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Godz. Z0.15 (w tramwaju} 
o 

Ja to nazwałbym błądzeniem na peryferiach 

o 
w poszukiwaniu ... Ciągłe trudzenie się na pograniczu, 
żeby coś ... Próba budowania ... [ ... ) wzniesienia tam, 
dalej, ołtarza jakiegokolwiek, z czegokolwiek, w byle 
jakim miejscu ... Ach, takie czepianie się byle czego! 

o 

Witold Gombrowicz Dziennik 1957-1961 
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Jerzy Jarzębski 
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Życiopisanie 

Gombrowicz zostawił nam nie t lko swo'e 
1sarsk1e dzieło. Zostawił w ewn m sensie sam s1eb1e: 

osob ludzk , która ma za sob z ór sześćdz1es1 t lat 
z cia w ełn1one o zma an1am1 ze światem o zaistn1en1e 
i uformowanie własne o ,,'a" w niezl1czon eh starciach 
ze światem 1 z inn mi ludźmi. Bo podmiotowość zawsze 
sprawia kłopot, zdaniem Gombrowicza, nie jest nigdy 
gotowa i ustalona, wciąż musi toczyć walkę z tym 
wszystkim, co ją otacza, aby się określić lub wręcz -
pokonać nacierającą z zewnątrz pustkę . 

Skąd więc pochodzi gombrowiczowskie 
„ja"? W pierwszym rzędzie wyłania się ze świata natury, 
nie może też nigdy zapomnieć o swym biologicznym 
podkładzie. Ale natura właśnie zdaje się być pojęciem 
w kulturze ludzkiej silnie zmistyfikowanym: ta natura 
Jeana Jacąuesa Rousseau czy Bernardina de Saint
Pierre, będąca przychylnym człowiekowi ogrodem, 
w którym może on rozwijać wszystko, co w nim 
z przyrodzenia dobre i szlachetne, a co zepsuć 

może wejście pomiędzy innych ludzi. ICl":'tiiMi.gmij 
swoją przygodę z literaturą zacz na od 
wykpienia w1z1i natury-ogrodu. Przybiera on 
postać odseparowanego o świata ogródka Al1cj1 
z Dziewictwa, niewinnej dziewczyny, która 
działające w niej nieświadome libidalne siły 

zapędza do budowy prywatnego teatru perwersji. 
Opowiadania z Bakakaju mówią przede wszystkim, 
że natura jest dzika i nieokiełznana, a rządzi nią Eros. 

Jest więc w naturze coś głęboko ambiwalentnego: 
jej podszepty budzą wstyd, czasem zgrozę, ale zarazem 
jest godna pożądania, ofiarowuje bowiem pozór 
zwyczajności, autentyczności, moralnego zdrowia. Dlatego 
Miętus z Ferdydurke pożąda parobka, z którym chce się 
bra-tać - i dlatego także to naiwne pragnienie zostanie 
w powieści poddane parodystycznemu wynaturzeniu 

zaraz zinterpretowane przez otoczenie grubo 
i jednoznacznie (poprzez erotykę lub politykę), choć 

jego treść wewnętrzna wcale tak oczywista nie była. 
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A rzec1e zad na inter retaqa nie moze odołać 

temu, co się - ciemne, n1edokształtowane - rodzi z nas 
1 szuka definic i. Rzecz owtarza się w Iwonie, ·ak ow1adał 

autor, „bardzie est rodem z b1olo i1, niż z soc'olo 1i". 
Tytułowa bohaterka jest w dramacie nieredukowalnym 
ciałem, któremu dać rady nie mogą procedury 
dworskiego unieważniania indywidualności, wtłaczania 
w gotowy schemat. Nie darmo książka o scenicznych 
wizjach Iwony pióra Moniki Żółkoś nosi tytuł 
Ciało mówiące. Do fizyczności człowieka wracamy 
w pierwszej, nie drukowanej wersji Operetki, w któ
rej znacznie wyraźniej niż w formie ostatecznej dramatu 
obecny był wątek „zdrady ciała" : ciała starzejącego się, 

szukającego eliksiru młodości. Im dalej bowiem, tym 
w twórczości Gombrowicza biologiczny rodowód 
człowieka staje się czymś bardziej dlań tajemniczym 
i degradującym . Kluczowe miejsce w tych rozważaniach 
nad losem ciała zajmuje Operetka w swej pierwszej 
wersji przesycona dość perwersyjnym erotyzmem, ale też 
erotyzmem dziwnie naznaczonym poczuciem klęski, aby 
dopiero w wersji ostatecznej uwielbić po prostu młodość, 

nie skłanianą już do świadczenia usług ciałom starzejącym 
się, pokracznym, choć reprezentującym władzę. 

,Ja" wywodzi się zatem w pierwszym 
rzędzie z biologii, ale nie może na niej polegać 

stąd bierze się poszukiwanie jego związków 

z jakąś transcendentną sankcją. Gombrowicz-ateista 
Bo a traktu 'e w 1erw 1ako „dro ę" , „most" wiodąc do 
dru 1e o człowieka, ale boda ciekawsze 'est u nie o 

oszukiwanie transcendentn eh źródeł nasze o związku 
z naturą. Bo rzec1e cóż szkodzi rz ąć, że właśnie 

w t m, co naturalne, szukać należ transcendenc'1 na 
mim nic dla Gombrowicza bardziej obcego człowiekowi 

niesamowitego, jak padające nań spojrzenie 
krowy. Jednymi ze szczególnie przejmujących 

- mimo niepoważnej niekiedy aury - przeżyć ludzkich 
są doświadczenia, w trakcie których pada pytanie 
o charakter więzi, jaka łączy jednostkę z jej biologicznym 
środowiskiem. Taką rolę odgrywa słynna scena z Dziennika, 

w trakcie której bohater „zatrzymuje ręką burzę", a potem 
wzdraga się przed powtórzeniem tego doświadczenia. 
Gombrowicz pyta, czy nasze czyny, gesty nie mogą 
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przypadkiem na naturę wpływać. Pytanie to kłopotl iwe, 

bo w razie odpowiedzi twierdzącej odkrywamy w sobie 
istnienie siły, która „nie jest z nas" i której potędze nie 

umiemy sprostać - tak jak indywidualny człowiek nie 
może sprostać boskiemu zakrojowi działania . Stąd bierze 

się zaraz następne pytanie: w jakiej mierze my sami 
kierujemy naszymi postępkami i skutkami tych postępków, 

w jakiej zaś-są one swoistym spadkiem, jaki dostajemy od 
naszej natury pierwotnej, bardziej zwierzęcej niż ludzkiej. 

No dobrze, ale jeśli to, co biologiczne, 

jest w nas elementem nieiasnym, wymagającym 

oswojenia, Io czy „ludzkie" jest oczywiste? Wszak 

głos natury jest tylko jednym z głosów, które 
w nas rozbrzmiewają, pobudza „ja" do istnienia 

i namiętności, ale nie ma nad nim suwerennej władzy. 

Jednostka kształtuje się raczej w tłumie innych jednostek, 

w kontaktach z wieloma partnerami, których chce olśnić, 

przykuć do siebie, zniewolić - by także przez nich być 

olśnioną, przykutą i zniewoloną. ,Ja" kształtuje się 

przede wszystkim w nieskończonych psychomachiach 

wiedzionych przez człowieka z otoczeniem, przy czym 

ważne są kontakty wszelkiego typu i z każdym spośród 
ludzi. Przecie, jak mówi Gombrowicz, „nic nie może się 

równać tej zachłanności tajemnych związków, które rodzą 

się między obcymi nikłe i bezprzedmiotowe, by skuć 

nieznacznie potworną więzią". Pisarza fascynuje przede 

wszystkim - jako model międzyludzkiej „kooperatywy" 

i międzyludzkich kontaktów - rzeczywistość dworu: czy 

to monarszego, czy ziemiańskiego. Dwór jest przecie 

strukturą najbardziej tradycyjną i skostniałą. najlepiej 
więc na jej przykładzie można pokazać najpierw 

konwencjonalność ludzkich zachowań, a następnie 

- skutki działań rewolucyjnych w dziedzinie obyczaju. 

A właśnie eksperymenty i prowokacje skierowane 

przeciw dworskiej etykiecie stanowią główny oręż 

Gombrowiczowskiego bohatera, który swoje „ja" pragnie 

przeciwstawić Innym i dławiącej go obroży konwenansu. 

Cóż jednak przyjdzie bohaterowi 

z ponawianego wciąż gestu sprzeciwu, buntu przeciw 
autorytetom i Formie? Przez wiele lat odczytywano 

Gombrowicza przede wszystkim jako prześmiewcę 
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i prowokatora, który przede wszystkim rozbija gotowe 
formy i - jako osoba - umyka wszelkiej kategoryzacji. Dziś 
dostrzegamy raczej Gombrowicza stojącego nad przepa

śc i ą, wpatrującego się w niejasny, zawikłany hierog"lif 
życia, błądzącego w poszukiwaniu nieuchwytnego sensu: 
świata, egzystencji . Nad urokami młodzieńczej Ferdy
durke góruje ostatnio mroczny i pełen tajemnic Kosmos. 

Kosmos to powieść, w której centralne miejsce 

zajmują podejmowane przez bohatera próby scalenia 

świata, nadania mu konstrukcji i całościowego znaczenia . 

Ale scalać świat - Io także scalać własne doświadczenia 
i nadawać sens własnemu „ja". W tym samym cza

sie, kiedy powstawał Kosmos - zaczęty w Argenty

nie, a kończony przez autora JUZ w Berlinie 

- odbywała się podróż Gombrowicza do Europy: 

ten niezwykły rejs przez Atlantyk, w czasie które

go pisarzowi ukazują się zjawy z lat pisarskiej młodości 

i inny transatlantyk, „Chrobry", którym kiedyś płynął 

do Argentyny. Scalając świat powieściowy Kosmosu, 
Gombrowicz jednocześnie próbuje scalić swoje własne 

życie i nadać znaczenie przygodom własnego „ja". 

Powrót do Euro to dla isarza doświadczenie 

trauma! czne: est to ak d b o dróż ku śmiem , w trakcie 

które odz wa z aw dzieciństwa, ale ednocześnie 

kształt z cia zam ka s1 • z sku e klamr 1 ozor 

całościowe o sensu, do które o nic uz wi ce· nie mozna 

mmm To okres podsumowań, w którym to wszystko, 

co było żywym, egzystencjalnym doświadczeniem, 

zamyka się w filozoficzną formułę, a „ja" dojrzałego 

twórcy, geniusza - jak chce Schopenhauer - zbliża się do 

„ja" dziecka. Ten koniec życia jest u Gombrowicza 

czymś przejmującym, bo nasyconym długotrwałymi 

cierpieniami (pisarzowi marzy się wówczas sztuka 

o bólu) i dekadencją ciała. A jednocześnie wtedy wła 

śnie próbuje on gorączkowo pozostawić po sobie 

wyraziste przesłanie : udziela długich wywiadów, 

dyktuje Przewodnik po filozofii w sześć godzin 
i kwadrans, rozmawia ze swą żoną, Ritą, Dominikiem 

de Roux, Marią Paczowską. Ale ma świadomość, że 

nie tyle wykład tez po nim prawdziwie pozostanie, ile 

świadectwo całego życia, domknięta biografia jako fakt 



(,.Gombrow1cz, on nie z I eh co ucz . On, co na w że, 
ozwala, ab na Nim s1 uczono. Nie ·est Doslawc . 

On est ed nie FAKTEM, 1 to FAKTEM DOKONANYM"). 

Próbowałem towarzyszyć swoim komentarzem 
tekstom Gombrowicza wykorzystanym w przedstawieniu 
Jerzego Jarockiego. Owe teksty układają się w osobne, 
nienapisane nigdy przez autora dzieło. Dzieło to oplata 
się wokół kilku ważnych motywów, jakimi są : ewolucja 
„ja", poszukiwanie sensu, dramat człowieka wobec 
Natury i wobec Boga. Gombrowicz pisał zawsze o sobie, 
siebie samego czynił bohaterem swoich utworów, dlatego 
można stawiać je obok siebie, łączyć, stapiać dyskurs 
literacki z filozoficznym, lirykę z publicystyką, osobiste 
zwierzenie z fantastyką. Powstaje z tego niezwykły 
melanż, bo różnego rodzaju teksty, zestawione, oświetlają 
się wzajem, budują sobie wzajem nowe konteksty. 
Kontrapunkt różnych stylów i gatunków wypowiedzi był 
specjalnością Gombrowicza, o czym świadczy najlepiej 
Dziennik, w którym obok prywatnego zwierzenia 
są fragmenty eseistyczne, publicystyka filozoficzna 
i polityczna, polemiki, żarty, ale także partie tekstu 
mające charakter zamkniętych utworów literackich. 
Dlatego Gombrowicza można przedstawiać, mówiąc 

różnorodnymi głosami, zmieniając ton od patosu 
i metafizycznej zgrozy po drwinę i (auto}parodię . 

Ale w tekstach zestawionych w Błądzeniu 

jest też walor inny: są one czymś w rodza
ju autobiografii autora. Dodałem wpierw do 
„autobiografii" słowo: „intelektualnej", ale wykreśliłem 
je, bo może brzmieć myląco. Gombrowicz nie był 

myślicielem oddającym się „pracy intelektualnej" jako 
pewnego rodzaju wyodrębnionej sferze działalności , 

która służyć by miała jakiemuś „rozwiązywaniu 

problemów" czy czemuś w tym rodzaju. Problemy 
Gombrowicza były zawsze osobiste, zawsze 
wywiedzione z prywatnych zmagań ze światem, z ludźmi 
i z samym sobą. Gdzieś u samych początków 

wywodzą się one z pytania: „kim jestem?", na 
które nie ma łatwej odpowiedzi, bo, rzec można, 

odpowiedź musi być udzielana w nieustannym 
ruchu, pod naciskiem zmiennych okoliczności 

OIU • ~6)„I00 1 1l ·' 6 1łt10 lł• :l. 6 fltl0 

,.~ -·-... ·- ,.„,. ~·-

.. - - .„_„ . „„ .... „. 

._.,.. __ ,,„ . .... . """'- - .„, 

.„„„,„."·-

- ·· ... .., . . _.,_ ..... „. „,. -

..... ,.._ ··-· ..... „-....... ..... 
~ ......... „ ........... . .... „„.„„. 

. ..... „---·„--

---
........... . _ ....... _ „„-„. 
, __ „, """'olo • " 

--··1 1 -· „ ....... ~„- ... 
... „ „.......- J. . „ •.••• „ ... 

,„,, •• „- .. „.- ' . .... .-„ 

.„ .„„ ........ ..-

- ···--· 

„. ~ . • •li .... . „_. ,,~, .„ _.. . 

C-•OH_„ , t< l .... tOM._l'I łl • 

„ ••• 01 ,..11.t..,,.. , .„ ,,„, ,,.„„ „,. ,, 

• ,....i..„.„ 

••-n···- . „. _ „„.„ ....... 

„.„~IM ... -•ooi• ·• - o 

·· - ,..... , .. „. ,. „ •ft.„„ . „ . 

„ .. .... u,.„_„ . „ ,„ . ..,„ · - ·• • 

-.it Mt • - ao o 0 1' 1 - •· · •• 

•. ......... „ „ .... u ..... „.„.... • 

·····-·· .„ ....... ,_ .. „„ ... .. „.„_ 
-·· ··· •. „ ............ _ .„.„, •. „.„ ••• 

. ... ... „...,... '.,, ••.•..• •• ,„ .„. 
·-·-" ,_ „ ••• • -„ . „ ... .... . 

_,„ _ ........ ..,, . „ .• „. 
- • ......,. .• „ .„ „ .• ,,., !'~ •tot-·• 

..... ---· . . „ „- ._..„u ·• ~·••t 

„~· •• „„ ...... „ .. ~-·· .... „ ... " 

..,..,.i...., • . ........_ •• „ ........ . „. „ 

_____ ,„_ ... , .„ . . „ •• 

... -- - ' ''""' , .• „ ...... 

_ .„ ............................ .-. 
„-..-. „. - „ 

„---·-.. .. .. „ .. '"" 

.„„~-·~·-·· 

·~ --··· .... . „ • . 
.... „ .... „ ... ,...._ ... ,„ . • „ .• 

i w sytuacji, w której musi ona ewoluować, bo nie 
można jej udzielić raz na zawsze. Najciekawsza 
jest bowiem w Gombrowiczu wieczna przemiana, 
uchylanie się definicjom. Olivier Rollin powiedział 

kiedyś, że pomnik Gombrowicza nie może być 

żadną rzeźbioną figurą, ale winien on mieć postać 

pulsującego, tryskającego wzwyż strumienia wody. 
Nie oznacza to jednak, aby ta niedefiniowalność, 

nieostateczny charakter własnego „ja" Gombrowicza 
całkowicie zadowalały. Kolejnym - którym to już 

z kolei - para o sem teśo pisarza y o. ze sweśo 

„Ja" poszukiwał stale, starał się 1e formować, bronić 

rzed raz adem, nadawać mu sens. Historia jego 
twórczości jest więc wiecznym karnawałem, feerią barw 
i kalejdoskopem zmiennych kształtów - a jednocześnie 
odbijają się w niej dzieje wytężonej, prowadzonej 
jak najbardziej serio pracy nad ukształtowaniem 

siebie i zrozumieniem świata. Zarazem ten kpiarz 
i destruktor form, pomawiany przez wielu 
o nihilizm, byt jednym z tych pisarzy, którzy najgłębiej 
w swej epoce zaangażowali się w refleksję nad etyką. 
I umieli mówić o niej naprawdę oryginalnie, zarazem 
bez nieznośnego namaszczenia i pozy pedagogicznej, 
jaką często przybierają ludzie zajmujący się tą 

dziedziną zawodowo. Gombrowicz więc będzie się 

starał odpowiedzieć z pełną powagą na pytanie, 
dlaczego mrzonką jest Wellsowskie hasło: „ludzie 
jak bogowie", dlaczego normy etyczne o charakterze 
bezwzględnym i absolutnym nie sprawdzają się 

w ludzkim świecie, dlaczego też nie da się żyć 

w świecie bez sacrum - choćby miała być nim sławetna 
ręka kelnera z caf~ Querandi na mało ważnym 

skrzyżowaniu buenosaireńskich uliczek Peru i Moreno. 
Ale po to, by spotkać takiego Gombrowicza, 

trzeba opuścić na chwilę zorganizowane światy jego 
sztuk teatralnych i rzucić się w „przygodę życia", 

w „życiopisanie", w kakofonię różnych tekstów 
narastających na przestrzeni wielu lat, tekstów, 
w których odbije się cała złożoność i drama
tyzm jego biografii - historii pewnego „ja'', które 
w sobie samym znalazło problem angażujący myśl 
i działanie - aż po kres życia. 

I 
• wyróżnienia pochodzą od redakcji 



Wtlold Gombrowicz w towarzystwie Marii i Bohdana Paczowskich. 
rot. z natury: Bohdan Pi:tczowski, Vt!nce, 1965. le zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mick iewicza w Warszawie. 
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Witold Gombrowicz w mieszkaniu rodziców w Warszawie, ul. Służewska 3, czasy uniwersyteckie albo ostatnia klasa szkoły średniej . 

Ze zbiorów Biblioteki lnstytulu Badań literackich Polskiej Akademi i Nauk w Warszawie. 
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Jerzy Jarocki 
Skończył Państwową Wyższą Szkołę 

Aktorską w Krakowie (1952) i reżyserię 

w Państwowym Instytucie Sztuki 

Teatralnej w Moskwie (GITIS, 1957). Na 

dyplom zrealizowany w Teatrze Śląskim 
w Katowicach wybrał Bal manekinów 

Jasieńskiego (1957, prapremiera!). Od 

początku kierował uwagę ku polskiej 

literaturze. W jego reżyserii debiutowali 

liczni polscy dramaturdzy, m.in.: Ireneusz 

Iredyński (Męczeństwo z przymiarką, 

1960), Jan Paweł Gawlik (Portret, 1962), 

Helmut Kajzar (Paternoster, 1970). 

Wielu polskich pisarzy powierzało 

mu prawykonania swoich sztuk, 

m.in.: Tadeusz Różewicz - Wyszedł 

z domu (1965), Moja córeczka (1968), 

Stara kobieta wysiaduje (1969), Na 

czworakach (1972); a także Sławomir 

Mrożek - Rzeźnia (1975), Garbus 

(1975), Pieszo (1981). W roku 1960 

wprowadził na polskie sceny Ślub 
Gombrowicza w specjalnie w tym 

celu założonym Studenckim Teatrze 

Gliwice (przedstawienie zdjęła 

cenzura po czterech spektaklach), 

a w 196'+ roku Matkę Witkiewicza 

(Stary Teatr w Krakowie). Polską 

prapremierę Ślubu na zawodowej 

scenie zainscenizował dopiero 

w roku 197'+ w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie. Jako jeden z pierwszych 

reżyserów polskich zainteresował się 

współczesną literaturą amerykańską 

i zachodnioeuropejską. W jego reżyserii 

miały prapremiery takie sztuki jak m.in.: 
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Gniew i miłość Osborne'a (1957), Po 

długim dniu zapada noc O'Neilla (1961), 

Zamek w Szwecji Sagan (1961), Orfeusz 

w wężowej skórze Williamsa (1962) 

i in. W Katowicach pracował do 1962 

roku, po czym związał się na stałe ze 

Starym Teatrem, gdzie zrealizował gros 

swoich najlepszych przedstawień i do 

lat dziewięćdziesiątych kształtował 

współczesny repertuar tej sceny. W roku 

196'+ dyplomem Kucharki Szczepańskiej 

rozpoczął pracę pedagogiczną 

w PWST w Krakowie, gdzie w ciągu 

czterech dziesięcioleci wychował kilka 

pokoleń aktorów. Niektóre spektakle 

dyplomowe porównywane były z jego 

najlepszymi przedstawieniami na 

scenach zawodowych, zapraszane na 

festiwale zagraniczne - Akty (własny 

scenariusz) do Kennedy Center 

w Waszyngtonie (1972), Pieszo Mrożka 

do Kolonii (1981), Samobójca Erdmana 

do Bratysławy (1988). W roku 1970 roku 

rozpoczął współpracę z teatrami Europy 

Zachodniej: Nederlandse Komedie 

w Amsterdamie, Schauspielhaus 

w Zurychu (1972, 1973, 198'+), 

Kammerspiele w Monachium 

(1975), później reżyserował również 

w Wuppertalu, Norymberdze, Bonn, 

a także Belgradzie, Nowym Sadzie, 

Czelabińsku. Wystawiał przeważnie 

polskie sztuki: Gombrowicza (trzy razy), 

Witkiewicza, Mrożka, Jasieńskiego; 

a także Czechowa, Babla i in. Za reżyserię 

Zmierzchu Babla w Jugoslovensko 

Dramsko Pozoriste dostaje główną 

nagrodę na festiwalu BITEF w Belgradzie 

(1980). Gościnnie reżyserował także we 

Wrodawiu w teatrach Współczesnym 

(1958-1971, 1988) i Polskim (1992-

2000). Dziesięcioletnia współpraca 

z Teatrem Dramatycznym w Warszawie 

(1972-1982) zaowocowała spektaklami: 

Na czworakach Różewicza, Rzeźnią 

Mrożka, Ślubem Gombrowicza, 

Królem Learem Shakespeare' a 

(z Gustawem Holoubkiem w roli 

głównej), Mordem w katedrze Eliota, 

granym w Katedrze św.Jana i zdjętym po 

sześciu przedstawieniach przez cenzurę 

stanu wojennego. Za to przedstawienie 

reżyser otrzymał nagrodę podziemnej 

„Solidarności" (1982). Powtórnie dostał 

ją za Życie jest snem Calderona (1983) 

i po raz trzeci za Portret Mrożka (1988) 

przedstawienia Starego Teatru. 

Około trzydziestu jego spektakli mogła 

obejrzeć stołeczna publiczność dzięki 

Warszawskim Spotkaniom Teatralnym. 

Po jego tłumaczenie Wiśniowego 

sadu Czechowa, które przygotował 

inscenizując ten dramat w Starym 

(1975), chętnie sięgają inne teatry, także 

Narodowy (reż. Maciej Prus, 2000). Jest 

autorem niemieckiego libretta Ubu 

Rex (wraz z Krzysztofem Pendereckim), 

które następnie przetłumaczył na polski 

- operę Pendereckiego w inscenizacji 

Krzysztofa Warlikowskiego można 

oglądać w Teatrze Wielkim - Operze 

Narodowej w Warszawie. Otrzymał 

wszystkie ważniejsze polskie nagrody, 

np.: im. Schillera (1967), im. Boya 

(1970), Ministerstwa Kultury (1971, 

1997), Drożdże „Polityki" (197'+), 

im. Swinarskiego (1977), kulturalną 

Wojewody Krakowskiego (1998), hono

rową Fundacji Kultury Polskiej (2000), 

honorowego Ludwika (2002), honorową 

Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych 

„Klasyka Polska" w Opolu za wybitne 

inscenizacje sztuk Stanisława Ignacego 

Witkiewicza na scenach polskich od 

196'+ roku do dzisiaj (2003). Od roku 1991 

profesor zwyczajny sztuki teatralnej, od 

199'+ członek czynny Polskiej Akademii 

Umiejętności. W 2000 roku odebrał 

doktorat honoris causa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. 

Andrzej Witkowski 

Absolwent historii sztuki na 

Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie (1979) i scenografii na 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 

(1983). Związany etatowo z teatrami: 

im. Siemaszkowej w Rzeszowie (1988-

1998), Starym w Krakowie (1993-1998), 

Śląskim w Katowicach (1998-2002), 

Polskim we Wrodawiu (1998-1999), 

Współczesnym we Wrodawiu (2000-

200'+) . Autor scenografii do blisko stu 

spektakli. Debiutował w 1982 roku 

w szczecińskim Teatrze Współczesnym 

scenografią do Caliguli Camusa w reż. 

Bogdana Cioska. Z reżyserem tym do 

dziś często współpracuje. Podobnie 

z Rudolfem Zioło, ich pierwszą 

pracą był Mały bies Sołoguba 

w Teatrze im. Słowackiego (1985). 

Realizowali premiery także w Starym 

(np. Republika marzeń wg Schultza 

- 1987; Księżniczka Turandot Gozziego 

- 1990; Sen nocy letniej - 1992 i Burza 

Shakespearea'a -1997). Powszechnym 

w Warszawie (np. Psie serce 

Bułhakowa - 1988; Oni Witkiewicza 

- 1993, nagroda na Ogólnopolskich 

Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka 

Polska" w Opolu; Biesy wg 

Dostojewskiego - 2002), Wybrzeże 

w Gdańsku (Woyzeck Buchnera -

1995, nagroda wojewody gdańskiego; 

Noże w kurach Harrowera, 2003), 

Polskim we Wrodawiu (np. Kubuś 

Fatalista i jego Pan wg Diderota, 2001). 

Z Jerzym Jarockim spotkał się w Teatrze 
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Polskim we Wrodawiu przy pracy nad 

Płatonowem (1993) i Płatonowem -

Aktem pominiętym Czechowa (1996). 

Od wielu lat projektuje scenografie 

do przedstawień Jana Błeszyńskiego, 

Bogdana Toszy, Krystyny Meissner 

(nagroda na OKT „Klasyka Polska" 

2003 za Królewnę Orlicę Micińskiego 

w Teatrze Współczesnym we 

Wrodawiu). Od kilku lat współpracuje 

z Pawłem Miśkiewiczem (m.in. Głód 

wg Hamsuna, Teatr Nowy w Łodzi, 

2000; Wiśniowy sad Czechowa, Teatr 

Polski we Wrodawiu, 2001) i Piotrem 

Cieplakiem (np. Kubuś P. wg Milne'a, 

Teatr Studio w Warszawie, 1999; 

Historia Jakuba wg Wyspiańskiego, 

Teatr Współczesny we Wrodawiu, 

2001). W Teatrze TV realizował 

scenografie do przedstawień Zioły, 

m.in. Upiorów Ibsena (1989) i Innych 

rozkoszy Pilcha (1999); a także 

Agnieszki Glińskiej (Niektóre gatunki 

dziewic Nowakowskiego, 2000), 

Jerzego Stuhra (Ożenek Gogola, 2002). 

li ~ ' . 

·~ 

Stanisław Radwan 

W 1966 roku ukończył Państwową 

Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie 

(klasy fortepianu u profesora Ludwika 

Stefańskiego i kompozycji u Krzysztofa 

Pendereckiego). W latach 1960-1975 

komponował dla krakowskiego kabaretu 

Piwnica pod Baranami. Wieloletnią 

współpracę ze Starym Teatrem 
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w Krakowie, którego dyrektorem na

czelnym i artystycznym był w latach 1980-

1990, zapoczątkował Woyzeck Buchnera 

(1966) w reż. Konrada Swinarskiego. 

Dla tego reżysera napisał muzykę do 

Sędziów i Klątwy Wyspiańskiego (1968) 

oraz do Wszystko dobre, co się dobrze 

końay Shakespeare'a (1971). Od 1970 

roku - Paternoster Kajzara w Teatrze 

Współczesnym we Wrodawiu - stale 

pracuje z Jerzym Jarockim. W Starym 

w ciągu trzydziestu lat zrealizowali m.in; 

Matkę i Szewców Witkiewicza, Proces 

Kafki, Życie jest snem Calderona, Ślub 
Gombrowicza, Fausta Goethego. W latach 

1972-1982 w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie m.in; Na czworakach 

Różewicza, Rzeźnię i Pieszo Mrożka. 

Z Andrzejem Wajdą, dla którego 

napisał muzykę do filmu Wesele (1972), 

zrealizował w Starym m.in.: trzy wersje 

Hamleta Shakespeare'a (1981, 1981, 

1989), Antygonę Sofoklesa (198'+), Wesele 

Wyspiańskiego (1991). Komponował 

muzykę do przedstawień Krystiana Lupy 

realizowanych na lej scenie: Powrót 

Odysa Wyspiańskiego (1981), Bracia 

Karamazow Dostojewskiego (1990, 1990), 

Ma/te wg Rilkego (1991). Wielokrotnie 

współpracował z Lidią Zamkow, Witoldem 

Zatorskim, Tadeuszem Bradeckim, 

Krzysztofem Babickim, Rudolfem 

Zioło, jego współpraca z Zygmuntem 

Hubnerem zaowocowała spektaklem 

Teatru Powszechnego w Warszawie 

Muzyka - Radwan (198'+). Długi rozdział 

jego twórczości stanowi muzyka do 

przedstawień Jerzego Grzegorzewskiego. 

Zainicjowana na początku lat sie

demdziesiątych inscenizacjami łódzkimi 

(Irydion Krasińskiego, Czajka Czechowa, 

Balkon Geneta) współpraca trwała 

w warszawskim Ateneum (Ameryka 

wg Kafki i Bloomusa/em wg Joyce'a), 

w Teatrze Polskim we Wrodawiu (m.in. 

ślub Gombrowicza, Śmierć w starych 

dekoracjach Różewicza, Nie-Boska ko

media Krasińskiego, Król umiera, 

czyli Ceremonie !oneski), w Starym 

Teatrze (m.in. Dziesięć portretów 

z czajką w tle wg Czechowa, 

Śmierć Iwana Iljicza wg Tołstoja, 

Dziady - dwanaście improwizacji 

Mickiewicza), w Teatrze Studio 

w Warszawie (m.in. Parawany Geneta, 

Powolne ciemnienie malowideł wg 

Lowry'ego, Tak zwana ludzkość 

w obłędzie wg Witkacego, La Boheme 

wg Wyspiańskiego). W 1997 roku 

Stanisław Radwan objął funkcję 

kompozytora Teatru Narodowego. 

Tutaj skomponował muzykę m.in. 

do Nocy listopadowej, Sędziów 

i Wesela Wyspiańskiego, Ślubu 
i Operetki Gombrowicza, Nowego 

Bloomusalem wg Joyce'a, Morza 

i zwierciadła Audena, Duszyczki 

Różewicza spektakli w reż. 

Grzegorzewskiego; Saragossy 

Bradeckiego w reż . autora, Króla 

Lira Shakespeare'a w reż. Macieja 

Prusa. Jest autorem muzyki 

filmowej (współpracował np. 

z Wojciechem Jerzym Hasem, 

Hubnerem), telewizyjnej, radiowej. 

W 2000 roku otrzymał Nagrodę im. 

Bardiniego, wręczaną na Przeglądzie 

Piosenki Aktorskiej we Wrodawiu. 

W 2003 roku miała miejsce w Starym 

Teatrze prapremiera jego opery 

buffa do rysunków Andrzeja Mleczki 

- muzyka do Opery mleczanej w reż . 

Mikołaja Grabowskiego otrzymała 

nagrodę w Konkursie na Wystawienie 

Polskiej Sztuki Współczesnej. 

Iwona Runowska 

Absolwentka szkoły baletowej 

w Warszawie. Tańczyła w Zespole 

Pieśni i Tańca „Mazowsze", następnie 

w Teatrze Wielkim w Warszawie. 

Występowała w prapremierowej 

obsadzie musicalu Metro Stokłosy 

sióstr Miklaszewskich w reż. 

Janusza Józefowicza (1991). Własny 

program choreograficzny Bez wyjścia 

pokazywała w ramach projektu 

„Tęcza" Ośrodka Teatralnego Akade

mia Ruchu (1997) w Warszawie.Zagrała 

w Hamlecie Shakespeare'a w reż. 

Tomasza Mędrzaka w stołecznym 

Teatrze Ochoty (2001). Wraz z Jackiem 

Badurkiem stworzyli choreografię 

do musicalu Koty Webbera i Eliota 

w reż. Wojciecha Kępczyńskiego 

w warszawskim Teatrze Roma (200'+). 

W teatrze tym prowadzi kurs 

musicalowy. 
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Jacek Badurek 

Tancerz, choreograf. Karierę 

tancerza zaczynał w musicalu Metro 

Stokłosy i sióstr Miklaszewskich 

w reż . Janusza Józefowicza (1991). 

Współpracę z Józefowiczem 

i Januszem Stokłosą kontynuował 

w warszawskim Teatrze Buffo, gdzie 

wystąpił w: Do grającej szafy grosik 

wrzuć (1993), Grosik 2 - Piosenki 

z lat 60. (1995), Obok nas (1997). 

Stworzył choreografię do musicali 

w reż . Wojciecha Kępczyńskiego w Te

atrze Muzycznym Roma w Warszawie 

- Grease Jacobsa i Casey'a (2001) 

oraz Koty Webbera i Eliota 

(200'1, z Iwoną Runowską) . 

W 199'1 roku założył zespołu tańca 

nowoczesnego Amos, z którym 

zrealizował przedstawienia: Wyjścia , 

Kolejność uczuć, Jaka ja (w technice 

tańca moderne), pokazywane 

w warszawskich teatrach Rozmaitości, 

Nowym, Na Woli ; oraz spektakl 

w technice tańca 

krawędzi wieku 

w Teatrze Polskim 

jazzowego Na 

(prezentowany 

w Warszawie). 
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Mirosław Poznański 

Absolwent kierunku operatorskiego 

Wydziału Radia i Telewizji 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

(1982) . Reżyser światła , operator 

filmowy, realizator telewizyjny, 

malarz. Autor zdjęć i ś wiatła do 

ponad stu widowisk i spektakl i 

Teatru TV oraz filmów fabularnych, 

dokumentalnych, oświatowych 

i animowanych. Reżyseruje 

światło w wielu teatrach w Polsce, 

najczęściej w warszawskich Studio 

i Narodowym. Stale współpracuje 

z Jerzym Grzegorzewskim (Studio np.: 

La Boheme wg Wyspiańskiego, 1995; 

Don Juan Moliere'a, 1996; Narodowy 

np.: Wesele Wyspiańskiego, 2000; Sen 

nocy letniej Shakespeare'a, 2001; Nie

Boska komedia Krasińsk i ego, 2002; 

Hamlet Stanisława Wyspiańskiego, 

2003; Duszyczka Różewicza, 200'1). 

Projektuje światło do przedstawień 

wielu innych reżyserów, m.in. 

Krzysztofa Warlikowskiego w Studio 

(Zachodnie wybrzeże Koltesa, 1998) 

Zbign iewa Brzozy (Studio: Miłość 

na Madagaskarze Turriniego, 2000; 

Amadeus Shaffera, 2002; Powszechny 

w Warszawie: Noc Helvera Villqista, 

2000), Grzegorza Jarzyny w Teatrze 

Rozma ilości w Warszawie (Magnetyzm 

serca Fredry, 1999), Erwina Axera 

w Teatrze Współczesnym 

w Warszawie (Wielkanoc Strindberga, 

2001), Oska rasa Korsunovasa 

w Studio (Sanatorium pod klepsydrą 

wg Schultza, 2001), Bogdana 
Toszy w Teatrze im. Osterwy 
w Lublin ie (Poskromienie złośnicy 

Shakespeare'a, 2001), Kazimierza 

Kutza w Narodowym (Na czworakach 

Różewicza, 2001), Łukasza Kosa 

w Teatrze Nowym w Łodzi (Kurka 

Wodna Witkacego, 2002), Grzegorza 

Wiśniewskiego w Teatrze Wybrzeże 

w Gdańsku (Mewa Czechowa, 2002; 

Matka Witkacego, 2003), Jana Englerta 

w Narodowym (Dożywocie Fredry, 

2001; Kurka Wodna Witkacego, 2002). 

Zreal i zował koncert w katedrze Św. 
Magdaleny w Paryżu z okazji rocznicy 

śmierci Fryderyka Chopina, emitowa

ny na żywo w krajach Eurowizji . 

Kamilla Baar 

Absolwentka Akademii Teatralnej 

w Warszawie (2002). Występuje 

w norway.today Bauersimy 

w reż. Macieja Sobocińskiego na 

scenie Fundacji Starego Teatru 

w Krakowie (2003). W Tearze 

TV zagrała w Oszustach Jacobsa 

w reż. Jana Englerta (2002) oraz 

Ofelię w Hamlecie Shakespeare'a 

w reż . Łukasza Barczyka (200'1). 

W Teatrze Narodowym gra gościnnie 

Oną w Piaskownicy Walczaka 

w reż . Tadeusza Bradeckiego (2003). 

.,~.~ 
I . 

·~ 

Marek Barbasiewicz 

Absolwent Średniej Szkoły Plastycznej 

w Poznan iu (196'1) i Państwowej 

Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodz i (1968) . W 1987 

roku uzyskał uprawn ienia malarza. 

Aktor teatrów: Nowego w Łodzi 

(1968-1979), Ateneum w Warszawie 

(1979-1981), Polskiego w Warszawie 

(1981-1997), gdzie zagrał wiele ról, 

m.in. Hrabiego Almavivy w We

selu Figara Baumarcha is w reż . 

Bohdana Korzeniewskiego (197'1), 

Mistrza Fiora w Operetce 

Gombrowicza w reż . Kazimierza 

Dejmka (1975), rolę tytułową 

w Żegnaj, Judaszu Iredyńsk i ego w reż . 
Jana Bratkowskiego (1982), Wadawa 

w Zemście Fredry w reż . Dejmka (1983). 

Gościnnie wystąpił w Teatrze im. 

Żeromski ego w Kielcach, poznańskiej 
Scenie na Piętrze, ze stołecznych 

w Romie, Komedi i, Powszechnym, 

ostatnio w Play Strindberg Durrenmatta 

w reż. Andrzeja Łapickiego w Teatrze 

na Woli (2001). Od 1997 roku aktor 

Teatru Narodowego, gdzie wystąpił 

w obydwu wersjach Nocy listopa

dowej i Sędziach Wyspiańskiego, 

Operetce Gombrowicza, Nie-Boskiej 

komedii Krasińskiego, Hamlecie 

Stanisława Wyspiańskiego - spektaklach 

w reż . Jerzego Grzegorzewskiego; 

Saragossie Bradeckiego w reżyserii 

autora. Tu Dejmek po raz kolejny 

-, 

I 
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zaprosił go do współpracy przy 

Dialogus de Passione. Zagrał także 

u Janusza Wiśniewskiego (wybrałem 

dziś zaduszne święto ... Słowackiego), 

Kazimierza Kutza (Kartoteka 

Różewicza), Barbary Sierosławskiej 

(Leonce i Lena Bi.ichnera). Wystąpił 

w wielu premierach Teatru TV 
(ostatnio w Rysie Mossakowskiego 

w reż. Krzysztofa Zaleskiego, 2002), 

serialach (Dyrektor Marszałek 

w Miodowych latach, reż. Maciej 

Wojtyszko, 1998; Docent Depczyk 

w Na dobre i na złe, reż . Maciej 

Dejczer, 1999) i filmach (m.in. Czułe 

miejsca, reż. Piotr Andrejew, 1980; 

Magnat, reż . Filip Bajon, 1986; Zabij 

mnie glino Jacek Bromski, 1987; Die 

Galgenbriicke, reż. Hans Werner, 

DDR 1987; I skrzypce przestały grać, 

reż. Aleksander Ramati, USA/Polska 

1998; Niezwykła podróż Baltazara 

Kobera, reż. Wojciech Jerzy Has, 1988; 

Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze 

w Polsce, reż . Feliks Falk, 1989; Psy 

2. Ostatnia krew, reż. Władysław 

Pasikowski, 199'1; Baj/and, reż. Henryk 

Dederko, 2000; Casus Belli, reż . Igor 

Ugolnikow, Polska/Rosja 2000). 
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Bartłomiej Bobrowski 
Ukończył warszawską Akademię 

Teatralną w 1999 roku. Grał gościnnie 

w Teatrze Ateneum w Warszawie, 

Teatrze Atelier w Sopocie i Teatrze 

Miejskim w Gdyni. W 2001 roku dostał 

angaż do Teatru Narodowego, fra tu 

m.in. Demetriusza w Śnie nocy letniej 

Shakespeare'a, Ferdynanda w Morzu 

i zwierciadle Audena, Ozryka I Aktora 

w Hamlecie Stanisława Wyspiańskiego 

spektaklach w reż . Jerzego 

Grzegorzewskiego. Wystąpił m.in. 

w filmie Inferno Macieja Pieprzycy (2001). 

Mariusz Bonaszewski 

Absolwent Państwowej Wyższej 

Szkoty Teatralnej w Warszawie w 1988 

roku. Jako student wystąpił w Teatrze 

Dramatycznym w Słupsku i Teatrze 

Polskim w Warszawie. Aktor Teatru 

Dramatycznego w Warszawie (1988-

1997), gdzie zagrał u m.in.: Macieja 

Prusa (Car Mikołaj Słobodzianka, 

Na dnie Gorkiego), Zbigniewa 

Zapasiewicza (Kubuś Fatalista wf 

Diderota), Andrzeja Domalika (Mewa 

Czechowa, rola tytułowa w Hamlecie 

Shakespeare'a), Piotra Cieślaka Uak 

wam się podoba i Wszystko dobre, 

co się dobrze kończy Shakespeare'a). 

Tam zaczęła się jego współpraca 

z Krzysztofem Warlikowskim 
(Elektra Sofoklesa), którą kontynuuje 

w stołecznym Teatrze Rozmaitości 

(Oczyszczeni Kane, koprodukcja 
z teatrami Współczesnym we 

Wrodawiu i Polskim w Poznaniu, 

2001). Gościnnie zagrał w spektaklach 

Jerzego Jarockiego w Teatrze Polskim 

we Wrodawiu, m.in.: Fryderyk 

Wetter w Kasi z Heilbronnu Kleista 

(199'1) i rola tytułowa w Płatonowie 

- Akcie pominiętym Czechowa (1996, 

nagroda na Kaliskich Spotkaniach 

Teatralnych). Od 1997 roku aktor 

Teatru Narodowego, gdzie zafra! 
m.in. Piotra Wysockiego w obydwu 

wersjach Nocy listopadowej 

i Nosa w Weselu Wyspiańskiego, 

Leonarda w Nie-Boskiej komedii 

Krasińskiego - spektaklach w reż . 

Jerzego Grzegorzewskiego. Wystąpił 

także w przedstawieniach Prusa 

(Król Lir Shakespeare'a, Wiśniowy sad 

Czechowa), Janusza Wiśniewskiego 

(wybrałem dziś zaduszne święto ... 

Słowackiego), Ryszarda Peryta 

(Konrad w Akropolis Wyspiańskiego), 

Jana Englerta (Edgar Wałpor 

w Kurce Wodnej Witkacego), Tadeusza 

Bradeckiego (Ostatni Łubieńskiego). 

Gościnnie zagrał Wyspiańskiego 

w Chryjach z Polską Wojtyszki w reż. 

Bogdana Toszy w Teatrze Śląskim 
w Katowicach (2002). W Teatrze TV 

wystąpił np. w: Dzieciach słońca 

Gorkiego w reż . Domalika (199'1), 

Katarzynie Andriejewa w reż. Barbary 

Sass (1997), Śledztwie wf Lema 

w reż. Waldemara Krzystka (1997), 

Bigda idzie! Kadena-Bandrowskiego 
w reż. Andrzeja Wajdy (1999), 
Edwardzie li Marlowe'a w reż . 

Prusa (2002); w filmie m.in. kreował 

Piłsudskiego w serialu Andrzeja 
Trzosa-Rastawieckiego (2000) 

Jan Enflerl 

Debiutował w wieku czternastu lat 

w filmie Andrzeja Wajdy Kanał. 

W 196'1 roku ukończył Państwową 

Wyższą Szkołę Teatralną w Wa

rszawie został zaangażowany 

do Teatru Polskiego w Warszawie. 

W 1969 roku znalazł się w zespole 

stołecznego Teatru Współczesnego, 

gdzie pracował z takimi reżyserami, 

jak Erwin Axer i Jerzy Kreczmar. 

Wystąpił na tej scenie m.in. w: Matce 

Witkacego (Leon), Makbecie !oneski 

(Bance), Krawcu Mrożka (Karlos). 

Dziadach kowieńskich Mickiewicza 

(Gustaw). W roku 1981 powrócił do 

Polskiego, gdzie stworzył wiele ról 

w przedstawieniach Kazimierza 

Dejmka, m.in.: Konrada w Wyzwole

niu i Pana Młodego w Weselu 

Wyspiańskiego; w sztukach Mrożka 

- rolę tytułową w Vatzlauie, Nieuda 

w Letnim dniu, Morisa w Kontrakcie, 

Bartodzieja w Portrecie; Chlestakowa 

w Rewizorze Gogola. Andrzej Łapicki 

obsadził fo w roli Gustawa w Ślubach 

panieńskich Fredry, Tadeusz Minc 

I 
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w Ślubie Gombrowicza (Henryk). 

Na tej scenie powstały też jego 
role szekspirowskie - Ryszard Ili 

i Marek Antoniusz - w spektaklach 

reżyserowanych przez Macieja 
Prusa. Od roku 1997 w zespole 

Teatru Narodowego, gdzie zagrał 

m.in. tytułową rolę w Królu Lirze 

Shakespeare'a w reż . Prusa, Henryka 

w Nie-Boskiej komedii Kras i ńskiego 

w reż . Jerzego Grzegorzewskiego, 

a także w reżyserowanych przez 

siebie przedstawieniach: Arnolfa 

w Szkole żon Moliere'a (2000) 

i tatkę w Dożywociu Fredry (2001). 

Od końca lat siedemdz i esiątych 

reżyseruje, najchętniej klasykę 

romantyczną i Witkacego, główn i e 

w Teatrze Polskim w Wa rszawie, m.in.: 

Matkę (198'+), Kordiana Słowackiego 

(1987), Bezimienne dzieło (1987), 

Onych (1989). Na małym ekranie 

wyreżyserował m.in.: Mewę (1986) 

i Iwanowa (1996) Czechowa, Miesiąc 

na wsi Turgieniewa (1993), Dziady 

Mickiewicza (1997), Kordiana 

(199'+) i Beatryks Cenci Słowackiego 

(2001) . Bardzo często występuje 

w Teatrze TV i filmie. Ważniejsze filmy 

z jego udziałem : Sól ziemi czarnej 

(1969) i Perła w koronie (1971) 

w reż . Kazimierza Kutza, Baryton 

w reż. Janusza Zaorskiego (19B'+), 

Magnat w reż . Filipa Bajona (1986); 

a także seriale, m.in. w reż . Janusza 

Morgensterna (Kolumbowie, 1970; 

Polskie drogi, 1976), Jerzego Antczaka 

(Noce i dnie, 1975), Ryszarda Bera 

(Lalka , 1977), Jana Łomnickiego 

(Dom, 1980). W latach 1981-1987 był 
r dziekanem wydz iału aktorskiego 

PWST w Warszawie (obecnie 

' Akademia Teatralna), w latach 1987-
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1993 i 1996-2002 - rektorem. Za 

jego kadencji odbudowano Teatr 
Szkolny Collegium Nobilium 
i powołano Międzynarodowy Festiwal 

Szkół Teatralnych. Prowadzi zajęcia 

„praca z aktorem", przygotowuje 

przedstawienia dyplomowe. Od 
2003 roku jest dyrektorem 

artystycznym Teatru Narodowego. 

Ostatn io wyreżyserował tu Kurkę 

Wodną Witkacego i zagrał Króla

Makbeta w Hamlecie Stanisława 

Wyspiańskiego oraz główną rolę 

w Duszyczce Różewicza - spektaklach 

w reż . Grzegorzewskiego. 

Sławomir Federowicz 
W 1992 roku ukończył Państwową 

Wyższą Szkołę Teatralną w Krako

wie. Jest także absolwentem Studium 

Wokalno-Aktorskiego im. Baduszkowej 

przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 

W sezonie 199'+/95 w zespole Teatru 

im. Słowackiego w Krakowie, 1998/ 

99 w Teatrze im. Kochanowskiego 

w Opolu (m.in. Gustaw-Konrad 

w Dziadach albo młodych czaro-

dziejach Mickiewicza w reż . 

Adama Sroki). Od 1999 roku 

aktor Teatru Narodowego, gdzie 

agrał m.in. Złodziejaszka w Opere

tce Gombrowicza, Hermesa w no

wej wersji Nocy listopadowej 

Wyspiańskiego, Francisco w Morzu 

i zwierciadle Audena - reż . Jerzy 

Grzegorzewski. W Teatrze TV 

wystąpił m.in. w Płatonowie 

Czechowa w reż . Andrzeja Domal ika 
- rola syna Wengierowicza (1992). 

Zagrał w filmie Marka Piwowskiego 
Uprowadzenie Agaty (1993), w debiu

tanckim filmie offowym Konrada 
Niewolskiego D.l.L. (2002). 

Jarosław Gajewski 

Absolwent Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej w Warszawie (198'+), 

wyróżniony nagrodą na Przeglądzie 

Spektakli Dyplomowych w lodzi za 

rolę Bluma w Karierze Alfa Omegi 

w reż . Tadeusza Łomnickiego . Aktor 

stołecznych teatrów: Polskiego 

(198'+-1987) i Dramatycznego (1987-

2003), od 1 grudnia 2003 roku Teatru 

Narodowego, gdzie zagrał rolę 

tytułową w Merl inie Słobodzianka 

w reż . Ondreja Spisaka. Wykładowca 

i prorektor warszawskiej Akademii 

Teatralnej. W Dramatycznym wystąpił 

w przedstawieniach: Łomnickiego 

Ua, Feuerbach Dorsta), Zbigniewa 

Zapasiewicza (Kubuś Fatalista wg 

Diderota), Piotra Cieplaka (Historya 

o chwalebnym Zmartwychwstaniu 

Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka, 

Ptaszek zielonopióry Gozziego). 

„beckettach" Antoniego Libery 

(Czekając na Godota , Końcówka), 

Kryst iana Lupy (Powrót Odysa 

Wyspiańskiego, Wymazywanie wg 

Bernharda), wielu premierach Piotra 

Cieślaka - ostatnio Jak wam się 

podoba i Wszystko dobre, co się dobrze 

kończy Shakespeare'a, Obsługiwałem 
angielskiego króla wg Hrabala. 

W Carze Mikołaju Słobodzianka 

zagrał Daniluka (reż. Maciej Prus), 

Klaudiusza w Hamlecie Shakespeare' a 

(reż . Andrzej Domalik), Georga Samsę 

w Przemianie Kafki (reż . Zbigniew 

Brzoza). W 2002 roku przygotował 

spektakle dyplomowe w Akademi i 
Teatralnej - Biesy wg Dostojewskiego, 

Tumora Mózgowicza Witkacego. 
Za wybór i wykreowan ie tekstu 

literackiego w monodramie Opowieść 

o okrutnym zbójniku Folsztyńskim 

i nieszczęsnym kacie Holuszce Zelinki 

(1989) otrzymał nagrody główne na 

festiwalach teatrów jednego aktora 

w Toruniu i Wrodawiu. Role Wien i 

w Moskwie-Pieluszki Jerofiejewa 
(1990) oraz Clova w Końcówce 

(1998) w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie zostały wyróżnione na 

Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu. 

Odebrał nagrodę indywi dualną 

British Council za ro l ę Lakmusa 

w Jak wam się podoba (1997, festiwal 

szekspirowski w Gdańsku) , kreowaną 

na tej samej scenie oraz nagrodę 

Ministerstwa Kultury za os i ągnięcia 

artystyczne i pedagogiczne (2001) . 

W Teatrze TV zagrał m.in. Maksa Broda 

w Pułapce Różewicza w reż. Stani
sława Różewi cza (1990), (zwartka 

w Człowieku, który był czwartkiem wg 

Chestertona w reż . Cieplaka (1997), 

Piotra Wierchowieński ego w Sprawie 

Stawrogina wg Dostojewskiego 

w reż . Krzysztofa Zaleskiego I 

(1997), Meszułacha w Dybuku An- d 
skiego w reż. Agnieszki Holland .ffP' 
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(1999). U tej reżyserki wystąpił 

w filmie Europa, Europa (1990); 

zagrał także w Wielkiej wsypie 

Jana Łomnickiego (1993), Weiserze 

Wojciecha Marczewskiego (2000) . 

Ignacy Gogolewski 
W 1953 roku ukończył Państwową 

Wyższą Szkołę Teatralną w Warsza

wie. Został zaangażowany do Teatru 
Polskiego w Warszawie (195'1-1959), 

gdzie zagrał m.in. Gustawa

Konrada w pierwszej powojennej 

inscenizacji Dziadów Mickiewicza 

w reż . Aleksandra Bardiniego (1955) . 

Do Polskiego wracał jeszcze w latach 

1975-1980 i 1992-2000. Wystąpił m.in. 

w przedstawieniach: Jana Bratkowskiego 

(Orgon w Świętoszku Moliere'a, 

Stanisław Poniatowski w Popołudniu 

kochanków Hena), Macieja Prusa 

(On w Krzesłach Ionesco, Cezar 

w Juliuszu Cezarze Shakespeare'a). 

Andrzeja Łapickiego (Twardosz 

w Dożywociu, Rejent w Zemście 

Fredry) . W latach 1959-1962 i 1968-

1971 aktor warszawskiego Teatru 

Dramatycznego, zagrał tu m.in. 

Nabuchodonozora w Anioł zstąpił 
do Babilonu i Herberta w Franku V 

sztukach Diirrenmatta w reż. 

Konrada Swinarskiego, a także 

w spektaklach Ludwika Rene - Pastor 

Hale w Procesie w Salem Millera, 

Arcybiskup w Diabeł i Pan Bóg 
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Sartre' a, Kreon w Antygonie Sofoklesa, 

Zygmunt August w Kronikach 

królewskich Wyspiańskiego, Brutus 

w Juliuszu Cezarze Shakespeare'a. 
Na tej scenie wyreżyserował 

pierwsze przedstawienie - Śnieg 
Przybyszewskiego (1969). Lata 

1965-1968 to czas pracy w Teatrze 
Współczesnym w Warszawie i role 

m.in.: Syna w Szklanej menażerii 

Williamsa (reż . Izabella Cywińska), 

Witusia w Skizie Zapolskiej 

(reż . Andrzej Łapicki), Andrzeja 

w Dwóch teatrach Szaniawskiego 

(reż . Erwin Axer). W latach 1962-

1965 w Teatrze Narodowym zagrał 

m.in. Nerona w Brytaniku Racine'a 

(reż . Wanda Laskowska) i Gustawa 

w Ślubach panieńskich Fredry (reż. 

Stefania Domańska) - role, które 

mu przyniosły w 1963 roku nagrodę 

państwową. Dyrektor Kazimierz 

Dejmek obsadził go w roli tytułowej 

w dramacie Słowackiego Kordian. 

W Narodowym znalazł się ponownie 

w 2000 roku, zaproszony przez Jerzego 

Grzegorzewskiego do roli Szarma 

w Operetce Gombrowicza, za którą 

otrzymał nagrodę im. Zelwerowicza. 

Zagrał tu także Laurentego 

w Na czworakach Różewicza (reż . 

Kazimierz Kutz) i Eurypidesa w Ża 
bach Arystofanesa (reż . Zbigniew 

Zamachowski) . W roli Eustachego 

w Ostatnim Łubieńskiego (reż . 

Tadeusz Bradecki) świętował w marcu 

200'1 roku jubileusz pięćdziesięcio

lecia pracy artystycznej. Pełnił fun

kcję dyrektora naczelnego i artysty

cznego w teatrach: Śląskim w Kato

wicach (1971-197'1), im. Osterwy 

w Lublinie (1980-1985) i Rozmaitości 

w Warszawie (1985-1989) . Reżyse-

rował, najczęściej klasykę - Katowice: 

m.in. Ruy Bias Hugo (1971), Dla 

szczęścia Przybyszewskiego (197'1); 

Lublin: m.in. Cyd Corneille'a (1980), 

Fantazy Słowackiego (1983, nagroda 
specjalna za dbałość o kulturę 

słowa poetyckiego na Opolskich 

Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka 
Polska", 198'1), Pierwszy dzień 

wolności Kruczkowskiego (1983), 

Wesele Wyspiańskiego (198'1); 

Warszawa: m.in. Dom otwarty (1987) 

Bałuckiego. Do ważniejszych ról Teatru 

TV zaliczają się: Roderik w Cydzie 

Corneille'a (1963) i Don Rodrygo 

wCydzieWyspiańskiego(l969,obydwa 

spektakle w reż. Rene), Mazepa 

w sztuce Słowackiego (reż. Gustaw 

Holoubek, 1969, nagroda Komitetu 

ds. PR i TV oraz Złoty Ekran), 

Ziembiewicz w Granicy Nałkowskiej 

(1970, reż. Janusz Warmiński), On 

w Drugim pokoju Herberta (1970, reż. 
Roman Załuski), Chwalibóg w Nocy 

czerwcowej Iwaszkiewicza (2002, reż . 

Andrzej Wajda). Na małym ekranie 

wyreżyserował m.in. W małym 

dworku Witkacego (1977). W dorobku 

filmowym ma np. współpracę ze 
Stanisławem Różewiczem (Trudna 

miłość - 1953 i Samotność we dwoje 

- 1968), Jerzym Antczakiem (Wystrzał 

- 1965, Mistrz - 1966, Hrabina Cosel 

- 1968), Januszem Morgensternem 

Uowita, 1967), Januszem Majewskim 
(Urząd, 1969, Złoty Ekran), dużą 

popularność i uznanie przyniosła mu 

rola Antka Boryny w serialu Chłopi 

w reż . Jana Rybkowskiego (1972). 

W 1978 roku wyreżyserował film 

Romans Teresy Hennert na podstawie 

powieści Nałkowskiej, a w 1983 

roku zrealizował film o Cyprianie 

Norwidzie Dom św. Kazimierza. Od lat 
jest aktorem Teatru PR, nagradzanym 

kilkakrotnie za całokształt twórczości 
radiowej i telewizyjnej. W 1995 roku 

odebrał honorowy medal im. Osterwy. 

l 
Anna Gryszkówna 

Ukończyła Akademię Teatralną 

w Warszawie w 2002 roku. 

Debiutowała w Hamlecie Stanisława 

Wyspiańskiego w reż . Jerzego 

Grzegorzewskiego na scenie Teatru 

Narodowego rolą Ofelii-Ofelii (2003) . 

Od 1 stycznia 200'1 roku aktorka tego 

teatru, gra w Duszyczce Różewicza 

w reż. Grzegorzewskiego (200'1). 

Jacek Jarosz 

Absolwent Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej w Warszawie 

w 1965 roku. Aktor teatrów 

stołecznych : Klasycznego (1965-

1972), Studio (1972-2001) . Debiutował 

rolą Poety w Ondynie Giraudoux 

w reż. Ireneusza Kanickiego, 

następnie zagrał w Klasycznym m.in.: 

Księcia w Damie od Maxima Feydeau 
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w reż . Jerzego Grzegorzewskiego 
(1968, na scenie Rozmaitości). 

W Studio za dyrekcji Józefa Szajny 

zagrał np. Cerbera w Dantem w reż. 
Szajny (197'ł), Profesora Bladaczkę 

w Ferdydurke Gombrowicza 

w reż. Zbigniewa Wróbla (1979); za 

dyrekcji Grzegorzewskiego wystąpił 

w większości jego premier (m.in. 

Parawanach Geneta - 1982, Powolnym 

ciemnieniu malowideł wg Lowry'ego 

- 1985, Operze za trzy grosze Brechta 

- 1986, Usta milczą , dusza śpiewa wg 

operetek Kalmana i Lehara - 1988, 

Śmierci Iwana Iljicza wgTołstoja-1991, 

La Boheme wg Wyspiańskiego, 1995), 

a także w przedstawieniach Marka 

Walczewskiego (Męczeństwo i śmierć 

Marata... Weissa, 1983), Bogusława 

Lindy (Przedstawienie pożegnalne 

Mi.illera, 1985), Guido de Moora 
(Poloniusz w Hamlecie Shakespeare'a, 

1986), Mariusza Trelińskiego (Sny 

wg „ Pieśni Maldorora" Lautreamonta, 

1992), Henryka Baranowskiego 

(Proces wg Kafki, 1996). Od 2001 

roku występuje gościnnie w Teatrze 

Narodowym (Filostrates w Śnie 
nocy letniej Shakespeare'a i Stefano 

w Morzu i zwierciadle Audena 

- reż. Grzegorzewski). W Teatrze TV 

zagrał m.in. w Mizantropie Moliere'a 

w reż. Janusza Majewskiego (198'ł), 

Puszce Pandory Wedekinda w reż . 

Stanisława Różewicza (1997), Historii 

Gombrowicza w reż. Horsta Leszczuka 

(1999), Dragonie Terleckiego w reż . 

Różewicza (2000), Trądzie w pałacu 

sprawiedliwości Bettiego w reż . 

Janusza Morgensterna (2001). 
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Małgorzata Kożuchowska 

Absolwentka Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej w Warszawie 
w 199'ł roku. W tym samym 

roku zadebiutowała w Teatrze 

Dramatycznym w Warszawie 
w Człowieku z La Manchy Leigh 

(Aldonza I Dulcynea) w reż. Jerzego 

Gruzy i do dziś pracuje w tym 

zespole. Zagrała m.i n. u Tadeusza 

Słobodzianka w Magii grzechu 

Calderona, Piotra Cieślaka Uak wam 

się podoba Shakespeare'a, Operze 

żebraczej Havla; Obsługiwałem 

angielskiego króla Hrabala), Krzy

sztofa Warlikowskiego (Poskromienie 

złośnicy Shakespeare'a), Grzegorza 

Jarzyny (Niezidentyfikowane szczątki ... 

Frasera); a także w koprodukcji 

Dramatycznego z Teatrem Polskim 

w Bielsku-Białej - Tonacja blue czyli 

Blue Room Hare'a, reż. Krzysztof 

Zaleski (2000). W 2000 roku zagrała 

w irlandzkim przedstawieniu ft Come 

Up Sun O'Byrne'a w reż . Paula 

Merciera (The Passion Machine i SFX 

City Theatre w Dublinie) . W Teatrze 

TV wystąpiła w Boso, ale w ostrogach 

Grzesiuka - 1996 i Ciężkich czasach 

Bałuckiego - 1997 (reż . Barbara 

Borys-Damięcka), Zagładzie ludu 

albo moja wątroba jest bez sensu 

Schwaba (reż. Filip Bajon, 1998), 
Mizerykordii Niemczuka (reż. Janusz 

Zaorski, 2000), Złodziejkach chleba 

Lachnil (reż . Natalia Koryncka-Gruz, 
2002). W filmie współpracowała 

m.in. z Jarosławem Żamojdą (Młode 
wilki, 1995), Krzysztofem Krauze (Gry 

uliczne, 1996), Juliuszem Machulskim 

(Kiler, 1997; Kiler-ów 2-óch, 1999), 

Witoldem Adamkiem (Wtorek, 2003). 

Gra w serialu telewizyjnym M jak 

miłość (reż . Ryszard Zatorski, Maciej 
Dejczer, 2000). W 1999 roku otrzymała 

nagrodę Akademii Teatralnej w Wa

rszawie dla absolwentki, która 

w pięć lat po jej ukończeniu osiągnęła 
najlepsze wyniki w zawodzie. W 200'ł 

roku odebrała Telekamerę (nagroda 
tygodnika „TeleTydzień") i Złotą 

Kaczkę (nagroda miesięcznika „ Film") 

dla najlepszej aktorki w 2003 roku. 

W Teatrze Narodowym gra gościnnie. 

Dorota Landowska 

Ukończyła warszawską Państwową 

Wyższą Szkołę Teatralną w 1992 roku. 

Otrzymała nagrodę im. Łomnickiego 

przyznawaną przez senat tej uczelni 

dla zdolnych absolwentów. Na Ili 

roku zadebiutowała rolą Heleny 

w Śnie nocy letniej Shakespeare'a 

w reż . Macieja Wojtyszki w stołecznym 

Teatrze Powszechnym, który w latach 

1992-1999 był jej macierzystym 
zespołem. Zagrała tu wiele ról, m.in. 

dzieciobójczyni w monodramie Jor

dan Reynolds i Buffini (reż . Agnieszka 

Glińska), uhonorowaną nagrodami 

na toruńskim Ogólnopolskim Fe
stiwalu Teatrów Jednego Aktora 

(1996) i na Kaliskich Spotkaniach 

Teatralnych (1997). Zagrała tu także 

w spektaklach Jarosława Kiliana 

(Balladyna Słowackiego - rola tytu

łowa), Magdaleny Łazarkiewicz 

(Trzy wysokie kobiety Albee'ego 

- rola C), Piotra Mikuckiego (Molly 

Sweeney Friela - rola tytułowa) oraz 

w prezentowanych na tej scenie 

przedstawieniach Teatru Montowania, 

np. Ślebodzie wg Przerwy-Tetmajera 

w reż . Waldemara Śmigasiewicza 
(1997). Gościnnie wystąpiła w stołe

cznych teatrach Scena Prezenta

cje i Dramatycznym. W Teatrze 

Narodowym od 1999 roku. Gra tutaj 

m.in. Marysię w Weselu Wyspiań 

skiego i Żonę w Nie-Boskiej 

komedii Krasińskiego (reż. Jerzy 

Grzegorzewski), Aleksandrę-Kasandrę 

w Ostatnim Łubieńskiego (reż . 

Tadeusz Bradecki). W Teatrze TV 

zagrała m.in. Smugoniową w Uciekła 

mi przepióreczka Żeromskiego 
w reż . Glińskiej (199'ł), w Portugalii 

Egressy'ego w reż. Zbigniewa Brzozy 

(2002). Laureatka nagrody im. Schille

ra (1997) . Za rolę w filmie Jana 

Jakuba Kolskiego Daleko od okna 

otrzymała nagrodę dla największej 

osobowości Festiwalu Polskich 

Filmów Fabularnych w Gdyni (2000). 
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Czesław Lasota 
Absolwent Państwowej Wyższej 

Szkoły Filmowej Telewizyjnej 

i Teatralnej w Łodzi w 1958 roku. Aktor 

teatrów: Polskiego w Bielsku- Białej 

(1958/59 i 1988-1990, debiutował rolą 

Bardosa w Krakowiakach i Góralach 

Bogusławskiego w reż . Wandy 
Wróblewskiej), sekcji dramatu Estrady 

Łódzkiej (1959/60, gdzie zagrał np. Jan 
Kazimierza w Mazepie Słowackiego 

w reż . Seweryna Butryma), Bałtyckiego 

w Koszalinie (1960-1963, za rolę 

Ojca Scholaslicusa w Igraszkach 

z diabłem Ordy w reż . Józefa Grudy 

otrzymał nagrodę na Festiwalu 

Teatrów Polski Północnej, 1962; Łatka 

w Dożywociu Fredry w reż . Ewy 

Kołogórskiej; Optymistienko w Łaźni 

Majakowskiego w reż. Tadeusza 

Aleksandrowicza), im. Horzycy 

w Toruniu (1963/6'1, Chudobęba 

w Wieczorze Trzech Króli 

Shakespeare'a w reż. Tadeusza 

Kozłowskiego; Trufaldino w Słudze 

dwóch panów Goldoniego w reż . 

Bogusława Lilwińca), Polskiego 

w Bydgoszczy (196'1-1966 

- Szambelan w Panu Jowialskim 

Fredry w reż. Krystyny Meissner; 

1993-1997), Ziemi Opolskiej (1966-

1969), Narodowego (1969-1975 

i od 1997 do dziś) , Dramatycznego 
w Warszawie (1975-1981 i 1983-1985), 
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Nowego w Warszawie (1981-1983), 

im. Siemaszkowej w Rzeszowie (1985-

1988), Dramatycznego w Elblągu 

(1990-1993). Za dyrekcji Adama 

Hanuszkiewicza w Narodowym 

wystąpił w spektaklach Jana 
Maciejowskiego (Kleszcz w Na dnie 

Gorkiego), Tadeusza Minca i w wielu 

premierach Hanuszkiewicza, np. 
w Procesie wg Kafki (Sędzia), 

Kochankach piekła Rymkiewicza/ 
Calderona (Książę Nawarry), 

Rewizorze Gogola (Swistunow). 

W Dramatycznym za dyrekcji 

Gustawa Holoubka spotkał się 

z Jerzym Jarockim (Oswald w Królu 

Learze Shakespeare'a, 1977) i Jerzym 
Grzegorzewskim (autorskie Wariacje, 

1977). Zagrał lam także w Przyjdzie 

na pewno O'Neille'a w reż . Jerzego 

Antczaka. Od 1997 roku kontynuuje 

współpracę z Grzegorzewskim 

w Narodowym, gdzie wystąpił 

w jego przedstawieniach (dwie 

wersje Nocy listopadowej i Sędziowie 

Wyspiańskiego, Ślub i Operetka 

Gombrowicza, Nie-Boska komedia 

Krasińskiego), a także spektaklach 

Kazimierza Kutza (Kartoteka 

i Na czworakach Różewicza), 

Kazimierza Dejmka (Dialogus de 

Passione), Janusza Wiśniewskiego 

wybrałem dziś zaduszne święto„ . 

Słowackiego), Jana Englerta (Kurka 

Wodna Witkacego). Przez wiele lat 

występował z monodramem Łagodna 

wg Dostojewskiego w swojej reżyserii. 

W Teatrze TV można go było ostatnio 

oglądać w Drugiej matce wg Krall 
w reż . Izabelli Cywińskiej (1999). 

Pierwszą dużą rolą filmową był 

Chudy w Szatanie z VII klasy w reż . 

Marii Kaniewskiej (1960). Wystąpił 

w filmach Tadeusza Chmielewskiego 
(np. Nie lubię poniedziałku - 1971, 

Wśród nocnej ciszy - 1978, Wierna 

rzeka - 1983), Jerzego Hoffmana 
(Ogniem i mieczem, 1999). W 1996 

roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi . 

lukasz Lewandowski 

Absolwent warszawskiej Akademii 
Teatralnej (1998). Będąc na studiach 

zadebiutował w Teatrze Narodowym 

w Nocy listopadowej Wyspiańskiego 

w reż . Jerzego Grzegorzewskiego 

(1997). W 1998 roku otrzymał angaż 

w tym zespole. Wystąpił w większości 

przedstawień Grzegorzewskiego, 

w Królu Lirze Shakespeare'a zagrał 

Błazna (reż. Maciej Prus), Pana K. 

w Traktacie o marionetkach wg Kleista 

(reż. Henryk Tomaszewski), Filipa 

w Dożywociu Fredry i Tadzia 

w Kurce Wodnej Witkacego (reż. Jan 

Englert), Onego w sztuce Bradeckiego 

w piaskownicy w reżyserii autora. 

Gościnnie wystąpił w Teatrze Atelier 

w Sopocie - Archeologia Szipienki 

w reż . Andre Hi.ibnera-Ochodlo (2000). 

Grzegorz Małecki 

Absolwent warszawskiej Akademii 
Teatralnej w 2000 roku, po 

studiach otrzymał angaż w Teatrze 

Narodowym. Na łódzkim Festiwalu 
Sztuk Teatralnych otrzymał I nagrodę 

za rolę Gustawa-Konrada w Dziadach 

- Zbliżeniach wg Mickiewicza w reż . 

Macieja Prusa oraz Piskorza w Dwóch 

panach z Werony Shakespeare'a 

w reż . Piotra Cieplaka; docenili go 

swymi laurami także dziennikarze 

i widzowie. W Narodowym zagrał m.in. 

Leona Birbanckiego w Dożywociu 

Fredry (reż . Jan Englert), Dudę 

w Śnie nocy letniej Shaksepeare'a 

(reż. Jerzy Grzegorzewski), Dionizosa 

w Żabach Arystofanesa (reż . Zbigniew 

Zamachowski), Trinkula w Morzu 

i zwierciadle Audena i Rosenkran

tza I Guildensterna w Hamlecie 

Stanisława Wyspiańskiego (reż . 

Grzegorzewski). Wystąpił w filmach 

Andrzeja Wajdy Wyrok na Franciszka 

Kłosa (2000), Izabelli Cywińskiej Cud 

purymowy (2000). 
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Jacek Mikołajczak 
W 1983 roku ukończył wrodawską 

Państwową Wyższa Szkołę Teatralną. 

Początkowo w tamtejszym Teatrze 

Współczesnym (1983-1985), następnie 

w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 

(1985-1996 - kilkakrotn ie wyróżn iono 

go za rolę Piotra Wierchowieńskiego 

w Biesach wg Dostojewskiego w reż. 

Krzysztofa Babickiego, 1992), Teatrze 

Współczesnym w Warszawie (1996-

2001). Wielokrotn ie współpracował 

z Babickim, Barbarą Sass, Erwinem 

Axerem, Maciejem Englertem. Go

ścinn i e zagrał tytułową rolę 

w Płatonowie Czechowa w reż . 

Jerzego Jarockiego (Teatr Polski we 

Wrodawiu, 1993), którą wygrał ranking 

teatralny Programu 3 PR (199'ł) . Od 

2001 roku w Teatrze Narodowym, 

gdzie wystąpił m.in. w: Śnie nocy 

letniej Shakespeare'a (reż . Jerzy 

Grzegorzewski), Żabach Arystofanesa 

(reż . Zbigniew Zamachowski) , Kurce 

Wodnej Witkacego (reż. Jan Englert), 

Ostatnim Łubieńskiego (reż. Tadeusz 

Bradecki). W Teatrze TV zagrał 

m.in. Franciszka w Zójcach Schillera 

w reż . Babickiego (1996), Warwicka 

w Edwardzie li Marlowe'a w reż . 

Macieja Prusa (2003). Za rolę 

Fran~ois Villona w filmie Stanisława 

Różewicza Nocny gość otrzymał 

r nagrodę Wojewody Gdańskiego 

na Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdyni (1989). 

~ 
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Sylwia Nowiczewska 
Absolwentka Akademii Teatralnej 

w Warszawie (1997). W tym samym 

roku otrzymała angaż w Tea

trze Narodowym, gdzie zagrała 

w większości przedstawień Jerzego 

Grzegorzewskiego (np. w dwóch wer

sjach Nocy listopadowej i Sędziach 

Wyspiańskiego, Ślubie Gombrowicza, 

Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 

Nie-Boskiej komedii Kras i ńsk i ego) , 

a także Tadeusza Bradeckiego 

(Saragossa Bradeckiego), Kaz imierza 

Dejmka (Requiem dla gospodyni 

Myśliwskiego, Ryszarda Pe ryta 

(Akropolis Wyspiańskiego) . Gośc i nnie 

występuje w przedstawien iach 

impresaryjnych Anny Kękuś - Drugi 

pokój Herberta (2002), Zgrzyty 

Cormanna (2003) . 

Marcin Przybylski 
Ukończył warszawską Akademię 

Teatralną w 1998 roku. W latach 1998-

2003 aktor Teatru Współczesnego 

w Warszawie, gdzie debiutował 

rolą Arlekina w Łgarzu Goldoniego 

w reż . Giovanniego Pampiglione. Grał 

w przedstawieniach Macieja Englerta, 

Agnieszk i Glińsk i ej i Erwina Axera. 

Od sezonu 2003/0'ł w zespole Teatru 

Narodowego, gdzie gościnnie wystąpił 

w roli Horacego w Szkole żon Moliere'a 

w reż . Jana Englerta (2000). Jest 

laureatem Fest iwalu Artystycznego 

Młodzieży Akademickiej (Świnoujście, 
1997), otrzymał nagrodę prezesa 

Związku Artystów Scen Polskich na 

Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi 

(2000). nagrodę im. Łomn i ckiego 

(2001) przyznawaną przez senat 

AT zdolnym absolwentom, zdobył 

Grand Prix i inne wyróżnienia 

Przeglądu Piosenki Aktorskiej 

we Wrodawiu (2001). Wykonuje 

autorski „ muzodram" Bellatrix 

(2001), który został zarejestrowany 

na płycie CD wydanej przez Polskie 

Radio. W Teatrze TV zagrał m.in. 

Damisa w Tartuffe'ie Moliere'a 

w reż . Andrzeja Seweryna (2002). 

Beata Ścibakówna 
Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę 

Teatralną w Warszawie w 1992 roku 

i została zaangażowana w stołecznym 

Teatrze Powszechnym. Rola Klary 

w Ślubach panieńskich Fredry (reż . 
Andrzej Łapicki) przyniosła jej 

wyróżnienie na Konfrontacjach 

Teatralnych „ Klasyka Polska" 

w Opolu (1995). W 1997 roku 

znalazła się w Teatrze Narodowym, 

gdzie zagrała m.in. Nike spod 

Termopil w obu wersjach Nocy 

listopadowej Wysp iańskiego (reż . 

Jerzego Grzegorzewskiego), Goneril 

w Królu Lirze Shakespeare'a (reż . 

Maciej Prus), Agatkę w Szkole żon 

Moliere'a i tytułową rolę w Kurce 

Wodnej Witkacego (reż. Jan Englert), 

dzienn i karkę telewizyjną w 2 maja 

Saramonowicza (reż . Agnieszka 

Glińska) . Zagrała wiele ról w Teatrze 

TV (np. Nataszę w Na dnie Gorkiego 

w reż . Gustawa Holoubka, 199'1), 

serialach telewizyjnych i filmach. 

Anna Ułas 

W 1995 roku ukończyła warszawską 

Państwową Wyższą Szkołę Teatralną . 

W latach 1997-2000 aktorka Teatru 

Polskiego w Warszawie, gdzie wystą

piła m.in. w: Kramie z piosenkami 

Schillera (reż . Barbara Fijewska), 

Pastorałce Schillera i Śnie nocy letniej 

Shakespeare'a (reż . Jarosław Kilian) , 

Lekkomyślnej siostrze (reż . Jan Brat

kowski) . W 2001 roku znalazła się 

w Teatrze Narodowym. Zagrała m.in. 

Hipolitę w Śnie nocy letniej 

Shakespeare'a, Muzę w Nie-Boskiej 

komedii Krasińskiego, Mirandę 

w Morzu i zwierciadle Audena, 

Modrzejewską w Hamlecie Stanisła -

wa Wyspiańskiego, Aktorkę w Duszy- I 

czce Różewicza spektaklach 

w reż . Jerzego Grzegorzewskiego. ~ 
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Ewa Wiśniewska 

Ukończyła warszawską Państwową 

Wyższą Szkołę Teatralną w 196'! 

roku. Debiutowała rolą Anny 

w Warszawiance Wyspiańskiego 

w Teatrze Ludowym w Warszawie 

(późniejszy Nowy), do którego 

została zaangażowana i pracowała 

do 197'! roku, później w latach 1977-

1982. Pośród wielu ważnych ról 

w jej karierze zagrała na tej scenie 

m.in: Hermię w Śnie nocy letniej 
Shakespeare'a, Roksanę w Cyrano de 
Bergerac Rostanda, Polly w Operze 
za trzy grosze Brechta - spektakle 

w reż. Jerzego Rakowieckiego; Kamillę 

w Nie igra się z miłością Musseta w reż . 

Jana Bratkowskiego, Ednę w Więiniu 
drugiej ulicy Simona w reż . Edwarda 

Dziewońskiego, rolę tytułową 

w Kaprysach Marianny Musseta w reż. 

Stanisława Brejdyganta, Lizę w Żywym 
trupie Tołstoja w reż. Wojciecha 

Zeidlera (nagroda publiczności na 

Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, 

1980), Eleonorę w Tangu Mrożka 

w reż . Bohdana Cybulskiego. 

W latach 197'1-1977 pracowała 

w Teatrze Kwadrat w Warszawie, 

od 1983 roku aktorka stołecznego 

Ateneum, gdzie ~agrała m.in. u takich 

reżyserów, jak: Andrzej Pawłowski 

(Amelia w Pornografii Gombrowicza, 

Malarka Galactia w Scenach z egzekucji 
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Barkera), Kazimierz Kutz (Ada we 

Wkrótce nadejdą bracia Krasińskiego), 
Adam Hanuszkiewicz (Infantka 

w Cydzie Corneille'a I Morsztyna), 
Janusz Warmiński (Szarlotta 

w Wiśniowym sadzie Czechowa), 

Gustaw Holoubek (Podstolina 
w Zemście Fredry, Kasztelanowa 

w Mazepie Słowackiego). Robert 

Gliński (Margrabina Spina w Żywej 
masce Pirandella), Marek Koterski 

(Mama w Domu wariatów Koterskiego), 

Krzysztof Zaleski (Horodniczyna 

w Rewizorze Gogola), w spektaklu 

Aleksandry Śląskiej Madame de 
Sade Mishimy zagrała rolę tytułową. 

Jej ostatnią rolą w Ateneum jest 

Mademoiselle George we Frederiku, 
czyli bulwarze zbrodni Schmitta 

w reż. Wojciecha Adamczyka. Stale 

współpracuje ze stołecznym Teatrem 

Scena Prezentacje Romualda Szejda, 

gdzie zagrała m.in. rolę tytułową 

w Julio, jesteś czarująca Sauvajona, 

nagrodzoną na Kaliskich Spotkaniach 
Teatralnych (1993). Od początku 

kariery związana z Teatrem TV, 

gdzie wystąpiła w tytułowej roli 

w Pożegnaniu z Marią wg Borowskiego 

w reż.Jerzego Antczaka (1966), zagrała 

Marikę w Niemcach Kruczkowskiego 

(1969, reż . Kazimierz Dejmek), Sondrę 

Finchley w Tragedii amerykańskiej 

Dreisera (1971, reż. Zbigniew 

Kuźmiński), Gryzeldę w Poletku 
Pana Boga Caldwella (1971, reż . 

Ireneusz Kanicki), Eleonorę w Zamku 
w Szwecji Sagan (1973, reż. 

Dziewoński), Annę Marię Lesser 

we Fraiilein Doktor Tepy (1975, reż . 

Dziewoński). Markizę w Drzwi muszą 
być otwarte albo zamknięte Musseta 

(1989, reż. Michał Kwieciński) , 
Eleonorę Cenci w Beatryks Cenci 
Słowackiego (2001, reż. Jan Englert). 
Po raz pierwszy na ekranie filmowym 

pojawiła się w Kanale (1956, reż . 
Andrzej Wajda) i Zezowatym szczęściu 
(1960, reż . Andrzej Munk). Pierwszą 
rolę zagrała w Zbrodniarzu i pannie 
(1963, reż. Janusz Nasfeter), następnie 
m.in. w: Życiu raz jeszcze (196'!, reż. 
Janusz Morgenstern), Prawie i pięści 
i Trzech krokach po ziemi (1965, reż . 
Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski), 
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz (1978, 

reż . Stanisław Bareja), Paciorkach 
jednego różańca (1980, reż . Kutz), 

Dolinie /ssy (1982, reż. Tadeusz 

Konwicki), Scenach dziecięcych 
z życia prowincji (1987, reż. Tomasz 

Zygadło, Złote Grono Lubuskiego Lata 

Filmowego w Łagowie), Osobistym 
pamiętniku grzesznika... (1985, reż. 
Wojciech Jerzy Has), Cudzoziemce 
(1986, reż . Ryszard Ber, główna nagroda 

żeńska na Festiwalu Filmów Polskich 

w Gdańsku), Dotkniętych (1988, 

reż. Wiesław Saniewski), Ucieczce 
z kina Wolność (1990, reż. Wojciech 

Marczewski), Ogniem i mieczem (1999, 

Polski Orzeł za najlepszą żeńską 
rolę drugoplanową) i Starej baśni. 
Kiedy słońce było bogiem (2003) 

- oba filmy w reż. Hoffmana. Dużą 
popularność i uznanie przyniosły jej 

role w serialach telewizyjnych, np.: 

Stawka większa niż życie (1967, reż. 
Andrzej Konie i Janusz Morgenstern), 

Doktor Ewa (1970, reż. Henryk 

Kluba). Występowała w kabarecie 

Dudek Edwarda Dziewońskiego. 
W Teatrze Narodowym gra gościnnie. 

fotogra fie: Andriej Georgiew 



WITOLD Ili 

Nie mam zamiaru umierać. Moja choroba jest ściśle i tajemniczo związana z moim pisarstwem, więc 
dopóki ono nie osiągnie szczytu - nie umrę. Proszę o fajkę. 
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Jerzy Jarocki 
Błądzenie 

Witold pracował 
przy zwykłym 
drewnianym 
stole, na którym 
leżały jego rzeczy: 
lornetka (póiniej 
też termometr 
i wilgociomierz), 
. przybory" do 
oddychania i do 
fajki, papier i dwa 
zielone parkery. 
Nigdy nie używał 
długopisu. Ilekroć 

napełniał pióra 
atramentem, 
chował kałamarz 

do szafy mówiąc: 
.Lubię porządek". 

Rita Gombrowicz 
Gombrowicz 
w Europie 1963· 

1969 

Był przewrażliwiony na pogodę, więc kupił do domu 
barometr i badał regularnie ciśnienie atmosferyczne. 
Miał hydrometr, żeby w każdym momencie znać 
aktualną wilgotność powietrza. Miał mnóstwo takiego 
sprzętu. 

Rita Gombrowicz 
Puentę wziął z mojego garnka 
„Wysokie Obcasy" z 3 IV 2ooq r. 
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BlCID2EnlE 
według Witolda Gombrowicza 

adaptacja i reżyseria Jerzy Jarocki 



osoby w kolejności pojawiania się na scenie: 

PAWEŁ 

ALICJA 
JÓZIO 
WITOLD Ili 
CIOCIA 
MIĘTUS 

KONSTANTY 
ZYGMUNT 
ZOSIA 
FRANCISZEK 
WALEK 
MARCYSIA 
GAJOWY 
CYRYL 
KSIĄŻĘ FILIP 
IWONA 
KRÓL IGNACY 
KRÓLOWA MAŁGORZATA 

IZA 
SZAMBELAN 
INOCENTY 
WALENTY 
SZARM 
ALBERTYNKA 
ALBERT 
HRABIA 
HRABINA 
PROBOSZCZ 
PROF. DYZGUST 
CESARZ 
ADIUTANT 
WITOLD li 
WITOLD I 
SIMONE WEIL 
MATKA 
OJCIEC 
JANUSZ 
JERZY 
RENA 
KRYSIA 
POLICJANT 
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PROKURATOR 
RITA 
DR MARI NOW 
DOMINIQUE 
MARIA 
BOHDAN 
PAN FOULEDEAU 
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI 

CHAR LOTTA 
KUCHARKA 
KELNER 
ASMO 
GOMA 
CHŁOPI, DWÓR, MODELKI, 
PANOWIE 

CZĘŚĆ I - MAŁOSZYCE 

Dziewictwo 

(Na scenie „ wyspa", na niej PAWEŁ 

i ALICJA.) 

PAWEŁ 

Jakże bogaty jest duch ludzki! 
Niepojęte, jak cudowna jest natura. 
Dziewictwo! Osobna kategoria 
istot zamkniętych, nieświadomych, 
odgrodzonych cieniutką ścianką. Drżą 

w trwożnym oczekiwaniu, oddychają 
głęboko - odrębne od tego co je 
otacza, zamknięte na klucz przed 
sprośnością, zapieczętowane i nie 
jest to li-tylko frazes, retoryka lecz 
pieczęć prawdziwa. Oszałamiające 
połączenie fizyki i metafizyki, 
abstraktu i konkretu - z drobnego 
czysto cielesnego szczegółu wypływa 
całe morze idealizmu i cudów. 

ALICJA 
Jedni budują swą moralność na 

prawości, inni na dobroci serca, a dla 
mnie alfą i omegą, fundamentem 
i szczytem jest dziewiczość . 

PAWEŁ 

Jeśli pokochałem Alicję, to dlatego, 
iż jej dz i ewiczość była bardziej 
dziewicza niż się zazwyczaj spotyka. 
Może z natury, może skutkiem 
troskliwej pieczy rodziców. 
ALICJA 
Chateaubriand również uważał 
dziewiczość za coś doskonałego 
i wzdychał do niej, mówiąc: „ Widzimy 
więc ... 
PAWEŁ 

Widzimy więc, że dziewictwo ... 
ALICJA 
... że dziewictwo, które wznosi się 
od najniższego członka w łańcuchu 
jestestw, rozciąga się wzwyż do 
człowieka, od człowieka do aniołów, 

a od aniołów do Boga, u którego gubi 
się . Bóg sam jest wielkim samotnikiem 
we wszechświecie, wiekuistym 
młodzianem światów" . 

PAWEŁ 

Cudownie. (bierze delikatnie dłoń 

AL/Cl I, przygląda się, lekko zgina 

jej rękę) Łokieć Alicji to biały, gładki 
dziewiczy szpic, spływający w 
cieplejsze tony ramienia, to znów, 
przy opuszczonej ręce, okrągły, słodki 
dołek, cichy zakątek, boczna kaplica 
jej ciała . 

ALICJA 
(wyjmuje delikatnie swą dłoń z jego 

ręki i nieco odchodzi) Nie będziesz 
wyśmiewał się ze mnie? 
PAWEŁ 

Nigdy się nie śmieję . Wiesz przecież. 
Uśmiecham się tylko - jasnym 
uśmiechem . 

ALICJA 
Jeśli tak ... to wytłumacz mi, proszę, co 
znaczy miłość i co ja znaczę? 
PAWEŁ 

Dawno czekałem na tę chwilę! To było 
tak: gdy pierwsi rodzice 
w raju skosztowali za podszeptem 
szatańskim drzewa wiadomości, 
jak wiesz, wszystko zmieniło się na 
gorsze. - O, Boże! - błagali ludzie 
- użycz nam choć odrobiny utraconej 
czystości i niewinności! Pan Bóg 
patrzył na tę zgraję bezradnie i nie 
wiedział, jak i gdzie umieścić tam 
Czystość i Niewinność. Wówczas 
to stworzył dziewicę, naczynie 
niewinności, zamknął ją szczelnie 
i puścił między ludzi, którzy zapałali 
ku niej nostalgiczną tęsknotą. 
ALICJA 
Tak ... wiem już teraz ... A mężatki? 
PAWEŁ 

Mężatki to nic, to blaga, otwarta, 
zwietrzała butelka. Nie myśl nigdy 
o tym. Żyjmy niewinnością. 
ALICJA 
To jakoś inaczej, niż mówisz. Pawle ... 
Drżę cała . Tak mnie jakoś rozciąga! 
Wczoraj słyszałam, jak mama mówiła 
ojcu, że bezroboczy .mnożą się" 
okropnie - że chodzą „półnago", 

zjadają wstrętne jakieś ochłapy 

i że liczba rozbojów rośnie jak na 
drożdżach . Powiedz mi wszystko 
- powiedz, co to znaczy, na co im te 
„ochłapy", dlaczego - .półnago'', 

Pawle proszę cię koniecznie, niech 
wiem nareszcie, czego się trzymać! 
PAWEŁ 

Co się roi w tej głowinie mojej? 
ALICJA 
Na ogół wszyscy są ubrani 
i zachowują się uprzejmie - ale, 
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gdy zostaną sam na sam, mężczyźni 

rzu cają kamieniami na kobiety, 

a te uśmiechają s i ę, ponieważ 

boli . Następnie - kradną ... ja sama 

ukradłam srebrną łyżkę i zakopałam 

w ogrodzie, nie wiedząc, co z nią 

począć. Dlaczego milczysz? 

PAWEŁ 

Jak to? Kamieniami? Nigdy o tym nie 

słyszałem. 

ALICJA 
Albo włóczęga jakiś, wylegujący się 

na murze w słońcu , odłupał kawał 

cegły i cisnął we mnie„ . bolało ... 

PAWEŁ 

To ... to nic ... To pewnie źl i ludzie ... dla 

zabawy, albo ... Nie myśl więcej o tym. 

ALICJA 
Ale ... Bo widzisz, to - właściwie, to 

jakoś inaczej ... Mnie przynajmniej 

jakoś tak rozciąga. Powiedz mi, czy ... 

czy ty także ... jak inni ... czy kradłeś 

kiedy? Nie wiem, nie wiem, Pawle 

- ale powiedz mi, tylko szczerze, 

bardzo cię proszę - powiedz mi, czy 

kiedykolwiek, wiesz - oszukiwałeś 

kogo, albo gryzłeś , albo czy biłeś 

kogo, albo czy lizałeś , albo czy jadłeś 

jakie obrzydlistwa? 

PAWEŁ 

Dziecko! Co ty mówisz? Ja miałbym 

lizać albo oszukiwać? 

ALICJA 
Mówiłeś o swojej m iłości ... ale 

czy, żeby ukochać dziewicę, 

trzeba samemu być niewinnym? ... 

Odpowiedz. Proszę! 

PAWEŁ 

Tak - by godnie ukochać dziewicę , 

trzeba samemu być dziewiczym 

i nieświadomym, inaczej nici 

z sielanki. (ALICJA zeskakuje ze 

skraju „ wyspy " do wody) Mógłbym 

wprawdzie, jak ksiądz, lub mnich 

otoczyć się czernią, postem i sutanną? 

Ale cóż mi po tym? Nie, gdzie indziej 

leży sekret męskiego dziewictwa. 

Istnieją i po męskiej stronie cudne 

tajemnice, sprawy zamknięte na 

siedem pieczęci : honor, odwaga, 

godność, małomówność, to atrybuty 

męskiego dziewictwa. 

(Od jakiegoś czasu scenę PAWŁA 

Z ALICJĄ obserwuje JÓZIO.) 

JÓZIO 
Odwrót. Przeczuwam (ale nie wiem, 

czy już mogę to wyznać), że wkrótce 

nastąpi czas Generalnego Odwrotu. 

PAWEŁ 

Sztandar, śmierć pod sztandarem. 

Co dalej? Wiara, ś lepa wiara. 

Powinienem podn i eść coś do 

godności mego ideału , ukocha ć, 

uwierzyć na ślepo i być gotowym 

życie oddać w ofierze. 

JÓZIO 
Niezadługo zdamy sobie sprawę, że 

już nie to jest najważniejsze: umierać 

za idee, style, tezy, hasła i wiary. 

Człowiek niewzruszony kategoryczny 

w swoich deklaracjach, niewątpliwy 

w swej ideologi i, stanowczy w swych 

gustach, odpowiedzialny za słowa 

i czyny - jest błędny! 

PAWEŁ 

Ale co? Cokolwiek. Byle mieć ideał. 

Ja, męska dziewica, zaszpuntowana 

swoim ideałem! 

ALICJA wraca na „wyspę ", kładąc 

przed PAWŁEM kość z resztkami 

różowego mięsa. 

ALICJA 
Patrz, Pawle - kość. 

PAWEŁ 

Kość . 

ALICJA 
Patrz, jak spogląda na nas - jakby 

chciała nas ugryźć - pożreć nas. Czy 

bardzo mię kochasz? 
PAWEŁ 

Tak kocham, że chyba„. życie„. ślepo ... 
życie ... 

ALICJA 

A ja tak bym pragnęła, Pawle, żebyś 

obgryzł- to jest, żebyśmy obgryźli 

razem tę kość ze śmierdzącej wody. 

Nie patrz, zarumieniłam się. 
PAWEŁ ' 

Zwariowałaś! Jeśli już chcesz 

koniecznie, to każ sobie podać świeżą 

kość z rosołu . 

ALICJA 
Nie patrz na mnie teraz. 

PAWEŁ 

Kość? Alicjo! 

ALICJA 

Nie chcę o niczym wiedzieć, nic mi 

nie mów. Męczy mnie ogródek i róże, 

i mur, i b iel mej sukienki i, ach, czy ja 

wiem, chciałabym m i eć posiniaczone 

plecy„ . Kamień mi poszepnął, 

poszepnął mym plecom: obgryźmy ją 

wspólnie Pawle, muszę, muszę. Ja bez 

tego muszę umrzeć młodo! 

PAWEŁ 

Alicjo, tutaj właśnie z garkuchni 

wylewają pomyje! 

ALICJA 
Pomyje? I na pomyje także mam 

oskomę. Wierz mi, na pewno, to się 

obgryza, Pawle, to się jada! - tak robią 

wszyscy, ja to czuję - kiedy nikt nie 
widzi . 

PAWEŁ 

To wstrętne! 

ALICJA 

To ślepe , dziwne, tajemne, wstydliwe 
i lube! 

PAWEŁ 

Cuchnące! Fuj! 

(Rozpoczyna się szarpanina między 

ALICJĄ, która chce obgryźć kość 

a PAWEłM, który chce ją wyrwać 

ALICJI i wyrzucić. Na sygnał dany 

przez JÓZIA „wyspa" zaczyna 

opuszczać się poniżej poziomu 

podłogi. Wszystko, co dzieje się 

między ALICJĄ a PAWŁEM stopniowo 

przestaje być widoczne.) 

ALICJA 
Mówię ci, wszyscy rob ią tak samo, 

a tylko my„. nie wiemy! Kamienie 

wieczorami świszczą, jak rzęsista 

ulewa, dla przyjemności, dla 

rozkoszy! I to jest właśnie miłość 

-miłość! 

Korekta i proroctwo 

(JÓZIO podchodzi do brzegu zapadni 

i rozpoczyna monolog. W czasie jego 

monologu zapadnia wraca pusta 

i oczyszczona z rekwizytów -

zrównuje się z poziomem podłogi.) 

JÓZIO 

I zanim posunę się dalej muszę 

wyjaś nić i skomentować. Może 

u podstawy dzieła leży męka 

niedoludzkiej zieloności? 

K i ełków, listków, pączków, albo 

męka stwarzania własnego „ ja" 

przez innych ludzi, męka gwałtu 

fizycznego i psychicznego. Skośna 

i nie wyjaśniona bliżej męka 

skosu psychicznego - udręka 

boczna zwichnięcia, skrętu , kiksu 

psychicznego? A może dzieło 

wynikło z nieum i ejętności stworzenia 

normalnego dzieła? Ze snów? 

Z kompleksów? A może ze 
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wspomnień z dzieciństwa? A może 

zacząłem i tak mi się napisało? 

(Kieruje się z powrotem w stronę 

podestu, na którym stoi jego stół do 

pracy. W kącie pokoju stoi sobowtór 

JÓZIA - WITOLD Ili .} 

Był ktoś oprócz mnie koło ściany, 

gdzie światło jeszcze nie dotarło. 

Drugi człowiek był w pokoju. 

Poczułem człowieka jak pies - psa. 

To ja sam stałem pod ścianą. To nie 

był sen. Naprawdę przede mną stał 

sobowtór. Ta twarz: moja i nie moja. 

Oto nos mój, oto moje usta, oto uszy 

moje, dom mój, oto podbródek, 

ucho - ongiś naderwane przez 

Zdzisia. A więc taki byłem. Dziwny, 

doprawdy jak pani de Pompadour. 

I przypadkowy. Dlaczego taki a nie 

inny? Uczyniłem krok ku niemu. 

WITOLD Ili 
(macha ręką, jakby przepraszał za 

siebie} Pozwól, wybacz, zostaw. 

(wyciąga do JÓZIA rękę} 
JÓZIO 

Nie, to wcale nie ja! To coś 
przypadkowego, obcego, 

narzuconego, to wcale nie moje ciało . 

Precz! Precz! 

(WITOLD Ili jęczy i znika.} 

Próba bra-tania 

Ach, stworzyć formę własną! 

Przerzucić się na zewnątrz! Wyrazić 

się! Niech kształt mój rodzi się ze 

mnie, niech nie będzie zrobiony mi! 

Wyciągam papier z szuflady i oto 

poranek nastaje, słońce zalewa pokój, 

służąca wnosi ranną kawę i bułeczki, 

a ja pośród form błyszczących 

i cyzelowanych zaczynam 
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pisać pierwsze stronice dzieła 

mojego ... własnego, takiego jak ja, 

identycznego ze mną, wynikającego 

wprost ze mnie, dzieła suwerennie 

przeprowadzającego własną 

rację moją przeciw wszystkiemu 

i wszystkim. Nie wiem, dlaczego 

jedną z pierwszych figur, którą mi 

myśl przywiodła do głowy - chociaż 

natychmiast pożegnać chciała - była 

- Ciotka, daleka Ciotka moja, dość 

niedawno zmarła ciotka Hurlecka 

z domu Lin. Nieboszczka miała swoje 

wady, ale i plusy. 

(CIOTKA pojawia się od strony 

widowni, przechodzi przez scenę 

i znika w głębi. } 

Zbyt dobrotl iwa. Jej matka, była 

cioteczną s i ostrą ciotki, ciotki 

mojej matki. Widziała mnie, gdym 

w kolebce nóżkami majtał. Zanim 

się zdołałem zastanowić co to ma 

znaczyć - pojawił się obok, bardzo 

blisko mnie koleżka, z gimnazjum 

jeszcze - Mięta Iski. 

Ml~TUS 

„ Hej, hej, hej, zielony las 

Hej, hej, hej, zielony las!" 

Uciekasz? To i ja ucieknę . Pójdziemy 

razem. 

JÓZIO 

Dokąd? 

Ml~TUS 

Na wieś , pójdziemy na wieś . Tam są 

parobki. 

JÓZIO 

Parobki? 

Ml~TUS 

Hej, hej ... z parobkami razem jeść 

chleb czarny, na koniach, oklep 

kłusować po łące .. . do parobków ... do 

tych prawdziwych chłopaków ... 

JÓZIO 

Miętus, co mi po twoim parobku? .. . 

(W trakcie rozmowy z MIĘTUSEM 

zmiana świateł. Widoczne duże 

wnętrze szlacheckiego dworu: 

jadalnia.} 

CIOCIA 

Nie cieszysz się? To ja, twoja ciotka 

cioteczna, moja matka była cioteczną 

siostrą ciotki ciotki twojej matki ... 

JÓZIO 

Ten pokój jest mi znany ... 

CIOCIA 

Matka twoja nieboszczka, Cesia 

kochana ... 

JÓZIO 

Kiedyś już tu byłem, bardzo dawno ... 

Frędzle ... Choć nie pamiętam, tutaj się 

urodziłem ... 

CIOCIA 

Pamiętasz, jakeś w piasku się bawił? 

Pamiętasz piasek? Kociu, Zosiu, 

Zygmusiu! 

JÓZIO 

Przygryzałem je czy jadłem? 

Zaplatałem warkocze? A bodaj 

maczałem w garnuszku? 

Smarowałem? 

Wchodzą KONSTANTY, ZYGMUNT 

i ZOSIA. 

CIOCIA 

Przywiozłam gości .. . Koci u, to syn 

Władysława, Józio, Józiu - wuj Kocio. 

JÓZIO 

Tu spędziłem dziesięć lat życia ... 

Przywitanie z KONSTANTYM. 

CIOCIA 

Zygmusiu - kuzyn. 

KONSTANTY 

A, Józio ... ! 

(Powrót i ponowne powitanie 

z KONSTANTYM; przywitanie 

z ZYGMUNTEM.} 

CIOCIA 

Zosiu - Józio, Józiu - Zosia, kuzynka 

twoja. 

ZOSIA 

Sophie ... 

CIOCIA 

To Józio, syn Heli nieboszczki. 

(Przywitanie z ZOSIĄ. W drzwiach 

pojawiają się FRANCISZEK i WALEK. 

WALEK przechodzi przez całą 

jadalnię, niosąc półmisek z szynką , 

stawia go na stole. MIĘTUS przez cały 

ten czas nie spuszcza go z oka.} 

FRANCISZEK 

(do Walka} Wolniej, wolniej! Nie 

spieszyć się! Wolniej! Wyprostuj 

plecy! 

CIOCIA 

Proszę, częstujcie s i ę . 

(KONSTANTY pierwszy siada przy 

stole, za nim pozostali zajmują 

wskazane przez CIOCIĘ miejsca.) 

JÓZIO 

Tu była jadalnia, a tam kredensowy. 

Jak wszystko się przypomina ... 

CIOCIA 

Ach, byłabym zapomniała - to kolega 

Józia, Pan ... 

Ml~TUS 

... Miętalski . 

ZYGMUNT 

Witam pana. 

ZOSIA 

Bardzo mi przyjemnie ... 

CIOCIA 

Pan Miętalski koło Zosi bardzo 

proszę. Zaraz, zaraz, ile to lat temu 

- dwadzieścia osiem, tak tysiąc 

dziewięćset... naturalnie ... jeździłam 

wtedy do Vichy i kupiłam zielony 

kuferek, tak, tak, to miałbyś dzisiaj 

trzydzieści. .. Trzydzieści skończył na 

świętych Piotra i Pawła ... 

KONSTANTY 

Nic lepszego nad szynkę w cieście, 

jeżel i dobrze przyrządzona. 

Dobrze przyrządzoną szynkę 



można dostać tylko u Simona, tylko, 
tereperepumpum, u Simona! 
CIOCIA 
Szynka jest ciężkostrawna . 

(WALEK przestawia fotel spod ściany 

na środek jadalni.) 

(do WALKA) Walek! 
O cztery i pół roku młodszy od Tereni, 
a Terenia od Zosi , córki Alfreda, 
starsza o sześć tygodni. Trzydzieści! 
MIĘTUS 

Trzydzieści? 

CIOCIA 
Równo trzydzieśc i . Na pięć miesięcy 
przed moim wyjazdem do Mentony. 
Mama wracała z Podola. Trzydzieśc i ! 

MIĘTUS 

Kiedy, proszę pani, on chodzi do 
naszej budy, do szóstej klasy! 
Pauza. 

CIOCIA 
No więc właśnie. W dwa lata równo 
po dyfterycie Bolka. Bal 
w Mogilczanach - trzydzieśc i. (śmiech 

wszystkich, CIOCIA siada przy 

stole, do JÓZIA i MIĘTUSA) Chcecie 
cukierków? Józiu, cukierka chcesz? 
JÓZIO 
(patrzy na torebkę) Te same? 
CIOCIA 
Te same, weź, weź , to dobre na 
kaszel! Pamiętasz, jakeś wyc iągał 

rączki i: „Cukielka, ciocia! Cukielka!"? 
(WALEK wnosi tacę serów, potyka 

się, FRANCISZEK wycina ~o w ucho 

nieznacznie) Franciszku' 
KONSTANTY 
Niech uważa! 
WALEK podnosi się i wraca na swoje 

miejsce przy kreden sie. 

CIOCIA 
Zosiu, dlaczego tak mało, znów nie 
masz apetytu? 
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(ZOSIA odpowiada coś niewyraźnie.) 

ZYGMUNT 
Napijemy się. Kieliszeczek. 
Trynknijmy ... (podnosi nalany już 

kieliszek) 

KONSTANTY 
(wstaje od stołu) Jedzcie! 
Jedzcie! Zajadajcie, moi kochani! 
Tereperepumpum. Jutro zwolnię 
sześciu fornal i i nie wypłacę, bo nie 
mam! (siada w fotelu) 

CIOCIA 
Koci u! 
KONSTANTY 
Proszę o syr. 
(WALEK podbie~a. podaje 

KONSTANTEMU ser.) 

MIĘTUS 

Widziałeś? 

JÓZIO 
Mówisz o lokajczyku? 
MIĘTUS 

Józio! Józio - przecież on ma gębę! 
CIOCIA 
(do Józia) Zmizerowany jesteś, gdyby 
bolaty cię zęby, mam tu pastylkę 
aspiryny. A jak nauki - dobrze? 
Musisz mieć zdolności do historii , 
bo matka twoja nieboszczka miała 

zadziwiające zdolności do historii . 
Po matce to dziedziczyłeś . Oczy 
niebieskie po matce, nos ojca, chociaż 
podbródek typowy po Pifczyckich. 
KONSTANTY zrzuca papierośnicę . 

Pauza . 

A wuja Frania pamiętasz? 
KONSTANTY 
Papierośnica . (WALEK podnosi 

papierośnicę) 

CIOCIA 
Krysia wychodzi za mąż. Anulka 
kokluszu dostała , Henia do wojska 
wzięli ... 

ZYGMUNT 
Jak myślisz się ustabilizować, po 
studiach oczywiście - jako adwokat, 
czy biuralista? ... 
CIOCIA 
Najlepiej być lekarzem, 
w dzisiejszych czasach. 
KONSTANTY 
Tereperepumpum ... 
ZYGMUNT 
Ciocia jest chora na serce ... 
CIOCIA 
Wszystkim coś dolega! Wuj Konstanty 
ma reumatyzm, Zosia niedawno 
zapadła na anginę i skłonna jest 
do zaziębień, migdaty słabe, ale 
brak środków na radykalną kurację . 

Zygmunt również cierpi na skłonność 
do zaziębień, zawiało go w zeszłym 
miesiącu, kiedy nadeszła jesień 
z wiatrami i wilgocią ... a u nas straszne 
cugi ... 
Pauza. 

KONSTANTY 
Cugi byty. Ale już się skończyły. 

CIOCIA 
Koci u, przestań się gryźć . (pauza) 

Sophie, parle ... 
ZOSIA 
Gdyby nie Karlsbad i doktor Pistak. .. 
CIOCIA 
Przede wszystkim profesor 
Kalitowicz ... 
ZOSIA 
Tak, profesor - tak, ale i doktor Pistak, 
on cioci pomógł na wątrobę, nerki 
i wysypkę ... 
ZYGMUNT 
Więc zamierzasz skonsolidować się 
twardo na gruncie ... 
JÓZIO 
Literatury ... 

ZYGMUNT 
To pyszne! Henio Pac też próbował 
udawać pisarza, literata ... Dobranoc. 
(wychodzi) 

CIOCIA 
To po mamie, czytała Oskara Wilde ... 
ZOSIA 
Oskar Wilde się przeżył! Lepiej niech 
będzie Bernardem Shaw - mistrzem 
paradoksu ... i jeszcze doktor Wistak 
- mamo, ma lepszy słuch od Pistaka 
i wykrył u ojca niedomykanie się 
klapki ... 
KONSTANTY 
Tereperepumpum. Jeżeli nie chcesz 
być lekarzem, bądźże przynajmniej 
kobieciarzem lub koniarzem, 
ale niech będzie wiadomo ... 
tereperepumpum. Niech będz i e 

wiadomo ... Dobranoc. (wychodzi) 

ZOSIA 
Dobranoc. (wychodzi) 

CIOCIA 
Dobranoc. 
(do JÓZIA i MIĘTUSA) Dobranoc, moi 
kochani - Walek wam pościeli 
w gościnnym i przyniesie ciepłej 
wody! I jeszcze butelki z gorącą wodą 
do łóżka ... 
JÓZIO 
Dobranoc, ciociu! 
CIOCIA 
. .. i do poduszki talerzyk orzechów 
z konfiturą. Dobranoc. (wychodzi) 

WALEK z pomocą dru~ie~o lokajczyka 

wstawia łóżko. 

MIĘTUS 

Widziałeś? Józio! Józio - przecież 

on ma gębę! Niewysztafirowaną ma 
gębę, gębę zwykłą, bez miny! Typowy 
parobek, lepszego nie znajdę nigdzie! 
Pomóż mi! Sam nie dam rady! 
(JÓZIO i MIĘTUS ruszają w kierunku 
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pokoju, wydobytego przez światło 

podczas ich rozmowy, do którego 

WALEK wnosi stojak z miednicą. 

Meble i sprzęty pokoju jadalnego 

znikają w ciemności.) 

JÓZIO 

Uspokój się! 
MIĘTUS 

Jeśli się nie zaprzyjaźnię ... jeśli się 
nie uda po ... po ... bratać, po ... bratać się 
z nim, stowarzyszyć, to nie wiem, co 
zrobię. Muszę! Pomóż mi! 
JÓZIO 

Co chcesz zrobić? 
MIĘTUS 

Nie wiem. 
(WALEK wszedł z ręcznikami 

i łóżkiem polowym.) 

Połóż to! 
(WALEK stawia łóżko polowe.) 

Powieś to! 
(WALEK wiesza ręcznik.) 

Podaj mi plecak! 
(WALEK wybiega z pokoju.} 

(do JÓZIA) Ty spróbuj. Ja nie mogę. 
(WA LEK wraca przynosząc plecak 

MIĘTUSA.) 

JÓZIO 

Jak się nazywasz? 
WALEK 
Wa lek. 
JÓZIO 

Dawno tu służysz? 
WALEK 
A będzie z miesiąc, proszę jaśnie 
pana. 
JÓZIO 

A przedtem gdzie służyłeś? 
WALEK 
Przedtem przy kohiach byłem, proszę 

jaśnie pana. 
JÓZIO 

Dobrze ci tu? 
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WALEK 
Dobrze, proszę jaśnie pana. 
JÓZIO 
Przynieś nam ciepłej wody. 
WALEK 
Słucham, proszę jaśnie pana. 
(wychodzi) 

MIĘTUS 

Słyszałeś? Słyszałeś? Wa lek! 
JÓZIO 

Wa lek. 
MIĘTUS 

Nazwiska nawet nie ma! Widz iałeś 

jego gębę? Gęba bez miny, gęba 
zwykła! Józio, jeżeli on się ze mną 
nie po ... brata, nie wiem, co zrobię! 
On pewnie wcale się nie myje. A nie 
jest brudny - brud w nim jest jakiś 
nieszkodliwy, nie mierzi! (WALEK 

wraca z dwiema butelkami z gorącą 

wodą) A to co znowu? 
WALEK 
Butelki do łóżka , proszę jaśnie pana. 
MIĘTUS 

Nie! Nie trzeba! Zabieraj, nie trzeba! 
(WALEK odkłada butelki) Nalej wody 
do miednicy! (WALEK wykonuje 

polecenie) Ile masz lat? 
WALEK 
Ii i... abo ja wiem, proszę jaśnie pana. 
MIĘTUS 

Pewnie masz tyle co ja. 
WALEK 
Słucham . 

MIĘTUS 

Czytać i pisać umiesz? 
WALEK 
Iii ... skąd, proszę jaśnie pana. 
MIĘTUS 

Rodzinę masz? 
WALEK 
Siostrę mam, proszę jaśnie pana. 

MIĘTUS 

A siostra co robi? 
WALEK 
Przy krowach, proszę jaśnie pana. 
MIĘTUS 

Zdejm mi buciki. (WALEK 

rozsznurowuje MIĘTUSOWI buciki) 

JÓZIO 
(po chwili) A w gębę od dziedzica 
bierzesz? 
WALEK 
Oj, brać to biorę po gębie! Oj, brać to 
biorę! 

(JÓZIO macha i trzaska na odlew 

w półgębek WALKA, ten łapie się za 

gębę. ) 

(z podziwem) Ale tyż jaśnie pon bije! 
JÓZIO 
Won! (WALEK wybiega) 

MIĘTUS 

Co najlepszego zrobiłeś! Ja chciałem 
mu podać rękę! Chciałem wziąć ręką 
za rękę! Wtedy i gęby nasze byłyby 
równe, i wszystko. Lecz tyś ręką 
uderzył go w gębę! 
JÓZIO 

Ale dlaczego uderzyłem? 
MIĘTUS 

Bucik mi rozsznurowywał- bucik! 
Dlaczego to zrobiłeś?! 
JÓZIO 
Krzyknąłem „won", bo uderzyłem, ale 
dlaczego uderzyłem? 
(Wchodzi ZYGMUNT.) 

ZYGMUNT 

Czy kto strzelał? Zdawało mi się, że 
słyszałem strzał z browninga? 
JÓZIO 

Strzeliłem w pysk twojego Walka. 
ZYGMUNT 

Walka strzeliłeś w mordę? 
JÓZIO 

W mordę. Ściągnął mi papierosa. 

ZYGMUNT 

Doskonale. To go oduczy! Co - tak 
z miejsca dałeś po pysku? 
(JÓZIO roześmiał się.) 
MIĘTUS 

Ubikacja na dole? 
ZYGMUNT 

Na dole. (MIĘTUS wychodzi) 

Przyjaciel twój, zdaje się, potępia 

- co? Oburzony na ciebie? Typowy 
mieszczuch! 
JÓZIO 

Mieszczuch! 
ZYGMUNT 

Mieszczuch. Taki Wa lek, jak mu dasz 
po mordzie, będzie cię szanował jak 
pana! Trzeba ich znać ! Lub ią to! 
JÓZIO 

Ha, ha, ha! Lubią! 
ZYGMUNT 

Bić można, tylko trzeba dawać 
napiwki - bez napiwków nie uznaję 
bicia. Ojciec i stryj Seweryn swojego 
czasu w „Grandzie" bili po mordzie 
portiera. 
JÓZIO 

A wuj Eustachy pobił po mordzie 
fryzjera . 
ZYGMUNT 

Ja raz tylko sprałem po papie biletera. 
JÓZIO 

W ucho lepiej niż w szczękę. 
ZYGMUNT 

Nikt nie bił po mordzie lepiej od 
babki Eweliny, ale to dawne dzieje. 
Ot, niedawno Henryś Pac się urżnął 
i sprał po pysku kontrolera. Czy 
znasz Henrysia Paca - jest bardzo 
bezpretensjonalny. 
JÓZIO 

Znam kilku Paców, wszyscy 
nadzwyczaj naturalni 
i bezpretensjonalni. Henrysia 
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dotychczas nie. Ale Bobiś Pitwicki 

wybił w „ Kakadu" szybę mordą 

kelnera. 

ZYGMUNT 
Nieźle jest dać czasem w gębę! 

- Po mordzie dać - bardzo zdrowo! 

- No, czas na mnie. - Będziemy się 

widywali w Warszawie. Poznam 

cię z Henrysiem Pacem. Przyjaciel 

twój zasiedział się jakoś ... musi być 

niezdrów. Dobranoc. 

JÓZIO 
Dobranoc, Zygmuś. 

ZYGMUNT 
Dobranoc, Józi u. 

(ZYGMUNT oddala się, znika 

w ciemności, JÓZIO zostaje sam.) 

JÓZIO 
Niepotrzebne to wszystko. 

Niepotrzebnie uderzyłem parobka. 

Niepotrzebna była ta gawęda . 

Pyskobicie jak kieliszek wódki . 

Fatalne, iem gębę lokajczyka wywabił 

na wierzch policzkiem i jeszcze 

obgadał z paniczem. 

Pauza. 

Gdzie Miętus? Dlaczego nie wraca? 

UÓZ/Ospostrzega MIĘTUSA i WALKA, 

który klęczy i czyści sztućce, MIĘTUS 

stoi obok.) 

MIĘTUS 

Naprawdę ... jesteśmy równi ... 

naprawdę. 

WALEK 
Ale jaśnie pon nudzom ... 

MIĘTUS 

Podaj mi rękę . Rękę mi daj. 

W ALEK 
Moja ręka nie dla jaśnie pana. 

MIĘTUS 

To daj mi po mordzie ... po mordzie 

daj! 
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WALEK 
li - po co mnie bić jaśnie pana? ... 

MIĘTUS 

Bij! To rozkaz! Daj, psiakrew! (WALEK 

wali go w gębę, aż ten się zatacza) 

Jeszcze raz, psiakrew! Jeszcze raz! 

(WALEK wali go po raz drugi, MIĘTUS 

ze zmaltretowaną twarzą, czarno

sinym policzkiem szepcze) Jeszcze, 

jeszcze ... 

WALEK 
li tam, wystarczy, niech jaśnie pan nie 

cudujom. Dajcie, pon, na machorkę 

parę groszy! 
(W tym momencie w drzwiach staje 

dziewka kuchenna MARCYSIA .) 

MARCYSIA 
O, Jezu! A to ci dopiero! 

WALEK 
Niech pan się obetrze, bo strasznie 

pan utrudzony ... 

MARCYSIA 
(do WALKA, porozumiewawczo) Niby 

co? On ... ? 

WALEK 
Państwo takie sam ... 

(MARCYSIA i WALEK podchodzą do 

siołu . Ona zaczyna zbierać naczynia, 

on odstawia krzesła .) 

MIĘTUS 

Jakie sam? 

(WALEK i MARCYSIA śmieją się, 

dołączył do nich MIĘTUS. ) 

MARCYSIA 
Takie sam! 

MIĘTUS 

Jakie sam? 

WALEK 
Państwo nic nie robi om, cięgiem ino 

żrom! 

MIĘTUS 

Żrom . 
(WALEK przestawia fotel pod ścianę. ) 

MARCYSIA 
Żrom, chorujom, wylegujom się, 

po pokojach chadzam i gadajom 

cosik. Co łyż się nie nairom! Matko 

Jezusowa! 

WALEK 
(siada w fotelu) Ja to bym połowy nie 

zeżarł, choć ta zwykły cham jezdem. 

MARCYSIA 
A to cukierków, a to konfitury, a to jaja 

z cybulom na drugie śniadanie . 

WALEK 
Państwo bardzo sam pażerne 

i łakome - a potem leżom i choroby 

majom od tego! 

MARCYSIA 
A pon dziedzic, jak było polowanie, to 

na gajowego wlazł! 

MIĘTUS 

Na gajowego wlazł? 

WALEK 
Cichaj, Marcysia! 

MARCYSIA 
Na gajowego wlazł! 

WALEK 
Pon dziedzic do dzika strzel ił, dzik 

do pana dziedzica skoczył, a pon 

dziedzic dubeltówkę rzuc ił i ... 

MARCYSIA 
... i na Wincentego wlazł! 

MIĘTUS 

Na gajowego wlazł... 

WALEK 
Cichaj, Marcysia! Na Wincentego 

wlazł, że drzewa nijakiego nie było ... 

MARCYSIA 
Na Wincentego wlazł! 

MIĘTUS 

Na Wincentego wlazł?! 

WALEK 
Potem mu złotego dal, żeby pary 

z gęby nie puśc ił, złotego dał. 

MARCYSIA 
O Jezu! Cichaj, bo me kolka sparła! 

WALEK 
Złotego dał! 

MARCYSIA 
A panienka to tak se chodzi 

i poglonda - na spacer chodzi . 

Państwo to tak se chadzam 

i poglondajom. Pon Zygmunt to ta na 

mnie poglonda, ino, że mu nie honor. 

WALEK 
Inne dziewuchy łyż z nim nie chcom, 

bo ino cięgiem się oglonda. 

MARCYSIA 
Raz mnie zacypioł, ale gdzieta! 

Oglondal się i oglondał, czy kto nie 

spoglonda, to uciekłam! 

WALEK 
To ma tam jednam starom Józefkę na 

wsi, gdowę, i z niom się spotyka 

w krzakach kole stawu! 

MARCYSIA 
Hi, hi, hi, hi! Cichoj, Waluś! Państwo 

bardzo honorowe sam, del ikatne! 

WALEK 
A delikatne, bo same nic se nie 

zrobiom. Pana dziedzica na wieczór 

maściom muszę smarować. 

MARCYSIA 
A ja panienkę ugn iatam, panienkę 

ręcami ugniatam, że bardzo wielka. 

Państwo sam mientkie, a rącki to takie 

majom! Hi, hi, hi, takie rącecki! -

O Jezu! 

WALEK 
Spacerujom, żrom, parlujom 

parlefrance i sie nudzom. 

(W drzwiach staje FRANCISZEK. 

JÓZIO skacze z podestu w kierunku 

rozmawiających, chcąc ich ostrzec.) 

FRANCISZEK 
Nie pora na gadanie! Do roboty! 

Późna godzina nocna, a jeszcze nie 

pozmywane! 
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(Ucieka MARCYSIA, FRANCISZEK 

kłania się JÓZIOWI i też wychodzi, 

JÓZIO i WALEK sami, patrzą na siebie 

przez chwilę, po czym WALEK kończy 

porządkowanie jadalni, przesuwa stół 

w głąb i wychodzi.) 

MIĘTUS 

(zza kulis) Podły sługus! Zdrajca 
i donosiciel. (nagle gdzieś z góry 

dają się słyszeć jakieś stuki, łomoty, 

piski zwierzęce i biegania, przybiega 

MIĘTUS) Co to? Boże! Walusia dopadli 
i biją go, mordują! 
JÓZIO 

Uspokój się, to nad sufitem, na 
strychu, kuny czy szczury słychać, jak 
skaczą i się ścigają . Chodźmy spać? 

(MIĘTUS bez słowa idzie 

w kierunku gościnnego pokoju, JÓZIO 

sam) Państwo.„ i ... służba - wieczne 
jątrzenie tajemne, podziemny 
bój. Ręce brzydzące się łapami 
chamów, nogi pańskie nienawidzące 
chamskich, twarze nienawidzące gąb, 
oczy - ślepiów, paluszki - paluchów 
chamskich, co tym większą zatrącało 
hańbą, że wciąż przez nich są 
dotykani, „obrządzani", jak mówił 
parobek, smarowani i namaszczani. 
Hierarchia pradawna. Układ, kanon 
i prawo odwieczne. Klamra mistyczna 
spajająca części pańskie i chamskie. 
(W trakcie monologu JÓZIA, WALEK 

i MIĘTUS w półmroku rozkładają koc 

i przysiadają na nim. Po monologu 

światło oświetlające JÓZIA gaśnie, 
stopniowo zapala się inne - na 

MIĘTUSA i WALKA: obnażony do pasa 

WALEK pozuje MIĘTUSOWI. ) 

MIĘTUS 

To ciało zwykłe, spokojne, swobodnie 
żyjące, ruszające się łatwo, ciche ... Jest 
rzetelnością, moralnością ... 
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i tak bardzo, tak doskonałe„ . ! Święta 
prostota klatki piersiowej, szczerość 
wzruszająca szyi, ręce zaledwie 
umiejące stawiać litery, szorstkie 
a prawdziwe, od fizycznej roboty ... 
(Z dali dochodzi głos ZOSI.) 

ZOSIA 

Człowiek powinien być zawsze 
piękny! wszechstronny, doskonalić 
się duchowo i cieleśnie„. 
(MIĘTUS z WALKIEM z obawy przed 

odkryciem ich tete-iHete, przykrywają 

się kocem, na którym poprzednio 

siedzieli. Z głębi wchodzi JÓZIO 

i ZOSIA.) 

Tak bym chciała , żeby wszystko było 
dobrze i żeby wszyscy byli szczęśliwi. 
Jeżeli wszyscy będą dobrzy, to 
wszyscy będą szczęśliwi . Jesteśmy 

młodzi ... Do nas należy świat! 
Jestem za pełnią człowieczeństwa. 
Wieczorami lubię oprzeć czoło 
na szybie i zamknąć oczy, wtedy 
wypoczywam. 
(JÓZIO wychodzi, ZOSIA wybiega za 

nim. Wchodzą CIOCIA i ZYGMUNT.) 

CIOCIA 

Franciszek mi mówił, podobno ten 
kolega Józia zadaje się w kuchni ze 
służbą? Czy to może jaki agitator? 
ZYGMUNT 

Teoretyk! Niech mama się nie 
przejmuje - teoretyk życiowy! Miejski 
demokrata! (wychodzi) 

CIOCIA 

Zygmusiu, to nie teoretyk, Io praktyk! 
Podobno rękę Walkowi podawał! 
(CIOCIA wychodzi za ZYGMUNTEM 

i później wielokrotnie wraca. Wchodzi 

KONSTANTY i JÓZIO.) 

KONSTANTY 

Twój przyjaciel - pede ... pede ... Hm ... 
Zabiera się do Walka! Uważałeś? 

Ha, ha. No, żeby panie się nie 
dowiedziały. Książę Seweryn także 
lubił sobie od czasu do czasu! 
Tereperepumpum ... 
(W głębi za JÓZIEM pojawia się 
ZOSIA.) 

JÓZIO 

To wcale nie to, co wuj myśli - on 
tylko tak się z nim bra ... ta . 
KONSTANTY 

Brata się? Jak to - brata się? Brata się 
z ludem, co? 
JÓZIO 

Nie, z chłopcem się brata. 
KONSTANTY 

No to co? W piłkę chce z nim się bawić 
czy jak? 
JÓZIO 

Nie. Tylko jego kolegą jest, jako 
chłopiec - bratają się jak chłopiec 
z chłopakiem. 
KONSTANTY 

Perwersja jakaś? Co? Kompleks? 
Bra ... ta się? Socjalista może, 
pepesowiec? Demokrata, co? Brata ... 
się? Mais qu'est-ce que c'est bra ... ta 
się? Comment bra„.ta się? Fraternite, 
quo i, egalite, liberte? Brata się? W hat 
is thai bra ... ta się? Do diabła! Książę 
Seweryn ... (wychodzi) 

CIOCIA 

Koci u, nie irytuj się, on zapewne 
w Chrystusie się brata, brata się 
w miłości bliźniego. 
(Słychać strzał, CIOCIA ucieka 

przestraszona. Na podeście po 

prawej stronie widowni pojawia się 

ZYGMUNT i strzela po raz drugi.) 

JÓZIO 

Zygmunt? 
ZYGMUNT 

Nie wiem, czy lubisz czasem taką 
starą, przejrzałą nieco, wiejską babę 

- bo ja lubię babę. (zeskakuje 

z podestu, podchodzi do JÓZIA) 

Henryś Pac wprowadził tę modę 
- lubię babę - co pewien czas, muszę 
powiedzieć, lubię babę - j'aime 
parfois une simple baba, lubię babę, 
do licha! Lubię babę! Hallali, hallali, 
lubię babę zwykłą i żeby była starawa! 
(ZYGMUNT potyka się o WALKA, ten 

wyskakuje spod koca i ucieka w las.) 

Wa lek! 
(Z przeciwległych stron wracają 

CIOCIA i KONSTANTY.) 

CIOCIA 

Ach! 
KONSTANTY 

Widzę, że towarzystwo Walka 
odpowiada panu. 
MIĘTUS 

Odpowiada ... 
KONSTANTY 

Pan podobno bra„.ta się z Walkiem? 
MIĘTUS 

(pisk nienawistny) Bra ... tam się! 
CIOCIA 

Kociu - chodźmy. Tu wilgoć! 
ZYGMUNT 

Gęsty zagajnik. Trzeba będzie wyciąć 
co trzecią. 

(Wtem GNOWY w zielonym kubraku, 

ze strzelbą przez ramię, wynurza się 

z gęstwiny i salutuje służbiście. ) 

MIĘTUS 

Bra„.tam się! A pan na gajowego · 
wylazł! - Wylazł pan na gajowego ze 
strachu przed dzikiem! Wiem o tym! 
Wszyscy gadają! 
(KONSTANTY zacoska wargi i milczy.) 

ZYGMUNT 

(do ojca) Wa lek zostanie wyrzucony 
na pysk! 
MIĘTUS 

Tereperepumpum! 
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KONSTANTY 

Tak, Wa lek zostanie zwolniony. 

MIĘTUS 

Tereperepumpum! Właź pan na 

niego! Właź pan na gajowego, bo 

dzik! Dzik!!! ... 

(do ZYGMUNTA) Starka, starka, 

Józefka! (pędzi w las jak oszalały, 

ZYGMUNT wybiega za nim, za nimi 

CIOCIA) 

JÓZIO 

Miętus, Miętus! 

KONSTANTY 

Więc jednak zboczeniec! 

JÓZIO 

Wcale nie. Bra ... la się w ogóle bez 

niczego, bez zboczenia także. Jako 

chłopak się brata. 

KONSTANTY 

Chłopak? Chłopak? Ale co to znaczy? 

Pardon, mais qu'est-ce que c'est 

chlopak? Jako chłopak z Walkiem? 

Z Walkiem i w moim domu? Z moim 

lokajczykiem? Ja wam pokażę 

chłopaka! 

JÓZIO 

To nic nie pomoże. Przeciwnie, 

mordobicie tylko powiększy 

zbra ... lanie. On lubi mordobitych. 

(wybiega) 

KONSTANTY 

Na zbity pysk. Tereperepumpum ... 

(Wychodzi. Częściowe wyciemnienie, 

na scenę wbiega JÓZIO. Rozglądając 
się wśród przestawiających meble 

parobków.) 

JÓZIO 

Miętus! Miętus! Miętus! (wbiega do 

pokoju i spod podłogi siłą wyciąga 

MIĘTUSA) 

MIĘTUS 

Idź' Idź , Idź! Jaśnie pon! 
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JÓZIO 

Wracamy! 

MIĘTUS 

Ty także - jaśnie pon! 

JÓZIO 

Skończone! Wracamy! 

MIĘTUS 

Jaśnie pon! Państwo , cholera! O Jezu! 

I ciebie łyż przekabacili! Jaśnie pon, 

Jaśnie pon .... 

JÓZIO 

Przestań! Jak mówisz? Jak mówisz do 

mnie? To nie twój język! 

MIĘTUS 

Mój, mój ... Nie dom! Mój! Zostaw go! 

JÓZIO 

Trzeba wyjechać . 

MIĘTUS 

Nie wyjode, nie wyjode, jescebyk! 

Niech la se sami wyjeżdzajom, jak 

kcom! Tu Walek, lu i jo bede. 

Z Walkiem! Z Walkiem mojem 

jedynem, oj, dana, dana, 

z parobcokiem! (na tarasie 

w głębi pojawia się KONSTANTY ze 
sztucerem, słychać strzał, w dali 

odzywają się psy.) Do parobka? Do 

parobka strzylo! 

KONSTANTY 

Ja im pokażę! 

CIOCIA 

(zza sceny) Kociu! Kociu! 

MIĘTUS 

W Walka cyluje! 

JÓZIO 

Na postrach strzela ... 

CIOCIA 

(pojawia się w głębi sceny po lewej 

stronie) Koci u, odłóż to' Proszę cię, 

odłóż Io, nie znoszę nabitej broni, 

jeśli chcesz mieć to przy sobie, wyjm 

ładunki ! (wiąże KONSTANTEMU szalik 

i wciąga go do środka domu, światło 

w głębi gaśnie) 

JÓZIO 

Uciekajmy! Natychmiast! Nie chcę 

nocy spędzić w tym dworze! 
MIĘTUS 

Bez Walka? Nie idem! 

JÓZIO 

Dobrze, zabierzemy parobka! 

Poczekaj! Odszukam go i namówię do 

ucieczki. Albo nakażę! 

(Wypycha MIĘTUSA do tyłu. Światło 
na podeście przyciemnia się. Słychać 

odległe ujadanie psów. JÓZIO 

wychodzi. Ponownie pojawia się 

w głębi jadalni.) 

Dopiero czyn wywabia z szaleństwa 

całe szaleństwo. Sam nie wiesz, kiedy 

i jak bieg zdarzeń doprowadza cię 

do porwania parobka. Jedyne męskie 

rozwiązanie , jedyne ulokowanie 

mężczyzny .. . Zosię porwać, a nie 

głupiego, idiotycznego parobka. 

(potyka się o dziurę w podłodze) Skąd 

dziura? To moja dziura, ja ją przecież 

zrobiłem przed laty! Dostałem małą 

siekierkę od stryja na imieniny, 

siekierką wyłupałem dziurę . Ciocia 

przybiegła . Stanęła lulaj. Krzyknęła! 

- . a ja ją z dołu siekierką ciach w nogę! 
CIOCIA 

(zza sceny) Ach, ach! 

JÓZIO 

Stanąłem teraz jakby mnie za nogę 

złapała scena, której już nie ma, 

która była . Ciachnąłem w nogę. 

Nie wiedzieć czemu, mimowolnie, 

automatycznie. Krzyknęła i skoczyła. 

Na Boga, wszak mogłem był odciąć jej 

nogę, gdybym się mocniej zamachnął. 

Czyny moje obecne mieszają się 

i przeplatają z czynami dokonanymi 

w przeszłym, zaprzeszłym czasie. 

Jakie szczęście, że nie miałem 

dość siły, błogosławiona słabości. 

Lecz teraz mam już siłę, mam już 

siłę. (napotyka na swojej drodze 

wolnostojące schody) 

A czyby, zamiast do parobka, nie 

pójść do sypialnego cioci i ciachnąć 

mocno siek i erą? 

(W głębi sceny światło wyłapuje 

leżącą w łóżku CIOCIĘ, która trzyma 

koronę w rękach. JÓZIO zaczyna 

wchodzić po schodach.) 

Dzieciństwo. Dzieciństwo? Ależ, 

na Boga świętego, parobek też jest 

dzieciństwem , jeżeli idę po parobka, 

to właściwie mogę pójść i c iachnąć 

ciocię . Och, gdybym teraz ciachnął 

ciocię , już by się nie podniosła. Precz! 

(zeskakuje ze schodów, odrzuca 

siekierkę) O, są miejsca na ziemi 

i w życiu bardziej lub mniej 

dziecinne. 

(KONSTANTY z koroną na głowie 

i berłem w ręku przebiega gdzieś 
w głębi.) 

Infant, infanty!- król, dziecko, pan

dziecko rozpędzone . Lecz dwór 

wiejski chyba najdziecinniejszym 

jest miejscem. Tu państwo i lud 

wzajemnie trzymają i przytrzymują 

się w dziecku. Co robię tu, dokąd i po 
co idę? 

(Po kolei zaczynają błąkać się 

w ciemności WALEK, KONSTANTY, 

ZYGMUNT i CIOTKA. Nie widzą siebie 

nawzajem. Ponowne rozświetlenie 

sceny nastąpi wraz z wejściem 

FRANCISZKA z lampą.) 

KONSTANTY 

Kto tam? 

ZYGMUNT 

Jest tu kto? 
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KONSTANTY 
Toty? 

ZYGMUNT 
A kto to? 

KONSTANTY 
Toja. 

ZYGMUNT 
Ach, to ty! 
(ZYGMUNT zeskakuje z podestu. 

WALfK spłoszony tym dźwiękiem 

chowa się pod stół. W głębi 

nadchodzi FRANCISZEK z lampą 
naftową.) 

KONSTANTY 
Ktoś wszedł? 

FRANCISZEK 
Chodzi kto? 

KONSTANTY 
Co? 

FRANCISZEK 
Kto? 

KONSTANTY 
To ja. (do WALKA) Co tu robisz? 

ZYGMUNT 
Wa lek! 

KONSTANTY 
Usłyszałem, że ktoś chodzi. Coś tu 

robił? Co tu robiłeś? 

ZYGMUNT 
Mówże! Czego tu chciałeś? 

Odpowiadaj!!! 

KONSTANTY 
Odpowiadaj, psiakrew! 

FRANCISZEK 
Wiadomo co. Srebro stołowe jest 

w szufladzie. A jutro wielmożni 

państwo mieli go zwolnić 

z obowiązku . To sobie zamiarował ... 

grypsnąC. 
KONSTANTY 
Grypsnąć! Ukraść chciał! Chodź no tu 

- chodź no tu, mówię ... Bliżej , bliżej ... 

Bliżej, bliżej ... (WALfK podchodzi 

nieufnie i opieszale) Jeszcze bliżej . 
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(parobek dotyka go prawie, a wtedy 

KONSTANTY odwija się i trzaska po 

mordzie) Ja cię nauczę kraść! 

WALEK 
Nie krodem! 
(KONSTANTY i ZYGMUNT uderzają 

WALKA po gębie i systematycznie, na 

przemian uderzają jego głową o stół.) 
KONSTANTY 
Nie kradłeś? 

WALEK 
Nie krodem! 

ZYGMUNT 
Nie kradłe ś? 

WALEK 
Nie kredem! 

KONSTANTY 
Ja cię nauczę kra ść! 

ZYGMUNT 
Ja cię nauczę kraść! 

KONSTANTY 
To moje! Moje! Moje, psiakrew! A, to 

ja na gajowego wlazłem! 

(CIOCIA podgląda tę scenę zza węgła, 

nie ujawniając obecności. ) 

JÓZIO 
Pomocy! 

KONSTANTY 
Na gajowego wlazłem ! 

JÓZIO 
Pomocy! 

KONSTANTY 
A, to bra ... tać się zachciało! 

JÓZIO 
Ja nie mogę ... ale ciocia ... 

ZYGMUNT 
A, to ja starkę mam! 

JÓZIO 
Ciocia z cukierkami! 

ZYGMUNT 
W krzakach! 

JÓZIO 
Ciotka uratuje, załagodzi . 

ZYGMUNT 
Starkę mam! 

FRANCISZEK 
Państwo wielmożne tresują! Państwo 

wielmożne oduczą! 

(Przerywają . Siadają .) 

KONSTANTY 
Państwo pijom! 

ZYGMUNT 
Państwo jedzom! 

KONSTANTY 
Moje jem! 

ZYGMUNT 
Moje piję! 

KONSTANTY 
Piję moje! 

ZYGMUNT 
Jem swoje! 

KONSTANTY 
Moje, nie twoje! 

ZYGMUNT 
Moje! 

KONSTANTY 
Znaj pana! 

ZYGMUNT 
Co pan każe , sługa musi! 

FRANCISZEK 
Państwo wielmożne tresują ! Państwo 

wielmożne nauczą! 

KONSTANTY 
Całuj mnie w nogę! 

ZYGMUNT 
Padaj do nóg! 

MIĘTUS 

(wbiega) Puscajta go! Puscajta! 

(podbiega do WALKA. odciąga od 

stołu i zasłania sobą przed państwem, 

stopniowo schodzą się parobki, 

dziewki, fornale, chłopi, baby 

- patrzą) Mój! Nie dom! Nie dom! 

(KONSTANTY i ZYGMUNT wstają 

i powoli zbliżają się do MIĘTUSA 

i WALKA.) 

KONSTANTY 
Smarkaczu! 

MIĘTUS 

Ej ta, ej ta! 

CHŁOPI 

Ej ta, ej ta! 

KONSTANTY 
Po pupie! Po pupie! 

MIĘTUS 

Ej ta, ej ta! 

CHŁOPI 

Ej ta, ej ta! 

KONSTANTY 
Po pupie dostaniesz smarkaczu! 

MIĘTUS 

Ej ta, ej ta, ej ta! (kuląc się dziwnie 

uskoczył za parobka, a ten, jak gdyby 

odzyskał hardość i śmiałość) 

WALEK 
Co się pchosz? (daje w gębę 

KONSTANTEMU) 

KONSTANTY 
O,o, och! 

(Lud zachęcony wyjątkową 

niedojrzałością sceny, traci szacunek 

i także pragnie bra . . . lać się. Pisk 

ZYGMUNTA, pisk wuja. CHŁOPI biorą 

ich między siebie i zabierają się do 

nich dość wolno i niezręcznie.) 

CHŁOPI 

Bierzta go, nie bójta! Ej ta, ej ta, ej ta! 

CHŁOPI 

Ej ta, ej ta! Bierzta go, nie bójta! 

(JÓZIO zauważa CIOCIĘ w drzwiach, 

podbiega, zaciąga na środek 

i wpycha do kupy.) 

CIOCIA 
Dziecko, dziecko, co robisz? 

JÓZIO 
Ciągnę ciocię do kupy, wpycham! Już 

ciotka w kupie! 

CHŁOP 11 
Ty nos nauczysz krość! 



CHŁOPI 

Twoje jem, twoje! Twoje, nie swoje! 
(Kupa oddala się w głąb sceny.) 

JÓZIO 
Nie uciekać - pędzić, tylko pędzić, 
nic więcej , jak tylko pędzić, pędzić 

popędzając siebie! 
(Kupa znika w ciemnościach w głębi. 

Na środku zostaje JÓZIO, sam na 

oświetlonej „ księżycem" scenie.) 

Księżyc! Nie jest to księżyc, tylko 
pupa. Dziecięca pupa nad światem . 

I pupa. I nic, tylko pupa. Tam oni 
przewalający się w kupie, a tu pupa. 
I pupa. 
CHŁOPI 

(zza sceny) Ej ta, ej ta' 
JÓZIO 
Uciekać przed wami i pędzić, pędzić, 

pędzić przez całą ludzkość. Nie ma 
ucieczki przed gębą, jak tylko w inną 
gębę. A przed człowiekiem schronić 
się można jedynie w objęcia innego 
człowieka. (siada na schodkach 

prowadzących na podest) Dokąd 

biec? Dokąd się zwrócić, co począć, 

jak się ułożyć na świecie? Gdzie się 
umieścić? Byłem sam, gorzej niż sam, 
bo zdziecinniały. Nie mogę długo sam, 
bez związku z niczym. Potrzebuję 
związku z czymś! Nowego chociażby 
tymczasowego układu! Żeby nie 
sterczeć w pustym! 

Ofiara formy 

(CYRYL wciąga, prawie wrzuca, na 

pustą scenę dziewczynę.) 

CYRYL 
Jest to potwora do wzięcia (cisza) , 

przeszkoda do wzięcia (cisza), albo 
i co innego. 
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KSIĄŻĘ 
Najpewniej to jest jakaś nieznośna 
ciekawość moja. Co z nią zrobić ... 
CYRYL 
Ciągle się boję, żeby nie uciekła ... (po 

chwili) Może przywiązać ją do nogi 
od krzesła? 
KSIĄŻĘ 
Ona i tak jest na pół żywa ... 
CYRYL 
Masz rację . Nie ucieknie. (cisza) 

Filipie, dajmy jej pokój, bo za pół 
godziny i tak nie będziemy wiedzieli, 
co z nią zrobić . 

(KSIĄŻĘ wstaje ze schodków, idz ie 

w głąb sceny, wraca z krzesłem, które 

stawia obok, nieco z tyłu /WONY.) 

CYRYL 
Filipie, ja bym radził zaprzestać . 

(/WONA siada na krześle) Pomijając 

już inne względy to jest zbyt... 
obcesowe. 
KSIĄŻĘ 
Patrz tylko, jak siedzi . 
CYRYL 
Co chcesz zrobić? 
KSIĄŻĘ 
Ciekawość ... ciekawość podobna 
do tej, z jaką oglądamy robaka, 
poruszając go patyczkiem. (cisza) 

CYRYL 
Milczy ... 
KSIĄŻĘ 
Pani, czy byłaby pani skłonna 
odezwać się? 

CYRYL 
Milczy ... 
KSIĄŻĘ 
Obrażona . 

CYRYL 
Mnie się zdaję, że może nie tyle 
obrażona ile raczej cokolwiek 
zestrachana. 

KSIĄŻĘ 
Może cokolwiek onieśm i elona. 

(do /WONY) Dlaczego pani nie 
odpowiada? Nie może pani? 
Dlaczego? Pani, niech pani z łaski 
swojej wyjaśni nam swój mechanizm. 
Wszak pani wcale nie jest taka głupia . 

Dlaczego traktuję panią, muszę 

traktować panią, jakby pani do trzech 
nie umiała zliczyć? 
CYRYL 
Ona nie jest głupia, tylko jest 
w głupim położeniu. 
KSIĄŻĘ 
Bardzo dobrze! Zobacz, przecież ona 
właśc i wie ma nawet proporcjonalny 
nos. Ani nie jest taka ograniczona. 
CYRYL 
W ogóle wydaje się nie gorsza od 
wielu panien, które znamy. Dlaczego 
nie szykanujemy tamtych? 
KSIĄŻĘ 
Dlaczego tak jest, pani? Dlaczego pani 
jest kozłem, a raczej kozą ofiarną. Czy 
to się tak utarło? 
IWONA 

(cicho, po długiej chwili milczenia) To 
tak w kółko . W kółko. 

CYRYL 
Kółko? 

KSIĄŻĘ 
(do CYRYLA) Czekaj. (do /WONY) 

Kółko? Jak to - kółko? 

IWONA 

To tak w kółko każdy zawsze, 
wszystko zawsze ... To tak zawsze. 
KSIĄŻĘ 
Kółko? Kółko? Dlaczego kółko? 
CYRYL 
No, niech się pani u śmiechnie do nas. 
Co tam! Wszystko będzie dobrze. 
IWONA (milczy) 

KSIĄŻĘ 
Nie chce. Racja - gdyby się 
uśmiechnęła, to by było sztuczne. 
Jeszcze bardziej drażniące! Jest w tym 
jakaś piekielna kombinacja. Jakby 
jakiś układ, jakieś perpetuum mobile. 
CYRYL 
Jest to układ zamknięty i hermetyczny. 
KSIĄŻĘ 
Dobrze, ale co było pierwsze? Co 
pierwsze kiedyś tam poczęło się 
w pani? 
IWONA (milczy) 

KSIĄŻĘ 
Zaraz, zaraz. No, dobrze, ale czy 
w pani nie ma czego? Czyż nie ma 
nic? Musi być w pani coś , jakaś ostoja, 
jakaś racja - coś, w co pani wierzy, co 
pani lubi w sobie. 
IWONA (milczy) 

KSIĄŻĘ 
Poczekaj! Wstrzymaj się! To bardzo 
ważne - powiedzmy, że ktoś 
podchodzi do ciebie i mówi, że 
jesteś taka a taka, same najgorsze, 
najokropniejsze rzeczy, które 
człowieka zabijają, przekreślają, 

mowę mu odbierają, życie . Na co ty 
odpowiadasz: " Tak, jestem taka, to 
prawda, ale .. ." Ale co? 
IWONA (milczy) 

CYRYL 
No, co? Ale co? Niech pani mówi 
śmiało. 

KSIĄŻĘ 
Ale na przykład: „ ... mam dobre serce. 
Jestem dobra". Rozumiesz - ta jedna 
zaleta. Ten jeden plus! 
CYRYL 
(gwałtownie) Niech pani mówi! Mów 
pani! 
KSIĄŻĘ 
Więc może wiersze piszesz, co? 
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CYRYL 
Jakieś żale ... 
KSIĄŻĘ 
... jakieś elegie ... Daj mi po prostu 
punkt oparcia - daj mi punkt oparcia! 
IWONA (milczy) 

KSIĄŻĘ 
A może wierzysz w Boga? Modlisz się? 
Klęczysz? Wierzysz, że Chrystus Pan 
umarł za ciebie na krzyżu? 
IWONA 
(z pogardą) Owszem. 
KSIĄŻĘ 
Nareszcie! Chwała ci , Boże na 
wysokościach! Cud! Ale dlaczego ona 
to mówi .. . tonem .. . tonem ... z taką 
pogardą? 

CYRYL 
O Bogu z pogardą! O tym, że wierzy 
w Boga, z pogardą? 
KSIĄŻĘ 
Ja ci coś powiem. Ona wierzy w Boga 
z powodu swoich defektów i wie 
o tym. Bóg to jedynie plaster na jej 
psychofizyczne defekty. 
(do /WONY) Czyż nie tak? 
IWONA (milczy) 

KSIĄŻĘ 
Brrr ... - A jednak jest w tym 
jakaś okropna mądrość - ospała 

mądrość ... 
CYRYL 
Odpowiednia kuracja wyleczyłaby tę 
mądrość. Rano spacerek - sporty -
KSIĄŻĘ 
Nie może chodzić na spacery, bo jest 
zbyt słaba . Ha! Złapałem teraz! Niech 
pani posłucha - jeżeli pani jest taka 
osłabiona, to i cierpienie odczuwać 
pani musi słabiej - słabo i słabiej . 

Wszystkie uroki, wszystkie pokusy 
tego świata odczuwać pani musi 
słabiej i dlatego też musi pani słabiej 
cierpieć . 
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IWONA (milczy) 

KSIĄŻĘ 
No co? 
IWONA (milczy, spod oka przygląda 

się KSIĘCIU) 

CYRYL 
(zauważył to) Co ona tak? 
KSIĄŻĘ 
Co? 
CYRYL 
Niby nic! A jednak ... 
KSIĄŻĘ 
(zaniepokojony) Co ona tak?... 
CYRYL 
A to dopiero .. . Przecie ona ciebie .. . 
wchłania oczami. .. Namiętnie! 
Namiętnie, psiakrew! Ona się dobiera 
do ciebie ... Uważaj - jej słabowitość 
jest namiętna, pożądliwa jak wszyscy 
diabli! 
KSIĄŻĘ 
W niej jest coś nie do przełknięcia! 
Coś, czego nie można znieść! Jak 
się na panią patrzy, to aż korci, żeby 
panią do czegoś użyć . Na przykład, 

żeby panią wziąć na linkę i pędzić, 
albo żeby panią użyć do rozwożenia 
mleka albo żeby panią kłuć szpilką. 

Cyrylu, daj nóż ... 
(/WONA upada na podłogę, Filip 

pochyla się nad nią.) 

CYRYL 
Filipie! 
KSIĄŻĘ 
Pani denerwuje, rozumie pani? 
Istnieją takie osoby, które 
przyprawiają o białą gorączkę, każdy 

ma swoją, pani jest moją! Pani będzie 
moją!! 

(Na podeście w ciemności skradają 

się KRÓL, KRÓLOWA, SZAMBELAN, 

/NOCENTY, /ZA , WALENTY i DWÓR. 

Wszyscy stają oniemiali wobec 

zastanej sytuacji: /WONA leży na 

... 

plecach, KSIĄŻĘ klęczy, pochylony 

nad nią.) 
A tam kto? 
CYRYL 
Król! 
(Śmiech DWORU. Podest zostaje 

wydobyty światłem.) 

KRÓL 
A! Filip! Cóż to, widzę, że się 
zabawiasz! Nie mówiłem! Krew nie 
woda! 
KRÓLOWA 
Ignacy! 
KRÓL 
Krew nie woda, powtarzam! Po mnie 
to odziedziczył! Ale czy mi się zdaje, 
czy też ta nimfa odrobinę ... hm ... 
A cóż to za koczkodan, mój synu? 
KSIĄŻĘ 
Pozwól, Najjaśniejszy Panie, to jest 
moja narzeczona. 
KRÓL 
Co? 
IZA 
Żarty! 
KRÓL 
Ha, ha, ha! Kawał! Witz! I dziwna 
rzecz, im kawał bardziej w prostocie 
swej nieskomplikowany, tym 
większą mi sprawia uciechę. To mnie 
odmładza. 

SZAMBELAN 
Zgadzam się, Najjaśniejszy Panie. 
Nic tak nie odmładza jak prawdziwie 
niedorzeczny kawał. 
KRÓLOWA 
Filipie ... 
KSIĄŻĘ 
To nie jest kawał. 

KRÓLOWA 

Jak to? Nie kawał? Więc cóż to jest 
w takim razie? 

KSIĄŻĘ 
To są moje zaręczyny! 
KRÓL 
Co? 
KRÓLOWA 
Przede wszystkim proszę z taktem! 
KSIĄŻĘ 

Najjaśniejsi Państwo, widzę 

w oczach waszych zgorszenie, że ja, 
syn królewski. .. itd. Ojcze! (chwilę 
patrzą na siebie w ciszy) Koczkodan? 
A dlaczego ma mi się podobać tylko 
ładna? A brzydka nie może mi się 
podobać? Gdzież to jest zapisane? 
Gdzież jest takie prawo, któremu ja 
miałbym ulegać? 

KRÓL 

Po cóż to komplikować? To jest prawo 
natury! 
KSIĄŻĘ 

Właśnie to prawo wydaje mi się 
idiotycznie głupie, śmiesznie 

niesprawiedliwe! 
SZAMBELAN 
Głupie być może, ale że się tak 
wyrażę, właśnie najgłupsze prawa 
natury są najbardziej smakowite. 
KSIĄŻĘ FILIP 
Gwiżdżę na . smakowite"! Gwiżdżę na 
wszystko, żenię się i koniec! 
KRÓL 

Co? Co? Żeni się? On drwi sobie z nas! 
Ha! drwi sobie. Będę zmuszony go 
przekląć! 

KRÓLOWA 
Ignacy, tego nie zrobisz! 
KRÓL IGNACY 
Przeklnę go! Jak mnie tu widzisz, 
przeklnę! W dyby zakuję! Ha! 
Wyrzucę łotra na bruk! 
KRÓLOWA 
Ignacy, bo będzie skandal! ... To 

z dobrego serca? 
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KRÓL 
Z dobrego serca? 
KRÓLOWA 
Z litości! Jego wzruszyła niedola tej 
nieszczęśliwej! Ignacy, bo skandal 
będzie! 

KRÓL 
Wzruszyła go niedola? 
SZAMBELAN 
Najjaśniejszy Panie, ma słuszność 
Najjaśniejsza Pani - jest to szlachetny 
postępek. 

KRÓL 
No, no, no! (schodzi z podestu 

i podchodzi do KSIĘCIA) Filipie, 
po namyśle uznajemy cokolwiek 
porywczą szlachetność twego 
postępowania. 

KSIĄŻĘ 
To nie jest żadna szlachetność! 
KRÓLOWA 
(schodzi za KRÓLEM z podestu) 

Szlachetność , szlachetność, Fipciu 
- nie przerywaj, już my wiemy lepiej 
- i w uznaniu szlachetności twoich 
intencji pozwalamy ci przedstawić 
nam twoją narzeczoną! 
(na stronie do KRÓLA) Ignacy - tylko 
spokojnie. 
KRÓL 
Dobrze, dobrze. 
(KRÓL i KRÓLOWA wracają na 

podest.) 

KSIĄŻĘ 
Najjaśniejszy Panie! Przedstawiam ci 
moją narzeczoną! 

SZAMBELAN 
(pół~łosem) Ukłonić się - ukłoń się, 

pani. .. Ukłonić się ... 
IWONA(nic) 
SZAMBELAN 
Ukłon, ukłon ... 
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KSIĄŻĘ 
(szeptem) Ukłon! 

KRÓLOWA 
No, no ... (kłania się z lekka, chcąc dać 

do zrozumienia /WONIE, jak powinna 

sie zachować) No, no ... 
(KRÓL kłania się z lekka, jak KRÓLOWA.) 

IWONA(nic) 
KSIĄŻĘ 
(który się trochę stropił, do /WONY) To 

król, to Najjaśniejszy Pan, a to matka, 
Najjaśniejsza Pani ... Ukłon, ukłon! 

IWONA(nic) 
KRÓLOWA 
(pośpiesznie) Filipie, jesteśmy 
wzruszeni ... Jakie to słodkie 
stworzenie' (całuje ją) Dziecino, 
będziemy ci ojcem i matką, uradował 
nas ewangeliczny duch naszego 
syna, uszanujemy jego wybór. Filipie, 
trzeba zawsze wzwyż, a nigdy w dół! 
SZAMBELAN 
(daje znak dworzanom) Aaa! 
DWÓR 
Aaa! 
KRÓL 
Tak, tak ... tego ... Owszem. 
SZAMBELAN 
(dając znak ręką dworzanom) Aaa! 
DWÓR 
Aaa! (wychodzą) 
KRÓL 
A to ... A to .. Trzymajcie mnie! 
Widzieliście? Widzieliście coś 

podobnego? Przecież to właściwie nie 
ona nam, ale my jej - nie ona nam, ale 
my jej złożyliśmy ukłon! Ale brzydota! 
KRÓLOWA 
Brzydota, ale postępek piękny! 
SZAMBELAN 
Jak narzeczona brzydka, to postępek 
musi być piękny. 

(Wychodzą . Na scenie pozostali: 

KSIĄŻĘ, CYRYL i jeden z dworzan 

- INOCENTY.) 

I NOC ENTY 
Przepraszam! 
KSIĄŻĘ 

A to co znowu? Pan się został? 
INOCENTY 
Chci ałem tylko zaznaczyć, że to podłe . 

KSIĄŻĘ 

Co? 
I NOC ENTY 

To jest podłe. Przepraszam - siądę . 

(siada, oddycha) Wzruszenie zawsze 
tamuje trochę oddech. 
KSIĄŻĘ 

Pan mówi, że coś jest podłe? 
I NOC ENTY 

Przepraszam. Uniosłem się. Książę 

zechce mi wybaczyć . Proszę uważać 

za niebyłe. Przepraszam. (chce 

odejść) 

KSIĄŻĘ 
Zaraz, zaraz, pan mówił, że coś jest 
podłe. Niech no pan chwileczkę 
zaczeka. 
INOCENTY 

Kiedy widzę już, że nie będę mógł 
sprostać. 

SZAMBELAN 
Sprostać? 

I NOC ENTY 

Sprostać temu, co zacząłem . (chce 

wyjść) Przepraszam. 
KSIĄŻĘ 

Zaraz, niech no pan nie będzie taki 
tajemniczy, panie ... 
I NOC ENTY 
Cała rzecz w tym, że ja kocham ją ... 
i w związku z tym uniosłem się 
i założyłem protest. Obecnie jednak 
cofam swój protest i proszę uważać 
cały incydent za niebyły. 

KSIĄŻĘ 
Pan? Pan - kocha ją? 
CYRYL 
Psiakość! 

KSIĄŻĘ 

Pan mi przeszył serce, proszę pana. 
Wszystko stało się nagle poważne. 
Nie wiem, czy pan to zna - te nagłe 
przejścia od śmiechu do powagi? 
Jest w tym jakieś objawienie, coś 
świętego . 

INOCENTY 
Jestem tylko skromnym człowiekiem. 
KSIĄŻĘ 
Iwono, wybacz mi. Chwała Bogu, więc 
i w tobie można - jednak można ... 
A więc można ... I ty masz kogoś, kto ... 
Co za ulga! Ja właściwie tylko dlatego, 
że nie mogłem ... Jeśli już mamy na 
serio ... Przepraszam cię . Moje dzieci, 
błogosławię was. Idźcie już sobie. 
Zostawcie mnie samego. 
CYRYL 

(widząc, że /WONA schyliła ~Iowę) 

Płacze ... 
KSIĄŻĘ 
Płacze? Ze szczęścia? 
CYRYL 

Nie ufałbym tak bardzo tej płaksie. 
Ona może płakać tylko z nieszczęścia. 
Pani go kocha? 
IWONA (milczy) 

CYRYL 
To negatywne milczenie. 
KSIĄŻĘ 

Och 1 Ale to nic! Już i tak pół biedy, 
że znalazł się ktoś, kto ciebie kocha. 
(do INOCENTEGO) Pan jest dzielnym 
człowiekiem , jest pan prawdziwym 
mężczyzną. 

INOCENTY 
Ambicja zniewala mnie do 
wyjaśnienia, że ona też mnie kocha, 
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ale prawdopodobnie wstydzi się 
przyznać wobec księcia , gdyż 

rzeczywi ście jako obiekt nie 
przynoszę jej zaszczytu. Ja dla niej 
nie jestem gorszy niż ona dla mnie, 
przynajmniej można wypocząć ... 
Kochamy s i ę, bo ona tak samo mi 
się nie podoba jak ja jej, i nie ma 
nierówności. 

KSIĄŻĘ 
Podziwiam pańską otwartość! 
I NOC ENTY 
Ja bym chętnie kłamał. Ale nie 
ukrywam też , że jestem zazdrosny 
- nie, nie będę ukrywał mojej 
zazdrości, ujawnię ją konsekwentnie, 
mam do tego prawo! (do /WONY, 

z niespodziewaną pasją) Zakochałaś 
się w nim? W nim? Co? Co? 
IWONA 
(krzyczy) Precz! Precz! Precz! Won! 
INOCENTY 
Zakochana! 
IWONA 
(gasnąc) Won! 
KSIĄŻĘ 
Odezwała się . Ale w takim razie ... 
Odezwała się . Przemówiła. Słyszeliście? 

Ależ w takim razie_ to by znaczyło_ że ona 
naprawdę we mnie się za. 
INOCENTY 
To chyba widać. Jak zawsze 
przegrałem. I wobec tego odejdę. 
Wychodzę. (wychodzi) 

KSIĄŻĘ 
Zakochała się ... Zamiast mnie 
znienawidzić - kocha mnie. Ja 
znęcam s i ę nad nią. Upokarzam. 
Sytuacja staje się poważna. 
(Wchodzi WALENTY.) 

Precz Walenty! Co ja teraz zrob i ę? 

(do /WONY) Nie. Powiedz, że nie. Nie 
kochasz mnie? 
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IWONA (milczy) 

KSIĄŻĘ 
Jeśli ona mnie kocha, to ja ... to ja 
jestem przez nią kochany .. . A jeśli 
jestem przez nią kochany, to jestem jej 
ukochanym ... Jestem w niej. Złapała 
mnie - i znalazłem się w niej jak 
w potrzasku! 
(Wchodzi SZAMBELAN. KSIĄŻE 
do /WONY.) Jeśli jestem twoim 
ukochanym, to nie mogę ciebie 
nie kochać . Będę musiał ciebie 
pokochać ... ja ciebie pokocham ... 
CYRYL 
Co zamierzasz? 
KSIĄŻĘ 
Pokochać ją . 

CYRYL 
Porywasz s i ę na niepodobieństwo! 
To niemożliwe! 
KSIĄŻĘ 
Iwono, włóż kapelusz. 
CYRYL 
Dokąd? 

SZAMBELAN 
Dokąd? 

KSIĄŻĘ 
Przejść się . We dwoje. Sam na sam. 
Żeby pokochać. 
(/WONA energicznie zakłada 

kapelusz. KSIĄŻĘ i /WONA wychodzą. 

Wchodzi KRÓL. CYRYL kłania się 
i wychodzi.) 

KRÓL 
No i co? 
SZAMBELAN 
Zawróciła mu w głowie! 
KRÓL 
Brzydota żeby zawróciła w głowie? 
Brzydota? 
SZAMBELAN 
Brzydkie kobiety czasem bardziej 
uderzają do głowy niż ładne, gdy się 

podchodzi do nich zbyt blisko. 
(KRÓLOWA wchodzi, podchodzi 

do nich i patrzy tam, gdzie odeszli 

KSIĄŻĘ i /WONA.) 

KRÓLOWA 
Boże, oświeć, Boże, prowadź! Ignacy, 
nie jesteś może dość uczuciowy 
wobec niej - ona się ciebie boi. 
KRÓL 
Boi się. 
SZAMBELAN 
Powiedziałbym, że nawet bać się nie 
potrafi. Niektóre z dam dworu boją 
się cudownie ... 
KRÓL 
Z wdziękiem ... 
SZAMBELAN 
Z pikanterią . 

KRÓLOWA 
Wstydźcie się! 

KRÓL 
Ha! Coś mi się przypomniało. (patrzy 

na KRÓLOWĄ, ta szybko wychodzi) 

SZAMBELAN 
Przypomniało się? 

KRÓL 
Boi się . Szambelanie, a pamiętasz ty 
tę .. . co to tego ... co to my .. . Dawno 
już. Jak to się zapomina. 
SZAMBELAN 
Kogo, Najjaśniejszy Panie? 
KRÓL 
Dawno. Ja sam na śmierć 
zapomniałem . Tę małą, co to tego ... 
Co to myśmy ... Bodaj właśnie na 
kanapie. To była zdaje się szwaczka ... 
SZAMBELAN 
Aha, szwaczka, kanapa ... Hej, 
młodość, młodość, cóż to za czasy 
cudowne. 
(Wchodzi WALENTY.) Co tam, 
Walenty? Proszę nie przeszkadzać . 

(WALENTY wychodzi.) 

KRÓL 
Ona potem umarła. co? Utopiła się 
bodaj ... 
SZAMBELAN 
A jakże! Jak dziś pamiętam. Poszła 
na most i z mostu w rzekę ... Hej, 
młodość, młodoś ć, nie ma nic 
piękniejszego nad młodość. 
KRÓL 
Nie uważasz, że była podobna do tej 
tu Cimcirymci? 
SZAMBELAN 
Ależ, Najja ś niejszy Panie, tamta była 
rozlana blondyna, a ta .. . 
KRÓL 
Ba! Ale bała się tak samo - szelma! 
SZAMBELAN 
Najlepiej nie pamiętać . Najlepiej nie 
pamiętać umarłych kobiet. Umarła 
kobieta nie jest kobietą. 
KRÓL 
Bała się tak samo. Jak wszyscy diabli 
- szambelanie, jak wszyscy diabli mi 
s i ę przypomniało. 

(KRÓL wychodzi w pośpiechu, za nim 

SZAMBELAN. Wchodzi KRÓLOWA 

z kajecikiem i czyta półgłosem.) 

KRÓLOWA 
„Dla was, ludzie, ja siedzę na tronie 
w koronie, 
Nie wiecie, co płonie w mym łonie . 

Wy myślicie, że jestem dumna, 
Wspaniała i rozumna, 
A ja tylko giętka być chcę . " 

(mówi) 

G i ętka, ooo! Ooo ... Giętka . I ja to 
napisałam! To moje! Moje! Zabić, 
zabić! 

(Spłoszona dźwiękiem zza drzwi 

odrzuca kajecik i gwałtownie otwiera 

drzwi, przez które wpada /ZA.) 

Chodź no tu, moja panno. Muszę cię 
o coś za pytać . 



IZA 
Pani.„ 

KRÓLOWA 
Odkąd ta ... ta ... nieszczęśliwa 

zjawiła się na dworze, mizdrzycie 

się wszystkie bez przerwy. Powiedz 

mi prawdę, czy gdy patrzysz na 

Iwonę, nic ci się nie nasuwa? Jakieś 

skojarzenia? ... Jej nos? Chód na 

przykład? W ogóle cały sposób bycia? 

Czy nic ci to nie ... przypomina? Czy 

nie myślisz, że ktoś złośliwy mógłby 

skojarzyć to z ... z ... z tymi moimi 

poezjami, w które może za wiele 

włożyłam poezji. .. mojej poezj i ... 

mojej poufnej poezji? ... Ach! 

IZA 
Co? Poezje twoje, pani, i. .. i ... Jak to? 

KRÓLOWA 
Spójrz mi w oczy. Przyznaj się - czyś 

ty nikomu nie powiedziała, czyś ty nie 

rozpaplała komu o ... o moich 

wierszach? 

(Wchodzi WALENTY z zapalonym 

kandelabrem, idzie w stronę krzesła.) 

Przyznaj się, nie wytrzymałaś 

i wypaplałaś! 

IZA 
Najjaśniejsza Pani! 

KRÓLOWA 
Przysięgnij zaraz, że nie 

piśniesz słówka o tym, co teraz 

ci powiedziałam. Przysięgnij! 

(zauważa WALENTEGO, bierze od 

nie~o kandelabr i powraca do IZY) 

Przysięgnij przy tych świecach. Tu 

nie ma żartów. Prędzej, na kolana ... 

powtarzaj za mną: przysięgam ... 

(Wchodzi KSIĄŻĘ.) 

KSIĄŻĘ 
Matko, chciałbym pomówić z tobą. 

O, przepraszam. Przerwałem jakieś 

czary. 
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KRÓLOWA 
Nie, nie, ona mi pantofel poprawia. Za 

luźne kupiłam pantofle. 

KSIĄŻĘ 
Precz Walenty. Matko, chciałbym 

pomówić z tobą w cztery oczy. 

(WALENTY wychodzi.) 

KRÓLOWA 
Zgodzę się na tę rozmowę w cztery 

oczy, ale powiedz wpierw, co chcesz 

powiedzieć. 

KSIĄŻĘ 
Matko! 

(KRÓLOWA odsyła IZĘ. /ZA wychodzi.) 

Matko, przepraszam, że powiem coś ... 

coś co zabrzmi dosyć dziwacznie. 

Nie wiem, jak mam to ująć w słowa . 

Podobno ona królowi jakieś twoje 

grzechy przypomina? 

KRÓLOWA 
Kto ci powi edział? 

KSIĄŻĘ 
Ojciec! Powiedział mi, że ją 

wykrzyczał, ponieważ ona mu jakieś 

twoje intymne grzechy przypomina. 

(Wchodzi KRÓL i SZAMBELAN.) 

KRÓLOWA 
N i edorzeczność 

KSIĄŻĘ 
Pani, ja wiem, że to niedorzeczne. 

KRÓLOWA 
Nie mówmy o tym. Zupełna 

niedorzeczność! 

KSIĄŻĘ 
Jak najbardziej niedorzeczne. Ba, 

głupie . Idiotyczne nawet. (kłania się) 

KRÓLOWA 
Dlaczego mi się kłaniasz? 

KSIĄŻĘ 
(poufnie) Bo ja sam jestem nieco 

idiotyczny - wobec niej ... 

KRÓLOWA 
I ty jesteś idiotyczny? 

KSIĄŻĘ 

Trudno to nazwać inaczej. Nie 

kocham jej. Bardzo wierzę, że wy 

zachowujecie się idiotycznie i bez 

sensu wobec niej, bo ja sam tak się 

zachowuję - wobec niej. (wybie~a) 
KRÓLOWA 
Co to ma znaczyć?! Wytłumacz mi, co 
to ma znaczyć, dlaczego to mówisz 
właśnie mnie? 

(Otwiera kajecik z bolesnym 

~rymasem, czyta uważnie, 

analitycznie, nie rozumiejąc w czym 
rzecz.) 

Ooo! Jest podobieństwo - jest 

podobieństwo ... O, ona jest okropną 

aluzją do mej poezji! To ja! To ja! To 

moje! (czyta) Jestem osamotniona. 

(powtarza) Tak - jestem osamotniona, 

jestem osamotniona, samotna 

jestem ... (czyta) Nikt nie zna tajni 

mego łona, (powtarza) Nikt nie zna 

tajni mego łona. Nikt nie zna mego 

łona. Nikt nie zna, o, oo! (czyta) 

"Tobie, mój kajeciku-powierniku, 

Powierzam moje marzenia 

I czyste moje rojenia, 

I wszystkie moje myśli , 

Niech nikt się nie domyśli! " 

(mówi) Oo! O, jak to ona ze mnie 

wszystko powywlekała i ukazała! 

Każdy, kto spojrzy na nią, może 

odkryć podobieństwo. Każdy, kto 

spojrzy na nią, może wiedzieć, 

jaką naprawdę jestem. Straszne 

- straszne ... Dość! Zabić, zabić ... Musi 

zginąć! (podnosi flakon) Trucizna, 

trucizna ... Nie mogę stać się ofiarą 

szyderstwa. Wejdźmy po cichu do jej 

pokoju, nalejmy parę kropel do jej 

lekarstwa ... (patrzy w lustro) O, jak to 

zwierciadło mnie przyłapało. Jestem 

zbyt piękna . Muszę wydobyć z rysów 

moich całą brzydotę. Wykrzyw się 

Małgorzato! O tak, tak, teraz chodźmy! 

Ty ze mną, ja z tobą. Jak to ty ze mną, 

ja z tobą - przecież tylko ja sama idę. 

Przestań mówić do siebie. Przestań 

mówić - to może cię zdradzić. 

Chodźmy! Zaraz, chwileczkę - jeszcze 

pomażmy się, jeszcze to ... (maże 

się atramentem, wyjmuje wiersze) 

Poczytajmy, to nas pobudzi. 
KRÓL 

(wyskakuje) Ha, Małgorzato! 
KRÓLOWA 
Ignacy! 

KRÓL 

Mam cię! Pokaż! (chce wyrwać jej 

wiersze) 

KRÓLOWA 
Puść mnie! 

KRÓL 
Pokaż, a rozpoczniemy znowu 

miesiąc miodowy! Pokaż, ty 
trucicielko! 

KRÓLOWA 
Ach! (mdleje) 

SZAMBELAN 
Wody! Zemdlała! (wychodzi) 

KRÓL 

Ha, jak to jest! O giętkości marzy 

i dlatego chce otruć Cimcirymci! Ale to 

wszystko jedno. Ja i tak ją zabiłem . 

KRÓLOWA 

(omdlewająco) Zabiłeś? Kogo zabi ... 
KRÓL 

Ja utopiłem ją! Z szambelanem. 

Z szambelanem utopiliśmy ją ... 
SZAMBELAN 

(wraca ze szklanką wody) Wody! Jest 
woda! 

KRÓLOWA 
Utopiłeś? Iwonę uto ... 

KRÓL 

Głupia . Nie Iwonę, inną tam. Dawno 
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już. Teraz już wiesz, co jest we mnie. 
Wiesz teraz? Przy moich grzechach 
twoje niczym są. Zabiłem ją, a teraz 
zabiję ją! 

KRÓLOWA 
Zabijesz ... 
KRÓL 
Tak.Jeżeli się uda, to ją także . Także 

ją znowu i tak ciągle ... Zawsze ktoś 
kogoś gdzieś kiedyś ... Zawsze tak ... 
Nie tego, to innego, a jak nie tamtą, 
to znowu jakąś, i tak ciągle. (do 

Szambelana) Daj wody. Jestem stary ... 
starzeję się ... 
KRÓLOWA 
Ignacy, ja się nie zgadzam, ja nie chcę, 
nie pozwalam, Ignacy! 
KRÓL 
Pozwolisz, pozwol isz, stara ... 
pozwolisz, bo sobie też pozwalasz. 
Każdy sobie troszeczkę pozwala 
i dlatego musi pozwalać ... 
SZAMBELAN 
(nasłuchując) Idzie ktoś . 

KRÓL 
A to się skryjmy. 
Kryją się za parawanem. Wchodzą, 

skradając się: KSIĄŻĘ z nożem 
w ręku, za nim CYRYL z koszem. 

KSIĄŻĘ 
Dokąd poszła? 

CYRYL 
(zaglądając przez drzwi w głębi) Tsss. 
Tutaj. 
KSIĄŻĘ 
Co robi? 
CYRYL 
Ziewa. 
KSIĄŻĘ 
(ściskając nóż) No, to spróbujmy ... 
CYRYL 
(zaglądając) Zasypia. Zasnęła chyba ... 
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KSIĄŻĘ 
Zasnęła? 

CYRYL 
Tsss .... 
KSIĄŻĘ 
Jeżeli teraz, to bez bólu„. Spróbuj! 
CYRYL 
Ja? (bierze nóż) Zbyt słabowita 
- chorowita. - Ba, gdyby była tęga, 
rumiana baba„. 
KSIĄŻĘ 
Tu ktoś patrzy. 
CYRYL 
To ja patrzę. 

KSIĄŻĘ 
Nie, to ktoś widzi - ktoś widzi 
wszystko. 
CYRYL 
Toja widzę. 

KSIĄŻĘ 
Tak, ty patrzysz na mnie, ja na 
ciebie. Odejdź, już wolę sam. Sam to 
załatwię . 

(Wchodzi /ZA.) Co to? 
CYRYL 
Oddycha. (słuchają) 
KSIĄŻĘ 
Oddycha„. (zagląda) Ba! Jak oddycha. 
(bierze nóż) Wsadzić w ciało„ . Jest 
straszna łatwość, a w tej łatwości jest 
właśnie straszna trudność . 

IZA 
(widząc nóż) Co to? Morderstwo! 
KSIĄŻĘ I CYRYL 
Tsss„. 
IZA 
Morderstwo„. Mordercą chcesz być? 
KSIĄŻĘ 
Milcz! Nie wtrącaj się! Ja tu załatwiam 
swoje prywatne sprawy. Jak to 
załatwię, przyjdę . Idź stąd ! 

IZA 
I pan tutaj? Pan w tym dopomaga? 

CYRYL 
Głupstwo! Filipie, chodźmy, to 
głupstwo! Rzućmy to! 
KRÓL 
(na stronie) Dalej go! 
KSIĄŻĘ 
(do CYRYLA) Słyszysz? 

IZA 
Chodźcie stąd! 

KSIĄŻĘ 
(zagląda) Śpi . 
IZA 
No, więc niech sobie śpi. Co cię 
obchodzi, że ona śpi . Filipie, ja także 
będę spać ... dziś w nocy. 
KSIĄŻĘ 
Cicho. Westchnęła! 
IZA 

Filipie, ja tu jestem! Ja także będę 
wzdychać. 

KSIĄŻĘ 

Nie słyszysz, jak ona boleśnie śpi? Jak 
okrutnie oddycha? Jak ciężko pracuje 
w sobie. Ciekawe, co ona tam wyrabia 
z nami, jak ona sobie tam używa na 
nas .. . 
IZA 
Znów jesteś anormalny? Nie możesz 
przestać być anormalny. 
KSIĄŻĘ 
Jestem normalny, ale nie mogę 
być normalny, jeśli ktoś inny jest 
anormalny. 
IZA 
Filipie, po tym co było między nami 
ubiegłej nocy? 
KSIĄŻĘ 
(nasłuchując) Chrapie. 
IZA 
Co? 
KSIĄŻĘ 
Chrapie. 

IZA 
Nie, to już przekracza wszelkie 
granice. 
CYRYL 
Zabijmy ją albo chodźmy, bo ja już 
dłużej nie mogę. Ucieknę! Ucieknę 

z zamku. 
KSIĄŻĘ 
Muszę przekroczyć! Muszę! 

(Otwierają się na oścież środkowe 
drzwi, staje w nich zaspana /WONA, 

przeciąga się.) 

KRÓL 
(gramoli się) Wyciągnijcie mnie stąd . 

KRÓLOWA 
Nie wrzeszcz! 
CYRYL 
Zbudz iła się! 

KRÓL 
(do KSIĘCIA) Hajda! Hajda! Huzia 
Ją! Niezdary! Teraz ją zabijemy! 
Aaaaaaaa! 
(KRÓL, KRÓLOWA, SZAMBELAN 

i DWORACY biegną do drzwi /WONY 

i znikają za nimi.) 

KSIĄŻĘ 
Co się tu dzieje? (rusza za nimi, 

przystaje, po chwili wahania zwraca 

się wprost do publiczności) 

Oto historia Iwony„. Dwór zamienia 
się w wylęgarnię potwornośc i. Każdy 

z tych potworów, nie wyłączając 
ks i ęcia , poczyna dyszeć żądzą mordu. 
Czyż tak trudne do zrozumienia? 
Ale mam pecha: to co najprostsze, 
najwyraźniejsze, w moich utworach 
jest odbierane w sposób najbardziej 
fantastyczny. Mniejsza z tym, 
co innego wydaje mi się godne 
podkreślenia. Naprzód, że Iwona 
bardziej jest rodem z biologii, niż 
z socjologii. Po wtóre, że jest rodem 
z owego bezdroża mojego, gdzie mnie 
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dopadała nieograniczona dowolność 
kształtu , ludzkiego kształtu , jego 
rozwiązłość, jego wyuzdanie. Ciągle 
to we mnie było ... i ja byłem w tym ... 
(Otwierają się drzwi i wszyscy wracają 

powoli. Pauza.) 

KRÓL 
(po chwili) Zróbcie coś . Trzeba coś 
zrobić z tym. Trzeba powiedzieć coś . 

Trzeba załatw i ć to milczenie! Filipie ... 
tego ... bądź silny. Trudno - umarła. 

KRÓLOWA 
Matka przy tobie jest synu. 
KSIĄŻĘ 
Co wy mówicie? 
DWORZANIN I 
Co za wypadek! 
IZA 
Umarła! Trup! 
KSIĄŻĘ 
Umarła? 

SZAMBELAN 
Ością się udławiła . 

KSIĄŻĘ 
Ach! Ością. Rzeczywiście, zdaje się, 
że umarła . 

SZAMBELAN 
Zaraz, ja klęknę . (klęka) 

KRÓL 
A, racja . .. Ma rację . Trzeba uklęknąć. 
To właśnie trzeba było zrobić od 
razu. (Klęka, wszyscy klękają prócz 

KSIĘCIA.) 

KSIĄŻĘ 
Przepraszam. Jak to? 
SZAMBELAN 
Co? 
KSIĄŻĘ milknie. 

Proszę uklęknąć . 

KRÓLOWA 
Klęknij, Filipie. Trzeba uklęknąć, synu. 
Tak trzeba. 
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KRÓL 
Prędzej! Nie możesz sam jeden stać, 
kiedy wszyscy klęczymy. 
(KSIĄŻĘ klęka. Wyciemnienie.) 

CZĘŚĆ li - BUENOS AIRES 

Tu ciało doskwiera 

(Zapadnia podnosi się. Na podeście 

z praej strony siedzi orkiestra strojąc 

instrumenty. Z lewej strony wchodzi 

SZARM, podchodzi do orkiestry.) 

SZARM 
Przepraszam, zachciało mi się' 
(Wybiega, a orkiestra przestaje grać. 

Na scenie ALBERTYNKA.) 

ALBERTYNKA 
(krzyczy głośno, przeciągle) Kownacki! 
Kownacki! Kownacki! 
Jam uwięziona , gorset... 
Jam usztywniona, gorset... 
sznurówka, wachlarz, 
ja, ja, Albertynka, Albert-ynka, Albert
Kownacki .„ 
O, o, gdzie moja Ynka, Ynka, Ynka, 
Gdzie Albert-Ynka?! 
Gdzie nagość moja?! 
Kownacki ... 
(Staje ALBERT, który dotychczas był 

jednym z instrumentalistów.) 

ALBERT 
Słucham Jaśnie Wielmożnej! 

ALBERTYNKA 
Albert! 
ALBERT 
Słucham. 

ALBERTYNKA 
O, gdybym mogła Albertynką 
Zostać Albercie! Nie mogę 

Nie możesz, nie, nie możesz Albertynko 
Bo już 
Nie jesteś Albertynką! 
ALBERT 
Gdybym był Albertem 
Mógłbym zawołać na nią: Albertynko! 
ALBERT i ALBERTYNKA 
„O, jak cudne to ... Było bo ... " 
ALBERTYNKA 
(przerywając śpiew) Za późno! 
Pamiętasz, co wtedy mówiłeś? 

„Oddaj się innemu 
Oddaj się panu mojemu 
ALBERT 
(śpiewa) Gdy oboje 
Jednemu oddamy się panu 
Wówczas będziemy sobie oddani„." 
ALBERTYNKA 
No i teraz masz czego chciałeś ... 
Podobno 
Umyślnie tarzasz się w krzakach, 
Do krwi się ranisz ich kolcami 
wstyd„. 
ALBERT 
Przez wszystkie ja wstydy 
Przejdę! Na wszelki 
Śmiech się narażę! 
Niech sny moje 
Najbardziej nawet wstydliwe zostaną 
spełnione choćby w najbardziej 
Osobliwym kształcie! 
Otwórz się 
Sezamie przyszłości! Otwórz się! 
(wraca SZARM) 

SZARM 
Już wróciłem z wychodka. 
Przephaszam, ale to była dla mnie 
hacja najwyższa! Niecierpiąca zwłoki! 
Ciehpię na zatwahdzenie. 
Czegoś mi się zachciewa? Ale nie 
wiem, czego. Diabli wiedzą! 
Kieliszek kon iaku! .. Nie, czegoś 
innego. Ale nie wiem czego! 

ALBERTYNKA 
Jestem znużona i wyczehpana 
nehwowo! 
SZARM 
A, prawda, przecież zachciało mi się 
Albertynki. 
Albertynka - to cud dziewczynka. 
ALBERTYNKA i SZARM zbliżają się do 

siebie. ALBERT po chwili dołączył do 

tej pary. 

ALBERTYNKA, SZARM i ALBERT 
(śpiewają) Rączka w rączkę, oczko 
w oczku 
Serc kokarda zawiązana 
Dwa gołąbki co to z dzióbka 
Błogą ... lubość poją! 
SZARM 
A po ślubie pojedziemy na Riwierę . 

ALBERTYNKA 
Doprawdy? Ach! Sama nie wiem co się 
ze mną dzieje ... 
SZARM 
Będziemy pływać jachtem. Nic 
łatwiejszego . Musimy tylko przekonać 
moich rodziców ... 
(staje się bardzo smutny) 

Patrz! To zamek ten! 
Straszne przekleństwo zawisło nad 
rodem naszym i zamkiem naszym od 
niepamiętnych czasów! 
Tu ciało doskwiera! 
ALBERTYNKA 
Ojej! Jestem znużona , ah, ah, je su is 
fatiguee! Gorset! Gorset! 
SZARM 

Każ Kaśce, żeby ci podmuchała. Gdzie 
Kaśka? Nie ma Kaśki? No to niech on 
podmucha. Panie Kownacki „. Proszę 
podmuchać w talię! 
ALBERTYNKA 
Ależ nie wiem, doprawdy ... 
SZARM 
Dophawdy! Dophawdy, nie rozumiem 



o co ci chodzi! Wydałem zalecenie, 
żeby wytworzyć prąd powietrza. 
(do ALBERTA) Phoszę wytworzyć. 

ALBERT 
Do usług Pana Hrabiego, do nóg 
upadam. (dmucha na ALBERTYNKĘ) 
SZARM 
Uważaj, mój skarbie, żebyś nie zrobiła 
gaffy ani fau pas ... 
Tsssss .... Tssss! 
Comment ~a va! Comme ci, com me ~a! 
(Wchodzi HRABIOSTWO, PROBOSZCZ 

i inni.) 

HRABIA 
Szarm! Phoszę! 
HRABINA 
A toż to w rzeczy samej Szahmek! 
A propos, co to ja chciałam ... A ... któż 
to jest ta osoba ... ta osóbka .. . 
SZARM 
Ach, nic, dophawdy, szczegół bez 
znaczenia.„ to 
tylko osoba, taka sobie ... to tylko tak. .. 
to nic, to 
tylko moja dame de compagnie! 
HRABINA 
Dame de„. Co? 
SZARM 
Dama moja do towarzystwa! 
HRABIA 
Co? Co? Szarm! Bezczelny! 
HRABINA 
Co?! Kuhwa w naszym domu! 
PROBOSZCZ 
Ciężka obraza boska! Grzech! 
Zgrzeszenie. 
HRABINA 
Natychmiast wynosić mi się stąd! Oh, 
co za kuhwa! 
HRABIA 
Precz z domu! 
SZARM 
(śpiew) Ależ to dame de compagnie! 
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Tak to madame de compagnie! 
WSZYSCY 
Bo on nie może chodzić sam! 
Bo on nie lubi sypiać sam! 
Bo on nie może ani rusz bez dame de 
compagnie! 
HRABIOSTWO 
Ha, ha, ha, ha! 
WSZYSCY 
Ha, ha, ha, ha! 
HRABINA 
Bo on nie może ani rusz„. 
WSZYSCY 
„.bez dame de compagnie! 
HRABINA 
Ach, birbant, lampart, żbik i jaki szyk! 
WSZYSCY 
Cóż za Don Juan, cóż ach, cóż ... 
Bo on nie może ani rusz bez dame de 
compagnie! 
ALBERTYNKA 
(śpiewa i tańczy) Tak, tak, jam dame 
de compagnie! 
Jam Albertynka 
Ach, szyk dziewczynka! 
I proszę co za nóżka, ach do łóżka 
I proszę jaki tyłek to! 
Lecz na tym wszystkim pisze: Non! 
Nie wolno! Ach, nie„. Ostrożnie, szkło! 
WSZYSCY 
Nie wolno! Ach, nie.„ Ostrożnie, szkło! 

ALBERTYNKA 
Gdy hrabia, baron, albo jaki 
Połechce ach falbanę mą poprzez 
lornetkę swą 

Ja zaraz mknę 
I garnę się 
I ach diablikiem swym naga na 
nerwach jemu 
gram! 
WSZYSCY 
I ach diablikiem tym naga na nerwach jemu 
gra! 

ALBERTYNKA 
Lecz gdy już drżę 
I on też drży 
I za falbanę dłoń swą śle, lub decoltet 
Ja wołam : nie! 
To bardzo źle 
Fi donc, fi donc, tego nie robi się, korek 
z szampana! 
WSZYSCY 
Fi donc, fi donc, tego nie robi się, 
korek z szampana! 
(MODELKI wychodzą. ) 

HRABINA 

Co za łobuz! Figlarz! Wisus! 
HRABIA 

Żbik! Ha, ha, ani jedna przed nim się nie 
uchowa! Moja krew, ha, ha! Szampan! 
Szampan! Folblut! 
PROBOSZCZ 

Folblut, pewnie, owszem ... ale zawsze 
trzeba by dyskretniej„. zgorszenie 
zły przykład dla ludu, dla służby. 
HRABINA 
(do ALBERTYNKI) 

No, entre nous będę patrzeć przez 
palce na pani harce z tym wisusem, 
ha, ha, ha, 
irresistible, ach, charmant, charmant! 
Ale w 
zamkniętym na klucz pokoju 
i z zachowaniem 
należytego dystansu. 
Phoszę się nie gniewać, moja dhoga, 
za szczehość. 
My, ahystokhacja, jesteśmy bahdzo 
szczerzy. Ja 
na przykład też jestem kuhwa, ale staha. 
HRABIA 

Tak, moja żona jest staha kuhwa. 
SZARM 

Maman rzeczywiście jest 
z temperamentu 
kuhwiszcze pierwszej klasy„. 

HRABINA 
. .. o czym wspominam bez 
najmniejszej żenady, bo 
jestem Kuhwą na zawhotnej 
wysokości i jednak 
Księżną Lumbago i Hrabiną Himalaj. 
Wolno mi 
zatem. Mój mąż na przykład jest khetyn. 
HRABIA 
Tak, jestem stary khetyn. 
HRABINA 

Bo jest khetynem jako Hrabia Himalaj. Na 
zawhotnej wysokości. 
(Wchodzi PROF. DYZGUST.) 
PROF. DYZGUST 

Anchante! Zdawało mi się, że ktoś 
przyjechał. Jak się masz Szarmek! 
Ściskam, przepraszam - wymiot mój 
(wymiotuje) 
HRABINA 

No, tak, to jest profesor Dyzgust! Cetle 
manie, Dyzguście, wymiotowanie na 
widok każdej świeżo przybyłej osoby. 
(DYZGUST na widok ALBERTYNKI chce 
wymiotować.) 

Mon Dieu ... 
Dophawdy, to już przesada' 
PROF. DYZGUST 
Cóż to, podobno cesarz się 
zapowiedział do was na dzisiaj? 
HRABINA 

A tak, w istocie, i, phoszę sobie 
wyobrazić, aby go rozerwać 
nieco przygotowuję bal maskowy 
poprzedzony rewią mód. 
PROF. DYZGUST 
Dziewczynki! Najlepsza przynęta! 
(HRABINA daje znak orkiestrze. 
Muzyka. Zza kulisy pojawiają 
się po kolei MODELKI. HRABINA 

ustawia je, poprawia, coś w rodzaju 
próby generalnej przed właściwym 
występem.) 
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MODELKI 
(śpiew} Ach, co za szyk i co za sznyt! 
I co za blask! 
Ach, Najjaśniejszy Pan! 
HRABINA 
Jam cesarz jest, więc niech się chylą 
głowy 

MODELKI 
Jam Najjaśniejszy Pan! 
HRABINA 
Jam cesarz, ha, ha, ha, ale kobieciarz, 
ha, ha, ha 
i bawidamek, ha, ha, ha. 
WSZYSCY 
Ja, cesarz chercher la femme! 
(CESARZ z generałem ADIUTANTEM 

staje w drzwiach, cichnie orkiestra 

i śpiew; konsternacja.} 

CESARZ 
Proszę darować, zdaje się trochę nie 
w porę ... 
SZARM 
Cesarz! Jaki powinien być cesarz? 
CESARZ 
Ale bo to inspekcja młynów 
cesarskich skończyła się prędzej, niż 
myślałem . 

HRABINA 
(w głębokim ukłonie} Nie szkodzi ... To 
dla nas zaszczyt! Witamy! 
(Daje znak orkiestrze i MODELKOM. 

Kwadratura od początku. Panie 

wychodzą, tańczą solówki, pozostają 

w chórze.} 

CESARZ 
Przyznam się, panowie, że zawsze 
żenowałem się z powodu mojego, że 
tak powiem, osobistego wyglądu. 
ADIUTANT 
Ależ, Najjaśniejszy Panie, cóż znaczy 
osobistość wyglądu w porównaniu 
z cesarskością tegoż wyglądu . 
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HRABINA 
Śmiało! 
WSZYSCY 
(śpiew} Ach, co za sznyt i co za szyk! 
Ach, co za tyłek, co za biust! 
CESARZ 
W sam raz dla moich ust! 
ALBERTYNKA 
Patrz, patrz. wszak 
Wedle ostatniej mody! 
Dystyngowana fik, mik, co za szyk, i co 
za kapelutko! 
WSZYSCY 
Ach, Albertynka 
To szyk dziewczynka! 
I za nią chłopcy tłumem mkną! 
ALBERT 
Ach, Albertynka 
To szyk dziewczynka! 
I za nią chłopcy tłumem mkną! 
WSZYSCY 
I za nią tłumem chłopcy mkną! 
PROF. DYZGUST 
Ach ta blondynka. ta brunetka! Ruda. ach! 

CESARZ 
I tamta ruda, ach, ach, ach 
Ach ku tej oko moje mknie 
Lecz tamtej kuper kusi mnie! 
ADIUTANT 
Co za wężowy przegub i ta ilość 
upojnych biustów! 
CESARZ 
I tyle kręcących się kuprów! 
PROF. DYZGUST 
z tyloma kuhewskimi pęcinami, nie 
mówiąc o obojczykach! 
CESARZ 
Obojczyk!? Co? Obojczyk? Po raz 
pierwszy słyszę! Dotąd, wiecie. nie 
zwracałem uwagi ... 
SZARM 
Obojczyk może być źródłem 
niesamowitych i upojnych whażeń! 

Ale natuhalnie, nie na byle kuhwie ... 
(CESARZ niezdecydowany, przez 

chwilę samotny. HRABINA i MODELKI 

podbiegają do niego otaczają . 

Kokietują jedna przez drugą.} 
HRABINA 
Ach, być cesarzem! 
MODELKA I 
Ach, spać z cesarzem! 
MODELKA 11 
Ach, z cesarzem w łóżku być! 
ALBERTYNKA 

Cóż za rozkosze! Widzieć jak 
pochrapuje sobie cesarz! 
HRABINA 

Znać majtki cesarskie! Ach, i być 
gwałconą przez tę Moc! 
CESARZ 
No, no, nie przesadzajmy! 
HRABINA 
Moc, powiadam, tronu! 
CESARZ 

Ach, ach, ach, ale mnie podnieciło! 
Na gmachu wspieram się 
Zasad, sposobów, chwytów, układów, 

Obrządków, rytuałów i pryncypiów 
N i ezłomnych. 

Na gmachu czy też piramidz ie pląsów 
Ukłonów i grzeczności , mów, rozmów 
Na piramidzie dyskrecji i dystynkcji, 
elegancji 
Zażaleń i instrukcji 
Wspieram się na gmachu 
Szarf, wstęg, orderów, odznaczeń, 
cylindrów 
I kapeluszy, fraków i mundurów, 
Na gmachu wspieram się przeróżnych 
Ideologii, ministrów, szambelanów, 
Żołnierzy, księży, profesorów 
Wszyscy ubrani! 
I jestem Koroną maskarady 
Jam arcy owego tańca , który wiodę 
Ja, Cesarz. 

(ADIUTANT podaje CESARZOWI 

maskę koguta. MODELKI na widok 

CESARZA w masce piszczą jak 

nastolatki.} 

WSZYSCY 
(taniec, śpiew} 

Upojny biustów, tyłków śpiew 
Cesarski gest! 
To cesarz jest! 
Bo to EROTYK Cesarz jest 
Bo Cesarz kogut znany jest 
I kokokoko jego gest! 
Nóżki do góry, pupki w ruch 
Haszyszu niech się wzmaga pląs . 

Na dnie szampana czarny brzuch 
Bo to kokoci Cesarz jest! 
(Muzyka. Taniec. Bez śpiewu.} 

CESARZ 

(do SZARMA} Powiedzże mi ... nie 
można by tak trochę przyszczypnąć 
gdzie w kącie tej twojej nowej 
bogdanki... Z przypiekanką! Co? 
Z rogalikiem! 
SZARM 

Najjaśniejszy Panie! Co za łaska! Jaka 
szkoda, że to nie żona, 
tylko kochanka ... Och, co za sen! 
(CESARZ wychodzi.} 

PROF. DYZGUST 
(na chwilę przechwycił ALBERTYNKĘ 

i ALBERTA, wyjaśnia im) To bardzo 
proste. Twoje zadanie polegać będzie 
na znęceniu cesarza i doprowadzeniu 
do tego, aby zaczął rozbierać się . 

Gdy zacznie rozbierać s i ę, wgryź 

się w jego strój! I rozbieraj! A gdy 
rozbierzesz, zawołaj! I skandal 
zrób! Ty, Albercie, zrób skandal! Gdy 
zobaczą cesarza w koszuli publicznie 
- rewolucja! 
ALBERT 
Nagość! 
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ALBARTYNKA 
Nagość! 

(ALBERT i ALBERTYNKA wychodzą, za 
nimi PROF. DYZGUST.) 

HRABINA 
Ona jest do pewnego stopnia półnaga. 
On zadurzył się też trochę - obawiam 
się - półnago. 

W rezultacie nagość się wtyka do 
naszego życia. 
SZARM 
Ale tu cesarz w grze! Z cesarzem sprawa! 
(SZARM podąża za ALBERTEM 
i ALBERTYNKĄ. Wolne wyciszenie 
muzyki. Wchodzą: HRABIA Himalai 
z ADIUTANTEM i PROBOSZCZEM, 
podchodzą do HRABINY.) 

HRABIA 
Amelio, jak dobrze, że cię spotykam„. 
HRABINA 
(jakby mimowolnie, a ostro) Ciało! 

HRABIA 
Co mówisz moja droga? 
HRABINA 
(ze złością) Ciało! 

HRABIA 
Co ci się marzy? 
HRABINA 
(twardo) Oby nie było nieszczęścia! 
HRABIA 
Pardon! Czy grozi coś cesarzowi? 
Spisek? Śmierć? W naszym domu?! 
HRABINA 
Bywają rzeczy gorsze„. 
HRABIA 
Gorsze od śmierci cesarskiej? Co masz 
na myśli? 
HRABINA 
Ciało cesarskie! 
Ciało mu się budzi 
Jeśli mu ciało wybuchnie, przeklęty 
Nasz los! 
(do ADIUTANTA) A to co? 

HRABIA 
Wyobraź sobie znaleźliśmy to pod 
ławką na wzgórku i łamiemy sobie 
głowę cóż by to mogło być.„ Au! 
Fuj! 
PROBOSZCZ 
.„puszka konserw. 
Pocisk armatni. Coś jak rura, ale nie 
rura. 
ADIUTANT 
Daruje pani, ale tego za dużo.„ Czy to 
kto widział... (odrzuca bombę, która 
zaczyna syczeć) Omal nam w rękach„ . 

To rewolucja! 
(HRABINA, HRABIA , PROBOSZCZ 
i ADIUTANT uciekają w głąb.) 

HRABIA 
Godne ubolewania, że w momencie 
dziejowym wybuchania bomb 
zbrodniczych, tron nie umie się 
znaleźć. Cesarz zakochuje się„ . 

dwuznacznie. 
(Bomba wybucha, ale słabowicie. 

Orkiestra zostawia instrumenty 
i opuszcza podest w popłochu. Po 
chwili drepcząc jak kurka wchodzi 
ALBERTYNKA, zza węgła śledzi ją 

CESARZ, a ich oboje ALBERT.) 

ALBERTYNKA 
Oj, nadepnęłam nóżką na nóżkę! Gorąco. 
Sama nie wiem, co robić„. z nóżkami 
i rączkami„. z karczkiem moim 
i uszkami.„ 
(Z głębi wracają HRABIA, HRABINA, 
PROBOSZCZ i ADIUTANT, otaczają 

ALBERTYNKĘ.) 

HRABINA 
(do ALBERTYNKI) Ha, ha, panienko 
- myślisz, że nie wiem, co w trawie 
piszczy? Nie, ty pokojówko! 
(grom) 
Przeklinam oszustwo twego ciałka! 
(grom) 

PROBOSZCZ 

Którego kulisy są nam arcyznane. 
ADIUTANT 

Nie damy się złapać na twoje 
wdzięczki , wdzięczna brudasko. 
HRABIA 

My, ahystokhacja, nie mamy złudzeń 
co do ciebie. Będziesz musiała 
opuścić nasz dom. 
HRABINA 
Nasz zamek. 
ADIUTANT 
Nasz dwór! 
(Grom. Wychodzą. Do ALBERTYNKI 
podbiega ALBERT, śpiewają w duecie.) 
ALBERTYNKA i ALBERT 
(śpiewają w duecie) 

Jesteśmy bezdomni, któż nas 
Weźmie 

I któż nas zaprowadzi 
Gdziekolwiek? 
Na gruzach tego co było 
Wzdychamy do tego co będzie, 

Na razie jednak nic nie ma„. 
(ALBERT i ALBERTYNA tańczą . 

CESARZ zaczyna mówić, wciąż im się 
przypatruje.} 
CESARZ 
Ciało?? 

O, jak sarenka zalazła ci za skórę! 
Skóra? Co? 
Skóra? Moja skóra cesarska„.! 
Co się dzieje?! 
Co mi się dzieje?! Jak ciężko! Jak ciężko! 
Kazać, żeby odszedł? 

Tak, ale ona wtedy przestanie być 
goła z nim 
Goła a jednak ubrana - ze mną, ze mną! 
Ubrana a jednak goła, z nim, z nim! 
ALBERTYNKA i ALBERT 
(śpiewają) 

Bo my na goło 
Na goło 

Na goło 
Bo my się nago„. 
CESARZ 

Dlaczego miałbym się lękać? Jestem 
w spodniach i przy orderach. Nie ma 
powodu do obaw. Podejdę! 
Ja bym i podszedł może, ale ona 
Tam swego ma nagiego! 
Z tymi nagusami nie mogę walczyć ja, 
ubrany. 
Hej, hej, hej! 
Hej, hej, hej! 
A gdybym i ja się rozebrał?! 
Nie! 

A jednak gdybym„. Zdjąć te kurtkę 
tylko. Nic więcej , jak tę kurtkę. 
Gorąco„. (zdejmuje kurtkę) 

Już trochę widać mi ciała . Jeszcze 
rękaw zawinę. (zawija rękaw od 
koszuli) 

Na miłość boską! 
ALBERTYNKA i ALBERT 
(śpiewają) Bo my się nago 
Ciało do ciała, bez niczego, ach 
Nago 
Ciało 

Goło 

I bez ubrania! 
CESARZ 
Zdjąć spodnie? 
(zawstydzony) No.„ nie.„ 
(ALBERTYNKA i ALBERT tańczą 
i śpiewają prawie cały czas.) 
Ale trochę zawinę nogawkę. Trochę 

tylko żeby łydkę było widać. (zawija) 
ALBERTYNKA i ALBERT 
(śpiewają) 

Bomy na goło 
Na goło 
Na goło! 
CESARZ 

Słowo daję, jak widać trochę łydki 
i kawałek łokcia człowiek zupełnie 



inaczej się czuje. 
Ja - sobie - ciało?! Stać! Co ja?! 
Ciało - ja - sobie„.?! 
Ciało! 

Moje ciało! 
Ratunku! 
(CESARZ przyklęka , pada na ziemię. 
ALBERTYNKA i ALBERT wybiegają . 

Wchodzi SZARM, teraz WITOLD 

li . Podchodzi do CESARZA, teraz 

WITOLDA Ili. Po chwili wraca ALBERT, 

teraz WITOLD I.) 

WITOLD li 
Przeinaczone„. 
WITOLD I 

Wykręcone„. 

WITOLD Ili 
Zrujnowane„. 
WITOLD li 
(do publiczności) Będę musiał to 
wyznać„. wtedy w Buenos Aires, 
nastąpiła we mnie irrupcja jakiejś 
spóźnionej młodości . 

WITOLD I 
Przed klęską uciekłeś w młodość. 
WITOLD Ili 
Będę musiał to wyznać„. Czy suchość 
powietrza, czy woda wapienna, czy 
też , po prostu, nadszedł moment 
nieunikniony, w którym moje lata 
„przebiły się przez kłamstwo mej 
młodzieńczej cery„." 
Ośmieszony, upokorzony, 
zrozumiałem wpatrując się we własną 
twarz, że oto koniec. 
Kres finał, kropka i punkt... 
(WITOLD I i WITOLD 111 zostawiają 

WITOLDA li samego. Powoli 

opuszczają scenę.) 
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Weil i metafizyka 

(Przez okno pada snop światła na 
biurko, na którym leży parę książek.) 

WITOLD li 
Na początku miękkość i giętkość, 
brnie się w to łatwo - ale teraz 
z wiekiem nieubłagany chłód metalu. 
Dawniej nie przejmowałem się, nie 
przygotowałem żadnych obronnych 
uczuć na tę porę mojej egzystencji. 
Samo życie w swoim spotwornieniu 
pcha mnie w sferę metafizyki. To nie 
ja sam, lecz to co się ze mną dokonuje 
domaga się Boga„. 
(przerzuca z miejsca na miejsce na 
stole parę książek) Oprócz Dumasa, 
La pesanteur et la grace - Siła 

ciążenia i laska Simone Weil. Lektura 
przymusowa. Musze napisać o tym do 
tygodnika „El Hogar". Ale ta kobieta 
jest zbyt silna abym mógł odeprzeć 
ją, zwłaszcza teraz, w tej szarpaninie 
wewnętrznej. Ta wariatka, nudząca, 
dręcząca histeryczka prześladuje 
mnie już od rana. To kłębowisko 

napięć, udręczeń, rzucające się 

w świecie, jak ryba wyjęta z wody. 
I co? Tego metafizycznego karpia 
w sosie własnym mam przeżywać? 
(zniechęcony ciska książkę daleko od 

siebie) 

Patrząc obiektywnie trzeba przyznać, 
że ta kobieta, w swoim czasie, 
potrafiła wyzwolić ze swego wnętrza 
siły, wiry duchowe nadludzkiej 
prawie potęgi . To ona stworzyła Boga 
w sobie, własną swa mocą, 
a teraz, poprzez jej narastająca przy 
mnie obecność, narasta obecność 
jej Boga „. W gruncie rzeczy nie była 
„wierząca" - była zakochana w Bogu! 
Taki stan miłości i heroizmu jest mi 

organicznie niedostępny! 
(Gdzieś daleko odezwał się 

pojedynczy grom.) 

Byłbym więc nie na miarę epoki, która 
rozwinęła sztandar heroizmu, powagi, 
odpowiedzialności? A może „ . może 

znalazłoby się jakieś rozwiązanie 

analogiczne, na moją miarę? Zgodne 
z moją naturą? Istnieje możliwość 
Boga jako środka pomocniczego, 
drogi-mostu wiodącego do człowieka. 
Czy ona chce łączyć się z Bogiem, czy 
też, poprzez Boga, z innymi ludzkimi 
egzystencjami? Czy kocha się w Bogu, 
czy też, poprzez Boga, w człowieku? 
Czy to, co ona nazywała łaską, nie jest 
po prostu stanem współ- istnienia 

z innym (ale ludzkim) życiem? 
(WITOLD li poszedł po wcześniej 
odrzuconą książkę, przyniósł ją, 

położył ja na stole i otworzył. Przed 

nim stanęła młoda, ładna, czarna 
dziewczyna.) 

SIMONE WEIL 

Bóg jest zawsze pośrednikiem między 
jednym człowiekiem a drugim. 
Powiedział: „Jeżeli dwoje lub troje 
z was zbierze się w moim imieniu, ja 
będę wśród was". 
(Znowu gdzieś daleko zagrzmiało.) 
WITOLD li 

Patrzę z zazdrością na tę kobietę 
i pytanie moje nie jest: czy Bóg 
istnieje, tylko: w jaki sposób, przy 
pomocy jakiej magii, zdołała się 
tak urządzić wewnętrznie, iż może 
sprostać temu co mnie druzgocze? 
Dwie wykluczające się interpretacje! 
Gdy ja jestem cały wiecznym 
uchylaniem się w życiu - ona 
podejmuje je w pełni , elle s'engage! 
Jest antytezą mojej dezercji! 
A może moja postawa też nie jest do 

pogardzenia? Może istnieć siła 
w słabości, stanowczość 
w chwiejności! Konsekwencja 
w niekonsekwencji, a także wielkość 
w małości! Odważne tchórzostwo, 
atakująca ucieczka? 
SIMONE WEIL 

Czy można? Czy mogę jeszcze? Chcę 
ci się przyznać - przy pomocy jakiej 
„magii" zdobył mnie Bóg. 
W wieku czternastu lat wpadłam 
w bezdenną rozpacz„. Z powodu 
mojej przeciętności i braku uzdolnień 
myślałam poważnie o śmierci „. Byłam 

przekonana, że nigdy nie będę mogła 
wstąpić do tego wyższego królestwa, 
do którego wchodzą naprawdę wielcy 
Ludzie i gdzie mieszka prawda. 
Wolałabym umrzeć, niż żyć bez niej. 
Nazwą prawdy obejmowałam 
również piękno, cnotę i wszelki 
gatunek dobra. Po miesiącach 
wewnętrznych ciemności zyskałam 

nagle, i na zawsze, pewność, że 
jakakolwiek istota ludzka - nawet 
jeżeli jej przyrodzone uzdolnienia są 
żadne - rzeczywiście pragnie prawdy, 
i zdobywa się na stały wysiłek uwagi, 
aby jej dosięgnąć„. staje się również 
geniuszem, nawet jeżeli brak talentu, 
nie pozwala go ujawnić na zewnątrz. 
Ta pewność dodawała mi siły. Była to 
łaska ofiarowana samemu pragnieniu 
prawdy. 
WITOLD li 

Stosunki nasze - mego pokolenia -
z abstrakcją popsuły się zupełnie, lub 
raczej schamiały, i cała ta dialektyka 
metafizyczna przedstawia się 
mnie tak samo jak prostodusznym 
ziemianom z przeszłości! Dla których 
Kant był kanciarzem. 
(Błysnęło, grzmot. W pokoju robi 
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się ciemno. WITOLD chowa powoli 
książkę WEIL do szuflady. SIMONE 
WEIL niespiesznie wychodzi 
z pokoju.) 
Patrzę na czajnik. I wiem, że ten 
i inne czajniki będą dla mnie coraz 
straszliwsze w miarę upływającego 
czasu. Zrobiło się duszno ... Chmury 
zaokrąglone, podobne do kul 
olbrzymich ... Wszystko to zaczyna się 
zacieśniać, gęstnieć, ciążyć. 

„Ostateczność" otoczyła mnie ze 
wszystkich stron! Naprawdę teraz, 
w nocy, obawiam się żeby mi się „coś" 
nie ukazało ... Coś anormalnego ... gdyż 
moja potworność wzrasta. Czyni mnie 
dostępnym „wszystkiemu". Nie mam 
na myśli diabła, ale „cokolwiek" ... 
Nie wiem, czy jasne? Nie ... nie chcę 
przepaści ... chcę równiny. Wycofać się 
z „ostateczności" ... Po polsku! Żyć na 
łonie natury, w świecie ograniczonym, 
pozostawiając czarny wszechświat 
Bogu. W ten sposób Polak uzyskał 
świat zielony - zielony, gdyż 
niedojrzały, ale zielony także dlatego, 
że w nim łąki, drzewa są kwitnące, nie 
zaś czarne i metafizyczne. Przerzucić 
na kogoś innego - Boga - ciężary nad 
siły. Jest to zupełnie stosunek dzieci 
do ojca. Dziecko jest pod opieką ojca. 
Ma go słuchać, szanować i kochać. 
Dziecko może pozostać dzieckiem, 
ponieważ wszystka „ostateczność" 
przekazana jest Bogu-Ojcu i jego 
ziemskiej ambasadzie, Kościołowi. 
Ale mnie drażni ten nasz światek 
dziecinny, wtórny, uładzony 
i pobożny. Nas Bóg prowadził 
za rączkę . To grzeczne polskie 
dzieciństwo przeciwstawiam dorosłej 
samodzielności innych kultur. Ten 
naród bez filozofii, intelektualnie 
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miękki, duchowo nieśmiały, naród 
który zdobył się tylko na sztukę 
„poczciwą" i „zacną", rozlały naród 
lirycznych wierszopisów, folkloru, 
pianistów, aktorów, w którym nawet 
Żydzi się rozpuszczali i tracili jad. 
(Niespodziewanie rozpoczęła się 
ulewa, burza bardzo rycząca. „Niebo 
ściemniało, ale świeciło się, jak wid 
szatańskiej stolicy" - fosforyzujące 

bez przerwy i coś jak błędne ognie 
wśród chmur i grzmot przelaczający 
się, też nieprzerwany.) 
Ha, ha. Nie czuję się zbyt pewnie. Jak 
to się mówi: - Co za noc! C'est d'ne 
pas mettre un chien dehors. 
(Podchodzi do kontaktu, chce zapalić 
światło, ale nadal jest ciemno, mówi 
w przerwach między częstymi 
gromami.) 
Druty zerwane. Romantyk 
w moim położeniu, z lubością 
oddałby się tym furiom! 
(grzmot) 
Wierzący korzyłby się przed Bogiem! 
(grzmot) A ja, bojąc się, 
a jednocześnie bawiąc, sam nie wiem 
czemu ... 
(Unosi gwałtownie do góry prawa rękę 
- wtedy - cisza! Wszystko: deszcz, 
wiatr, grzmot, blaski - skończyło się. 

Cisza!) 
... podnoszę rękę! Był to gest 
nieuzasadniony i wskutek tego - jakiś 

niebezpieczny. Cisza. Zahamowanie 
burzy w pełnym toku, dziwniejsze 
od znieruchomienia konia w pełnym 
galopie ... Nie wyczerpał się w sposób 
naturalny, ale została przerwana. Nie 
zwariowałem na tyle, abym sądził, 

że to mój ruch wstrzymał burzę . Ale 
- przez ciekawość- znów wyci~nę rękę. 
(Robi ruch ręką w górę i wszystko 

zaczyna się na nowo: wicher, grzmoty, 
deszcz i błyskawice. Trwa to niezbyt 
długo i wkrótce zapalają się światła 
dzienne. Cisza.) 
Po raz trzeci nie wyciągnę ręki. 
Bardzo przepraszam. Raz trzeci 
nie ośmielam się wyciągnąć ręki 
- i ręka moja do dziś pozostaje 
„nie wyciągnięta". Bez żartów. Ale 
teraz, w obliczu własnej bezsilności, 
w tej niemożności sprostania, 
przychodzi mi do głowy że popadłem 
w sprzeczność z sobą. Rujnować 

dzieciństwo? W imię czego? W imię 
dojrzałości , której sam ani znieść 
ani przyjąć nie mogę. Przecież Bóg 
polski (w przeciwieństwie do Boga 
Weil) jest właśnie wspaniałym 
systemem utrzymania człowieka 
w sferze pośredniej bytu, jest tym 
uchyleniem się od ostateczności? Jak 
mogę chcieć żeby nie byli dziećmi, 
jeśli sam per fas et nefas chcę być 
dzieckiem? Dzieciństwo, ale jakie? 
Takie, które dotarło do wszystkich 
możliwości, dorosłej powagi i doznało 
ich! W tym cała różnica! Naprzód 
odepchnąć wszystkie ułatwienia. 
Wydobyć człowieka ze wszystkich 
rzeczywistości wtórnych i zetknąć 
go bezpośrednio ze wszechświatem 
- niech sobie radzi jak może. 

Znaleźć się w kosmosie o zasięgu 
maksymalnej świadomości, 
i doświadczyć tego że się jest zdanym 
na własna samotność i własne siły 
- wtedy dopiero gdy otchłań, której 
nie zdołałeś okiełznać, zrzuci cię 
z siodła, siądź na ziemi i odkryj na 
nowo trawę i piasek. Ale to nie będzie 

już dzieciństwo dziecka, tylko trudne 
dzieciństwo dorosłego. 

(Pod koniec monologu WITOLD li 
siada na szezlągu, zdejmuje półbuty, 
kładzie się i przykrywa kocem. 
Zasypia. Scena lekko się wyciemnia.) 

Rodzina - koszmar senny 

(Z rozmaitych stron sceny słychać 
nawoływania. ) 

JANUSZ 
Witold! 
MATKA 
Wituś, Witek 
Gdzie jesteś skarbie?! 
RENA 
Gdzie jesteś, Witold? 
OJCIEC 
Witold! 
JERZY 
Proszę, gdzie Witold? 
JANUSZ 
Gdzie ten gap? Witold! Witold! 
MATKA 
Ja się rozchoruję, znów jest gorzej. 
Bazedow. O mój Bazedow! 
(Z ciemności wyłania się 
rodzina Gombrowicza z jego lat 
młodzieńczych w Małoszycach.) 
OJCIEC 

Dlaczego jęczysz, Tosiu, dlaczego 
jęczysz i męczysz? 
MATKA 
Nikt nigdy nie skarżył się mniej niż ja! 
Nie umiem się skarżyć, w ogóle 
... ale Witek. .. 
Chyba umyślnie to robi, aby mnie 
wtrącić 

W cięższą jeszcze chorobę! 
OJCIEC 
A co się stało? 
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MATKA 
Znowu wracał ze szkoły 

w towarzystwie tego 

Niemoralnego Józka, syna 

Naszego stróża! 

RENA 
Z kolegą! 

JANUSZ 
Z kolegą! 

RENA 
Przepraszam. 

Dla mnie to nie jest jasne. Nie 

rozumiem. 

MATKA 
Nie rozumiesz, Renutku, że przecież 

zarazki 

Mikroby ... 

Syn stróża ... 

A stróż pijak' 

JERZY 
Ha, ha, ha - ze stróżakiem! Czy na 

bosaka? 

Może?! Ha, ha - stróż, stróżak 

To mi idylla! 

OJCIEC 
Rodzina nasza 

Jest skromna. Nie mamy powodu do 

zadzierania nosa, a z drugiej strony, 

jeżeli to porządny chłopak. .. 

MATKA 
O mój Bazedow! 

JANUSZ 
Histeria! 

Matka zapytuje 

Dlaczego chodzisz bez butów. 

Wszyscy chodzą w butach. 

Bez butów chodzi tylko ten, kto butów 

niema. 

OJCIEC 
Co to jest, ja pytam' Ja pytam' Ja 

pytam co to znaczy? Spokojnie pytam 

- co to ma być?! 

Co to za poza?! 

Czy to jest mania jaka? Żądza 
Oryginalności? A może filozofia jaka! 

JERZY 
Bosonóg, słowo honoru 

Boso nóg! 

MATKA 
Bosą nogą dotykasz ziemi! 

JANUSZ 
Dlaczego bez butów chodzisz, co? 

Żeby się podlizywać hołocie?! 

JERZY 
Bosonóg, ha, ha, Bosonóg! 

JANUSZ 
Do diabła! Psia krew! 

MATKA 
Zarazki: Przede wszystkim moralne! 

Z łobuzami! 

OJCIEC 
Ja się pytam 
Dlaczego ze mnie robisz wariata? 

Odpowiedz! Całe życie moje 

Byłem normalnym człowiekiem. 

Dziś syna mam wariata! 

RENA 
Kochany Witoldzie! 

Czy mógłbyś nie denerwować matki? 

Ostatecznie 

Nie widzę dlaczego nie mógłbyś 

chodzić bez butów, jeżeli 

To ci odpowiada. Grzechu w tym nie 

ma. Bóg 

Nie zabrania tego. Ale 

Proszę cię - nie denerwuj matki! 

WITOLD li 
(budzi się, nie widzi RODZINY, 

spogląda na swoje bose stopy) Boso? 

Dlaczego 

Ja chodzę boso? ... 

RODZINA 
Siedemnaście lat. 

WITOLD li 
Siedemnaście lat! 

MATKA 

Ty nie zdasz Egzaminu Dojrzałości 
JERZY 

W jaki sposób możesz zdać - na 

bosaka, na bosaka, na bosaka -

Egzamin Dojrzałości? 

MATKA 

W jaki sposób ty głowino moja 

zielona zdać możesz Egzamin 
Dojrzałości? 

OJCIEC 
Egzamin Dojrzałości . 

(RODZINA siada przy dużym 

stole, przemienia się w Komisję 
Egzaminacyjną.) 

RODZINA 

To jest EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI 
WITOLD li 
Jak to? Co? 

JERZY 

(marginesowo) To jest Egzamin 
Dojrzałości . 

JANUSZ 
(nawiasowo) To jest egzamin 

dojrzałości. 

RENA 

(bardzo smutno i ciężko) Witold, to 

jest egzamin .. . Egzamin dojrzałości ... 
OJCIEC 
Nazwisko i imię? 

(WITOLD li milczy.) 

Gombrowicz Witold. 

WITOLD li 
Co? Co? 

RODZINA 

Gombrowicz Witold 

WITOLD li 
Co? Co? 

OJCIEC 
Gombrowicz dwojga imion 

Marian i Witold. 

MATKA 
Bez butów ... 

OJCIEC 

Panowie profesorowie, zanim 

przystąpimy do egzaminu, chciałbym 

powiedzieć dwa słowa o osobie 

kandydata. Otóż to ... Otóż to ... Otóż 
to ... 

Dość opieszały w naukach, mimo iż 
przechodził 

Z klasy do klasy. Uczyć się nie lubi. 
Nie ufa wiedzy. 

Matematyki nigdy nie starał się pojąć. 

Do Historii z wielkim odnosi się 
powątpiewaniem 

A Filozofia go nudzi ... 

Jest w nim coś ślepego 

I coś ciemnego.Jeżeli jest wzniosły 

To tak jest wzniosły jak pies co 
załatwia 

Swoje potrzeby naturalne. Jest 
świadomy 

Ale świadomość jest w nim jak w psie 
Jeżeli jest w nim jakaś 

Potrzeba moralności , to ją zaspakaja 

Podobnie jak inne potrzeby ... Zawsze 
na uboczu 

Oddaje się pokątnym spiskom, może 
i nałogom 

Niedozwolonym, może myślom, może 

I innym machinacjom ... 

Nieokiełznany. I żyje na oślep 

Jak najciemniejszy kret! 

Coś wie ... Ale co wie? 

Jakąś ma wiedzę 

Ale jaką? ... 

Może coś przeczuwa ... 

Może coś widzi ... 

Ale co 

MATKA 

Pan Dyrektor zechce wybaczyć 

łaskawie ten ... (chichocze) Całkowicie 

podzielam myśl Pana Dyrektora 

odnośnie do zbadania dojrzałości 
umysłowej ... 
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I zapytuje jako kierowniczka 
I przewodniczka duchowa. 
(WITOLD li od jakiegoś czasu 

zachowuje się tak, jakby był 

aktywnym uczestnikiem swego snu. 
Wstaje z szezląga.) 

Proszę 

Powiedzieć mi - czy zdaje sobie 
sprawę kandydat 
Z tego 
Iż jedyną ścieżką człowieka jest 
ścieżka 

Cnoty 
JANUSZ 
Obowiązku 

RENA 
I wiary. 
OJCIEC 
Czy rozumiesz co to jest honor? 
JANUSZ 
Czy rozumiesz co to 
Mężczyzną być? 

RENA 
Czy wiesz co to Bóg i wiara? 
JERZY 
Czy umiesz być miły ludziom? 
OJCIEC 
Przestępuje z jednej bosej nogi na 
drugą bosą nogę ... Być może w danym 
specyficznym wypadku należałoby 
zbliżyć się nieco.„ bardziej poufnie„. 
A no, moje dziecko. Widzisz ja także 
zdejmuję buciki„. (zdejmuje buty 

czym zachęca całą RODZINĘ do 

zrobienia tego samego) Pomówmy ot 
tak, między nami ... Proszę pań 
i panów profesorów, żeby, mając na 
uwadze specyficzny casus psychiczny 
zechcieli zdjąć obuwie dla ośmielenia 
i zażegnania oporów ... 
JERZY 
Czy zdjąć także skarpetki? 
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OJCIEC 
Oczywiście - oczywiście. No, no, 
ha, ha, widzisz moje dziecko teraz 
wszyscy jesteśmy na bosaka. 
RODZINA 
(wstają i zaczynają tańczyć tupanego) 

I hejże ha! 
I tra la la! 
I na bosaka! 
Na bosaka' 
Na bosaka! 
Na bosaka! 
I hoc hoc hoc! 
I hopsasa! 
I tralala! 
I tralala! 
WITOLD li 
A Io co? 
To straszne! 
Przecie to ojciec, matka, siostra, bracia 
O, to jest wstrętne! 
MATKA 
Teraz zapytam cię boso 
Czy masz wstręt do świata i ludzi 
Tak między nami - czy umiesz bać się 
Życia , uciekać 

Oszukiwać? 

WITOLD li 
Tak, umiem, mamo! 
RENA 
Czy umiesz 
Narzucać sobie wiarę 
W coś czego nie ma! 
WITOLD li 
Tak, umiem. 
JERZY 
Czy potrafisz być powierzchowny 
- świadomie 

Po wierzchu, ślizgać się ... 
WITOLD li 
Tak, o tak. 
OJCIEC 
I„. między nami, chłopcze 

Czy umiałbyś być zacny 
Szanowny, nieposzlakowany 
Jak ja„. z pensją 
Piętnastu tysięcy. 

JANUSZ 

Czy wziąć za mordę potrafisz? Czy 
umiesz używać? Zdobywać? 
WITOLD 11 
Tak, o tak, 

Ja wszystko to rozumiem tak, o tak, 
Ja wszystko to mam we krwi! 
RODZINA 

(podśpiewując, wracają do stołu) 
I hejże ha! 
I tra la la! 
I na bosaka! 
Na bosaka! 
Na bosaka! 
Na bosaka! 
I hoc hoc hoc! 
I hopsasa! 
1 tralala! 
1 tralala! 

(zajmują miejsca za stołem) 
OJCIEC 

W takim razie zdałeś egzamin 
RODZINA 
Niedojrzałości. 

MATKA 

Kochany synu, winszuję ci - zdałeś 
Egzamin Niedojrzałości! 
RODZINA 
Na piątkę! 

(Wchodzi KRYSIA dawna koleżanka 
WITOLDA li.) 

KRYSIA 

Przepraszam, że tak bez pukania 
Nachodzę państwa ... ale Witold 
Obiecał mi, że dziś ze mną pójdzie 
Na tenisowy mecz! 
MATKA 

Kochana Krysiu, dziecko drogie 
Wiesz dobrze jak nam jesteś miła 

Idź-że z Witoldem, idź na mecz. 
Jeżeli„ . 

KRYSIA 
Co to? 
OJCIEC 
Bose nogi! 
KRYSIA 
Ale dlaczego? 
JANUSZ 
Spytaj się! 
KRYSIA 

Dlaczego nie jesteś normalny 
Tak jak inni chłopcy obuci! 
Przydałoby ci się wojsko! 
Tam by ci dali szkołę! 
RODZINA 

Przydałoby ci się wojsko!! 
WITOLD li 
Nie, wojsko, nie„. 
OJCIEC 

Nauczyłbyś się punktualności 
i dyscypliny. 
WITOLD li 

Nie wojsko, nie! Ja nie chcę!„. 
OJCIEC 

A jednak wojsko! 
WITOLD 11 
Nie! 
JANUSZ 
Pobór! 
WITOLD 11 
Nie! 
JERZY 

Komisja Poborowa! 
WITOLD 11 
Nie! 
OJCIEC 

Powiadam, że tak! Proszę się nie 
sprzeciwiać! Proszę stanąć przed 
Komisją Poborową! 

WITOLD 11 
Co?! 
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JERZY 
Proszę się rozebrać! 

WITOLD li 
Nie! 

OJCIEC 
Zapytuję, czy poborowy zamierza 

spełnić swój obowiązek? 

WITOLD li 
Nie, nie, nie! 

OJCIEC 
Proszę wezwać policję! 

(wchodzi POLICJANT) Proszę Pana 

Prokuratora! (wchodzi PROKURATOR 

i zajmuje miejsce za stołem) Proszę 

aby Pan Prokurator odczytał akt 

oskarżenia. 

WITOLD li 
Z jakiej przyczyny ... 

OJCIEC 
Odbieram głos oskarżonemu. 

Oskarżony nie ma głosu . Oskarżony 

jest pozbawiony głosu. Panie 

Prokuratorze. 

PROKURATOR 
Z aktu Kodeksu Karnego punkt 

6 paragraf 7 o uchylaniu się od służby 

i bosą psychikę rewolucyjną zgodnie 

z orzeczeniem władz -

Za obrazę Cesarza Panującego -

5 lat katorgi w kazamatach 

i w dybach! 

MATKA 
O nieszczęśliwy! 

WITOLD li 
Nie rozumiem ... 

OJCIEC 
Oskarżony nie ma głosu , jest 

pozbawiony głosu. 

WITOLD li 
Proszę pozwolić! 

Co to znaczy? Kto mi nie pozwala -

Kto mnie głos mój 

Może odebrać? Głos mój! 

Głos mój tu się rozlega! 

Ho, ho, ho, hola - głos mój 

Głos mój! 

Ja mam głos . Ja mówię, ja mówię, ja 

mówię! 

I powiem wam 

Niech moja bosa noga towarzyszy 

Mym ustom 

O, ja rozumiem ... 

Dlaczego ze mną tak źle się bawicie ... 

Rodzinko moja! 

Gdybym ja nie był bosy, gdybym 

nie był bez butów, gdybym był jak 

inni przyzwoici chłopcy - czyż 

pozwolilibyście sobie na takie 

igraszki? Ale jest we mnie jakieś 

rozluźnienie . 

I wskutek tego wszystko staje się 

jakieś 

Ciężko i strasznie rozluźnione. 

Wszystko staje się dowolne. 

Wszystko staje się możliwe ... 

Wszystko, wszystko jest 

dopuszczalne ... 

Boże! Boże! Ale to słowo .Bóg" 

w ustach moich 

Opatrzone tą nogą moją 

Staje się rozluźnione! 

Z dawna zauważyłem 

Że świat jest taki jak ja! 

Dawniej bywałem wesoły 

I świat był jakiś weselszy 

Ale od dłuższego czasu 

Coś się zepsuło we mnie. Wskutek tego 

I świat niedobrze, nieprzyjemnie 

dźwięczy 

Nawet rodzina. 

(RODZINA wycofuje się nieco 

w ciemność, aż staje sie prawie 

niewidoczna. WITOLD li podchodzi 

do szezlonga i kładzie się na nim.) 

Jeszcze to chcę wam powiedzieć: od 

dawna 

Coś się popsuło między mną 

i światem. Świat mi się wymknął. 
Mnie nie lubi, ani ja jego - jakaś 

niechęć 

Powstała między nami - Wskutek tego 

Wzbiera fatalna fala wydarzeń 
i wszystko 

Zty obrót bierze 

(RODZINA wychodzi z ciemności, 
trzymając w rękach kwiaty.) 

OJCIEC 

Biedny chłopiec ... biedny chłopiec. .. 
RENA 

Uwijcie mu z kwiatów wieniec 

Na trumnę ... 

MATKA 
Biedny chłopiec, 

Lepiej by było gdyby umarł 

I gdybym ja umarła . 

JANUSZ 

Niech na trumnie jego wyrośnie 

Tymianek i kwiat paproci. 

MATKA 

W szpitalu dla wariatów 

Musi zakończyć swe dni! 

I tak się skończy 

Ta zabawa 

(Przechodząc obok śpiącego 

WITOLDA li, wkładają pojedyncze 

kwiaty do wazonu stojącego na 

podłodze przy jego szezlongu 

i znikają w ciemnościach.) 

WITOLD 11 

Ja jestem odpowiedzialny za świat 

Ja jestem panem świata! 

O nie śmiejcie się ze mnie. 

Wiem, wiem 

Jam chłystek siedemnastoletni 

Niczem jestem 

Jestem szczeniakiem 

Nie bierzcie mnie na serio 

Ja sam siebie nie biorę na serio ... 

A jednak ja jestem ... ja jestem ... Jestem 

bardziej niż wy ... 

Jestem 

I na moich barkach 

Spoczywa wszystko.Ja dźwigam 

Wszystko! O, jak to być może! Abym 

zarazem był tak niedojrzaty 

I tak dojrzały! Boże! Boże! Boże! 

Boże mój bosy - na bosaka Boże 

- wybaw mnie z rozterki mojej' 

CZĘŚĆ Ili - VENCE 

Powrót 

(W ciemności słychać stukot maszyn 

okrętowych, gwizd syreny. Zapala się 

światło. Na proscenium stoi WITOLD 

li jako pasażer transatlantyku 

płynącego na pełnym morzu. 

Za nim widoczne wnętrze mieszkania 

Gombrowicza w Vence. W tle majaczy 

leżący na szezlongu i przykryty kocem 

WITOLD Ili . Wiatr, głośne odgłosy 

nadciągającej burzy. WITOLD li 
wpatruję się w dal przez lornetkę. 

Całość sceny i widowni podlega 

pewnemu rozkołysaniu światłem.) 
WITOLD li 

Jadę! Żegnaj Argentyno! 2'1 lata! 

23 lata i 226 dni Argentyny miałem 

za sobą, kiedy w kwietniu 1963 roku 

wstępowałem na pokład . Federico" 

w Buenos Aires. Ze wszystkich 

spotkań, jakie mnie oczekiwały, jedno 

było najkłopotliwsze ... Wiedziałem, 

że spotkać się muszę ... z jednym 

biatym statkiem ... który wyptynął 
z Gdyni w drogę do Buenos Aires. Był 

to „Chrobry" z roku 1939-go, a na nim 

byłem ja. Tak, wiedziałem, że spotkać 



się muszę z owym Gombrowiczem, 
płynącym do Ameryki, ja, 
Gombrowicz, dziś odpływający 
z Ameryki . Jakaż ciekawość żarta 
mnie wtedy, potworna„. Ileż bym dał 
za najmniejszy promyk rozświetlający 
zarysy przyszłości. Czy zdobędę się 
na jakąś odpowiedź? Argentyno! 
Argentyno! Jaka Argentyna? Co to 
było? A ja? Co to jest teraz to ja? 
I oto dzisiaj ja nadpływam tamtemu 
Gombrowiczowi, jak rozwiązanie 
i wyjaśn i enie„ . jestem odpowiedzią . 

Czy jako odpowiedź jestem na 
wysokości zadania? 
(Z ciemności wyłania się jakby 

pokład drugiego statku, na którym 

płynie WITOLD I do Buenos Aires. 

Miejscem tym jest podest po prawej 

stronie sceny, gdzie poprzednio była 

orkiestra. WITOLD I stoi przy leżaku . ) 

WITOLD I 
(przekrzykując odgłosy wiatru 

i fal) Jak było? Z czym wracasz? Jaka 
Argentyna? Kim teraz jesteś? 
WITOLD li 
(rozkłada bezradnie ręce, nadsłuchuje, 

znów rozkłada ręce, chowa twarz w 

dłoniach, wreszcie krzyczy przebijając 

się przez szum wiatru i wody) Aaach1 

Nie wiem! Daj mi spokój. (światło na 

podeście gaśnie) 

22 kwietnia 1963 roku przybiłem do 
Europy. I ja, anonimowy Gombrowicz 
argentyński wcieliłem się bez trudu w 
Gombrowicza-pisarza, który tu po cichu 
dojrzewał już od dość dawna„. 
I czekał na mnie. 
Nie wiedziałem dotąd dokładnie, 

dlaczego rozstanie z Argentyną było 
tak rozdzierające. Teraz zaczynałem 
rozumieć. Ten powrót mi mówił: już się 
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stałeś. Jesteś. Zrobiłeś siebie. 
(WITOLD I// leżący dotąd na szezlongu, 

przysiada na nim, patrzy w stronę 

mówiącego WITOLDA li.) 

Tak, przekroczywszy 
sześćdziesiątkę„ . jesteś Pisarzem. 
Jesteś skończony. 

(Wychodzi. W czasie jego przejścia 

rozświetlone zostaje wnętrze 

mieszkania Gombrowiczów w Vence.) 

Schopenhauer 

(Patrząc w stronę odchodzącego, 

WITOLD Ili zaczyna swój monolog.) 
WITOLD Ili 
Po Kancie, Immanuelu Kancie, 
wszyscy filozofowie chcieli s i ę 

zajmować rzeczą w sobie, absolutem. 
A Schopenhauer przychodzi i mówi: 
. Oto, jak nikt nie wie, co to jest rzecz 
w sobie, tak - ja wiem". Świat cały 
zdumiony, a on mówi: „Wiem to na 
mocy intuicji wewnętrznej" . 

„Rzeczą we mnie najbardziej 
elementarną , najbardziej 
podstawową, jest wola życia ." 

Czym jest wola życia 
u Sc hop en ha u er a? 
Schopenhauerowi chodzi, w sensie 
metafizycznym (pozafizycznym), 
o jego własną wolę bycia absolutnie 
identyczną z moją, tu , na tym łóżku. 
(śmieje się satanicznie) Ha, ha, ha, ha! 
Wielką zasługą Schopenhauera jest 
to, że rozważał on rzeczy dla ludzi 
zasadnicze: śmierć, ból i nieustanną 
walkę, jaką każdy byt musi prowadzić , 

aby przeżyć. 

Mówi się o Schopenhauerze, że jest 
pesymistą. To za mało powiedziane! 

Jest tam wizja imponująca i zarazem 
tragiczna, która niestety zgadza się 
z rzeczywistością. 

Schopenhauer wywodzi ze swego 
sytemu szereg konsekwencji. 
Na przykład: przyroda zajmuje 
się nie tylko indywiduami, lecz 
i gatunkiem. Jednostka zostaje 
poświęcona gatunkowi. Jak według 
Schopenhauera wydostać się z tego 
inferalnego zawikłania. 
Po pierwsze: uznać wolę życia w pełni 
uczestnicząc w życiu, wziętym wraz 
z jego okrucieństwami 
i niesprawiedliwością . 

Albo„. nie, nie samobójstwo, lecz 
kontem p I ac ja. Schopenhauer 
uważał, że kontemplacja świata 
„tak jakby byt on grą ", ma absolutną 
wyższość nad życiem . 

Ten, kto kontempluje świat i kto 
wpada w zachwyt, jest artystą . Artysta 
przypomina dziecko, także zachwyca 
się bezinteresownie światem. 
Schopenhauer podaje definicję 
geniuszu, bardzo podobną do 
definicji dziecka. Ge n ius z 
jest be z i n tere s o w ny. Bawi się 
światem. Odczuwa jego okropności, 
lecz bawi się nimi. 
Schopenhauer to w gruncie rzeczy 
nie filozofia, lecz intuicja, a także 
moralność. 

Według mnie, Gombrowicza, jest 
tajemniczą sprawą to, że książki tak 
interesujące jak te Schopenhauera 
(i moje!) nie znajdują czytelników. 
Schopenhauer nie cierpiał Hegla. 
Mówił stale: ten bałwan Hegel! J na 
wyzwanie Heglowi Schopenhauer 
ustalił porę swoich wykładów w 
Uniwersytecie Berlińskim na tę samą 
godzinę co wykłady Hegla - z tym 

skutkiem, że sala Hegla była zawsze 
pełna , a Schopenhauera pusta.„ 
Lecz Hegel i Schopenhauer twierdzili, 
że geniusz nie może osiągnąć 
sukcesu, dopóki nie nadejdzie 
jego czas. Bowiem geniusz jest 
niezrozumiały i nikomu nie służy. 

A więc Schopenhauer i ja - nieźle się 
pocieszamy! 
(Pod koniec monologu WITOLD /li 

kładzie się na szezlongu. Zasypia. 

Wchodzi RITA z DR. MAR/NOWEM, 

podchodzą do szezlonga, chwilę patrzą.) 
RITA 

Śpi. 

DR MARI NOW 

Niech śpi. (odchodzą nieco od 

łóżka) Nic nie zmieniamy. Dieta 
jak dotychczas, bez soli. Dieta na 
niewydolność naczyń wieńcowych. 
RITA 

A co z astmą? 
DR MARI NOW 

Kontynuować leczenie, nie możemy 
przerwać. 

RITA 

Dobrze, panie doktorze. A co dalej? 
DR MARI NOW 

Cóż„. jest poprawa. Pacjent żyje, 

a było kiepsko. Pacjent coraz 
lepiej wygląda. Mnie osobiście 
pan Gombrowicz przypomina 
Hemingwaya.„ 
WITOLD Ili 

(z szezlonga, nie otwierając oczu) Nie 
cierpię Hemingwaya! 
DRMARINOW 

O, widzi - a raczej słyszy - pani? Jaki 
zdrowy głos. 
WITOLD 111 

Proszę o pozwolenie na fajkę . 

DRMARINOW 

Nie ma mowy. 
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RITA 
Dziękuję. Mnie się nie słucha. 

WITOLD Ili 
Nie mam zamiaru umierać. Moja 

choroba jest ściśle i tajemniczo 

związana z moim pisarstwem, więc 

dopóki ono nie osiągnie szczytu - nie 

umrę. Proszę o fajkę . 

DRMARINOW 
(do WITOLDA Ili) Przyjdę 

w czwartek. (do RITY) Proszę mnie nie 

odprowadzać. Do widzenia. Chory 

jest za zdrowy. 
(Wychodzi. RITA przysiada się do 

WITOLDA Ili, przez chwilę przytula 

się do nie~o.) 

WITOLD Ili 
Boję się ... Miałem zły sen ... 

RITA 
Przestałam wierzyć w sny. 

WITOLD Ili 
W arabskim pałacu, wielka, gruba 

królowa tłumaczyła „prawo", kreśląc 

patykiem znaki na piasku ... nie 

rozumiałem jej języka. Obudziłem się 

w drugim śnie - jeszcze gorszym ... 

(Dzwonek do drzwi.) 

RITA 
Dominique, albo Paczowscy ... (Rusza 

w kierunku drzwi, wychodzi. WITOLD 

111 powoli kładzie się na szezlon~u. 

Wyciemnienie.) 

Ślub 

(Po rozjaśnieniu ten sam pokój. 

WITOLD 111 siedzi w fotelu na kółkach. 

Za biurkiem siedzi DOMINIQUE 

i notuje słowa WITOLDA tit.) 

WITOLD Ili 
Najgłębsza wizja świata w XVIII wieku 

to właśnie Kant! 

Powtarzam: dwa elementy, nie 

należące do rzeczywistości, lecz 

narzucone przedmiotowi przez nas 

- to przestrzeń i czas. 

Można sobie wyobrazić czas 

bez zjawisk, ale nie można sobie 

wyobrazić zjawiska bez czasu. 

Kant mówi nie tyle o naszej 

świadomości, ile o czystym rozumie. 

Chodzi o wiedzę uporządkowaną 

rozumowo. Piękna wizja 

Kanta przypomina rewolucję 

kopernikańską. Kant pokazuje, że 

tylko współzależność podmiotu 

i przedmiotu, może kształtować 

rzeczywistość. To były odkrycia 

formalne, ale całkowicie 

zrewolucjonizowały pojmowanie 

świadomości, relację podmiot 

- przedmiot, a więc człowieka 

i wszechświata. 

Czy rozum nasz wystarcza do 

odkrycia tego, co Kant nazywa 

NOUMENEM? 
Nie możemy nigdy wiedzieć, czym 

jest NOUMEN, tzn. absolut. Jesteśmy 

ograniczeni do świata fenomenów ... 

I że nasz rozum musi się do tego 

świata ograniczać. 

(Wchodzi MARIA, trzyma kilka 

kwiatów. Wstawia je do wazonu, siada 

i przez chwilę słucha WITOLDA Ili.) 

Dla mnie, Gombrowicza, pytanie 

nie jest - być, czy nie być ale: Czy 

uwierzyć w siłę myśli i porywać się 

z nią na świat? Czy też nie ufając 

nadmiernie rozumowi, pozwolić 

światu, aby sam się stwarzał? 

Kantowska krytyka stawia granice 

myśli. Przedtem ludzka myśl uważała 

się za zdolną do zrozumienia 

wszystkiego. Od czasu Kanta myśl 
doznaje redukcji. Kantowska 

krytyka dowodzi, że myśl osiąga 

pewną dojrzałość i że zaczyna 

poznawać swoje granice. Dla mnie, 

widzisz, ten postulat, by przemawiać 

tylko w swoim imieniu, był nie 

tylko elementarnym warunkiem 

dobrego stylu, był także wyrazem 

mojej moralności i mego poczucia 

odpowiedzialności. I jak to zawsze 

bywa, ujęto to na opak i przeczytano 

mi skrupuł moralny za oschłość, 

egoizm i pychę . (do MARII) Co cię tak 

cieszy? 

MARIA 

Przeczytałam twoje argentyńskie 

szkice do Operetki, są tam 

fantastyczne sceny! Dlaczego 

nie wykorzystałeś ich w wersji 

ostatecznej? 

WITOLD 111 
Kto ci to dał? Rita? Powiedziałem 

- spalić! Istnieje tylko jedna Operetka 

- ta napisana tutaj Vence! 

MARIA 

Nie, nie możesz mieć pretensji 

do Rity. Leżały na szafie papiery. 

Jak zobaczyłam - przeczytałam. 

I nie żałuję . Nie wiem, czy nowa 

Operetka ma taki ładunek prawie 

nietzscheańskiego tematu. Zresztą 

obiecałeś mi kiedyś rozszyfrować 

myśl główną ... 

WITOLD 111 
Może kiedyś, później. 

DOMINIQUE 
Jeśli pozwolisz dam pani Paczowskiej 

naszą książkę, gdzie mówisz na ten temat 

WITOLD 111 

Operetka, Marysiu, ma swoją myśl, 
i łatwą ... 

MARIA 

Dobrze, pan Dominique da mi wasze 

Rozmowy. 

WITOLD Ili 
. .. Cierpienia Ludzkości. 
MARIA 
Witold, nie teraz, widzisz, 

niepotrzebnie cię zdenerwowałam ... 

WITOLD 111 
Korowód masek, strojów, w ciągu 

ostatniego pięćdziesięciolecia. Ale to 

tylko rusztowanie. 

MARIA 

No, dobrze, ale dlaczego to całe 

rusztowanie kręci się wokół tyłka 

Albertynki - a tam - Nietzche ... 
WITOLD 111 

O czym marzy i czym się karmi twoja 

mózgownica? Czyż nie widzisz, że 

głębia nietzscheańsko-mannowska 

to fju-bździu i nabieranie gości? 

To właśnie w nich najgorsze, bo 

obliczone na ef e k I. Teatr! Ucz się 

od Gombrowicza rzetelności 

i skromności prawdziwej. 

MARIA 

Tak, wiem, ale to ty nas nauczałeś 

w Dziennikach o złożoności sztuki, 

o nieustannej potrzebie filozof i i ... 

WITOLD Ili 

O, nieszczęsna! Dlaczego czytasz 

Dzienniki jak księża kazanie? 

O, Gombrowicz, on nie z tych co uczą. 

On, co najwyżej, pozwala, aby na 

Nim się uczono. Nie jest Dostawcą. 

On jest jedynie FAKTEM i to FAKTEM 

DOKONANYM. 

MARIA 

Jesteś nieznośny. Pójdę do Rity. 

(Dzwonek do drzwi wejściowych. 

RITA ukazuje się w drzwiach swoje~o 

pokoju, przechodzi przez scenę. 

Przystaje.) 

RITA 

(do WITOLDA Ili) No co, gotowi? 

(Cisza. RITA rusza do drzwi 
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wejściowych, za którymi na chwilę 

znika, w tym czasie DOMINIQUE 

i MARIA przygotowują pokój do 

ceremonii ślubu . Wraca RITA.) 

Przygotowują się. Zaraz zaczynamy. 

(do WITOLDA) Zatańczymy? 

WITOLD Ili 
Przestań. 

RITA 
(do MARII) Wiesz, jak to było? Kiedy 

uczyłyśmy go chodzić, ja i Charlotta -

pielęgniarka -pomagałyśmy mu wstać 

z fotela . Kładł mi ręce na ramiona 

i musiałam cofać się, żeby mógł 

postawić krok naprzód. Któregoś dnia 

przyśpieszyłam kroku i wtedy„. 

WITOLD li 
„.ku mojemu zdumieniu„. 

RITA 
. „zaczęliśmy tańczyć.„ 

(Podchodzi do siedzącego w fotelu 

WITOLDA Ili, klęka przy nim. WITOLD 

111 kładzie jej ręce na ramionach, 

oboje wstają i rzeczywiście zaczynają 

tańczyć. Cichutko do WITOLDA li/.) 

Wcale nie wyglądasz na chorego, 

raczej - w tych okularach - na pilota, 

czy żeglarza po wypadku„. 

(Taniec przerywa im otwarcie 

drzwi przez BOHDANA - wpuszcza 

on do środka urzędników 

merostwa: przedstawiciela mera 

- PANA FOULEDEAU i KOMENDANT 

KOMISARIATU POLICJI francuskiej, 

który staje przy drzwiach wyprężony 

służbowo. Rozlega się uroczysta 

muzyka i rozpoczyna się ceremonia 

zaślubin RITY z WITOLDEM. Wszyscy 

zachowują się bardzo uroczyście. ) 

PAN FOULEDEAU 
(staje za stołem) Nous sommes reunis 

aujourd'hui pour celebrer le mariage 

de Monsieur Witold Gombrowicz 
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et de Mademoiselle Marie-Rita 

Labrosse, tous deux majeurs. 

Cetle ceremonie va se dero u ler 

publiquement, a insi que le veut la 

loi, en presence de Madame Maria 

Paczowska, et de Monsieur Bohdan 

Paczowski, temoins majeurs. Je va is 

maintenant vous donner lecture des 

articles 212, 215 du Code Civil. Ces 

textes sani a insi rediges: 

Article 212 du Code Civil : Les epoux 

se doivent mutuellement fideli te, 

secours, assistance 

Article 215 du Code Civil : Les epoux 

s'obligent mutuellement ii une 

communaute de vie. 

Vient, ensuite l'interpellation des 

epoux sur le contra! de mariage. 

(Wszyscy wstają.) 

Et maintenent je vous demonde: a-t-il 

parmi nous quelqun qui s'oppose 

ii ce mariage? 

MARIA i BOHDAN 
Non. 

PAN FOULEDEAU 
Monsieur Witold Gombrowicz, 

consentez-vous ii prendre pour epoux 

Mademoiselle Marie-Rita Labrosse? 

(Milknie muzyka. WITOLD Ili wstaje 

z fotela i odchodzi kilka kroków od 

pozostałych uczestników ceremonii, 

którzy w czasie, gdy WITOLD Ili mówi, 

pozostają w bezruchu.) 

WITOLD Ili 
Czy to ma sens? Ja, lat sześćdziesiąt 

cztery, z nią, młodą? Ale gdy się 

jest jedną nogą na tamtym świecie, 

zacierają się sensy. Nie domyślałem 

się nawet, że ona tego chciała, chce. 

Inteligentna, niezależna , nie nudzimy 

się ze sobą. Nieco chłopięca , ani 

źdźbła pretensjonalności, sztuczności 

i minoderii. 

(Wraca muzyka.) 

PAN FOULEDEAU 
Mademoiselle Marie-Rita Labrosse, 

consentez-vous a prendre pour epous 

Monsieur Witold Gombrowicz? 

(RITA również odchodzi od 

pozostałych uczestników ceremonii. 

Póki mówi, wszyscy oprócz niej, 

również WITOLD Ili, pozostają 

nieruchomi. Milknie też muzyka.) 

RITA 

Mniej więcej po paru tygodniach 

pobytu w Royaumont przy śniadaniu , 

w obecności czterech czy pięciu osób 

Witold spytał mnie, czy chciałabym 

z nim wyjechać . Do Hiszpanii, do 

Wioch albo na południe Francji, nie 

bardzo jeszcze wiedział. Szukał, 

ze względu na zdrowie, lepszego 

klimatu. Zaczęła s i ę ogólna rozmowa 

na temat klimatu rozmaitych krajów, 

ich zalet i wad. Wszędzie czyhało 

niebezpieczeństwo: wysokość, 

wiatry, trzęsienia ziemi, wilgoć, 

zimno, gorąco, odosobnienie, 

zanieczyszczenie powietrza. Potem 

oboje wstaliśmy od stołu i już sami 

przeszliśmy do salonu. Ta ogólna 

rozmowa złagodziła pierwszy 

szok. Zaczął mnie wypytywać: 

czy jestem punktualna, porządna, 

zorganizowana? Czy podróżuję 

z dużą ilością bagaży? Konkret miał 

wypędzać sentyment, w każdym 

razie w jego mniemaniu. Przedstawił 

ten wyjazd jako rodzaj organizacji 

życia codziennego i potrzeb 

każdego z nas. Powiedziałam więc, 

że chciałabym nadal mieszkać we 

Francji, najchętniej przy jakimś 

uniwersyteckim mieście, żeby móc 

skończyć tezę doktorską o Colette. 

Zgodziłam się! Prawdę mówiąc, 

doktorat niewiele mnie obchodził. 

Miałam natomiast ogromną ochotę 

rzucić się z nim w przygodę! Znałam 

go zaledwie od paru tygodni, od 

czasu jego przyjazdu do Royaumont. 

Widywałam go jak innych, tylko 

w godzinach posiłków. Nie znałam 

jego książek. Przeczytałam je dopiero 
wVence. 

W Royaumont Gombrowicz wydawał 
się raczej „człowiekiem 

z zewnątrz'', znanym nie tyle z racji 

swej twórczości, ile agresywności. 

Ta jego agresywność spodobała mi 

się od pierwszego dnia. Lubiłam, 

kiedy bezlitośnie i po dziecinnemu 

atakował uszczypliwie paryskich 

intelektualistów. Bojaźliwa 

i z kompleksami, sama nie śmiałabym 

się odezwać, ale kiedy Gombrowicz 

prowokował ich mówiąc przez nos 

z obcym akcentem, byłam 

zachwycona i po cichu brałam jego 

stronę. Czasami wracając ze spaceru, 

widziałam go siedzącego samotnie 

i przysiadałam się . Opowiadał 

głównie o Berlinie, który był dla niego 

jak śmierć . Ale choć mówił 

o śmierci, wydawał mi się 

niesłychanie żywy, najbardziej żywy 

ze wszystkich w Royaumont. Był 

jednocześnie rozbawiony 

i zabawny, wszystkiego ciekaw. Byłam 

zafascynowana jego ukrytą siłą. 

I myślałam , że szybko wyzdrowieje. 

Że moja wiara i moja miłość 
góry przeniosą . Ale niczego nie 

przeniosłam . Mogłam tylko trzymać 

go za rękę przez tę resztę drogi, jaka 
mu została . 

(Wraca muzyka. PAN FOULEDEAU 

zadaje ponownie pytanie 

WITOLDOWI Ili . Zarówno WITOLD Ili 

jak i RITA odpowiadają mu z miejsc, 

w których ostatnio stali.) 
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PAN FOULEDEAU 
Monsieur Witold Gombrowicz, 

consentez-vous a prendre pour 

epouse Mademoiselle Marie-Rita 

Labrosse? 

WITOLD Ili 
Ou i. 

PAN FOULEDEAU 
Mademoiselle Marie-Rita Labrosse, 

consentez-vous a prendre pour epox 

Monsieur Witold Gombrowicz? 

RITA 
Oui. 

WITOLD Ili 
(do RITY) Od tej chwil i ja będę miał 

zawszę rację . 

PAN FOULEDEAU 
Au nom de la loi, je declare Monsieur 

Witold Gombrowicz et Madame 

Marie-R ita Labrosse unis par le 

mariage. 

Au nom des habitants de Vence et le 

mien, je voudrai dire quelques monts. 

Nous avons la chance d'assister 

aujourd'hui au mariage de Madame 

i Monsieur Gombrowicz. C'est un 

evenement tres joyeux. La decision 

de continuer ensemble le chemain 

de la vie est une prveue d'amour. 

Je su is donc sur que votre mariage 

sera reussit et plein de joie. Je vous 

souhaite beaucoup de bonheur. 

(W trakcie ostatniej mowy PANA 

FOULEDEAU scena powoli wyciemnia się.) 

Drogi Sjoberg 

(RITA i MARIA wkładają książki 

i papiery do kartonów, zawiązują 

sznurkami.) 

RITA 
Skończyło się święto, teraz trzeba 
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nauczyć się żyć inaczej. Leki, 

zastrzyki, masaże, dieta - bezsilność , 

monotonia, nuda. Pod koniec stycznia 

zaczął na powrót palić fajkę . Chciał 

wyjść na dwór, ale nie był w stanie 

pokonać dwóch pięter. Rzadko mówił. 

„Gdyby człowiek wiedział kiedy! " 

Prawdę mówiąc był umierający. 

Dominique de Roux słusznie 

wyczuł, że jedynie filozofia może 

uspokoić i zmobilizować jego umysł. 

Filozoficzne wykłady, które Witold 

prowadził ki edyś w Argentynie 

czekały tylko na spisanie i wydanie. 

Dominique bombardował go listami 

i telegramami: „Powiedz tak. Powiedz 

tak. Powiedz tak" . I Witold dał s i ę 

nakłonić , przynajmniej do tego, że je 

podyktuje. 

(Otwierają się drzwi po prawej, 

wchodzą CHARLOTTA, BOHDAN, 

KUCHARKA i DOMINIQUE, który 

popycha przed sobą fotel na kółkach 

z WITOLDEM Ili . Grupa zmierza 

do biurka. Przy biurku WITOLD Ili 

odwraca fotel w stronę RITY.) 

WITOLD Ili 
Pochód żałobny króla Leara. 

(pauza) No i co? 

(Wszyscy siadają . DOMINIQUE i RITA 

zaczynają notować.) 

MARIA 
Heidegger. (pauza) 

DOMINIQUE 
Heidegger. 

WITOLD Ili 
Heidegger ... Heidegger powiada, 

że istotą człowieka jest jego 

egzystencja. 

Heidegger odróżnia egzystencję 

zwaną przez niego pospolitą 

od egzystencji zwanej przezeń 

autentyczną . 

Człowiek może egzystować na dwóch 

poziomach: pospolitym i autentycznym. 

Nie można mianowicie mówić, że ktoś 

jest czlowiekiem, można tylko rzec, iż 

staje się on człowiekiem, realizuje s i ę 

jako egzystencja ludzka. 

Rozum iecie, w jakim kierunku 

zmierza Heidegger. W kierunku myśli , 

że to c zł o w i e k c z y n i s i e b i e 

p r a w d z i w i e c zł o w i e k i e m. 

W świetle tej koncepcji widać, że 

niewiele jest osób, które prowadzą 
życie ludzkie. 

Przejście od sfery nieautentycznej do 

autentycznej nie polega na procesie 

kulturowym, na poznaniu, lecz 

dokonuje się poprzez skok, decyzję 

zaakceptowania trwogi 

i ujawnienia jej. Trwoga spełn i a 

w egzystencjalizmie ogromną rolę . 

Jak określa się trwogę? 

Lęk to lęk przed czymś, na przykład 

przed tygrysem. 

Trwoga to lęk przed niczym, 

przed bez-sensem, 

przed ewentualnością nienadania 

światu sensu 

i przed zagubieniem siebie. 

Heidegger postawił słynne pytanie: 

„ Dlaczego jest rac ze j coś 

n iż n i c? ". 

Ale dla Heideggera to właśnie byt, 

czyli coś , pojawia się wtórnie, jako 

zaprzeczenie nicości . 

1. Nicość . 

2. Byt. 

Ta definicja może wydać s i ę 

dość dowolna, lecz prowadzi 

do doświadczenia nadzwyczaj 

ciekawego, które według mnie 

jest prawdziwe, mianowicie, że 

egzystencja ludzka to nieustanny 

opór wobec nicości . Człowiek stale 

zagrożony przez śmierć 

i unicestwienie podtrzymuje siebie 

niczym płomień wymagający ciągłego 
podsycania. 

Należałoby dodać jeszae parę istotnych 

uwag na temat aasu. Gdy śmierć 

przychodzi, nie wie się, że się umiera. 

Jak wyjaśnić, że jestem? i że mnie już 

nie ma? w ogóle? Nie wiadomo. 

Gdy umieram, świat przestaje istnieć . 

(zamilkł, cisza) 

MARIA 
Śpi? 
WITOLD Ili 
Nie ś pi . 

(Odzywa się telefon ustawiony na 

biurku, WITOLD 111 wstaje i podnosi 

słuchawkę. ) 

WITOLD 111 

Tak, słucham . (po chwili) Dominiku, 

do ciebie. Christian Bourgois. 

(oddaje słuchawkę DOMINIKOWI, 

do pozostałych) To co? Może krótka 

powtórka z Kanta? Kto napisał wielkie 

dzieło p.t. Krytyka czystego rozumu? 

MARIA 

Nie żartuj! - Kant. Immanuel Kant. 
WITOLD Ili 

Dobrze. A Krytyka praktycznego 

rozumu? Rita? 

RITA 

Drugie wielk ie dzieło Kanta. Mówiłeś, 

że już nieaktualne ... ? 

WITOLD 111 

Ale parę fragmentów interesujących . 

Chodzi o moją powinność, działanie 

moralne. 

BOHDAN 

„ Imperatyw moralny nie powinien 

być hipotetyczny!" 

MARIA 

Np. „powinienem być moralny, by 

mnie ludzie szanowali". 
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WITOLD Ili 
Albo żeby pójść do nieba! Nie! Ma 
być bezinteresowny i kategoryczny. 
Chociaż ... Kani wykazał, że nie 
możemy postrzec niczego 
z nieskończoności , z tego, co 
absolutne - Boga. 
(DOMINIQUE skończył rozmowę, 

odkłada słuchawkę, wstaje zza stołu.) 
DOMINIQUE 
Niedobre wiadomości. Sjoberg 
zrezygnował. Odwołano próby 
Operetki w Teatrze Królewskim 
w Sztokholmie. To nieprawdopodobne, 
ale prawdziwe. Sjoberg przest raszył 

się. Musiał wziąć pod uwagę lewicowe 
przekonania swego zespołu. 
Operetka została przez aktorów 
uznana za sztukę reakcyjną . 

WITOLD Ili 
Na dzisiaj koniec. Zostawcie mnie 
samego. (wychodzą wszyscy 

z wyjątkiem RITY) 

RITA 
To niemożliwe. On był zakochany 
w Ślubie i Iwonie. To były najlepsze 
przedstawienia w Europie. 
To niemożliwe, żeby taki człowiek„ . 

WITOLD li 
(przerywa) 

Spróbuję ... Napiszę„ . Podyktuję ci list 
do niego. 
(RITA wycią9a papier listowy 

z szuflady i siada przy stoliku 

z prawej; WITOLD Ili zaczyna 

dyktować. ) 

Drogi Panie Sjoberg, 
Czy sądzi Pan, że sztuka, w której 
lokaje liżą buty władcom, jest 
p r z e c i w ko proletariatowi? 
Oczywiście nie jestem zwolennikiem 
komunizmu. Jestem jednakże 
pisarzem awangardowym, 

człowiekiem nowoczesnym, 
ateistą, filosemitą, antynacjonalistą, 

antyfaszystą . 

RITA 
Mam to pisać? 
WITOLD Ili 
Pisz. 
Dlaczego więc zarzuca mi Pan 
„wstecznictwo"? Pana uwagami 
„ideologicznymi" do Operetki jestem 
głęboko zaskoczony. Możliwe, że 

polityczne pasje mogą zdeformować 
sens Operetki. 

Moja twórczość, dobra czy zła, 
wykracza poza problemy aktualne. 
Uprawiam literaturę „osobistą" . Mam 
pewną wizję człowieka i tym się 
właśnie zajmuję . 

Mój drogi Sjobergu, artysta uczciwy, 
jak ja, który nigdy nie szedł na 
ustępstwa, ma prawo oczekiwać 
wsparcia ze strony takich ludzi jak 
Pan. Właśnie Pan, Sjobergu, który 
zna mnie dobrze„. I zrozumiał Pan 
mnie w innych utworach? Proszę nie 
pozostawiać mnie na pastwę polityki, 
demagogii, uczuć , które chociaż mogą 
być szlachetne, są zbyt proste w moim 
wypadku. 
RITA 
Tak, właśnie tak' 
WITOLD Ili 
Jeżel i moje idee i moje odczucia są 
zanadto trudne, należy je uczynić 
bardziej przystępnymi„. i to Pan 
może tego dokonać. Reasumując: 
jeżeli Operetka nie podoba się Panu 
z artystycznego punktu widzenia, 
nie mogę nic na to powiedzieć . Lecz 
jeżeli Pana odmowa podyktowana 
jest względami politycznymi bądź 
ideologicznymi, to doprawdy nie 
zasługuję na takie traktowanie. Jest 

Pan i n t e r p re I a I o re m. Proszę 
więc pozostać mi wiernym. 
(Kładzie się na szezlongu. Podmuch 

powietrza z wentylatora rozwiewa 

mu włosy. Cisza. RITA podchodzi do 
wentylatora.) 

RITA 
Nie za bardzo wieje? 
(WITOLD Ili nie reaguje.) 

Może odsunę trochę wentylator? 
WITOLD 111 
Nie, nie, zostaw! To mi przypomina 
argentyńskie kawiarnie. 
(RITA wychodzi.) 

Ręka Kelnera 

(WITOLD 111 zasypia i wydaje mu 
się, że pokój je90 zamienia się w 

kawiarnię Querandi w Buenos Aires. 

Pojawia się KELNER, który wnosi 

i ustawia na proscenium kawiarniany 

stolik, po czym podchodzi do 
szezlon9a.) 

KELNER 
Czy podać coś jeszcze? (po tym 

pytaniu pozostaje w bezruchu bardzo 

dłu90J 

WITOLD Ili 
Ręka kelnera, cicha, skulona, sekretna 
- i niezatrudniona. 
(do KELNERA) 

Wie pan, o czym pomyślałem? 
O jakimś krzaku, któremu kiedyś 
przypatrywałem się na jakiejś stacji, 
z okna pociągu. 
KELNER 
Czy podać coś jeszcze? 
WITOLD Ili 

Cicha ręka kelnera, lam, w kawiarni 
Querandi - cicha i stulona. Cóż ona 
robi tam - gdy ja tu jestem? 

(Do kawiarni wchodzi dwóch młodych 

ludzi -ASMO i GOMA. Siadają przy 

stole. Po chwili KELNER przynosi 

im pudełko z kośćmi do gry, a oni 
zaczynają 9rać.) 

Boję się diabła . Dziwne wyznanie 
w ustach niedowiarka. Od idei diabła 
nie jestem w stanie się uwolnić.„ 

Potwór przechadza się wśród nas 
swobodnie i nic nas przed nim nie 
chroni.„ Nic, nic, żadnej zapory 
między nim a nami. Ręka jego wśród 
nas swobodna, jak najswobodniejsza! 
A tam?.„. 
KELNER 
Ale kto wam powiedział... (wchodzi 

HRABINA Himalaj i niespiesznie 

siada przy stoliku na proscenium) 

. .. że śmierć może wam przynieść 
jakieś ukojenie? „A jeśli 'tam' są tylko 
pająki?" 

WITOLD 111 
A jeśli lam jest ból przekraczający 
wszystko, co możemy sobie 
wyobrazić? 

KELNER 
Kawa? 
WITOLD 111 
Jeszcze kieliszek wina. Białego . 

(HRABINA daje znaki KELNEROWI, 

który wychodzi.) 

Gdzież więc gwarancja, że tamten 
świat ma być bardziej ludzki? 
A może jest on nieludzkością samą, 
zaprzeczeniem zupełnym naszej 
natury? 
(KELNER wraca z pucharem Jodów, 

podaje go HRABINIE i wychodzi.) 

Pani. Cóż za spotkanie. 
HRABINA 
Zaiste. Cóż to sen ci z powiek spędza, 

Baronie! 



WITOLD Ili 
Spać nie mogłem, gdyż w niczym nie 

znajduję ukojenia. 

HRABINA 
Spójrz proszę, na piękno wokół: 

morze, góry! 

WITOLD Ili 
Co mnie obchodzą sosny? My nie 

jesteśmy tu jedynym więcej kwiatem. 

(podchodzi do HRABINY) 
HRABINA 
Dziwnie mówione. 

(WITOLD 111 siada przy stoliku 
kawiarnianym na przeciwko 
HRABINY.) 
WITOLD Ili 
Toaleta 

Ciebie wyróżnia, o wspaniała 

Widzę cię pani 

Widzę cię w całej subtelności z 

Wypielęgnowanymi włosami, 

Z diamentami grającym i 

W twoich włosach . Ta ręka 

uszlachetniona ... 

HRABINA 
Jak twoja. 

WITOLD 111 
Ach, usta. 

HRABINA 
Pozwól przypomnieć ci, że nie jestem 

Pierwiosnkiem, ja mam nieświeże 

usta! 

WITOLD Ili 
Pani, ja wiem o tym. Ani przez chwilę 

nie zapomniałem. 

Lecz jest rzeczą przepiękną 

Że nie jesteśmy naturą . 
Jesteśmy z ludzi zrobieni 

Skażeni wszystkim, co w dole. 

Z surowego, 

Ale cudzego życia . I w tym lrudność 

cała 

Naszej piękności . 
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Jesteśmy czym innym! 

Tworami z innej planety! 

HRABINA 
Nasze lenistwo. 

WITOLD Ili 
Nasza bezużyteczność. 

HRABINA 
Nasz spleen. 

(W trakcie rozmowy WITOLDA 
z HRABINĄ Hima/aj z tyłu ukazują się 
ALBERT i ALBERTYNKA.) 
ALBERT i ALBERTYNKA 
(śpiewają) Bo my na goło 

Na goło 

Na goło 

Bo my się nago 

Ciało do ciała , bez niczego, ach 

Nago 

Ciało 

Goło 

I bez ubranial 

(Wyciemnienie.) 

Licencja na wystawienie 

utworu została wydana przez 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 



. 
' ' 

' 



dyrektor techniczny Mirosław Łysik 

główny brygadier sceny: Lech Orzechowski 

główny oświetleniowiec: Krzysztof Trzaskowski 

główny akustyk: Mariusz Maszewski 

kierownik zespołu pracowni dekoracji /główny mechanik: Stefan Wójcik 

kierownik zespołu pracowni kostiumów: Anita Trzaskowska 

główny specjalista zespołu obsługi urządzeń scenicznych: Wojciech Hulewicz 

kierownik literacki: Tomasz Kubikowski 

kierownik muzyczny: Mirosław Jastrzębski 

kierownik działu koordynacji pracy artystycznej: Barbara Rusznica 

kierownik działu promocji I impresariat: Adriana Lewandowska 

redakcja: Maryla Zielińska 

projekt graficzny: Maria Bukowska; Justyna Kosińska I Studio Temperówka 

www.temperowka.pl 

Kasy biletowe: 

- przy Placu Teatralnym 3 

czynna od poniedziałku do soboty w godz. 11.00-l'ł.30 i 15.00-19.00 

w niedzielę przed przedstawieniem od godz. 16.00 

- przy ul. Wierzbowej 3 

w dniach przedstawień na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu 

Rezerwacja: 

- telefoniczna: 69 20 60'1, 69 20 66'1 

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00. 

- przezinternet:bow@narodowy.pl 

kasy ZASP 

www.narodowy.pl 

Teatr Narodowy 

Plac Teatralny 3 

00-077 Warszawa 

www.narodowy.pl 

cena programu: 15 zł (w tym VAT) 
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