł 
z niego młotem podkowę i przyrnocowal ją do nogi mula 
Naszego Pana. Mądry i przemyś lny staruszekl 

„Ile ci jesteśmy winni, dobry cz łowieku?" - zapytał 

Nasz Pan. 
Nędza obrzuci I go wzrokiem z góry na dół i jak już mu 

się dobrze przyjrzał, odpowiedział· 
„Z tego, co widzę, tacy sami jesteśc i e biedni jak i ja. To 

jakże , u licha, mam od was brać pieniądze? Wędrujcie sobie 
w pokoju po świecie, a może kiedyś 8óg mi to poi i czy". 

„Niech tak się stanie" - rzekł Nasz Pan i pożegnawszy 
się z kowalem, wsiedli na swoje muly i odjechali inochodem. 

Kiedy już byli daleko, powiada do Jezusa święty Piotr, 
który musiał mieć cit;'.żki pomyślunek 

„Po prawdzie, Panie, tośmy się okazali niewdzięczni-

kami. Ten biedny czlowiek podkuł nam muła srebrną pod
kową, nic od nas nie wziął , chociaż bieda tam aż piszczy, a 
myśmy sobie pojechali i żadnegośmy mu nie dali dowodu 
rrzyjaźni . " 

„Slusznie mówisz" - odpowiedział Nasz Pan - „wra
cajmy do jego domu, żeby mu trzy łaski wyświadczyć, wedle 
jego własnego wyboru". 

Kiedy ich zobaczył Nędza , pomyślał, że mułowi odpadła 

podko wa, i poprosił ich do ś rodka tak jak przedtem. Nasz 
Pan mu wyjaśnił, po co przyjechali , a kowal spojrzał na nich 
spode lba i to s ię chcial ś miać , to uciekać. 

„Listanów s ię dol)rze" - powiedział Nasz Pan - „za-
nim o coś poprosisz". 

Święty Piotr, co staną! za nim z tylu , podpowiada: 
„Proś o raj" 
„Cic ho bądź , sta1-y'' - rugnął go po cichu Nędza i zwrócił 

się do Naszego Pana. 
„Chcę, żeby ten, co na moim krześ le usiądzie , nie mógł 

z niego wstać bez mojego pozwolenia" 
„Spelnione twoje życzenie" - powiada Nasz Pan . -

„A jaką chcesz drugą laskę? Pomyśl dobrze". 
„O raj poproś, ty uparciuchul - szepcze do niego z tyłu 

święty Piotr 
„Przesta1i się wtrącać, stary" - odpowi edział mu na 

stronie Nędza i mówi do Naszego Pana. 
„Chcę, żeby ten, co się wdrapie na moje orzechowe drze

wo, nie mógł zejść bez mego pozwolenia". 
„Spelnione twoje życzenie" - rzekł Nasz Pan - „a teraz 

trzecia, ostatnia łaska. Nie spiesz się". 
„O raj poproś, zakuty !biel" - mruczy do niego z tyłu 

święty Piotr 
„Zamknij gębę, stary kretyniel" - żachnął się rozgnie

wany Nędza i powiada do Naszego Pana: 
„Chcę , żeby ten , co wlizie do mojej tabakierki, nie mógł 

się z niej wydostać bez mojego pozwolenia." 
„Spelnione twoje życzenie" - powiedział Nasz Pan, po

żegnał się z nim i pojechali _ 
Ledwo ędza został sam, zacząl w glowę zachodzić i 

wściekłość go bierze, że nie wyciągnął większych korzyści 
z tych trzech łask, co mu zostały udzielone. 

„Ale glupiec ze mnie" - krzyknął, ciskając kapeluszem 
o ziemię. - „la to, jakby mi się diabeł pokazał, duszę bym 
mu oddal, żeby mi w zam ian dał dwadzieścia lat życia i tyle 
forsy, ile za pragnę''. 

W tym samym momencie stanął u drzwi rancza jakiś 
elegancki pan i powiedział do kowala: 

„Jeśli chcesz, Nędzo, mogę ci przedstawić tę oto umowę 
i otrzymasz to, czego pragniesz". I wyciąga zwój papierów 
z zapisk:m1i i numerami , pięknie odrysowanymi, co go miał 
w kieszeni. I od razu przeczytali cale pismo, a że im umowa 
dogadza la, zamaszyste podpisy obydwaj złoży I i nad pieczę
cią, co ju ż by ła na papierze odciśnięta". (-) 

„Ledwo s i ę diabel wyniósl i Nędza został sam, pomacał 
wo rek ze zlotem, co mu go Mandiga zostawił, przejrzał się 
w kaczej sadzawce i zobaczył, że jest miodzikiem, pojechaf 
więc na wieś , że by nakupić garniturów, wynajął pokój w gos
podzie jak wielki pan i smacznie sobie spał przez całą noc. 



Przyjacielu, trzeba by ło popatrzeć , jak się zmieniło życie 
tego człowieka. l książętami s ię zadawał, z gubernatorami 
i burmistrzami, nikt mu nie dorówn<ił w grze na \\!)' Ścigach. 

podróżował po całym świecie , z córk<i111i królów i 111<irkizów 
sobie używał.. 

Ale rację 111ają ci, co mówią. że jedwabne życie szybko 
mija, toteż skończy ł się rok dwudziesty i w chwili. gdy Nędza 

przyjechał przypadkiem do S\.vego rancza. żeby się z niego 
pośmiać, stanął przed ni111 di a beł, co przybrał imi ę pana Lili, 
tak jak ze szłym razem wyciągnął cyrograf i za żądał swojej 
zapłaty. 

Nędza , człek honorowy, posmutniał tro c hę. ale powie
dział Lili, żeby na niego poczekał , ho s ię pó1dzie um yć i 
pr:·:cbrać, gdyż chce się stawić w piekle jak należy . Tak t..: :·. 
zrobił , myś l ąc że w końcu ni e ma taki ego lassa. zcby s ię 

nie zerwało i że ju ż s ię sko1iczy lo jego sZC\:~cie 

Kied y wrócił za s t a ł Lili s i ed zącego na krze ś le i cier
pliwie c zek ającego . 

„Już się przysposobiłem" - puwied>:iał Nędz8 - „to 
pójdziemy?" . 

„fakże mamy i ś ć" odp8rł Lili „skoro jestem przy-
klejony do tego krze s ła. j8kby 1nnie ktu zaczarnwał I" 

To sobie Nędza przypomnial o mocy, jakiej mu czlowiek 
na mule udzielił , i okrutnie się uśmial 

„Wstawaj, ofermo, skoro ś di;ibeJI" krzyknął do Lili. 
Na próżno di a beł brykał na swoim krześle. Nic mógł z 

niego wsta ć i aż s ię spocił. p<itrząc ciągle na Nt,: dzę. 

„W takim raz ie '' rzekł dawny kowal - jeśli chc.esz 
sobie stąd pójść, to mi podpisz jes/ue 1az na dwadzie ścia 

lat i tyle fors y, ile zapragnę . " 

Diabeł spelnił jego życzenie i Nęd;·.a pozwolił mu odej ść . 

I znowu jeździł po świecie ten odmlod;;ony starzec, na
dziany forsą; zadawał s ię z książętami i rrngnatami. trwoni! 
pieniądze jak nikt inny. używał sobie z króle wskimi córkami 
bogatych kupców .. 

Ale jak się kto bawi , to mu lat<i szybko pl y ną. wi ęc sko1i
czyl się dwudziesty rok , a że Nędza chciał uczci wie dotrzy
mać słowa . więc pojechał do swojej kuźni. 

Tymczasem Lili, co miał długi k yk i lubi I \1s. · ęd 1. ie nos 
wtykać. opowiedział w piekle o ty111 Zclua1·owanym krześ l e. 

„Trzeba się mieć na baczności" - powiedzial 111u Lu
cyfer - „ten stary ma jakiegoś moznego opiekuna i do tego 
jest chytry. Jak przyjdzie termin, we dwóch po niego pój
dziecie" . 

Dlatego, jak zsiadl z konia przy ra11c1:u. Nędza zobaczy! 
dwóch rnężc zyzn czekających na niego. a Lili byl .1ccl11y111 z 
nich. 

„Pozwólcie do ś rodka, usiądźcie" - powiedzial Nędza 

- „a ja tymczase111 umyję się i ubiorę , zeby s ię godnie w 

piekle zapre zentować .'' 

,,Ja nie usiądę" - zas trzegł się Li I i 
„Jak sobie chcecie . Możecie wyj ść na podwórze i znwa ć 

parę orzechów. bo na pe wno takich smacznych nigclyści e 

w waszym diabelskim życiu nie jedli" 
Lili nie chciał o niczym slyszeć, ale jak zostali sarni , 

jego kolega powiedział mu, że przejdzie się pod tymi drze
wami orzechowymi i może mu się trafi jaki orzech, co spad I 
na ziemię, to go skosztuje. Wrócił po chwili. mówiąc , że 

znalazł dwa i że kto raz zje takiego orzecha, nic rnoze 
zaprzeczyć, że są najpyszniejsze na świecie. 

Razem poszli ich szukać, ale nie znaleźli. Ternu diahcl
skiemu koledze Lili ślina do ust naplynęł;i i postano \1 il wdra
pać s ię na drzewo. żeby sobie n;irwać orzechów. Ostrzega! 

go Lili , że trzeba s ię wystrzegać jakiegoś podstępu , ale ten 
żarłok ni e zważał na niego, wdrapał s ię na drzewo i zaczął 
s ię opychać wykrzykując co chwilę: 

„Och' Jakie pyszne' Och' Jakie świetne'" 
„Rzuć mi parę! " - odkrzyknął mu Lili z dołu. 
„Trzymaj jednego" - powiedział ten na drzewie. 
„Rzuć mi jeszcze kilka" - znowu go prosił Lili, zanim 

jeszcze zdąży! przełknąć pierwszego. 
„Bardzo jestem zajęty" - krzyknął obżartuch- chcesz 

więcej , to wł a ź na drzewo". 
Lili wahał s i ę trochę , ale wlazL 
Kiedy Nędza wyszedl z izby i zobaczył obydwóch dia

hłów na drzewie. zacząl s i ę śmiać, aż mu się boki trzęsły. 
„Jes te111 do waszych uslug - krzyknął do nich - może

my r ść . kiedy zechcec ie". 
„J\ le nie możemy zej ść z drzewa" - odpowiedzieł i mu , 

bo byli przyklejeni do gał ęz i . 

„Swietnie - povviada Nędza - „to mi podpiszcie umowę 
na dalsze d wad zieśc ia łat życia i forsę cło woli" . 

Diably zrobily tak , jak chciat, i pozwolił im zejść na ziemię. 
Nędza oblecial ca ly św iZJt, zadawał się z bogaczami , sza

fow<Jł pieni ę d zmi i wdawal s ię w amory z damami \\l)'Sokiej 
klasy. 

!\le lata 111inęly jak z bicza trzasną! i nadszedł dwudziesty 
rok. Nędza przypornnial sobie o długu i o swojej kuźni, gdzie 
s ię tyle nacie1·pial. 

J\ tyrnczase111 diably w piekle opowiedziały Lucyferowi 
o wszystkim. co im się przydarzylo, a ten wpadł w gniew i 
ich zwym yś la! : 

„Do jasnej cholery' Nie przestrzegałem was, żeby ś cie 

s i ę nie dali nabić w butelkę, bo ten człowiek wszystki ch prze
chytrzy') Jak teraz przyjdzie czas na ni ego, pójdziemy wszys
cy i zobaczymy, czy s ię nam wymknie". 

Totez jak ~ iedza przyj echa I do swojego rancza , zobaczy! 
tam więcej ludzi ni ż na placu gry w kości . Ale wszyscy wy
musztrowa111 byli jak wojsko i jeden nimi dowodzi! szef w 
koronie na g łow ie. Nęd za pomyślał , że cał e piekło s ię do 
jego dornu przeprowadziło i oczy na to diabelskie plemię 
\\: tL:l:' szczyl jak gęś na rózgę . „Jeśli wyjdę z tych opałów, 

to już mi s ię chyba nigdy nic złego nie stani e", pomyś lał. 

/\le ze bra! s ię na odwagę i zapytał: 
„Czy do 111nie rnacie sprawę')" 
,.Tak jest" - odpowiedział ten w koronie. 
„Ja z pilne111 żadnej umowy nie podpisywałem" - usadził 

go Nęd za - „ więc nie będzie pan gromnicy za moją trumną 
n o sić'' 

„!\le pójdziesz ze mną" - w1·zasnąl tamten 
.il'. Skrn Królem l'iekiel". 

„bo ja 

„J\ kto mi to poświadczy?" - spiera s ię Nędza . „Jeśli 

jest pan tym. ; ;i kogo się pan podaje, to niech pan sprawi , 
że by \1s/1·stkie diabl y weszł y do pań skiego c iała i żeby s ię 

pan .'.amienil w mrówkę" 

Kto inny z.w ietrzy łby .iaki ś pods tę p, ale jak mówią, zlość 

i pycha gubią niegod;; i wców, i Lucyfer, rozwścieczony do 
żywego . coś krzyknął i w tym samym momencie zamienił 
s i ę w mrówkę, co 111iala w środku tych wszystkich piekiel
nych czonów. 

Nie zwlekając <Jni sekundy, Nędza schwycił to stworzonko, 
co lazilo po ka111iennej posadzce, wsadził do swojej tabakiery, 
poszcdl clo kuźni, polożył ją na kowadle i z ca łej s i~' zaczął w 
nią walić mlote111. aż mu caly pokoszulek przemókł od potu 

To wtedy ob111yl się, przebral i posledl sobie na spacer 
po wsi 

Świetnie się spisał stary wyga' Codziennie klacłl taba
kierę na kowadle i takie jej dawał cięgi, aż mia I podkoszulek 
zlany potem i później szedł sobie na wieś. żeby się rozerwać . 

I tak mijały lata. 
A w rezultacie nie było już w tej wsi ani bójek, ani kłótni, 

ani plotek. Mężowie nie bili żon, a matki nie tłukły dzieci . Wu
jowie, kuzynowie, zięciowie i synowe, wszyscy żyli ze sobą w 
zgodzie, jak Bóg przykazał; nikt nikomu świni nie podkładał 
ani się za biedną wdowę nie przebierał. żeby sąsiadów okradać; 
zniknęły blędne ogniki i wszyscy chorzy ozdrowieli; starzy 
przestali umierać i nawet psy żyły w cnocie. Sąsiedzi grzecznie 
się ze sobą obchodzili, nie ujeżdżone źrebaki przestaly bić z 
krzyża, a jeśli to robiły, to tylko z radości, i wszystko chodziło 
jak w zegarku bogacza. Nawet wody nie trzeha bylo nosić ze 
studhi, bo wszędzie była dobra do picia". 

„Ale nie ma takiej drogi, żeby nie szla pod górę, i tak 
samo nie ma szczęścia, co by się bez cierni obeszło, więc 

ci wszyscy, co mają władzę i z ludzkiego nieszczęścia i na
łogów się utrzymują. adwokaci. prokuratorzy, sędziowie, 
znachorzy, lekarze i inni zaczęli glodować i powoli wymie
rali . 

Jednego dnia niedobitki tej holoty, bardzo wystraszone, 
poszły do Gubernatom z prośbą, żeby im jakiej po111ocy 
udzielił w tej biedzie, co ich spotkała. A Gubernator. co też 
do poszkodowanych należał , odpowi.edział , że nic im pora
dzić nie może, i dal im trochę państwo\\l)'ch pieniędzy. ale 
się zastrzegł, że więcej tego nie zrobi, ho nie m<i Rząd obo
wiązku ciągle im pomagać . 

Przeszło parę miesięcy i już tylko garstka z prokurato
rów, sędziów i innych podobnych gagatków została, bo resz
ta na drugi świat się przeniosła, kiedy jeden z nich, najchy
trzejszy, domyślił się cale.i prawdy i zwolał wszystkich. żeby 
z nim jeszcze raz poszli do Gubernatora, obiecując, że teraz 
sprawę \\l)'grają. 

I tak się stało. Kiedy już przed tym wielmożą stanęli, 
prokurator powiedział Jegoeselencji, że spadły na nich te 
nieszczęścia dlatego, bo kowal Nędza zamkną! diablów z 
piekła w swojej tabakierce . 

Natychmiast Gubernator posiał po Nędzę i w obecności 
wszystkich mowę mu wygarnął: 

„Aha, to ty? Ładnie się sprawujesz, że caly świat do góry 
nogami przewracasz swoimi czarami i magiczny111i zaklę

ciami, ty stary krętaczu! W te pędy mi tu z tym wszystkim 
zrobisz porządek, żeby tak było jak dawniej. i przestaniesz 
się wtrącać, winy naprawiać i di;ibłów karać. Nie rozumiesz, 
że jak świat światem , bez zła się obejść nie może i że nasze 
prawa i choroby, i ci wszyscy, co z nich żyją, potrzebują 
diabłów, żeby po ziemi chodziły? Natychmiast masz galo
pem do domu biec i wypuścić tych piekielnych synów ze 
swojej tabakiery" . 

Nędza zrozumial, że Gubernator slusznie 111ówi, wyznał 
prawdę i poleciał do domu, żeby wypelnić rozkaz. 

Bardzo byl już stary, świat mu się uprzykrzył i wcale się 
nie przejmowal, że sobie z niego pójdzie. 

Zanim w swoim ranczu diablów wypuści!, polożył 
tabakierkę na kowadle, jak to zwykle robił. i po raz ostatni 
tak jej młotem przyłożył. że przepocił podkoszulek. 

„Jeśli was wypuszczę, będziecie mr tu wasze cz<Jry 
\\l)'czyniać?" - zapyta! diabłów. 

„Nie, nie" - krzyczeli w tabakierze - - „wypusc nas 1 
przysięgamy, że więcej do twojego do111u nie wróci111 y'" 

Wtedy Nędza otworzył tab::ikierkę i pozwolił i111, żeby 
sobie poszły . 

Wylazła mrówka i zaczęła rosnąć, aż się stała Zlym. A z 
ci a la Lucyfera pryskały wszystkie demony i jak już ich było 
cale stado, skręcili w ulice i popędzili światem bożym, aż 
się za nimi kurzyło. 

J\ teraz kończy się opowieść. 
Nędzy już się świeczka wypaliła, na każdego bowiem 

człowieka przychodzi czas, kiedy musi kości złożyć, bo 
dosyć nimi tyrał. 

Toteż Nędza chciał zrobić jak najlepiej i polożyl się na 
swoich szmatach, czekając na śmierć . W tej swojej izdebce 
taki był znużony i zniechęcony do wszystkiego, że nawet 
nie wstawał, żeby coś zjeść czy wody się napić. Powolutku 
mizerniał i mizerniał, aż ze starości cały stwardniał i \\ry

sechl. 
Zostawiwszy więc swoje ciało robakom, zastanowił się 

Nędza, co ma jeszcze uczynić, i nie zwlekając dłużej, bo 
nie był w cie111ię bity, ruszył prosto do nieba i po długiej 
wędrówce zastukał do wrót. 

Uchyliły się trochę drzwi i zaraz poznali się święty Piotr 
i Nędza, ale temu staremu spryciarzowi wspomnienia nie 
były na rękę. więc z głupia frant poprosił o pozwolenie, żeby 
wejść do środka. 

„H111 1" - mruknął święty Piotr - „kiedy z Naszym 
Panem bylem w twojej kuźni, żebyś dostąpił trzech łask, 
mówi Iem ci, żebyś prosił o raj, a ty mi odpowiedziałeś: Zam
knij gębę , stary kretynie. Nie żebym chował urazę, ale nie 
mogę cię teraz wpuścić , bo trzy razy ci niebo ofiarowałem, 
a tyś go nie chciał przyjąć". 

ł po tych słowach zamknął przed nim wrota odźwierny 
raju. Nędza pomyślał, że z dwóch nieszczęść trzeba wybrać 
mniejsze zło i poszedł do czyśćca zobaczyć, jak mu tam· 
pójdzie. · 

!\le tam mu powiedzieli, że tylko dusze do nieba prze
znaczone mogą ta111 wejść, a ponieważ on nigdy tej chwały 
nie dostąpi, bo ją odrzucił, kiedy mu się okazja trafiła, nie 
mogą go zatrzymać . Pozostaje mu tylko w piekle wieczyste 
męki cierpieć . 

Podążył więc Nędza do piekła i zastukał do drzwi tak 
silnie, jak kiedyś wnłił miotem na kowadle w tabakierę, żeby 
diabłom Izy z oczu wyciskać. Otworzyli mu, ale zła krew go 
zalala, kiedy twarzą w twarz z samym Lili się spotkał! 

„Przeklęty mój los, skoro nie ma takiego miejsca, gdzie 
by111 na znajomych nie trafił'" 

J\ Lili . przypomniawszy sobie cięgi, dał drapaka jak 
oparzony, tylko mu się ogon trząsł jak flaga nad komisar
iatem, i dopiero się zatrzyma! u stóp Lucyfera, któremu 
opowiedzial , kto do nich z wizytą przyszedł. 

Nigdy t<ik s ię diably nie przerazily i sam Król Piekieł, 

przypomnia.,,vszy sobie ciężar młota na grzbiecie, trząsł się 
ze strachu jak zmokla kura. Kazał wszystkie drzwi zaryg
lować, żeby się ten hultaj w jakąś szparę nie wcisnął. 

I tak nie mi<il nigdzie wstępu, bo ani w niebie , ani w 
czyśćcu, ani w piekle nie chcieli go do spółki przyjąć. I 
powiadnją. że od tego czasu Nędza i Bieda zawsze się włóczą 
po świecie i nigdy już stąd nie pójdą. bo nigdzie miejsca 
sobie nie mogą znaleźć." 

przełożyła Beata Babad 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977. 
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DRAMA 1YCZNY 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE 

( >>PILAWA<< ) 
78-1 OO Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1 

tel./fax (0-965) 284-35 

Firma nasza prowadzi swoją 
działalność od roku 1980. 

Specjalizujemy się w montażach, 
modernizacjach, remontach 

i konserwacjach wszelkich urzą
dzeń dźwigowych, podnośników i 

platf.orm dla osób 
niepełnosprawnych. 

Oferujemy: 
c::> wykonanie montażu dźwigów zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami 
c::> projektowanie i doradztwo przy budowie 

szybów 
c::> wystrój kabin standardowych lub według 

indywidualnego projektu 
c::> krótkie terminy dostaw 
c::> pełen zestaw części zamiennych 

Jesteśmy autoryzowanym zakładem montażu 
i konserwacji dźwigów. 

Posiadamy placówki handlowe w Kołobrzegu, 
Szczecinie i Gdańsku. 

Dyrektor n_aczelny Józefa Solecka 
Dyrektor artystyczny Józef Skwark 

Zespół techniczny: pełni obowiązki kierownika technicznego - Stanisław Kawalec; kierownik pracowni krawieckie_ 
Marciniak; pracownia elektryczna i akustyczna - Jerzy Bok (kierownik), Leszek Bilitewski, Bolesław Skarżyńsk 
Sochal; pracownia modelarska- Tadeusz Gościniak; pracownia fryzjerska- Małgorzata Tokarska; garderobiane-r 
Kurowska, Władysława Wolska. 

Program opracowała Maria Dworakowska. Na zdjęciu na stronie I. Tadeusz Słobodzianek . Program zdobią karty do gry w truko. 
Skład i łamanie Adrian Łaskarzewski. Druk Drukarnia Akcydens, Szczecin. 


