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Kosmos j st najbardzie j osobliwą pawi śc i ą Gom

browicza. Autor mówił o ni m, że jes t „czarny, przede 

wszystkim czarny, coś jak czarny rozbełtany nurt pełen 

wirów, zahamowań, rozlewisk, czarna woda unosząca 

tys iące odpadków, a w nią zapatrzony c złowiek - zapa

trzony w nią i nią porwany - usiłujący odczytać, 

zrozumi eć, powiązać w jakąś całość . .. Czerń, groza 

i noc. Noc przeszyta gwałtowną nam iętnością, ska

żoną miłośc ią. Bóg raczy wiedzieć ... mnie się zdaje, 

że groza Kosmosu zostanie odczytana ale nie tak p rędko " . 

Kosmos jest więc przede wszystki m zapro -zeniem 

do lektury, ale lektury, która nie obiecuje lekkich i ła

twych przyj mności. Ta lektura jest ja oś dla czytelnika 

groźna, bo sięga do miejsc w świecie, a też w nim - czy

teln iku - niejasnych i niejawnych. Dlatego nie ma i nie 

może być „osta tecznego odczytania" Kosmosu; on się za

wsze będzie wyślizgiwał rozu mieniu, stwarzał problemy, 

ba, zadawał pytania t m u, kto czyta, apelował do takich 

miejsc w jego psychice, któr , tak jak powieść, też są czar

ne i mętne. 

Jako wstępu do Kosmosu w teatrze (a powieść tę 

próbowało ze zmiennym szczęściem i nscenizować wielu 

reżyserów) nie możemy więc przed tawić jedne j, kano

nicznej interpretacji teks tu, bo takiej n ie ma i p wnie nie 

będzie . W to miejsce proponujemy szczególną próbę lek

tury, polegającą na wypunktowaniu ciwuna tu sposobów 

czytania. Nie są to w pełni konkurencyjne i zamknię te, 

każda w sobie, egzegezy powieści, ale jak gdyby a pek

ty, punkty widzenia, z jakich możemy spoglądać na tekst. 

Czemu ich dwanaście akurat? Bo tyle s ię u rodziło w gło

wie autora tego artykułu. Nie m a powodu, aby te j listy da

lej nie uzupełniać i komplikować. 

1 Zacznijmy od tego, co p r ponuje 

sam pisarz : od czerni. Ta metafora organizuje pow ieść, 

bo jest jakby wzięta z realności , obrazuje nocne niebo 

najeżone gwiazdami tworzącymi coś jakby k z tałty, 

układy obdarzane przez tysiąclecia nazwami. Tu 

Orion, ówdzie W ielki i Mały Wóz, gdzie indziej Panna 

czy Strzelec. Ale przecież te „ksz tałty" są z zewnątrz 

narzucone, skra jnie arbit ralne, choć niek tórzy przypi suj. ą 

im oddziaływanie na ludzkie życi e. Nie wiadomo wi c, 

czy patrząc na niebo widzimy coś, co obiektywnie 

istnie je, czy coś, co sami wymyślili śmy i złożyli śmy w ca

łość. Początkiem myślenia Gombrowicza w Kosmosie 

zdaje się być ten obraz nocnego n ieba, które znaczy i nie 

znaczy jednocześnie, a w każdym razie jes t n ieus tannym 

wyzwaniem dla intelektu. Te j czerni nieba odpowiada 

inna czerr1 - m rok wewnętrzny człowi eka, który o sobie 

wie niewiele, nie panuje nad własnymi odruchami i emoc

jami, a w dodatku nie zna ani przyszł ści , ani swego 

przeznaczenia, można więc powiedzieć, że otoczony jest 

ciemnością i no i j ą w sobie. Ta c iemność zr z tą nie musi 

być czarna dosłownie : pierwsz zagadki Kosmosu autor 

zadaje w oślepia j ącym . łońcu . „Czarno od słońca " - mówi 

się już na pierwszej stron ie powieści, gdzie św i a t j,awi 

się jako nieobjęta masa drobin doskonal o ~ wi tlonych, 

ale jakby obramowanych czernią, bo trudnych, jak 

gwiazdy, do złożenia w j kąkolwiek cał ' ć. Kosmos po 

grecku to „świat pojęty jako wewnętrzn i uporządkowana 

harmonijnie zbudowana całość; przeciwieństwo 

chaosu". U Com browi za tytuł powi eśc i zda j się zatem 

być albo szyders twem, albo znaki. m nieziszczalnej 

t sknoty - tak jak to światło czernią stale podszyte. 
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2 . Cóż nam w tej czerni świta? Najbardziej 

oczywistym sposobem czytania Kosmosu była lektura 

ujmująca powieść jako historię budowania sensu z natłoku 

faktów i przedmiotów. Bohater próbuje zrozumieć, o co 

chodzi: dlaczego wróbel został powieszony, jaki sens mają 

inne znalezione we współpracy z Fuksem „znaki" (strzałka 

na suficie, wiszący patyk, wbita stalówka itd.). Prędko 

jednak okazuje się, że szeregi faktów nie domykają się, 

w międzyczasie z kolei powstają nowe - równie 

niedomknięte. Co gorsza, bohater nie bardzo wie, czego 

właściwie szuka: podobieństwa łączącego poszczegól

ne fakty? Ale co z tego, że fakty są do siebie podobne? 

Szeregi tych „podobnych do siebie 11 faktów mają jak 

gdyby do czegoś prowadzić, ale to coś jest słabo określo
ne, niewyobrażalne. Jeszcze raz okazuje się, że człowiek 

poszukujący szuka tak naprawdę zawsze tego, co już wcze

śniej było mu znane. W przeciwnym przypadku 
natychmiast się gubi. 

Ci, którzy czytali Kosmos jako historię o (bezsku

tecznym) poszukiwaniu sensu, natrafiali szybko na lite

racki wzorzec, który leżał na podorędziu i pozwalał przy

najmniej określić przynależność utworu Gombrowicza do 

jakiegoś typu literatury. Tym typem miała być francuska 

„nowa powieść
11 

- zjawisko nader popularne w czasach, 

gdy Kosmos powstawał. Powieści Michela Butora, 

Nathalie Sarraute czy zwłaszcza Alaina Robbe-Grilleta 

wykorzystywały często wzorzec romansu kryminalnego, 

ich bohater próbował rozwiązać jakąś zagadkę, 

ale najczęściej bezskutecznie, bowiem świat, w jakim 

działał, był paradoksalny, ulepiony z literatury i dlatego 

rządzący się innymi prawami niż potoczna rzeczywistość. 

To w „nowej powieści" na porządku dziennym zdarzać 

się mogły sytuacje, w których bohater odkrywa, że sam 

gra decydującą rolą w wydarzeniach, których sprawcę 

chce wykryć. Istnienie u siebie jakiejkolwiek zależności 

od młodych Francuzów Gombrowicz odrzucał z zasady, 

demonstracyjnie kpiąc z nudnych i chudych „zupek dla 

literatów 11

1 jakimi miały być dla niego książki Butora 

czy Robbe-Grilleta. I rzeczywiście : o ile tamci tworzyli 

raczej nowe formy powieściowe, swego rodzaju sztuczne 

łamigłówki bez wyraźnego odwołania do rzeczywistości, 

o tyle Gombrowiczowi zależało naprawdę na tym, by 

przedstawić grozę, jaka dotyka cz iowieka stojącego 

naprzeciw Bytu. I choć Bytu tego nie da się nigdy dotknąć 

bezpośrednio ani zrozumieć w pełni , to ból, strach czy 

ciekawość, jakie przeżywa człowiek, są prawdziwe. 

3. Michał Paweł Markowski w swojej niedawno 

wydanej książce o Gombrowiczu, która nie darmo nosi 

tytuł Czarny nurt. Gombrowicz, świat i literatura, kładzie 

nacisk na niesamowitość świata. Owa niesamowitość 

- tak często w wielu powieściach, opowiadaniach, 

sztukach teatralnych i zwierzeniach wspomnieniowych 

Gombrowicza opisywana - to freudowskie Unheimlich, 

coś, co się nie da je opanować, bo jest naprawdę Obce. 

Kosmos można z pewnością czytać jako opis spotkania 

z tym, co nieoswajalne i dlatego budzi lęk. Ale Gombro

wicz niesamowitości szuka nie w jakichś paranormalnych 

zjawiskach, tylko w tym, co bohaterów otacza i wydaje 

s i ę na pozór zupełnie zwykłe. Właśnie zwykłość , zdaje 

się mówić Gombrowicz, jest najbardziej niezwykła, 

bo likwiduje szczególny, niejako wydzielony status 
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tego, co należy do świata tradycyjnej niesamowitości. 

U Gombrowicza niesamowite może być wszystko, bo ze 

wszystkiego oko obserwatora wyabstrahować może jakiś 

nieoswajalny, niezrozumiały element. Stąd biorą się te 

prawdziwie niezwykłe opisy ręki Leny czy skóry Kulki, 

pokrytej zawiłą ornamentyką plam i złuszczeń. „Była jak 

sufit" - powie Witold, ale przecie sufit ze swymi „znakami" 

odsyła do nocnego nieba z gwiazdozbiorami. Bystry wzrok 

umie więc wykryć tajemnicę na wszystkich poziomach 

Bytu. 

4 . Jest wszelako pewien sposób, by grozę niezro

zumiałości Bytu ominąć. Można po prostu potraktować 

świat jako komunikat nadany do nas przez Boga. Wtedy to, 

co zdaje się kompletnie bezsensowne, zyska przynajmniej 

jakiś sens postulowany. W tym kierunku zdaje się zmie

rzać Fuks. Fuks niestrudzenie szuka sprawcy powieszeń 

i autora rozsianych (jak wierzy) po okolicy znaków, ko

goś, komu można byłoby zadać zasadnicze pytania: po 

co to zrobiłeś? i: jaki jest sens twoich działań? Detektyw, 

którym Fuks próbuje być, szuka oczywiście złoczyńcy , 

ale widać od razu, że ten typ poszukiwań, jaki prowadzi, 

nie napotyka nigdzie na granicę, rozlewa się dość swobod

nie na wszystkie możliwe fakty. Gdzieś w tle zawieszone 

więc pozostaje pytanie: kto ten świat tak urządził , komu 

wystawić raci1unek za dobre i za zle, no i wreszcie: co mó

wią do nas znaki, które odkrywamy wokół - i czy w ogóle 

są one znakami. 

Pytanie o stwórcę wszechświata jest stare jak ludz

kość. Wiąże się ono ściśle z innym pytaniem: czy wszech

świat jest składny, czy można w nim odnaleźć jakiś przed-

ustawny ład i sens, a więc - co się z tym wiąże - czy ktoś 

go obmyślił i wykonał, czy powstał samorzutnie i bez inge

rencji jakiejś wyższej myśli. Gombrowicz, który przedsta

wiał się jako ateista, wciąż wokół tematu Stwórcy-Demiur

ga krążył, ponieważ pytanie o jego egzystencję zadaje cią

gle na nowo ludzka kultura. Tego dylematu rozstrzygnąć 

się nie da, można jednak - i to właśnie robi Gombrowicz 

w Kosmosie - wpisać go w dramaturgię wielkich pytań 

powieści, nadając mu niejako twarz: twarz Fuksa, który 

- odrzucony przez szefa z pracy, Drozdowskiego - sam dla 

siebie szuka racji istnienia. Tę rację istnienia znajduje Fuks 

w funkcji detektywa, który jest w istocie obrońcą sensow

ności świata jako tworu czyjejś intencji. 

5 . Fuks odgrywa wpierw w powieści rolę 
pierwszoplanową, ale w drugiej części książki gdzieś się 

zapodziewa, tzn. istnieje, ale już nie gra w tej historii 

pierwszych skrzypiec. Wraz z nim schodzi z wokandy 

problem Sprawcy, a na czoło wysuwa się inny problem 

i inny mistrz ceremonii , z którym bliższy kontakt 

nawiązuje Witold. Jest to ojciec Leny, Leon. 

Leon nie szuka sprawcy zdarzeń, bo rozszy

frowywanie sensu świata jako czegoś is tn iejącego obiek

tywnie praktycznie go nie obchodzi . Namiętnością Leona 

jes t poszukiwanie rozkoszy. Tej rozkoszy zażywać musi 

pokątnie, bez afiszowania się, w strachu przed żoną i zna

jomymi, a zatem musi z nią uciekać w najbardziej osobistą 

z możliwych kryjówek, to znaczy w siebie samego. Leon

-onanista musi pozwolić, aby świat wszedł w niego i stał 

się przedmiotem jego zabiegów. Opowieść o tych małych 

przyjemnostkach zaczyna niewinnie - od opisu zabaw 
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kulkami chleba czy językiem - by wpleść w nią ni stąd ni 

zowąd uwagę o zogromnieniu ciała, które pod wpływem 

tych praktyk staje się wielkie jak cały kraj: „swędzi p ana 

pięta to jakby gclzi ś daleko na Wołyniu". W ten sposób, 

ni epost rz eżenie, świat wchłonięty i prze tworzony przez 

Leona staje się wielkim teatrem erotycznym - niejako 

w zgodzie z taką filozofią poznania, która mówi, 

że z obi ektywną rzeczywi stością człowiek nigdy 

się nie styka, ma natom iast zawsze kontakt z obrazem 

świata we własnej p sychice, ob razem, z któ rym poczyna 

so bie tak, by mieć z ni go j akiś osobisty pożytek. 

Na tej drodze łatwo dojść do wniosku, że ukrytą 

tre ' cią Kosmosu jest nad wszystko erotyzm - zresztą 

wieloraki. Inte rp reta torzy powieści dochodz ili tu do róż

nych wniosków. Jako powieść „onanistyczną" odczytywał 

go jeden z p ierw zych interpretatorów, Anton i Libera -

i owa ona1 ia miała u zasad n ienia n ie tylko w zabawach 

au toerotycznych Leona, ale też w ogólnym nastawieniu 

pisarza, który z Ko mosu uczynił dzieło niejako „wsobne", 

nie szukające dla vvyjaśnienia swych zagad k żadnej 

zewnętrznej in tanc ji, tylko pop rz s ta jące na ciągłym 

składaniu i rekombi nacji własnych elementów: słów, 

motywów. Można jednak czytać rotykę Kosmosu inaczej , 

np. homoerotycznie - i to w wersji zarówno mę kiej, jak 

kobiecej . W pierw szej stanie s ię ważna dziwna „ niemoż

ność", nie pozwalająca Witoldowi na zb li żenie do Leny 

i rzeczywistą namiętność, a także osobliwe włożenie 

palca w usta powieszonemu Ludwikowi - analogon 

niedozwolon ego przez obyczaj homoseksualnego aktu 

erotycznego. W drugiej w ers ji należałoby przyj rz eć 

się relacjom pomiędzy Leną i Katasią, w których 

dopatrzyć się można sygnałów ukry tego związku 

intymnego, kontrastu jącego z pewnym uczuciowym 

chłodem, jaki panuje w sto unkach Leny z Ludwikiem. 

Autorami obydwu wersp homoerotycznej lektury 

utworu są moi studenci - i w samej rzeczy nie można 

w ż aden sposób dowieść, iż nie mają racji. Kosmos jest 

bowiem powieścią w sensie interpre tacyjnym otwartą, 

dopuszczającą nieograniczoną liczbę możlivvych, 

tj. koherentnych i opartych na prawdziwych przesłankach 

wersji odczytania se·1su dzi eła lub motywacji zachowań 

bohaterów. Na dowód tego można dokonać innych jesz ze 

erotycznych interpretacji Kosmosu: pop rzez voyeuryzm, 

ekshibicjonizm, sadyzm - co kto woli. I powieść znów 

„otworzy się" - bo erotyka naprawdę napędza jej 

wewnętrzny mechanizm - ale otworzy się zawsze tylko 

częściowo, gdyż brak jej niejako zwornika. Mogłoby być 

nim może owo sławetne „powieszenie Leny", do którego 

popycha bohatera wewn(;trzna logika opowiadania, 

ale można podejrzewać, że to tylko mrzonka, bo i w tym 

wypadku świat odpowiedziałby na ten drasty zny akt 

nową, jak zawsze niedomkniętą, serią zdarzeń dom a

gających się włączenia w logiczny schemat konstrukcyjny. 

I . Treść erotyczna istnieje więc w Kosmosie, 

ale powieść opowiada raczej o kl ęsce erotyki, która 

nie może się zrealizować lub realizuje pokraczn ie 

- jak np. w wypadku Lulusiów, Jadeczki i Tola. Może więc 

opowiada nam Gombrowicz raczej dzieje resentym entu, 

a Kosmos jest historią o niewygodzie istnienia i nie

możności kochania? W samej rzeczy w tej opowieści 

więks zą może rolę odgrywają powstające między ludźmi 

emocje negatywne, co pozytywne: idiosynkrazja, którą ma 
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Drozdowski na punkcie Fuksa, swoista niechęć Witolda 

do rewelacji kolegi, skojarzenie usteczek Leny i Katasi, 

które w świadomości Witolda likwiduje normalny pociąg 

do dziewczyny, nieporozumienia między Ludwikiem 

i Leonem, Leonem i Kulką, złośliwości Lulusiów pod 

adresem Jadeczki i Tola. Zaiste, więcej tu między ludźmi 

kłopotów i trudności niż spolegliwej kooperacji, więcej 

wzajemnych ranień niż karesów. 

1. To prawda, ale też trudno nie zauważyć, że wokół 
międzyludzkich relacji (niekoniecznie erotycznych) budują 

się ważne struktury powieści. Jeśli spojrzeć na Kosmos 

jako dzieło organizujące się wokół Witolda i Fuksa, to 

okaże się, że z tego punktu widzenia najważniejsza będzie 

treść „detektywistyczna" książki, poszukiwanie „sprawcy", 

szukanie logicznego klucza do zdarzeń. Fuks, jak się rzekło, 

będzie też gwarantem metafizycznej interpretacji świata. 

Patrząc z kolei na powieść ze strony Witolda i Leona, 

dostrzeżemy raczej jej treść psychoanalityczną, a działania 

postaci ukażą się nam jako próba realizacji erotycznych 

popędów, z czym skojarzona będzie skrajnie subiektywna 

wizja rzeczywistości. Witold z Leną animują z kolei 

wzorzec gatunkowy romansu, tyle że obrócony na nice, 

bo niejako „zanieczyszczony" przez obecność Katasi 

i Ludwika, wykolejających normalne zaloty. W jeszcze 

większym stopniu przyczyni się do tego pojawienie się 

Lulusiów, Jadeczki i Tola. Można ten wykaz związków 

między osobami dalej poszerzać i komplikować. 

Jak widać, Kosmos możemy oglądać także jako 

mały katalog typów relacji międzyludzkich, przy czym, 

co ciekawe, do każdego z owych typów przypisana jest 

jakaś gatunkowa wersja prozy, a wraz z nią - pewna 

koncepcja filozoficzna świata. 

8. Dotychczasowe próby interpretacyjne budowały 
niejako otwarte modele lektury. Może jednak jest taki , któ

ry zamknąłby formułę powieści w zgrabną dychotomię? 

Pomysł takiego rozwiązania nasuwa nam postać Katasi, 

która „us ta miała z jednej strony jak gdyby nadcięte i to 

ich przedłużenie, o odrobinę, o m ilimetr, powodowało 

V\rywinięcie wargi górnej, uskakujące, czy wyślizgujące się, 

prawie jak płaz, ta zaś oślizgłość uboczna, uboczna, umy

kająca, odstręczała zimnem płazowatym, żabim , a jednak 

mnie z miejsca rozgrzała i rozpaliła będąc ciemnym przej

ściem, wiodącym do grzechu z nią płciowego, śliskiego 

i śluzowatego". Dziwny obraz: Katasia jest bowiem 

za jednym zamachem wnętrzem i zewnętrzem, skórą 

i śluzówką, poglądem zewnętrznym - i prywatnym, we

wnętrznym odczuwaniem, tym, co oficjalne, dozwolone 

- i „śluzowatym", niepokojącym grzechem. Taką podwój

nością żyj e cała powieść, która jest historią pewnych kon

kretnych ludzi i „obiektywnych" wydarzeń, ale też zara

zem historią ciemnych, nie do końca wyraźnych emocji 

i obsesji . Wszystko w Kosmosie ma - jak Katasia - swoja 

s tronę oficjalną i nieoficjalną, awers i rewers, aspekt ra

cjonalny i irracjonalny. W ten sposób ta dziwna dosyć 

gosposia, budząca ambiwalentne skojarzenia, staje się 

niespodzianie modelem świata powieści i zarazem mo

delem udziału jednostki ludzkiej w świecie . Bo nasze 

uwikłanie w świat polega z jednej strony na wchłanianiu 

go zmysłami i całym ciałem, a z drugiej - na świadomym 

współudziale, w którym udział bierze jakieś „ja" społeczne. 
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To pierwsze kojarzy się z erotyką, to drugie - z międzyludz

kim dramatem. W sferze pomiędzy nimi rodzi się niewygo

da, stop pożądania i wstrętu, zasadnicza niepewność co do 

natury rzeczywistości i natury naszej własnej egzystencji. 

9 . Ta dychotomia, której modelem jest Kata

sia, da się jednak inaczej jeszcze wykładać. Bo w świe

cie Kosmosu bohaterowie bądź to szukają wyjaśnie

nia zdarzeń poprzednich poprzez aranżację nowych, 

a zatem budują rzeczywis to ść dynamiczną i dramatycz

ną, bądź dążą do powtórzeni a, tego, co już było, rozkoszo

wania się wieczną repetycj ą. Do pierwszego typu należy 

Fuks, który, jak się rzekło, rozpaczliwie szuka jakiegoś 

uzasadnienia własnej egzystencji jako „detektyw" (ina

czej musiałby wiecznie przeżywać swoje odrzucenie przez 

Drozdowskiego), do typu drugiego - Leon, niestrudzenie 

zajęty powtarzaniem: erotycznie naznaczonych zabaw, 

dziwacznie zniekształconych słów - wraz z symbolicznym 

„bergiem" - wreszcie aranżacją rytuału przypomnienia/ 

powtórzenia swej zamierzchłej przygody z kuchtą . Po

wtórzenie staje się tu wieloznaczne: jest w nim pewna 

mechaniczność, jak w erotycznym akcie powtarzalność 

ruchów frykcyjnych - ale też marzenie o zatrzymaniu 

czasu, o przywróceniu przeszłości. Leon aranżujący (na 

próżno i byle jak} obrządek „powtórzenia" swej przygody 

z kuchtą staje się parodią Kierkagaarda, żądającego od Boga, 

aby przywrócił mu ukochaną . Na skrzyżowaniu dramatu 

i powtórzenia, rozgrywa się cała historia poszukiwania 

sensu w powieści, jest ona bowiem raz próbą odkrywania 

logicznych wynikań między zdarzeniami, mnym razem 

odsłanianiem ich podobieństwa. 

1 O . Czy jednak da się Kosmos odczytać jako 

dzieło zmierzające do postaci logicznej i racjonalnej? 

Zdaje się on być raczej tekstem odsłaniającym groteskowy 

aspekt rzeczywistości. Wizja groteskowa powstaje 

zazwyczaj wtedy, gdy świat znany nam rozbijemy 

na drobne kawałki i spróbujemy je składać na nowo, 

wedle poniekąd obłędnych reguł. Tak z pewnością jest 

ze światem Kosmosu, który atakuje czyteln ika już od 

pierwszej stroniczki rozdrobnieniem, powodującym 

zerwanie więzi sensu i zależności między poszczególnymi 

ziarenkami tej rozrzuconej mozaiki. Oto tło, na którym 

zaraz pojawi się powieszony wróbel: „Ziemia była goła, 

ale miejscami nachodziła ją trawa krótka, rzadka, walało 

się tu sporo rzeczy, kawałek zgiętej blachy, patyk, drugi 

patyk, tektura podarta, patyczek, był też żuk, mrówka, 

druga mrówka, robak nieznany, szczapa i tak dalej i dalej, 

aż ku zaroślom u korzeni krzaków". No cóż, tak napraw

dę wygląda rzeczywistość; jes t bezładnym nagromadze

niem różnych przedmiotów lub fragmentów przedmio

tów. Umysł ludzki dokonuje w tym zazwyczaj selekcji, 

zauważając to, co „godne zauważenia ", pomijając natomiast 

całą resztę. 

W Kosmosie o uwagę dopomina s ię wszystko -

i tego nie mogą znieść władze poznawcze, które opanowu

je obsesja składania drobin w całość . 

Przyjrzawszy się dokładniej, dostrzeże-

my, że zasadzie przepełnienia, rozbicia na fragmen

ty i składania na nowy dziwaczny sposób podlega 

w powieści niemal wszystko: drobiny, z których składa 

się obraz świata w zasięgu wzroku, przedmioty, części 

ciała, słowa, zdarzenia, jednostki fabularne. Ekscentrycz

ność Kosmosu polega na tym, że autor i jego bohater od-
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maw1aią widzenia rzeczywistości na sposób stereotypo

wy, według jakichś czytelnych, znanych wcześniej reguł. 

Rezultatem jest rekombinacja i zadawanie wciąż od nowa 

podstawowych pytań o sens i „składność" świata. 

11. Takie pytania o sens zadaje się jednak w powieści 
na szczególny sposób. Wynika on ze światopoglądu 

radykalnie ateistycznego: opuszczenie rodzinnego domu 

przez Witolda i przyjazd do Zakopanego to są zdarzenia 

niejako symboliczne, oznaczające ostateczne zerwanie 

ze światem rządzonym przez pewne tradycyjne sposoby 

postrzegania i rozumienia, sposoby zakorzenione bądź to 

w światopoglądzie religijnym, który w każdym elemencie 

świata dopatruje się boskiego planu i konsekwentnego 

znaczenia, bądź przynajmniej w dziedzictwie ludzkiej 

kultury. W Kosmosie - przynajmniej z chwilą, gdy Fuks 

traci swą rolę mistrza ceremonii - to wszystko zostaje 

zawieszone: porządek świata układa się niejako od zera 

- dlatego jest on tak skrajnie dziwaczny. 

W tym świecie na nowo ułożonym i pozbawionym 

metafizycznej sankcji sacrum jednak nie znika, przybiera 

tylko nową, bluźnierczą postać. Jego dysponentem jest 

Leon - „kapłan świństwa ", o którym Witold nie bez 

powodu powiada, że jest „pobożny ". To Leon bowiem 

organizuje swoiste „nabożeństwo" wokół swej pamiętnej 

erotycznej przygody sprzed lat - tak właśnie, jak msza 

święta jest przypomnieniem i powtórzeniem Ostatniej 

Wieczerzy. Inną , krwawą ofiarą na ołtarzu sensu ma być 

zaraz potem niespełnione powieszenie przez Witolda Leny. 

Kosmos, który na wstępie objawia nam świat pozbawiony 

ładu i odsyłającego w zaświaty porządku znaków, kończy 

się niespodzianie jako projekt czarnej mszy, jest historią 

o niezbywalnej potrzebie sacrum - nawet w świecie 

pozbawionym Boga. 

1 2 . Czym jest więc Kosmos ? Opowieścią 
o „stwarzaniu się rzeczywistości " - jak mówił autor. Ale 

przecież także - opowieścią o stwarzaniu się powieści. 

Narrator tej historii wielokrotnie zwraca się do czytelnika 

z uwagami dotyczącymi samego procesu opowiadania, 

zwierza się z kłopotów i trudności. Najgłośniejszy z tych 

autotematycznych fragmentów jest początek rozdziału II: 

„Nie potrafię tego opowiedzieć ... tej historii .. . ponieważ 

opowiadam ex post. Strzałka, na przykład .. . Ta strzałka , 

na przykład ... Ta strzałka wtedy, przy kolacji, nie była 

wcale ważniejsza od szachów Leona, gazety lub herbaty, 

wszystko - równorzędne, wszystko - składające się 

na daną chwilę, rodzaj współbrzmienia, brzęczenie 

roju. Ale dzisiaj, ex post, wiem, że strzałka była 

najważniejsza , więc opowiadając wysuwam ją na czoło, 

z masy niezróżnicowanej faktów wydobywam konfi

gurację przyszłości. A jak opowiadać nie ex post? Czy więc 

nic nigdy nie może zostać naprawdę wyrażone, oddane 

w swoim stawaniu się anonimowym, nikt nigdy nie zdoła 

oddać bełkotu rodzącej się chwili, jak to jest, że, 

urodzeni z chaosu, nie możemy nigdy z nim się 

zetknąć, zaledwie spojrzymy, a JUZ pod naszym 

spojrzeniem rodzi się porządek kształt " . 

Bardzo celne. Ale przecież Witold opowiada 

tu historię fikcyjnego „siebie", biorącego udział 

w powieściowych zdarzeniach 

konstruującego powieść. Jako autor 

jednocześnie 

Kosmosu miał 
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raczej inne kłopoty. Utwór Gomb rowicza jest historią , 

która w nim samym rodziła się opornie, długo, 

wędrowała w postaci maszynopisu z Argentyny 

do Berlina, by wreszcie do ostatecznej postaci 

dojrzeć we Francji i ukazać sic; drukiem w roku i965. 

W każdym razie ostatnie dzieło powieściowe Gombro

wicza odczytuje się często jako sumę jego twórczoś ci, rów

nież dlatego, że towarzyszy mu najwyższa autorska świa

domość kłopotów, jakie wiążą się z przenoszeniem 

porządku zdarzeń (rzeczywistych lub fikcyjnych) 

w porządek opowieści. Bo także opowieść jest - przemie

niającym się mozolnie i nigdy w całej pełni z chaosu 

w kosmos - nagromadzeniem słów, zdań, opisów, 

zdarzeń uchwyconych w języku . W Kosmosie rodzi 

się więc pewna rzeczywistość, ale też rodzi się wraz 

z nią sama opowieść - te dwa procesy są nierozerwalne. 

* * 
* 

Autor miał rację, że do odczytania sensów Kosmosu 

wiedzie długa droga - dopiero w ostatnich latach ta 

odsunięta wpierw na ubocze przez inne, sławniejsze utwo

ry powieść stała się natchnieniem dla dziesiątków nowych 

badaczy. Ale czy rozumiemy Kosmos? Powiem ostrożnie, 

że próbujemy dziś rozumieć jego trudności i wielość 

możliwych języków interpretacji. Co ma jednak z tą 

wi elością począć teatr? Przecież nie może - jak to się zdarza 

czytelnikom i krytykom prozy - zawiesić ostatecznych 

sądów i cieszyć się wieloznacznością tekstu. Inaczej 

niż w przypadku lektury prozy, gdzie bohater jes t dość 

abstrakcyjną figurą proj ektowaną przez tekst, w teatrze 

przybiera on postać żywego człowieka, aktora, który na 

scenie, w obecności widowni, przechodzi rozterki, angażuje 

się w ryzykowne eksperymenty, cierpi, kocha, nienawidzi 

i popełnia zbrodnie. Reżyser przedstawienia musi być 

w jakiś elem ntarny sposób solidarny ze swym bohaterem, 

nie wolno mu zanadto oderwać się od rzeczywistości, 

odchodząc w rejony filozoficznych spekulacji. Interpre

tacja teatralna jego przygód nie powinna być nigdy od 

rJzu gotowa - jako taka czy inna koncepcja - przeciwnie: 

ona się zawsze tworzy na oczach widza, wciągając go zresztą 

w swój proces osobiście. 

Na cóż w ięc reżys rowi „dwanaście Kosmosów", 

o jakich tu była mowa ? Pewnie jako punkt wyjśc ia, 

horyzont myślowy, nigdy jednak jako pęk jednocześnie 

i wspórbieżnie realizowanych pomysłów na spektakl, 

który od takiego nadmiaru z pewnością by się rozlec iał. 

Kosmos Jerzego Jarockiego ma zatem za zada

nie przede w szystkim opowiedzieć historię Witolda 

i jego partnerów jako fabułę detektywistyczną i jedno-

z 'nie romans - to są motory poruszają e wyobra

źnią postaci scenicznych i widzów, odwołują się bo

wiem do długiej literack iej sceniczne j tradycji. 

Ale te dwa komponenty pozos tają z sobą w stanie 

konfliktu, co powoduje, że stylistyka teks tu, a wraz za 

nią także stylistyka spektaklu sta ' się musi nie pój na, 

bohater bowiem wciąż s ię w swoich u siłowaniach 

kompromituje i ośmiesz a. Rządzi więc stylem widowiska 

stop goryczy i śmieszności , groteskowy aliaż, który na 

koniec prowadz ić musi jednak do refleksji pow:1i. nej, 

kiedy widz przedstawienia dostrzeże, iż śmieszności 

bohatera są jego własnymi , nieuni knionymi w życiu 
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śmiesznościami, a kompromitacja jest obustronna 

- jak zawsze w przypadkach, gdy ośmieszany jest 

podglądający (z widowni) , i podglądany (na scenie). 

Lektura Kosmosu może nas zatem prowadzić 

w kierunku refleksji nad językiem czy formą 

powieściową, w stronę rozważań nad filozoficznymi 

implikacjami tekstu - ale oglądając spektakl, musimy 

prz de wszystkim rozstrzygać, jakiej natury związki 

istnieją pomiędzy Witoldem i Leną, co w ich działaniach 

wynika z autentycznych uczuć, co zaś jest wynikiem 

samooszustwa, ucieczki w czynności zastępcze. 

Teatr jest bowiem miejscem, w którym wciąż od 

nowa zadaje się pytanie o relacje między prawdą 

a udaniem czy grą, a deklaracje postaci scenicznych wciąż 

od nowa się kwestionuje, zwłaszcza że sami bohaterowie 

nie do końca wiedzą, co w nich rzetelne i jednoznaczne, 

a co (niekiedy bezwiednie) skłamane. W t n właśnie 

sposób erotyka - z pogwałceniem znanej nam logiki -

może tam wyrażać się w okrucieństwie i zbrodni. Ale któż 

u Gombrowicza wierzy w logikę? Chyba tylko Ludwik, 

który od swej racjonalności i zdrowego rozsądku zadynda 

w końcu na pasku od spodni. 

Pytania zadawane przez powieściowy tekst 

są więc skomplikowane i wielowarstwowe, pytania, 

które niesie z sobą spektakl - prostsze, ale nie jako 

bardziej dotkliwe, wciągające widza w swoją drastyczność 

i niestosowność. Pierwsze bowiem, co teatr Gombrowicza 

musi złamać - to bariery stawiane przez reguły taktu 

i dobrego wychowania. Poza nimi dopiero, w czarnej/białej 

nieskończoności wszechświata, szaleje Kosmosu dzikość 

i wyuzdanie. 

.... .... 

en 

....... 
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WITOLD GOMBROWICZ 

powieściopisarz, dramaturg i eseista. 

Urodzit się 4 sierpnia 1904 

w Małoszycach pod Opatowem. Syn 

ziemianina i przemysłowca, wywodzit 

się ze starej rodziny szlacheckiej. 

W 1911 zamieszkał z rodzicami 

w Warszawie gdzie ukończył 

gimnazjum św. Stanisława Kostki 

( 1922), a potem studia prawnicze 

na UW (1927). Po ukończeniu prawa 

wyjechał do Paryża, gdzie s tu d iował 

filozofię i ekonomię. Potem zaczął 

pracę w sądownictwie, ale po udanym 

debiucie tomem groteskowych 

opowiadań Pamiętnik 

z okresu dojrzewania ( 1933) poświęcił 

się wyłącznie literaturze. Razem 

z grupą młodych pisarzy 

i intelektualistów s potykał s ię 

w warszawskich kawiarniach „Zodiak" 

i „Ziemiańska" - wtedy powstały 

jego pierwsze artykuły i recenzje 

literackie. Współpracował z pismami 

codziennymi i literackimi. Rozgłos 

w kręgu elity kulturalnej przyn io s ła 

mu powieść Ferdydurke ( 1937). Przed 

wybuchem wojny ogłos ił sztukę Iwona, 

księżniczka Burgunda (opublikowaną 

w „Skamandrze" w 1938) oraz powieść 

sensacyjną Opętani (1939). W sierpniu 

1939 wyjechał do Argentyny, gdzie 

zastała go wojna. Po kilku latach 
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dorywczych prac zatrudnił s i ę w Banku 

Polsk im w Buenos Aires (1947- 1953). 

Ignorowany przez konserwatywne 

ś rodowiska emigracyjne, żył dł uższy 

czas w literackim osam tnieniu. W 

i951 nawi ą za ł współpracę z pa ry ką 

„Kultu rą " . W 1953 na lamach tego 

czasopi sma za zą l pu blikowa swój 

Dziennik. W tym czas ie jego obecność 

na a renie literackie j, wpie rw poi kiej, 

późn i e j międzynarodowe j , s tawa ła 

s i ę coraz bardziej w idoczna. Oglosil 

wówczas ztuk tea tralną Ślub 

i s atyryczną powie ć Trans-Atlantyk. 

Następna pow i eść , Pornografia, 

ukaza ła s i ę w 1960 roku. W 1963 na 

zaproszenie Fundacji Fo rda wyj echał 

na rocz ne stypendium do Berlina 

Zachodni go. Tu nawiązał kontakt 

z niemieckimi pi sarzam i (m.in. z 

Gunter m Gras e m} oraz zaprzyjaźnil 

s ię z aus tr i a cką pisa rką Ingeborg 

Bachmann. Li te rackim wyrazem 

doświadcze r1 z tego okresu stary się 

jego głośne Berliner Notizen (1965). 

W 1964 roku przeprowad z ił s i ę do 

Royaumont pod Paryżem , gdzie jako 

s ek re ta rkę za trudnił młodą kanadyj ska 

romanistkę Ritę Labross . Jes zcze 

w tym samym roku przeniós ł się do 

Vence, na poł udniu Fran ji, gdzie 

oże nił s i ę z Ritą ( 1968) i s p ędzi ł resztę 

życia. 

W i965 roku ukazał s i ę Kosmos. 

Wkrótce też opublikował Operetkę 

( 1966), nad którą pracowa ł przez 

wiele lat. W tym czasie stal się już 

staw ny - tłumaczony na kilkanaście 

języków (łączn ie z japo r'lskim), grany 

na scenach całego św i a t a (w reżyse rii 

takich twórców jak Ernst Schrbder 

czy Alf Sjoberg), udz i e l a j ący licznych 

wyw iadów. W i967 otrzymał 

prestiżową Mi ędzynarodową Nagrodę 

Literacką wydawców (Pri x formentor ). 

Umarł 25 lipca 1969 r. w Vence. 

Pisa ł wyłączn ie po polsku , jedna k 

ze względu na zakaz publikowania 

w Polsce, do potowy lat 70. 

by ł ba rd zie j znany za granicą ni ż 

w swoim ojczystym kraju . Jego ks i ą żki 

tłumaczono na wiele języków m.in. 

hiszpański, angielsk i, francuski, 

niemiecki , włoski , holenderski , 

portugalski, serbsko-chorwacki, 

szwedzki, duński, norw ski, japor\ ki, 

kataloński, baskijski, c hiński. 

za: fan Błoń s ki , [ h as ło : „Wi told 
Gombrowi cz"[. JW :[ Li teratura polska XX 
wieku. Przewodnik encyklopedyczny 

Warszawa 2000 

Wydawnictwo Naukowe PW 
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JERZY JAROCKI 
Reżyser, pedagog, tłumacz. 

Absolwent wydziału aktorskiego 

krakowskiej PWST (1952) i reżyserii 

w Państwowym Instytucie 

Sztuki Teatralnej w Moskwie 

(GITIS, i957). 

Od początku kierował uwagę 

ku polskiej literaturze. 

jako pierwszy realizował 

debiutanckie sztuki m.in. 

Ireneusza Iredyńskiego 

(Męczeństwo z przymiarką, 1960), 

Jana Pawła Gawlika (Portret, 1962), 

Helmuta Kajzara (Paternoster, 1970). 

Wielu polskich pisarzy powierzało 

ja rockiem u 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 1964 

Matkę Witkiewicza (Stary Teatr 

w Krakowie). Polską prapremierę Ślubu 

na zawodowej scenie zainscenizował 

dopiero w roku 1974 w Teatrze 

Dramatycznym w Warszawie . 

jako jeden z pie rwszych reżyserów 

polskich zainteresował się 

współczesną literaturą amerykańską 

i zachodnioeuropej ską . Przygotował 

prapremiery sztuk: Miłość i gniew 

Osborne' a ( 1957), Po długim dniu 

zapada noc O'Neilla ( 1961 ), Zamek 

w Szwecji Sagan ( 1961), Orfeusz w 

wężowej skórze Williamsa ( 1962). 

Od i962 roku związał się na stałe ze 

Starym Teatrem, gdzie zrealizował gros 

swoich najlepszych przedstawień i do 

lat dz i ewięćdziesiątych kształtował 

współczesny rq.Jt'rtuar tej sceny (m.in. 

Matka Witkiewicza, 1964 i 1972; Tango 

Mrożka, i965; Zmierzch Babla, i967; 

Szewcy Witkiewicza, 1971; Proces 

Kafki, 1973: Sen o bezgrzesznej 

wg Żeromskiego, 1979: Mord 

w katedrze Eliota, 1982; Życie jest 

snem Calderona, 1983; Portret Mrożka, 

1988 ; Ślub Gombrowi cza, 199 1; Sen 

srebrny Salomei S łowackiego, 1993; 

Trzeci akt wg Witkiewicza, 2002). 

Gościnnie reżyserowa ł także w Tea trze 

Dramatycznym w Warszaw ie (197 2-

1982, m.in. Na czworakach Różewicza, 

1972; Rzeźnia Mrożka, 1975; Król Lear 

Shakespeare'a, 1977.: tvford w katedrze 

Eliota, 1982) i we Wrocławiu, 

w teatrach: VVs półczesnym 

(1958-1971, 1988, m.in. Pluskwa 

Majakowskiego, 1967; Sam obójca 
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Erdmana, 1988 ) i Polskim (1992-2000, 

m.in. Płatonow Czechowa, 1993; Kasia 

z Heilbronnu Kl ei ta , 1994; Historia 

PRL wg Mrożka, i998) . 

W Tea trze arodowym wyrezyserowal 

przedstawienie Błądzenie wg Witolda 

Gombrowicza (2004). 

W roku 1970 roku rozpaczą! 

współpracę z teatrami Europy 

Zachod niej: Neclerl andse Kom ed ie 

w Amste rdami e, Schaus pi elhaus 

w Zurychu ( 1972, 1973, 1984), 

Kammersp iele w Monachium (1975), 

później w Wuppertalu, No rymberdze, 

Bonn. Pracowal ponadto w Belgradzie, 

Nowym Sadzie, Czelabińsku. 

Wystawia! przewa ż nie polskich 

autorów: Gombrowi cza, Witkiewicza, 

Mrozka, )asier1skiego (rosyj ska 

prapre miera Balu manekinów), 

a także Czechowa i Babla. Za reży serię 

Zmierzchu Babla w Jugoslovensko 

Drarnsko Pozoriste dos tał główną 

nagrodę na fe - tiwalu BIT EF 

w Belgradzie ( 1980). 

Po jego tłumaczenie Wiśniowego 

sadu Czechowa, które prz ygotował 

inscenizując ten dramat w Starym 

(1975), chęt nie si ęgaj 21 inne tea try, 

także Narodowy (reż. Maciej Prus, 

2000). jes t autorem niemi ckiego 

libretta Ubu Rex (wraz z Krzysztofem 

Pe ndereckim), które nas tęp nie 

przetłumaczył na polski. 

W roku 1964 rozpaczą ! pracę 

pedagogiczną w PWST w Krakowie. 

Niektór' spekt akle dyplomowe 

porównyv.rane były z jego na jlepszymi 

przedstawieniami na scenach 

zawodowych, za praszane na fest iwale 

zagraniczne m.in. Akty (własny 

scenariusz) do Kennedy Center 

w Was zyngtonie (1972), Pieszo Mrożka 

do Kolonii ( i98 1), Samobójca Erd mana 

do Bratys ł awy (1988). Od roku 1991 

jest profesorem zwycza jnym sztuki 

teatralnej, od 1994 cz ronkiern czynnym 

Polskiej Akademii Umiejętności. 

W 2000 roku ode brat doktorat honoris 

causa Uniwe rsytetu jagiellońskiego 

w Krakowie. 

jest laureatem wielu pres tiż owych 

nagród, m.in. im. Schillera ( 1967), 

im. Boya ( 1970), Ministf'rstwa Kultury 

( 1971, 1997), im. Swinarskie;;o 

( 1977), honorowej Fundacji Kultury 

Polskiej (2000). Za przedstawienie 

Mord w katedrze Eliota otrzyma! 

nagrodę podziemnej „Solidarnośc i" 

(1982). Powtórnie dostał ją za 

Życie jest snem Calderona ( 1983 ) 

i po raz trzeci za Portre t Mrożka 

( 1988). Ostatnio otrzyma! honorową 

nagrodę Ogólnopolskich Konfrontacji 

Tea tralnych „Klasyka Pol ska" 

w Opolu za wybitne inscenizacje sztuk 

Stanisława Ignacego Witkiewicza na 
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scenach polskich w latacl11964- 2003 

oraz nagrodę specjalną OKT za próbę 

syntezy dzieła Witolda Gombrowicza 

w spektaklu Błądzenie wg Witolda 

Gombrowicza z Teatru Narodowego w 

Warszawie (2005). 

JERZY JUK KOWARSKI 
Absolwent Wydziału Architektury 

Wnętrz warszawskiej ASP (1973). 

W latach 1981-1998 był etatowym 

scenografem Starego Teatru w 

Krakowie. Debiutowa! w roku 1973 

scenografią do Upiorów Ibsena w reż. 

Henryka Baranow,,;kiego 

w Teatrze Polskim w 

Bydgos:.:czy. 

Projekt scenografii do 

Wiśniowego sadu Czechowa 

w Starym Teatrze (1975) 

by! początkiem jego stałej 

współpracy z Jerzym 

Jarockim. Zrealizowali wspólnie m.in. 

w Starym Teatrze: Sen o bezgrzesznej 

wg Żeromskiego (1979), Mord 

w katedrze Eliota ( 1982), Życie jest 

snem Calderona (1983), Portret Mrożka 

(1988), Słuchaj, Izraelu' Sity (1989) 

Grzebanie wg Witkiewicza ( 1996), 

Fausta Goethego ( 1997), Trzeci akt 

wg Witkiewicza (2002); w Teatrze 

Dramatycznym w \Narszawie: Pieszo 

Mrożka (1981), Mord w katedrze 

Eliota (1982); w Teatrze Polskim 

we Wrocławiu: Pułapkę Różewicza 

( 1992), Historię PRL wg Mrożka ( 1998), 

Wujaszka Wanię Czechowa (2000). 

Trzykrotnie realizowali wspólnie Ślub 

Gombrowicza (Dramski Centar 

w Nowym Sadzie, 1981; Hochschule 

der Kl.inste w Berlinie, 1989 ; 

Stary Teatr w Krakowie, 1991). 

Współpracowali przy realizacjach 

Balu manekinów jasieńskiego w 

Teatrze im. Cwillinga w Czelabińsku 

(1976), Zmierzchu Babla w Dramsko 

Pozoriste w Belgradzie (1979) i w 

Schauspielhaus w Zurichu ( 1984), 

Rewizora Gogola w Schaus-pielhaus 

w Wuppertalu (1982), Życie jest 

snem Calderona w Schauspielhaus w 

Norymberdze (1984) , Portretu Mrożka 

w Kammerspiele Bad Godesberg 

w Bonn (1996). 

jest autorem scenografii do 

przedstawiefl m.in. Henryka 

Baranowskiego w Teatrze Polskim 

w Bydgoszczy: Pokojówki Geneta, 

1975; Publiczność zwymyślana 

Handkego 1975), Magdaleny 

Bączewskiej (Końcówka Becketta, 

Teatr Polski w Bydgoszczy, 1976), 

Izabelli Cywińskiej (w Teatrze Nowym 

w Poznaniu: Turoń Żeromski<"go , 1977; 



Bunt. Zdarzenie teatralne Ratajczaków, 

i977; Laźnia Majakowskiego, 1978; 

Zabawa Mro żka, i979; Rewizor 

Gogola, i 980; Judasz z Kariothu 

Rostworo\v skiPgo. 198 1; w Teatrze 

Ateneum w W arszaw ie : Antygona 

w Nowym jorku Głowackiego, i993), 

Janusza Nycz a ka (w ea trze Nowym 

w Poznaniu: A wantura w Chioggi 

Goldoni ego, 1975; Letnicy 

Gorki ego, i 976; Czerwony kogut 

leci wprost do nieba Bulatovica, 

i978), Jarosława Kuszewski ego 

(Wieczór Trzech Króli Shakespeare' a, 

w Teatrze im. Szaniawski ego 

w Płocku, 1978), Macieja Englerta 

(Kobieta Bonda w Tea trze 

Współczesnym w Warszawie, 1980), 

Antoniego Li bery (Nie ja i Ta mtym 

razem Becketta w Teatrze Nowym 

w Poznaniu, 1984), jacka Gąs io

row skiego (Ostatnia taśma Krappa 

Becketta, w Teatrze Nowym 

w Poznaniu, i984), Ja na Skotnickiego 

(Opera zu trzy grosze Brechta 

w Teatrze w Nowej Goricy, Słowenia, 

1986), Andreasa Wirtha (Kaspar 

Handkego w Starym Teatrze 

w Krakowie, 1987), )ana Buchwalda 

(Ni ebezpieczne związki Hamptona w 

Tea trze Polskim we Wrocławiu, 1988; 

Bal manekinów J asie r1 skiego 

w Teatrze Powszechnym w lodzi, i990). 

Projektowa! s cenogra fi ę do 

przedstawie r1 operowych (Fidelio 

Beethovena w re ż . Maciej Prusa 

w Operze Wrocławs k i e j, 1977; Straszny 

dwór w reż. Nyczaka w Ope rze Śląsk iej 

w Bytomiu, 1979; we wspólpracy 

z Micha łem Kowarsk im: Tryptyk 

Pucciniego w reż . Nyczaka w Teatrze 

Wielkim w Poznan iu, 1980 ) 

Za granicą wspó ł pracowa ł m.in. 

z Gedali <i Bess ·rem (Fo rtepian 

Elizy Ulmert w Teatrze Cam mcri 

w Te l Awiwie), Borysem 

Ko balem (Wi elka magia 

de Filippo w Teatrz Drama 

w Lubljanie, 1988 ). 

Laureat m.in. nagrody III 

Opolskich Konfrontacji Teatralnych 

za scenogra fi ę do Turonia Ze rom ski ego 

(1977), nagrody tygod n ika 

„Przyjaźń' ' za scenografię do Letników 

Gorkiego (1977), nagrod y Pr zesa 

Rady Ministrów ( 1979), nagrody 

XV!! Fes tiwalu Polskich Sztuk 

Współczes nych we Wrocławiu 

(N agroda Główna za oprawę 

scenografi czni) do Portre tu Mroż ka 

w Starym Teatrze, 1988), nagród 

Ogólnopolskiego Ko n-

kursu na Wystaw ien ie Polskiej 

Sztuki W spólcz ·s nej (wyróż ni nie 

za s cenografię do p rzedstawienia 

Grzebanie wg Witkacego w Sta ryrn 
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Teatrze w Krakowie, 1996; nagroda za 

scenografię do spektaklu Historia PRL 

wg Mrożka w Teatrze Polskim 

we Wrocławiu , 1999)- Kawaler Złotego 

Krzyża Zasługi (2001). 

STANISŁAW RADWAN 

Kompozytor , dyrektor teatru. 

Absolwent Państwowej Wyższej 

Szkoły Muzycznej w Krakowie ( i966) 

- klasa fortepianu u profesora Ludwika 

Stefańskiego, kompozycji u Krzysztofa 

Pe ndereckiego. W latach r960-1975 

komponował dla krakowskiego 

kabaretu Piwnica pod Baranami. Od 

r977 roku jest kompozytorem Starego 

Teatru w Krakowie, którego 

dyrc:~ktorern naczelnym 

i artystycznym był w latach 

i980-1990. 

Współpracował z Konradem 

Swinarskim (Woy zeck 

Bi.ichnera, r966; Sędziowie i 

Klątwa Wyspiańskiego, r968; 

Wszystko dobre, co się dobrze 

kończy Shakespea re'a, r971), Jerzym 

Jarockim (Matka Witkic•wicza, i972; 

Proces Kafki, r973; Życie jest ::.nem 

Calderona, 1983; Ślub Gombrowicza , 

1974, r991; Na czworakach Różewicza, 

1972; Rzeźnia Mrożka, 1975 ; Pieszo 

Mrożka, i981), Andrz e jem Waidą 

{Antygona Sofoklesa, 1984; Hamlet 

(IV) Shakespeare'a, 1989; Wesele 

Wyspiańskiego, i991 ), Krystianem 

Lupą (Powrót Odysa Wyspiańskiego, 

i98 1; Bracia Karamazow 

Dostojewsk iego, i990, 1999; Malte 

wg Rilkego, 1991). Wielokrotnie 

współpracował z Lidią Zamkow, 

Krzysztofem Babickim, Tadeuszem 

Bradeckim, Zygmuntem Hubnerem, 

Witold t•m Zatorskim, Rudolfem Zioło . 

Długi rozdział jego twórczości stanowi 

muzyka do przedstawier't Je rzego 

Grzego rzewskiego. Pracowali wspólnie 

w łódzkim Teatrze im. Jaracza 

(Irydion Krasińskiego , i970; Czajka 

Czechowa, i971 ; Balkon Geneta, 1972), 

w warszawskim Ateneum (Ameryka 

wg Kafki, 1973; Bloomusalem wg 

Joyce' a, 1974), w Teatrze Polskim 

we Wrocławiu (Ślub Gombrowicza, 

1976; Śmierć w starych dekoraCJach 

Różewicza, 1978; Nie-Boska komedio 

Krasińskiego, 1979; Król umiera, czyli 

Ceremonie Ionesco, 1996), w Starym 

Teat rze (Dziesięć portretów z czajką 

w tle wg Czechowa, r979; Śmierć 

Iwana Iljicza wg Tołstoja, r991; 

Dziady - dwanaście improwizacji wg 

Mickiewicza, r995) , w Teatrze Studio 

w Warszawie (Parawany Geneta, 

1982, Powolne ciemnienie nrnlowidel 
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wg Lowry'ego, 1985; Smierć Iwana 

!ljicza wg Tol toja, 1991 ; Tak z wana 

ludzkość w obłędzie wg Witkiewicza, 

1992; Miasto liczy psie nosy 

Grzegorzewskiego, 1991; La Boherne 

wg Wyspiańskiego, 1995). 

W 1997 roku objął funkcj r: 

kompozytora Tea tru arodowego. 

Tutaj skomponowa ł muzykę 

do wszys tkich pr2edstawie1'1 

Grzegorzewskiego (m.in. Noc 

listopadowa Wyspi a1'1 ki ego, 1997, 

2000; Sędziowie Wrpiańskiego, 1999; 

Wesele Wyspiań ·iego, 2000 ; Ślub 

Combrowi za, 1998; Hulku Spinoza 

Grzegorzewski go, 1998; Nowe 

Bloomusalem wg Joyc 'a, 1999; Morze 

i zwierciadło udena, 2002; Hamlet 

Stanisława Wyspiarlskiego, 2003 ; 

Duszyczka wg Różew icza, 2004), oraz 

do przed tawień Tadeusza Brad kiego 

(Saragos a wg Po tockiego, 1998), 

facieja Prusa (Król Lir Shakespeare' a, 

1998), Jerzego Jarockiego (Błądzenie 

wg Gombrowicza. 2004). 

Jes t autorem muzyki do fi\mó m.in. 

Woj ciecha )erzego Hasa (Szyfry), 

Zygmunta Hi.i bnera (Co jest w czło

wieku w środku), Andrze ja Wajdy 

(Wesele ), Krzyszto fa Kie ' !owskiego 

(Blizna), Jan usza Ma jewsk iego (Sprawa 

Corgonowej), · dwarda Ż browskiego 

(Szpital przemieni nia) , J rzego ~tuhra 

(Spis cudzołożnic). Komponował dla 

radia i telewizji. Ma w dorobku kilka 

ról filmowych, m .in. Michalaka 

w Gir/guide Juliusza Machulskiego 

(1995). W 2003 roku w Stacym Teatrze 

oclbyla się prapremiera jego opery 

buffa Opera mleczanu do rysunków 

Andrzeja Mle ·zki w reż . Mikołaja 

Grabowskiego. 

jest laureatem wielu nagród, m.in . 

im. Bardiniego (2000) , krakows kiego 

Ludwika (2003), nagrody Ogólnopol

skiego Konkursu na Wystawienie 

Polskiej Sztuki Współczes nej (2003), 

nagród Opolskich Konfrontacji Tea

tralnych (1993, 1994) . 

LES ZEK BZD YL 

Tancerz, choreograf, aktor i 

reżyser. Studiował na Wydziale 

Historii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. W latach 

i987-1990 współpracował 

z Teatrem Pantomimy 

Henryka Tomaszewskiego, 

a w 1990-1992 z gdańskim 

Teatrem Ekspresji Wojciecha 

Misiuro. W 1993 razem z Ka tarzyną 

Chmielewską zalożył w Gdar\. ku 

teatr Dada von Bzdi.ili:iw, którego 

jest kierownikiem artystycznym, 
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reżyserem, choreografem i aktorem

tancerzem (m.in. spektakle Komedia 

w dawnym stylu, i999; Uff„.1, 2000; 

Magnolia, 2002; Strategia, 2003; 

Kilka błyskotliwych spostrzeżeń ó la 

Gombrowicz, 2004). Opracował ruch 

sceniczny do przeds tawień Zbigniewa 

Brzozy (Mi/ość na Madagaskarze 

Turriniego, 2000) , Piotra Cieplako 

(Historia o rnilosiernej„. Suassuny 

i997; Wesole kumoszki z Windsoru 

Shakes pear 'a, 2000; Słomkowy 

kapelusz Labiche'a, 2005), Jacka 

Głomba (Zachody Miasta Urbańskiego, 

200 ), Edwardem Wojta zkiem (Sługa 

dwóch panów Goldoniego, i994 , 

Parady Potorkiego, i996; Na krawędzi 

życia Gao Xingjian, 1996), Julii Wernio 

(Anioł zstąpi/ do Babilonu Durrenmatta, 

2000). W eatrze Na rodowym 

przygotował choreografię do Wladzy 

Deara w reż . Jana Englerta (2005) . 

Zagrał m.in. Kalibana w Bttrzy 

Shakesp a re' a i Clarina w Życie jest 

snem Calderona (reż. Julia Wernio, 

1999 i 2003), Dav ida w Niezidenty

fikowanych szczątkach ludzkich„ 

Fra - ra (reż. Piotr Kruszczyński, 2000). 

Bra ł udział w licznych pro1ektach 

międzynarodowych m.in: The Rape 

of Europe - Landscape X (Inte rkult, 

Sztokholm), In the body (Bałtycki 

Uniwer„ytet Tańca, Gda1'tsk), Drop 

Dead Gorgeous (koprodukcja Teatru 

Dada von BzdLik.iw z Vincent Dance 

Theatre, Anglia). Od 2002 roku 

koordynuje program festiwalu Gdań„ka 

Korporacja Tańca . 

Jest lau rea t wielu nagród min. 

Prezydenta Miasta Gdańska (1999) 

i Prezydenta Miasta Gdyn i ( i999), 

Nagrody Ministra Edukacji 

Narodowej (1999) ; w roku 2002 

stypendy-ta miasta Gdar'tska. 

KAMILLA BAAR 

Absolwentka warszawskiej 

Akademii Teatralnej (2002). 

Od 2005 roku w zespole ea tru 

Narodowego, gdzie zagra!a 

u Tadeusza Bradeckiego 

(Ona w przedstawieniu Piaskownica 

w piaskownicy Bradeckiego i Walczaka, 

2003) i Jerzego Jarockiego (role 

w Blqdzeniu wg Combrowi za, 2004). 
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BARTŁOMIEJ 

BOBROWSKI 

Absolwent warszaw kiej Akademii 

Teatralnej (1999). Od 2001 

roku w zespo le Teatru 

Narodowego. Zagrał tu 

m.in. w priedstaw ieniach 

Jerzego Grzegorzewskiego 

(Demetriusz w Śnie nocy 

letniej Shak peare'a, 2001; 

Wariat w Nie-Boskiej komedii 

Krasii'tskiego, 2 002 ; 

Ferdynand w Morzu i zwierciadle 

Audena, 2002; Ozryk/ ktor w Hamlecie 

Stan is /mva Wyspiańskiego, 2003; 

Żołnierz i zalotnik w przedstawieniu 

On. Drugi Powrót Odysa 

Grzegorzewskich, 2005), Jerzego 

Jarockiego (role w Błądzeniu 

wg Gombrowicza, 2004), Andrzeja 

Seweryna (Scroop w Ryszardzie II 

Shake peare'a, 2004). 

MARIUSZ 

BONASZEWSKI 

Absolwent wa rszawskie j 

PWST ( 1988). Aktor Teatru 

Dramatycznego w Warsza

wie (1988- 1997). Od 1997 

roku w z pole Teatru Narodowego . 

Zagrał tu min. w przedstawieniach 

Jerzego Grzegorzewskiego (Piotr 

Wysocki w obu wersjach Nocy 

listopadowei. 1997 i 2000; Nt>> 

w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Steian 

Dedalus w Nowym Bloomusa/em wg 

Joyce'a, 1999; Leonard w Nie-BoskiPj 

komedii Krasińskiego, 2002), Janusza 

Wiśniewskiego (Samuel w wybrałem 

dziś zaduszne święto wg Słowackiego. 

1999), Ry zarda Peryta (role w Akropolis 

Wyspiańskiego, 2001), Jana Englerta 

(Edga r Walpor w Kurce Wodnej 

Witkiewicza, 2002) , Tadeusza 

Bradeckiego (rolt> w Ostatnim 

Lubieńskiego, 2003), JerLrgo Jarockiego 

(Witold li w Błądzeniu wg Gombro

wicza, 2004), Andrzej a Seweryna 

(Tomasz Mowbray w Ryszardzie I! 

Shakespeare'a, 2004). 

MARTA 

CHODOROWSKA 

Absolwentka warszawskiej 

Akademii Teatralne j (2005). 

W Teatrze Narodowym, gdzie 

gra gościnnie, wystąpiła w roli 

Agnieszki Wojnickiej 

w 2 maja Saramonowicza 

w reż. Agnieszki Glińskiej, 2004). 
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BEATA FUDALEJ 

Absolwentka krakowskiej PWST 

(1989). Aktorka Starego Teatru 

w Krakowie ( 1989-2003). Od 1999 roku 

w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrata tu 

m.in. w przedstawieniach 

Jerzego Grzegorzewskiego 

(Marion/Nimfa w Nowym 

Bloomusalem wg Joyce ' a, 

1999; Ks i ęż na Himalaj 

w Operetce Gombrowicza, 

2000; Puk w Śnie nocy letniej 

Shakespeare 'a, 2001; Orcio w Nie

Boskiej komedii Krasińskiego, 2002; 

Ariel w Morzu i zwierciadle Audena, 

2002; Ofelia-Kurtyzana w Hamlecie 

Stanisława Wyspiańskiego, 2003; 

Aktorka w Duszyrzce Różewicza, 

2004; Judyta w przedstawieniu On. 

Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 

2005), Tadeusza Bradeckiego (Ona 

w przedstawieniu Piaskownica 

w piaskownicy Bradeckiego i Walczaka, 

2003), Piotra Cieplaka (Joanna W Co 

Się Ubrać w Nartach Ojca Świętego 

Pilcha, 2004). 

OSKAR HAMERSKI 

Absolwent krakowskiej PWST 

(1999). Aktor Teatru Nowego 

w Lodzi ( 1999-2003). 

W zespole Teatru Narodowt·go 

od 2005 roku. Zagra ł tu 

Septimusa w przedstawieniu 

Merlin. Inna historia 

Słobodzian ka w reż . Ondh·ja 

Spisaka (2003). 

MARCIN HYCNAR 

Student IV roku warszaw

skiej Akademii Teatralnej. 

VI/ Teatrze Narodowym, 

gdzie gra gościnnie, wys tąpił 

w roli jacka Gołębi a 

w 2 maja Saramonowicza 

w reż . Agnieszki Glińskiej , 2004) . 

ROBERT JAROCIŃSKI 

Absolwent warszawskiej 

Akademii Teatralnej (2002). 

Od 2003 roku w zespole 

Teatru Narodowego. Zagra ł 

tu w przedstawieniach Jana 

Englerta (Mieczysław Walpurg 

w Kurce Wodnej Witkiewicza, 

2002), Jerzego Grzegorzewskiego 
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(Laertes w Hamlecie Stanisława 

Wyspiańskiego, 2003; Żołnierz 

i za lotnik w przedstawieniu On. Drugi 

Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2005), 

Andrzeja Seweryna (Lord Willoughby 

w Ryszardzie Jl Shakes peare ' a, 2004) . 

MAŁGORZATA 

KOŻUCHOWSKA 

Absolwentka warszawskiej 

PWST ( 1994) Aktorka 

Teatru Dramatycznego 

(1994-2005). Od 2005 

roku w zespoi Teatru 

Narodowego. Zagrała tu Albertynkę/ 

Ritę w Błądzeniu wg Gombrowicza 

w reż. Jerzego Jarockiego (2004). 

ANNA SENIUK 

Absolwentka krakowskiej 

PWST ( 1964). Aktorka 

Starego Teatru w 

Krakowie ( i964-1969) i 

warszawskich teatrów: 

Ateneum (1969- 1977, 1991-

2003), Powszechnego (1977- 1982) 

i Polskiego (1982- 1991). Od 2003 roku 

w zespole Teatru Narodowego. Zagrała 

tu w przedstawieniach Agnieszki 

Glińskiej (Weronika Adamczyk 

w 2 maja Saramonowicza, 2004) 

i Kazimierza Kutza {Linda w Śmierci 

komiwojażera Millera. 2004). 

WOJCIECH SOLARZ 

Absolwent warszawskiej Aka

demii Teatralnej (2002). 

W sezonie 2003/2004 aktor 

Teatru Ateneum w Warszawie. 

Od 2004 roku w zespole Teatru 

Narodowego, gdzie zagrał 

w przedstawieniach Tadeusza 

Bradeckiego (On w Piaskownica 

w piaskownicy Bradeckiego i Walczaka, 

2003), Andrzeja Seweryna (role 

w Ryszardzie II Shakespeare 'a, 2004), 

Redbada Klynstry (Syn w 111 Mana, 

2004). 

ZBIGNIEW 

ZAPASIEWICZ 

Aktor, reżyser, pedagog, 

dyrektor teatru. Absolwent 

warszawskie j PWST (1956). 

Aktor teatrów warszawskich : 

Młodego Widza (1956- 1957), 

Klasycznego (1957-1959), 

Współczesnego ( i959-1966 
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i 19ą3-:woo), Dramatycznego (1966-

1983 i 1987-1990), Powszechnego 

(1983-1 987 i od 2000). 

Grał w przedst awieniach m .in . Erwina 

Axera, Ludwika Ren e, Kazimierza 

Dejmka, Bohdana Korzeniewskiego, 

Jerzego Grzegorzewskiego, Macieja 

Prusa, Zygmunta Hi.ibnera, Macieja 

Englerta, Piotra Cierlaka, Antoniego 

Libery. W przedst wieniach Jerzego 

Jarockiego zagrał role : Laurentego 

w Na czworaknch Różewicza (1972) , 

Pijaka w Ślubie Gombrowicza (1974) , 

Paganiniego-Rzeźnika w Rzeźni Mrożka 

(1975). Hrabiego Kentu w Królu Learze 

Shakespeare' a ( 1977), Księdza IJI 

w Mordzie w katedrze El iota ( 1982), 

Ojca w Pieszo Mrożka (1981). 

Wyreżyserował m.in . Pan Cogito szuka 

rady wg Herberta (1984) - w którym 

zagrał tytułową rolę ; Historie 

zakulisowe wg Czechowa (2003). 

W latach 1987-1990 był dyrektorem 

naczelnym i artystycznym Teatru 

Dramatycznego w Warszawie. 

Zagrał min. w filmach 

Krzysztofa Zanussiego, Edwarda 

Zebrowskiego. Andrzeia Wa1dy, 

Janusza Zaor kiego. Janusza Majew

skiego, Władysława Pas ikowskiego. 

Wykładowca warszawskiej Akademii 

Teatralną Laureat w1rl11 nagród. 

W Teatrze Narodowym gra gośc inn ie . 





Opowiem inną przygodę, dziwniejszą. 

Część I 

I. 

2. 

3 

4· 

5-
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

Ucieczka. Droga wróblem podszyta. 

Lena i usta Katasi 

Pierwsza kolacja. Leon. Skojarzenia i roz kojarzenia 

Nocne rozmyślani a . Usta - wróbel - usta. Strzał ka - ex post 

Patyk i inn zna ki. Podejrzenia 

Druga kolacja. Ręce , osa i inne kornbin ~cie 

Dyszel 

Nocne zawirowania 

Z hołdem u wróbla 

Przesłucha nie 

i. Ucieczka. Droga wróblem podszyta ... 

(pusta scena przed zapaleniem świate l. W mroku, odwrócony ty/em, stoi człowiek. 

Po wygaśnięciu świate ł na widowni wzdłuż prawe1 ściany od strony widowni wchodzi 

Witold) 

WITOLD (przechodząc obok Fuksa, do publiczności} 

Fuks. 

(staje na środku) 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

Opowiemy inną przygodi;:, dziwniej zą . 

Jak się masz„ 

Co? 

Co tu robisz "? 

Ja? 
FU KS Nie poznajesz? fuks l 

(foks podchodzi do Witolda} 

WITOLD Aha.„ racja .. Fuks .. 



(Witold wyciąga do niego rr~k!,') 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

A ty, co tu rob isz/ 

Szukam pokoju. 

fa także ... Zastanawiam s ię właśnie jaki by pensjonacik niedrogi 

wytrzasnąć .. 

Mam adres dworku, gdzie i taniej, bo da leko, prawie j uż na gołej 

wsi. 

(chwilę nic nie mówią) 

W ITOLD Gorąco. 

FUKS Go rąco ... No to co? Idziemy? 

(światło wydobywa z mroku dwiP ;;, ·iwzy: ściana z lewe; 1est dużo jaśniej oświetlona niż 

prawa. W miarę upływu czasu światło stopniowo wędru;e z lewe; na prawą ścianę.) 

FUKS Icl zit>my. 

(Fuks m~rn. po chwili Wiluld podrt'µtul za nim.) 

WITOLD Raz Jwa - ra z Jwa, raz dwa, raz dwa .. 

FUKS Widzi sz? 

WITOLD 

FU KS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 
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Co? 

Świerki .. 

Św ierk i ... 

Sosny .. . 

Sosny, ploty .. 

Domki ... 

Domki, zielsko, trawa, rów, ziemia, grządki, pola .. . 

Raz dwa - raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa ... 

Daleko jeszcze? 

Niedaleko. 

Mnie koledzy radzą żebym cicho sza, jak najmniej w oczy 

właził... 

Raz dwa - raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa .. . 

„.ale - ale co ja mogę włazić albo nie włazić, jak w tym samym 

pokoju s iedem godzin jesteśmy raze m. 

Raz dwa - raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa„ . 

Chrzą knę, ręką ruszę, a on już wysypki dostaje. 

Raz dwa - raz dwa, raz dwa, raz dwa .. 

Czy ty rozumiesz, dz i ałać na nerwy szefowi, siedem godzin? 

Znieść mnie nie może, widać, ż s tara się na mnie nie patrzyć, 

siedem godzin, jak przypadkiem spoj rzy odskakuje oczami, 

jakby s i ę s parzył, s iedem godzin. 

Raz dwa - raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa 

{zatrzymują się) 

FUKS 

(ruszają dale1) 

WITOLD 

FUKS 

W ITOLD 

A może ja śmierd zę?„. Sam nie wiem„. mnie czasem chce ię 

na ko lana paść i zawołać, panie Drozdowski , przepraszam, 

przepraszam! 

Ale za co? 

A przecie i on nie ze zlej woli, ja jego naprawdę denerwuję. 

Dużo by gadać„ . prawdę mówiąc byłem zmęczony ojcem, matką, 

w ogóle rodz iną .. Zresztą chciałem odwa l ić przynajmniej jeden 

egzamin, a też zacze rpnąć zmian. Wyrwać się, pobyć gdz i eś 

daleko. 

Powietrze, krzaki , drzewa - wszystko błyszczy od słn1kJ .. . 

Tak. W szy tko dość czarne„. 

WITOLD, FUKS Marsz, ziemia, gruda, pot, piach .. 

(wyciemnienie. Po ciemku Witold i Fuks przechodzą nieco dalej. Rozjaśnienie. Stoją 
i gapią się na coś.) 

FUKS Tam . Sterczy coś. 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

Niewyraźne„ 

Wisi. Powieszone. 

Aha„. Chce mi s ię spać„. Tyle godzin w pociągu. 

Wróbel. 

Aha . 

(podchodzą bliżej powieszonego wróbla) 

FUKS Wisi na drucie , powieszony. Na kawałku cienkiego drutu 

zahaczony. 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

Powieszony ptak? 

Powi eszony w róbel. 

Po co? 

Samotnie wisz ący ... przypadkow ja ki '-_ Chodźmy ... 

Kto by go mógł pow ie i ć ? 

jak i ś d ziecia . 

Nie. Za wysoko. 

Sporo rzeczy... Wala si ę tu sporo rzeczy.. blacha j akaś . „ 

szczapa, tekturka podarta, patyczki , mrówka„. Druga mrówka .. 

Chodźmy . 

Żuk. Żuk, mrówka - o, w drogę„ . 
(podchodzi do Fuksa) 

FUKS Chodźmy. 

WITOLD Chodźmy„. czego nie idziemy ? Za długo tu s toimy„ 
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FUKS Tak .. coś tego ... za długo ... 

WITOLD Niezręcznie .. 

FUKS Co? 

WITOLD Niestosownie ... brak proporcji .. Późno ... 

FUKS Idziemy ... 

(ruszyli niechętnie, po paru krokach stają) 

FU KS (pokaza ł ręką dom, przed którym się zatrzymali) 

Tu także maj ą pokoje do wynajęcia. 

WITOLD Aha ... leje się ze mnie, ale skwar ... 

(patrzy na domek) 

Mizerne to ... oszczędnościowe. 

FOKS Co szkodzi zobaczyć .. czasem w takiej budzie zdarza się wyżerka 

palce lizać, a może być tanio. 

(w drzwiach domu pojawia się Katasia) 

FU K Chcielibyśmy zobaczyć pokoje .. 

(wyciernnirmie) 

2. Lena i usta Katasi 

(na środku łóżko, bez pościeli, na siatce drucianej niewyraźna pos tać dziewczyny. 

Przez drzwi z lewe1 dochodzą rozmowy.) 

KAT ASIA Ciocia I Ciocia, panowie przyszli o pokój. 

KULKA 

KAT ASIA 

Na dtugol 

Dwa tygodnie. Wakacje. 

(Katasia wchodzi do pokoju, poprawia zadartą sukienkę Leny, zbiera buty rozrzucone 

po pokoju) 

KULKA lt•st pokój dwuosobowy. 

(z lewej strony wchodzą Kulka, W itold i Fuks. Ka tasia przyłapana z butem Leny w ręce, 

chowa go za plecami.) 

U nas spokój, cisza. 

Zaraz pokażę I Proszę , panowie pozwolą ! Tędy! 

(spojrzała na łóżko) 

Lena ! Złotko co ty robi sz ... co ty tu robisz? Takie coś I 

LENA (zaspana, reaguje powoli, dopiero po chwili siada, poprawia włosy. Katasia 

ukradkiem odkłada drugi bucik Leny i szybko wychodzi.) 

KULKA Panowir pozwolą, moja córka . 
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WITOLD, FUKS (kłaniają się) 

LENA (kiwa głową, wstaje, odnajduje buty i wychodzi z pokoju) 

KULKA Śniadania i obiady w pokoju, a kolacje razem z nami w jadalni. 

Katasia przygotuje wszystko. Proszę, zaraz pokażę. 

(Kulka wychodzi przez prawe drzwi) 

FUKS U dało się, będzie dobrze, zobaczysz I 

\'\'!TOLO Dziwne zeszpecenie ust... zauważyłeś? 

(wchodzi Katasia, najpierw ciągnie żelazne łóżko w stronę drzwi po prawej, 

zatrzymuje się) 

KAT ASIA Nauczycielka ... 

(uśmiecha się do chłopaków) 

języków uczy ... 

(powoli składa łóżko i wynosi ze sobą przez drzwi z p rawej) 

WITOLD Dziwne usta .. 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

Z jednej strony jakby nadcięte? ... 

Ciekawe ... 

Przedłużone odrobinę 

Oślizgłe i płazowate ... 

Niedrogo. Wyżerka będzie dobra, zobaczysz I 

(wyciemnienie. W ciemności powtórzenie zdania Kulki:„Śniadania i obiady w pokoju, 

a kolacje razem z nami w jadalni.") 

3. Pierwsza kolacja. Leon. Skojarzenia i rozkojarzenia 

(stół przykryty białym obrusem. Przy stole siedzi Leon, lepi z chleba gałeczki i ustawia 

je rzędem na obrusie. Niektóre nabi1a na wykałaczkę, przypatruje się im i odkłada na 

osobny talerzyk. Obraz ten trwa krótko. Znowu wyciemnif'Tlif'. Po rozjaśnieniu Kulka, 

Lena, Ludwik, Witold i Fuks siedzą razem z Leonem przy zastawionym JUŻ stole. Resztę 

zastawy donosi Katasia.) 

LEON Panowie z myś lą o studiach? 

WITOLD Tak. 

LEON W sam raz, jak ulał, aktualnie spokój i cisza. 

Intelekt może s i ę pławić jak w kompocie .. 

FUKS (raczej do Kulki) 

Dostałem inny adres. W dworku, ale daleko - woleliśmy tutaj. 

U państwa. 
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KULKA 

LEON 

KULKA 

Sezon je zcze się nie zaczą ł. 

Ja, uważa pan kochanieńki, przydzieliłem się teraz własnej 

połowicy mojej do dyspozycji i używany jestem do posług 

szczególnych, jak kran nawali, a lbo radio„ 

Lena, popraw ojcu kołnierzyk ... 

(Lena nie wstając z krzesła coś tam poprawia ojcu) 

LE N Więcej masełku do rzodkiewek radziłbym masełko prima. 

KULKA 

LEON 

KU LK 

LE01 

Sugerowałbym jeszcze odrobinusię mleka kwaskowatego .. 

Moja żona spec specyficzny od kwaśnego mlimli, a cały cymes, 

proszę ja panoczka mo1ego, w czym '? 

Leon! 

W gamkul Dobroć skw;iszenia się zah:Ly bezpośrednio od 

właściwości mlPkowatych garnka. 

Co ty tam wiesz. 

jam bridżys ta , panoczkowi moi, ex bankowiec, obecnie 

bridżysta, za specjalnym zezwoleniem żonowatym w godzinach 

popołudniowych . A w niedzielę nocnych! 

(wyciemnienie. Krótkie. Nie zmienia się konfiguracja przy stole.} 

LUDW IK (kończąc opowiadanie) 

KULKA 

Podobno tu, niedaleko, na drzewie. „ 

WróbeP 

LUDWIK (wskazując na Fuksa) 

FUKS 

Pan kolega mi opowiadał... 

Tak . W róbe l„. Idziemy, tu do pań twa, i wtedy ja go. ja 

pien szy go zauważyłem. 

Komiczny fenomen - wróbel powieszony I 

(Katasia przynosi filiżankę herbaty dla Leny) 

Wróbla wieszać ! To jakby dwa grzyby w barszcz! 

LEON Z przyjemnością się zgodzę! Dwa grzybyl Proszę sobie 

KULKA 

LEON 

KULKA 

LEO N 

KULKA 

LEON 

KULKA 

wyobrazić, ale co za sadyz m! 

Łobuz ria! 

Łobuzeria . 

T y zawsze musisz przeczyć? 

Ależ, tak, Mańciu„. wł aś n ie mówię, że łobuzeria. 

A ja mówię, że łobuzeria ! 

Otóż to i Łobu zeria, mówię łobuzeri a „. 

Sa m nie wi z co mówisz' 

(Ludwik podaje Lenie pakiet fotografii w kopercie) 

LUDWIK Dzisia j wywołałem.„ 
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(Lena odchodzi od sto/u, żeby je obejrzd) 

LUDWIK Mniej więcej przed tygodniem zauważyłem na jednym z 

przydrożnych świerków kurczę powieszone. 

FUKS Kurczę? 

LUDWIK Tak. Ale nie zwróciłem na to szczególnej uwagi, bo po paru 

dniach kurczę zniknęło. 

FUKS Cuder'ika. 

KULKA Łobuzy I Dzieciaków pełno, rnhi <! co chcą! 

LEON (zgadzając się z Kulką) 

Proszę! 

FUKS Na jakiej wysokośc i wi s iało to kurc zę ? 

LUDWIK (pokazał mu gestem ręki wysokość ponad swoją głową) 

(wchodzi Katasia z filiżanką herbaty, podchodzi do L ' ny, stawia przed nią filiżankę, 

po chwili wychodzi) 

FUKS W tym witz, że i wróbel i kurczę powi eszone zos tdły na 

wysokości ręki doros ł ego„ 

(wyciemnienie. Po rozjaśnieniu wciąż wszyscy siedzą przy stole.) 

LEON Ti-ri-ri ·ri-ri 

KATASIA (wchodzi ponownie z tacą, po talerze, po drodze przystaje przy Lenie, 

ogląda z nią zdjęcia) 

Burza idzie. Gorąco„ 

FUKS Wróble powieszone, kurczęta wisząc '?A może to koniec świata 

zwiastuje? 

LENA Słyszałeś papa - dzisiaj - grzmoty? Za la ern . daleko? 

(wraca na swoje miejsce za stoi em z filiżanką herbaty, którą przyniosła Katasia. Po 

drodze przystaje, podaje zdjęcia Kulce. Kulka przegląda zdjęcia.) 

WITOLD Gorąc. 

(Katasia zabiera ze stołu naczynia) 

LEON .„ burzą skończyć się musi , przysięgam na na1 święt szą świętość , 

na jaką mnie s ta ć , mnie i grenadie rów moich I 

KULKA Leoni 

(podaje zdjęcia Fuksowi i Witoldowi) 

Na Helu byli , trzy miesi<)n' temu 

KAT ASIA (pochylając się nad zdjęciem, które oglądu Witold. Uśmiecha się do niego.) 

W podróży poślubnej .. 

(wychodzi . Witold śledz i ją wzrokiem.) 

KULKA (spostrzega zainteresowanie Witolda) 

[le razy jej mówię: Kata, nie leń się, nie bój się I Idź do chirurga, 

zoperujl Jak ty wyglądasz? Idź ! Ureguluj sobie ten wygląrl. 
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Ale gdzie tarni już 5 lat od wypadku„. 

LENA Boi się. 

KULKA Trzeba by jeszcze raz rozciąć, zaszyć .. chirurg mi mówił, dawny 

przyjaciel Leona. 

LEON Kulaszka. Co ty tam ciumciawisz„ 

(wsta1e od sto/u i idzie do szachownicy) 

KULKA (do Witolda) 

Mówiłam, wie pan, że koszta pokryję„. 

LEO Matusieńsku, pomalenku„. znasz ten bicykl o trycyklu, co jak 

!cykl wsiadł na bicykl, to by! trycykl, hejże ha 1 

(stoi przed szachownicą, na której pozostały figury tzw. końcówki} 

LUDWIK (zaczął czytać gazetę} 

LENA Gorąco. 

LEON Ti-ri-ri-ri-ri 

WITOLD (zapatrzony w sufit, półgębkiem do Fuksa) 

Tyle kontynentów, zatok, wysp .. „ 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

Co się tak wgapiasz? W sufit? 

I kropki„. nie wiem z czego, chyba nie z much? 

Gdzie? 

Ta kreska, tam w rogu, za wyspą„. i ten trójkąt, obok 

przesmyku. 

(Lena podarta jedno z oglądanych zdjęć) 

FUKS Co? 

WITOLD 

FUKS 

Nic. 

No to co? 

(nie doczeka/ się odpowiedzi. Wstaje i kieruje się ku drzwiom. Zatrzymuje go pytanie 

Witolda) 

WITOLD Co ci przypomina? 

FUKS Ta smużka i kreska? To? Zaraz ci powiem. 

(wraca w pobliże stołu) 

Grabie. 

WITOLD Może i grabie. 

LENA (wmiesza/a się) 

FUKS 

WITOLD 

Jakie tam grabie. Strzałka. 

Strzałka? Jaka tam strzałka. Może i strzałka„ 

Strzałka, albo i nie strzałka. 

LEON (przestawiając jedną z figur na szachownicy) 

Pat! 

(wyciemnienie. W ciemności słychać słowa Leny: „jakie tam grabie, strzałka".) 
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4. Nocne rozmyślania. Usta - wróbel - usta. Strzałka - ex post 

(pokój chłopaków z dwoma zaścielonymi łóżkami. Noc. Z tylu w kącie w lewej ścianie 

otwór drzwiowy. Witold siedząc na łóżku.) 

WITOLD Dlaczego zamieszkałem z tym Fuk em „. mato mi znanym? 

Ryżym. Spotkanym przypadkowo. 

Wróbel. Wróbel. Nie ważne. Właściwie ani Fuks, ani wróbel 

mnie nie interesują . 

Gwiaździstość nieba bezks iężycowego niesłychana. W tych 

wyrojeniach wybijały się konstelacje. Ni które znalem. 

Wielki wóz. Niedźwi dzica. 

Ale i inne niewiadome czaiły s i ę na tej mapie. 

I linie wiążące je w figury. Usta - wróbel. Usta. 

Usta, rzecz prosta były bardziej pociągające„. 

Usta Leny i wargi Katasi. Rozwiązłość Katasina za dziewiczy m 

rozchyleniem us teczek Leny stojąca. 

Coś mi s ię wymyka. Fuks. Nie ma Fuksa I 

Pos zedł gdzieś? Może poszedł do wróbla? 

Bawi się w detektywa? 

Wróbel - usta. 

(podniósł głowę do góry tak, jakby obserwował wiszącego wróbla z pierwszej sceny} 

Wróbel - usta. Usta. 

Porzucam wróbla, żeby na ustach się skupić. 

(siada na ziemi. Wchodzi Fuks. Trzyma buty w ręku, stara się niezauważony podejść 

do swego łóżka. Stawia buty kolo swojego łóżka, podchodzi od tylu do Witolda 

i widząc, że ten obserwuje ;akiś punkt na suficie, też spogląda w górę) 

FUKS Tego wczoraj nie było„ 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

Czego? 

Na suficie „ Nie widzisz? 

Nie. 

Coś jak strzałka, cośmy ją w stołowym na suficie wypatrzyli .. 

nawet wyraźniej za 

(rozchodzą, każdy do swego łóżka. Kładą się. Po chwili.) 

Tego wczoraj nie byto. Wczoraj z tego mi e jsca pająk siP, spuszcza! 

i ja mu się przypatrywa łem, byłbym zauważył. Widzisz kresę 

główną, sam trzon, tego nie było , reszta - to, zgadzam s ię, stare 

popryszczenia, ale trzon, sam trzon.„ Tego trzona nie było. 

(wstaje . Sprawdza przy pomocy kompasu kierunek wskazywany przez strzałkę na 

suficie.) 
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Fifty, fifty. Tak, lub nie. Diabli wiedzą. 

Ta rysa, co środkiem idzie, sam trzon, uważasz 

Coś mi zalatuje, jakby świeżo zrobiona szpikulcem. Troszkę 

się wybija . Wczoraj jej nie było ... byłbym zauważył. .. I ona jest 

akurat w tym samym kierunku, co tamta, w stołowym . 

(wraca, siada na łóżku, zakłada buty) 

WITOLD Dokąd? 

FUKS J e.oś li strzałka, to na coś wska-zuje. 

(idzie w kierunku drzwi) 

WITOLD A jeśli nie strzciłka, to nie wskazu1e .. 

(Fuks wychodzi) 

WITOLD (siada na łóżku, po chwili wstaje i przechodzi na środek) 

Nie potrafię tego opowiedzieć ... tej historii ponieważ opowiadam 

ex post. Ale jak opowiadać nie ex pos t"? Na przykład ta s trza łka , 

ale i ta pierwsza, tam w jadalni nie była wcale ważniejsza od 

szachów Leona, fotografii Ludwika lub herbaty Leny W szystko 

było równorzędne. W szys tko składające się na daną chwilę. 

I dopif.'ro teraz, ex post wiem, ż e s trzałka była najważniejsz a , więc 

opowiadając, wysuwam ją na czoło, z masy niezróżnicowanej 

faktów wydobywam konfigurację przy-.1lości. 

Więc czy nic nigdy nie może zostać naprawdę wyrażone, oddane 

w swoim stwarzaniu się anonimovvym. Nikt nigdy nie zdoła 

oddać bełkotu rodzącej s i ę chwili ... Jak to jest, ze urodzeni z cha

osu, nie możemy nigdy z nim się zetknąć . Zaledwie . pojrzymy, 

a już pod naszym spo1rzeniem rodzi się porządek i kszta łt. 

5. Patyk i inne znaki. 

(zapalają się nowe świat/a. Dzieri. Wchodzi Fuks z grabiami i miotłą w ręku. Odkłada 

je na ziemię, wyjmuje kompas i zaczyna wyznaczać kierunek. W ścianie po lewej 

wysoko lekko uchylone okna. Z przeciwnej strony wchodzi Witold.) 

WITOLD Fuksl Co ty robisz? 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 
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Trzeba wyznaczyć kierunek, zgodnie z kierunkiem strzałki tam 

u nas, na suficie. 

Nonsens. 

Co szkodzi sprawdzić ? Jak się przekonamy, że nie, to przy-

najmniej święty spokój. Nie ma innego sposobu na uzyskanie 

pewnoś ci. 

(przy pomocy kompasu, grabi i miotły wyznacza linię przedłużającą kierunek strzalki 

odkrytej no suficie w pokoju. Kieruje się ku pruwej ścianie.) 

WITOLD 

FUKS 

zekaj ! Ostroż nie , nie ogląda j się . „ ktoś patrzy na nas z okna ... 

Możliwe ... chociaż ... powinni jeszcze s µać po obiedzie. 

Ktoś si ę nam przygląda ... 

(przez ch\Vifę robi z grabi i miotły wlościwy llżytek, udając, że grabi i zamiata, po 

czym wraca do dawnych czynności) 

WIT LD Leon? Kulka":' Katasi a ? Po co? Aby za kpić? Dla hecy? 

FUKS 

WITOLD 

FU KS 

Żeby .. . żeby ... coś dać do zrozumienia. 

Co? Gorąco. 

Psia krew, badyle jakieś ... 

WITOLD Fuks I Jeśli nawet tutaj cu jest, oś ię kryje . na co wskazywa łaby 

ta twoja strza łk a . to nie ma szans, ż by to odnaleźć wś ród te j 

zbie raniny! Zielsk, kamyczków, g rude k z ie mi i tysiąca innych 

drobiazgów I 

FUKS (pochylił się, na czworakach obwąchuje ziemię) 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

W ITOLD 

Tak, gorąc. .. Gorąc, a le jaki ś inny, odmienny ... 

Jakby inne powietrze .. 

Tak, zapach inny .. 

Ciepła zg nilizna? 

Śmierdz i szczyną . Wracamy do domu I 

Poczeka j! Patrz I 

Co ? 

Patyk. patyczek ... ? 

Gdzie? 

Wisi I Malutki, wisi na nitce, białe j ! 

Racja, wisi patyk. 

Wisi .. 

No to co? 

FUKS Stań tu ... pomagaj .. 

(wchodz i na Witolda , żeby być bliżej patyka, ogląda patyk z blisko) 

Jakby nie było, s trzałka do czegoś doprowadz iła . 

WITOLD (zrzuca go z ramion) 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

Niby do czego i 

Nie udawaj, że nie wi esz .. 

Patyk? 

Powieszony wróbel. .. powieszony patyk. 
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WITOLD 

FUKS 

W ITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

(cisza) 

WITOLD 

FUKS 

WITCJLD 

FUKS 

(siadają na ziemi) 

WITOLD 

FUKS 

Patyk - wróbel. .. wróbel wzmocniony patykiem. 

Ktoś tą strzałką doprowadził nas do patyka by .. nawiązać do 

wróbla. 

Kto? 

Ktoś z nich, z tych ... co byli obecni, jak opowiadałem o wróblu 1 

I jak rozpoznaliś my strzałkę na suficie w stołowym. 

To był przypade k! Ta s trzałka, wtedy przy kolacji nie była wcale 

najważniejsza . W szystko było równorzędne , gazeta, fotografie, 

szachy - wszystko - składało · ię na tamtą chwilę. To dzisiaj, 

opowiadając ex post wysuwamy ją na czoło. 

Ex post! Ja nie jestem ex post - ja jestem tu .. i teraz! A jak 

opowiadać nie ex post? 

To był czysty przypadekl 

Patyk na nitce ... i ... wróbel na drucie? 

Zgoda patyk na nitce - tego nie widuje s ię co dzień .. ale ... 

Ktoś, nie dałbym trzech groszy, czy kto ś się z nas nie nabija ... 

Kto? Komu by się chciało? 

Pomyśl! 

To się nie trzyma kupy. Ten patyk może wisieć z tysiąca 

przyczyn. jest tylko patykiem na nitce I Patyk wiszący na nitce ... 

Powieszony pa tyk, powieszony wróbel, powi eszone kurczaki, 

strzałki. Strza łka w stołowym, strzałka u nas w pokoju .. 

WITOLD Niby przebija się jakieś parcie ku sensowi .. ale .. 

FUKS Jak w szaradach, 

(rysuje palcem na podłodze jakieś litery) 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 
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gdy litery zaczynają zmierzać do ułożenia się w słowo .. 

Jakie słowo? 

W myśl jakiej ś myśli ... 

Jakiej myśli? Czyj j myśli? 

J eś li jest to myśl , to ktoś musiał być za nią. 

Kto? Komu by się chciało? 

Bo ja wiem ... bo ja wiem ... 

Co' 

jak się ma taki dziobek zm anierowany? .. Mnie od razu to jej .. . 

to co ona ma z ustami wydało się .. ale ... i tak i siak .. wewtę i 

wewtę ... Jak uważasz? 

Ka tas i a. 

(Fuks poczłapał w stronę domu, odwróci/ się 1eszcze do Witolda) 

FUKS Możesz mi wierzyć - swój do swego po swoje. 

(wychodzi) 

WITOLD Katasia .. 

Warga i patyk? Warga i wróbel? Ta warga ... warga niesamowita .. 

Ten pat yk „odnoszący się do" - wróbla przy drodze - potwierdza 

moje majaki „odnoszące s ię do" ust Leny, „odnoszących się do" 

ust Katasi ... „Odnoszenie się " - ustalające jakby układ jakiś. 

Istniało jednak jakieś pokrewień:;two. I te pokrewieństwa, 

skojarzenia, otwierały się przede mną jak ciemna jama. Ciemna, 

gdyż za wargą Kataśki majaczyło s i ~ rozchylenie, s tulenie Leny. 

I było to moje skojarzenie ... Po co on wtyka nos w nie swoje 

sprawy ... 

(słychać trzy uderzenia gongu na kolację . Wyciemnienie.) 

6. Druga kolacja. Ręce, osa i inne kombinacje 

(stół stoi głębiej i bliżej środka niż poprzednio. Siedzący przy stole Witold, Fuks, Lena i 

Ludwik patrzą w ciszy na Leona, który zastygł wpatrzony w górę. Po lewej stronie, przy 

ścianie stoi Kulka. Po chwili.) 

LEON 

FUKS 

LEON 

Tyle, tyle tego, dni, godzin, mies ięcy, lat, sekund„. 

No, no, no .. „Tyle lat w banku ... 

Nie wiem za co się złapać. Żarłem się i gryzłem z sekretarką 

prezesa .. 

(śmiech wszystkich) 

LENA Tato!.. 

LEON .. . głupia, żal się Boże mój mito ' ciwy i dono i ielka, raz poleciała 

do dyrektora, że ja do kosza naplułem. Ja? Mówię, czyś pani 

zgłupiała? ... 

A jaką ona miała wtedy bluzkę? Ani rusz nie mogę sobie„. jaką ... 

Tę z wyszy>vkami?„. 

Oj ! Oj ! Żebym ja o banku , na rok byłoby gadania, trudno 

wyrazić , wysupłać„. 

FUKS Potrzebna mi nitka i patyczek. 

LEON (wykrzyknął do Kulki) 

Kukuku, Kukuchny, co tam, byto nie było, kukuku Kulaszka! 
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KULKA 

Pamiętas z ... na zą pierwszą kafe jkę? 

Kol nie rz masz zawinięty. 

LEON Trzydzieśc i s iedem lat pożycia malżei'1sk i ego, proszę paniusiów 

moich, było nie było w każdym razie. 

W ITOLD (do Fuksa} 

LEON 

FU KS 

LEO N 

Do czego? 

Z dach u ciekło, w kaf jce ... 

Cyrkla zapomni a łem przywieźć ... psiakość ... 

... ale jaka to kafejka? Gdzie? Wyvvietrzało, poszlooo, fiut, fiut.. 

(ucieszy/ się i zami/kl, zamknął się w sobie, wyciągną/ rękę, s ięgną ł po chleb i z wolna 

robił gałeczkę, przyglądał się, ucichł, zanuci/ ti-ri-ri. Odkroi/ kawałek chleba, odciął 

z boku, żeby był kwadratowy, nasmarował masłem, zrównał mas/o, poklepał nożem, 

obejrzał, posypał solą, wsunął do ust - zjadł.} 

FU KS A muszę narysować kółko, potrzebne mi do wykresu. Jakbym 

miał nitkę i patyczek, to by wysta rczyło .. 

LEON Już nie skleję ... Hej, hal 

FU KS Mały patyczek i odrobinę nitki. 

LUDWIK Mam zdaje s i ę cyrkiel na górze, bęJę mógł panu si u żyć. 

KU LK A (nagle zniknęła poci stołem - przez jPden moment stół szaleje} 

Ach ty spryciulo I 

(wyln z i cala czerwona, trzymnjąc za ogonek małą myszkę) 

Dawidek mysz kę złapał i przyniósł nam tu pod stołem. 

(wyciemnien ie. Po zapaleniu się światła Kulki nie ma, a Ludwik siedzi na krześle przy 

ścianie . Pozostali siedzą przy stole jak poprzednio.} 

LEO N Zawracan ir glnwy. 

LUDWIK Ojciec tego nie rozumie. 

LEON 

LUDW IK 

LEON 

LUDWIK 

Cz go nie rozumiem? Czego? 

Organ izacji. 

Jaka tam organizac ja I Co za orga nizacja I 

Racjonalna organizacja społeczeństwa i świata. 

LEO Co ty chcesz organizować? Jak organizować' 

(Lena wraca do sto/u, najpierw obejmuje za szyję ojca, po chwili siada na swoim 

krześle) 

LUDW IK Naukowo. 

LEON Naukowol Człowi eczu niu - czyś z główką poszedł po rozumek 

do makówki? Organizować! To ty sobie wymarzasz, wysmażasz, 

że tak tum tak pak z ł apie się wszystko w garść, co'? 

(palca mi drapieżnie zagietymi tańczył przed nim, a potem je rozłoży/ i dmuchną ł 

w nie) 

LUDWIK 

LEON 

LUDWIK 

LEON 

LUDW!K 

Fiuuut l Pyf1 Uciekło . Fyyyy, pum, pum, pum, papapa, eeeee .. . 

rozum iesz .. pua, pua . i co ty tam, czego ty tam, jak ty, co ty .. . . 

Uc iekło. Przec i ekło. ie ma 

Nie mogę o tym z ojcem dyskutować. 

Nie? Proszę ' Dlaczego' 

Bo ojcu brak przygotowania. 

Jaki ego? 

Naukowego. 

LEON Naukowczu niu 

(wstaje, obchodzi stó ł z lewe/ strony, staj ' z przodu) 

- 7..wie rzż mi, pro 'zę, zwierzże me mu śni eżno dziewiczemu 

łonu jak ty z tym naukowym przygotowan iem b _ dz iesz or- a-ni 

zo-wa ł , w jaki desei1 , py tam , 

(Lena m acha ręką, jakby odganiając coś od siebie) 

(wybuchną/ gorzko) 

(do Leny} 

jak, jak ty to tam z tym do czego, pytam, jak z czym i pn co i ku 

czemu i gdzie, jak ty, pytam, to z tym, tamto z tam ty m, owo z 

owym, gwoli czemu, jak ... Co ty wi esz?! 

Studia! Studia 1 Ja ta nie studiowa ł, ale lata myś la Ł... myślę i 

myślę ... odkąd z banku wys zed łem nic tylko myślę, runi e głowa 

pę ka od myś l enia, co ty tam, czego ty ta m, co tam tobie do .. daj 

spokój, daj spokój I.. Ti-ri-ri . 

Rozliczna przygodo, daj no tatce zapa l ający się fosfór. 

(zanim Lena zdążyła sięgnąć po zapałki zaczęła machanie rączką wysoko naci 

stołem) 

LEO N (do Leny) 

„Zachwyte1\ku, po m al ń k u" - pod aj mi .. . 

(Lena poda la mu zapal ki. Ręka Leny wróci/a do filiżanki herbaty, przez chwilę isza.) 

LUDWI K Jak ojciec tak myś li i myśli , to niech o jc iec wyobrazi sobie 

dzi e- i ęciu zo łni erzy, i d ącyc h gęsiego jede n za drugim, iak ojc iec 

myś li ... 

(siedzący dotychczas na krześle pod ścianą Ludwik, odkłada szachownicę, podchodzi 

do stołu , siada i z pionków szachowych ustawia szereg „dz iesięciu żołnierzy '" Lena 

znowu mncha ręką w górze.) 

.. . ile czasu potrzeba by na zużyci e wsz ystk ich możliwych 

kombinacji w uszeregowaniu tych żołnierzy, przestaw i a j ąc na 

p rzykład tr zeciego na miejsce pierwszego i tak dalej ... gdybyśmy 

przyjęl i , że co dziei1 dokonujemy jednej zmiany? 
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(Lena znowu walczy z osą. Leon zafascynowany tą szaradą, wstaje, podchodzi blisko 

do ustawionych figur, patrzy na nie.) 

LEON Za trzy miesiącusium? 

LUDWIK Dziesięć tysięcy lat. To zostało obliczone. 

LEON Człowieku ... Czlowieku .. . Człowieku .. 

(teraz do Leny walczącej z osą, dołączyły ręce Witolda, potem ręce Fuksa, Leona 

i Kulki - masa rąk wykonujących jakiś dziwny taniec. Lena zasłoni/a się rękoma, do 

stolll podbiegł Ludwik dolączujqc do machania, gdy wtem wpadła Katasia i jednym 

machnięciem ścierki - przepędzi/a osę z pokoju. Ręce wróciły do swych dawnych 

pozycji. Leon odwraca się w kierunku drzwi, z niedowierzaniem kręci głową, jeszcze 

powtarza: „Człowieku, człowieku ... Powoli wychodzi. Po chwili wychodzi też Kulka, 

Ludwik i Lena. Przy stole zostaje Fuks i Witold.) 

WITOLD Co za zbieg okolicznośc i, te „kombinacje". 

FU KS O co ci chodzi? 

WITOLD Te „ko mbinacje" z żołnierzami Ludwika ... 

KULKA (wchodzi przez drzwi w prawej .~cianie) 

(wychodzi) 

Leona ca łe życie mu ialam doglądać, pan nie ma pojęcia, angina, 

reumatyzm, kamienie w wątrobie ... A to, a tamto, wiecznie coś, 

ja wprost nie wiem jak by ten człowiek beze mnie .. 

WITOLD To prawie nasz - nasze kombinacje .. 

KULKA (na chwilę pojawia się w drzwiach) 

WITOLD 

KULKA (wraca) 

(wychodzi) 

WITOLD 

KULKA (wraca) 
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Kawę mu do łóżka, cale ży ie ... 

Cóż łatwiej zego niż kombinacje, gdy wokół rój, szum, rzeka 

drobiazgów i -z zegółów . 

Zawsze stałych lokatorów miałam na karku .. 

... a lokatorzy!. .. pa nowie nie mają pojęcia, a to temu jeść, temu 

pościel, temu lewatywa, tamten z piecykiem, o piecyk .. 

W Drohobyczu mieliśmy ladny parter willi z wygodami i wy

najmowali śmy pokoje z utrzymaniem lub bez. Nieraz i sze'ciu 

stołowników „z miasta", przeważnie starszych z chorobami . A to 

temu papkę, temu zupkę, a to ni c kwaśnego i 

A ręce , na ze ręce „zaroiły'' s ię dlatego, że osa, z powodu osy, 

ale któż może zaręczyć, że osa nie była tylko pretekstem dla 

wezbrania rąk, w związku z jej rączką ... podwójny sens .. 

Że „z dziwbmi" ... butelka za łóżkiem, już prawie na skonaniu, 

FUKS 

KULKA 

z butelkami ... Mu mówię, grymasy, grymasy, ale szalik tam 

gdzie pan wie .. . naużerałam się, naharowałam , nie z kami en ia .. 

ł ajdactwo, że niech ręka boska .. Skaranie boże z brudactwem, 

Jezu s .. . A potem sześć la t w Pułtusku w wygodnym apartamencie 

na trzecim piętrze. 

Gdyby nie ja, to by pomarli ... nieraz w nocy, jak stęka!... to Leona 

przetrnnslokowałiśmy i wynajęliśmy . . 

Aż powiadam sob ie - ni . Tak dalej być nie możel I mówię to 

moim dziadom I Trzeba było widzieć tę rozpacz, paniusiu nasza, 

kto o nas zadba, ja im na to: widzic ie, za dużo serca wkładam, 

zdzieram s ię, co to, mam ię zabijać? Ja już taka! 

Zresz t ą jak i co, to i zabawi ' ię, z wizytą, albo gośc i przyj <)Ć, 

wie pa n, Leona ~io s tra cioteczna j e~ t za hrabią Kozieurodzkim. 

a ja kże , i kiedy ja za Leona wychodz iłam to jego famili a no em 

kręciła, a i sam Leon tak s i ę bał cioci, pani hrabin y, że dwa 

łata mnie nie prezentowa ł. Ja mówię Leon, ty się nie bój, ja 

ci tę ciocię zakasuję i raz w gazecie przeczytałam, że bal na 

cel dobroczynny, a w komisji organizacyjnej pani hrabina 

Koziebrodzkal Nic Leonowi nie mówię, tylko mówię: Leon 

pójdziemy na bal, to , mówię panu , ze dwa tygodnie w sekrecie 

się przygotowywałam. Dwie krawczy nie, fryzjerka, masaże, 

pedikurę nawet zrobiłam! Dla kurażu. Biżuterię od Teli 

pożyczyłam, Leoniak u1nie zobaczył zrlę bial, ja nic, wchodzimy 

na salę, muzyka, ja Leona pod p..irhi; wprost na panią hrabinę ... 

To ona, wie pan, odwróciła się tyłem i Afront mnie zrobiła I Ja do 

Leona, Leon , twoja ciotka jest arogantka i splunęłam . On, wie 

pan, ani słowa, on JUŻ taki, gada, gada, a jak co do czego, to nic, 

albo zacznie kręcić, wykręcać, aJe potem, jakeśrny w Kielcach 

mieszkali , a ja konfitury s mażyłam, niejeden obywatel okoliczny 

u nas bywał, te konfitury na mies i ące z góry zamawia li .. 

'o i co' 

Jeden z lokatorów, co go miałam w Pułtusku, był suchotnik 

i tr zeba mu było dawać śmietanę trzy razy dziennie „aż do 

obrzydliwości". 

(wyszła. Wyciemnienie.) 
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7. Dyszel 

(dzień. Plener. Pusta sceno. Na ziemi, w poprzek leży dyszel, który poprzednio stal 

oparty o ścianę, dookoła kilka kamieni i innych drobiazgów. Wzdłuż ścian zza 

widowni wchodzą Witold i Fuks.) 

FUKS 

WITO LD 

FUKS 

WITOLD 

FU KS 

WITOLD 

FUKS 

W ITOLD 

FUKS 

Widzi sz? 

Co? 

Nie za uważy ł e ś nic nowego? 

Nie. Patyk wisi 1ak wisiał, na nitce. Śmierdzi szczyną. 

A to? 

Co? 

Dyszel 1 Popatrz na ten dysze l. 

Zauważyłe · go wczoraj? 

Możliwe . 

Czy leżał akura t tak samo? 

Czy od wczo raj nie zmieni! położ ·ni a? 

(Fuks pokazuje jak stu l poprzednio dyszel i kładzie go z powrotem) 

Wf'! U' ~) Ski)cl mam wiedz i eć ? Nie pamię tam. 

Ale sk ąd ty w iesz, że dysze l zost a ł ruszony'' 

FUKS Pewnośc i ni e ma m, ale coś m i .. tak wygląda „ jakby przedtem 

inacze j leżał..„ Jakby kto ś chc iał zwrócić naszą uwag.,. „. To jest.„ 

chyba, jak uważa z ? 

WITULD 

FUKS 

WITOLD 

Ni ' w iem „ nędza „ . bi eda z nędzą „ słaba ta ca la zgaga na za ! 

Widzi sz. w co ten dyszel ce luje? 

W co? 

FUKS (przebiega wzdłuż dy szla) 

W ITO LD Aha„. Wycelowany w p rost w pokoi k przy kuchni.„ 

FUKS W ł aśn i e. Pokoik Ka tas i. 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

Aha ... 

„.A te trzy kamyki? I te trzy kołki „ i te trzy guziki, od siodła 

chyba. Widzi z? 

Co? 

Formują jak by trójkąty, w -kazu jące na dysze l, jakby ktoś 

chciał zwrócić na szą uwagę na dyszel „ taki, uważasz , rym ku 

dyszlowi .. 

To jest... chyba ... jak uważasz ? 

Komu by się chciało? 

No tak... komu by si ę chciało? .. 

(wybiega na chwilę, wraca z miotłą i grabiami w ręku, kładzie je u końca dyszla w ten 
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sposób, że tworzy się z nich grot strzałki wskazującej na lewą ścian ę) 

To jakby nowa strzałka! 

WITOLD 

FUKS 

Kto by tam fabrykował „znaki"/ 

Chyba nikt z klepkami w porządku? 

A kto ci powi e<lz ial, że ten ktoś ma klepki w porządku? A druga 

rzecz : s kąd w iesz , ile on znaków fabrykuje? 

(podnosi z ziemi trzy drobne przedm ioty, rzuca, wskazuje na nie) 

WITOLD 

FUKS 

Może tu się roi od znaków„ 

No co? Będziemy ś l edzić po linii dyszla? 

Dla świę tego spokoju. Jutro niedziela . Katas ia ma w ychodne. 

Lena z Lu dwikiem i dą do zna jomych, Leon gra w brydża„ 

Trzeba będz i e zrobić tam rew i z j ę.„ 

(spojrzał w kierunku pokoiku Kutasi) 

WITOLD Rewizję„. 

FUKS Zobaczyc:, czy tam czego s ię nie zobaczy„. A jak nie, sko 1'1ay s ię 

przyna jmnie j zawracanie głowy. 

(Fuks ruszył do wyjśc i a na lewo) 

W ITOLD Dokąd? 

FUKS 

(wychodzi) 

W ITO LD 

Zobaczę, co z wróblem. 

Zobaczy<'. sprawdzić? Zrewidować. 

A j eś li za wszystkim kryje się Le nal Le na, dążąca do mnie, 

wytężo na w przedzieraniu się wstydliwym, dyskretnym„. Bł ądz i 

po domu, rysuje na sufitach, nastawia dyszel, wiesza patyk, 

układa figury z przed miotów przemykaj ąc s ię wzdłuż śc ian, za 

węgla mi „ Lena„. Le na.„ pm~dz iera j ąca się do rnnie „ bł aga jąca 

może o pomoc 1 

Zobaczyć, spraw<lz ić? Wyjaśn i ! 

Działanie wy1aśniają ce ! 

I, och działan ie zac i emnia jące , w noc w chimerę wprowa

dzaj <1 ce! 

(zm iana świateł na nocne. B łysk ods fo rziajqcych się w ścianach trzech mansjonów: 

pokoiku Katasi, sypialni Ludwików i komórki gospodarczej.) 
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8. Nocne zawirowania 

(z prawej strony wchodzi Fuks z pudełkiem w ręku) 

FUKS Trudność polega na tym, że nie mamy żadnej gwarancji, czy ten 

ktoś, kto nas wodzi za nos - nie zaczaił si~ gdzieś, i nie śledzi 

z ukrycia i nawet może narobić gwałtu 1 

WITOLD Boję się, że się wygłupimy. Boję się śmieszności ... 

FUKS Popatrz. 

WITOLD Co to jest? 

FUKS (oświetlił latarką pudełko, otworzył) 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

Popatrz. Żaba . Żywa żaba. Dzi ś ją złapałem. 

Co to za pomysł? 

jakby nas kto przyłapał, powiemy, żeśmy się zakradli, żeby je j 

żabę w łóżko podpuścić„ 

Świństwo ! 

Dla witza! 

Wróbel - żaba, nie tak daleko, czy to coś nie znaczy? Wróbel 

- żaba. Katasiutka„. Świństwo. 

(wchodzą do pokoiku Katasi) 

FUKS Zepsucie. Czuj ę zepsucie, zboczenie. 

(Fuks omiata światłem latarki ściany, meble) 

WITOLD Świr\stwo. Świńs two. 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

Nic.„ 

Nic„ 

Tu też nic„. Poszperajmy, pomyszkuimy„. 

(odwraca się do stojaka z miską na wodę, znajduje ręcznik) 

Ręcznik cienki, wilgotny„. 

(otwiera szufladę stolika, wyciąga z niej różne przedmioty) 

Kawałek szarego mydła, grzebyk brudny, wyszczerbiony, 

lusterko zutłus zczone , zapałki „ 

pończochy„ . 

WITOLD Dobrać się do grzeszności gdzieś tutaj utajnionej„ 

FU KS (zapali! stojącą na stoliku świecę) 

WITOLD 

FUKS 

jes t coś 1 Igła wbita w blat stołu„ 

No i co? 

To może te ż nic, ale może i nie nic „ Szukajmy I 

(Witold wyciąga zza regału jakiś portret, stawia go na stole i oświetla latarką) 

WIT OLD Patrz I 

FUKS To ona? 
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WITOLD 

FUKS 

Przed wypadkiem„. Usta bez zmazy. Czyste, uczciwe usta. 

Młodsza . Okrąglejsza„ . 

WITOLD Odświętna, z uroczystym dekoltem. Zacna gospodyni - a my 

- para lunatyków. Zabierajmy się, chodźmy! 

FUKS (prawie błagalnie) 

WITOLD 

FUKS 

Zaczekajl Poszperajmy ! Pomyszkujmy! 

Gdzie ? 

Szafa! 

(obaj wyrzucają gorączkowo rozmaite lachy, firanki i dużo białego płótna. W tym 

samym czasie - z prawej wbiega Kulka, trzymając w ręku potężny młot. Zatacza koto 

wokół środka sceny i wraca skąd przyszła.) 

FUKS (znalazł coś na szafie) 

Coś ' To jest pilnik, do paznokci też wbity' W tekturowe 

pudel kol 

(Witold ogląda pilnik) 

W ITOLD 

jeszcze coś I Agrafka wbita w tekturkę„. Co ty na to? 

Druga agrafka wbita w tekturkę. Dalej I 

Czekaj I ... 

(wypatrzył coś na regale) 

FUKS Stalówka, wbita w skórkę od cytryny„. 

WITOLD Rzecz nieco dziwniejsza.„ 

FUKS 01 jeszcze coś! 

(ofwietlają latarkami gwóźdź) 

WITOLD Gwóźdź w ścianie. No to co'? 

Gwóźdź wbity w ścianę. FUKS 

W ITOLD Gwóźdź wbity w ścianę , ale jak nisko, przypatrz się, prawie przy 

podłodze. 

FUKS Po co? 

WITOLD (znajduje na podłodze mlotek, bierze go do ręki) 

Młotek . Nie mogę! 

(Fuks gasi świecę . Wybiegają na zewnątrz.) 

FUKS Jaki wiatr„. idzie górą ... 

WITOLD Żałośni spiskowcyl Z żabą i po linii dyszla„. jak dwie lubieżne 

małpy węszące„. 

(w komórce, przy kowadle pojawia się Kulka z młotem w ręku) 

FUKS Jaki wiatr„. 

WITOLD I co? Wracać i spać? 

(nagle od strony komórki Kulki straszliwe walenie, słycha( dziwny, dudniący dźwięk) 

FUKS Co to ? 
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WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

(cisza) 

FUKS 

Ktoś wali młotem I 

Albo siekierą 1 

Ostrzeżenie? W nas wymierzone .. 

Pani Mańcia! Pani Kulkal 

(Kulka znów zaczyna walić miotem) 

W ITOLD Co ona tam .. Coś wbija? Co wbija? 

FUKS (przekrzykując hałas) 

WITOLD 

Jak zajadle„. Rozwścieczona? Czym 7 

W pień drzt'wa, młotem„ 

Tam młotek. Tam był młotek. Miałem go w dłoni„ 

(nagle do dźwięków miota doiączyło nowe wbijanie, szybsze, gęstsze jak tomat„., 

rozsadzające! jak trzęsienie ziemi!) 

WITOLD A to? 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

kąd? 

Tam w górze„ Z pokoju Leny? 

Wbijanie? 

Wbijanie, wal'nie, huk, młot, młotek, igły, gwoździe ... Wbijanie, 

wbijanie ... 

(nagle dźwięki uderzeń milkną) 

Dobić s ię do Leny ! Dobij ać się do niej I Wbijaniel 

(pobiegł w kierunku pokoiku Leny, zniknął w drzwiach w kącie na lewo. Po chwili 

slychal' potężne walenie w drzwi do pokoiku Leny. Kulka i Lena przerwaiy walenie, 

nasłuchują. Kulka przechodzi przez scenę na drugą stronę, a potem wzdłuż ściany w 

kulisy. Za nią pobiegł Fuks. W drzwiach z tylu ukazał s ię Witold. Rozgląda się. Szuka 

Fu.ks a) 

WITOLD Ci sza. Nie ma nikogo ? Ani Kulki, ani Fuksa? Gdzie oni„. 

Z pokoju Leny, te ż - nikt się nie odezwał „ Jeszcze ich nie ma, 

jeszcze nie wrócili? 

Co robić? Nic. Nic nie mam do zrobienia. 

S pać„. Łos kot, zamęt , pokój Katasi, pilnik, szpilki, walenie 

Kulki .. 

Dobijanie się do Leny, docieranie do Leny„ jes tem 

bezrobotny .. . 

(w górze w sypialni Ludwików zapali/o się świat/o, odwróci{ się) 
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Aha. Jednak byli! Słyszeli moie dobijaniel? Sły ze li„. i co? 

Dlaczego nie otworzyli ? 

Co teraz? Zobaczy· ją . „ zobaczyć j ą z nim. Zobaczyć jaka je:; t, 

jaka 1est z nim. 

(rusza w kierunku komórki Kulki, podnosi leżą ą tam na ziemi drabinę i niesie w kie

runku lewej ściany) 

Jaka jes t z nim na goło! Nikczemna, podła, brudna, oślizgła, 

zmysłowa, święta, czuła, czysta, wierna? Znudzona, obojętna, 

gorąca, chytra, a może zac i ęta tylko, bezczelna, w ko11cu zobaczę' 

Nie zasłonięte„. 

W koócu coś mi s ię ukaże„ 

(oparł drabinę o ścianę, wszedł na trzy szczeble. W sypialni Ludwików następująca 

akcja: Lena siedzi na krześle, przy stoliku, ręcznik zarzucony na plecy, zdejmuje jedną 

poriczochę, potem drugą, ściąga ręcznik z pleców.) 

już uda uka za ły się, raz, drugi, na koniec dowiem się etr'goś. 

w koń u coś mi się ukaże„. 

(Lena przechodzi w stronę łóżka, siada. Z iazienki wchodzi Ludwik w ręku niosąc 

czerwony cwjnik, po chwili stawia czajnik no stole.) 

Cza jniki On jej przyniós ł zajnik. Na wszystko by lem 

przygotowany, ale nie na czajnik. 

(wchodzi szczebel wyżej) 

Zaraz będę wiedział 1 

(Ludwik podszedł do kontaktu i zgasił świat/o) 

Co oni Nic nie widzę I Co mogli robić? Co robili'! 

I jak robili? Tam teraz wszystko mogło się dziać. Nie było ges tu , 

dotknięcia, które by byto niemoż liwe ... 

Wiła s ię, czy nie wiła, albo wstydziła, albo kochała, albo w ogóle 

nic, 

{Witold schodzi z drabiny, odchodzi nieco na lewo) 

coś innego. Albo podłoś ć, zgroza. Nigdy niczego s ię nie dowiem. 

Gdyby była dzieckiem z bardzo niebieskimi oczyma też mogłaby 

być potworem - niebieskookim i dziecinnym. 

Więc co można wiedzieć'( 

Nigdy niczego o niej nre będę wiedział. 

I 1eszcze do tego czajnik... 

(odwraca się w kierunku okna. Na parapecie leży kot Leny, Dawidek.) 

Dawidek/ 

(podbiegi do drabiny, wspiął się, chwycił kota za szyję i przez chwilę ręka Witolda 

szamotała się z kotem, gdzieś za oknem. Po chwili szamotanina ustala i Witold 

schodzi z drabiny z uduszonym kotem w ręku.) 

Co ja robię? 

Co teraz, co dalej? 

Wyrzucić na drogę, że niby samochód przejechał? Albo może 
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w krzaki, gdzie wróbel? 

(spojrzał w kierunku domu) 

Śpią. 

(wchodzi do komórki Kulki, szuka, znajduje kawałek sznurka, robi pętle, zakłada na 

szyję kota, rozgląda się) 

Hak? 

(niesie kota w kierunku drzwi. Wiesza na haku nad drzwiami. Odwraca się w stronę 

widowni. Widać trzy wiszące „obiekty": wróbla, patyk i kota.) 

Do kompletu. 

(wyciemnienie) 

9. Z hołdem u wróbla 

(dzień. Plener z wiszącym wróblem. Wejście do domu w prawej ścianie. Witold idąc 

z głębi, nuci.) 

WITOLD 

(mówi) 

,,Idylla maleńka taka: 

Wróbel połyka robaka. 

Wróbla kot dusi niecnota. 

Pies chętnie rozdziera kota." 

Dałem się wciągnąć w głupią awanturę. 

(idzie w stronę wiszącego wróbla) 

Powiesiłem kota .. I to moje powieszenie - choć moje własne, 

ze mnie pochodzące, przyłączyło się jednak do powieszenia 

wróblowatego i patykowatego! Trzy powieszenia, to już nie 

dwa powieszenia, oto fakt. Goły fakt. Ostatecznie jeśli już 

tu przyszedłem, to chyba nie po to tylko, żeby patrzeć? Coś 

powiedzieć? Nie. Lepiej nie. Brakowało mi stosownego gestu ... 

(próbuje wykonać ni to ukłon, ni to magiczny gest dłonią, rezygnuje) 

Przesada! Ale je ś li już tu przyszedłem i tu jemu przyniosłem 

moje powieszenie kota - to nie jest to bagatela, a czyn mój , 

którego dokonałem na sobie. 

Amen. Amen. Amen. 

(wzdłuż Lewej ściany wracają wszyscy domownicy z „pogrzebu" Dawidka. Ludwik 

z łopatą w ręku. Lena nagle, w pól drogi, zawróciła i pobiegła z powrotem, skąd 
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nadeszli. Za nią pobiegła Katasia.) 

O, jak ona wypiękniała po wczorajszymi 

LEON (podszedł do Witolda) 

Nic pan nie wie? Kto, jak? Nic pan nie zauważył? 

WITOLD Nie, nic nie widz iałem, wczoraj spacerowałem do pozna, 

wróci Iem dobrze po dwunastej, wszecltem z tylu, przez ganek, 

(Katasia wraca, prowadząc z powrotem Lenę) 

po ,jęcia nie mam. Czy kot już wtedy wisial? 

(z prawej strony pojawia się Fuks) 

FUKS Proszę państwa. Chciałbym pomówić. 

KAT ASIA 

FUKS 

KAT ASIA 

FUKS 

KAT ASIA 

FUKS 

KAT ASIA 

FUKS 

Łajdactwo taki e l 

Wiem. 

Dawidka powiesili 1 

Wiem. 

Draństwo, żeby kota Lenie wieszać! 

O wszystkim wiem. 

Dawidek na haku powieszony. 

Trzeba by szcze rze ... 

Fakt, że tu się coś wyrabia. Trzeba porozmawiać. Proszę do 

jadalni ... Zapraszam! 

(wszyscy powoli znikają w prawych drzwiach) 

KAT ASIA (zmierza w innym kierunku) 

FUKS Dokąd? Pani nie pójdzie z nami? 

KAT ASIA Zaraz wracam. 

(Katasia wybiega wzdłuż lewej ściany. Fuks wchodzi do domu.) 

WITOLD (sam) 

Wstydzila się kota ... Wiedziała, ze cokolwiek by się do nie j 

odnosiło, musiało mieć sens miłosny. 

(wyciemnienie) 

Nie jestem juz z nimi! a przeciw nim. Po tamtej stronie. 

jak gdyby kot przesuną! mnie z jednej strony medalu na drugą . 

w tamtą sferę, gdzie działy się tajemnice, w sferę hieroglifu. 
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10. Przesłuchanie 

(po zmianie świateł jesteśmy w środku, w jadalni. Stół stoi na nowym miejscu z prawej 

strony sceny, przy nim trzy krzesła. Pozostałe krzesła wnoszą jeszcze po ciemku 

aktorży, ustawiają je sobie już po zapaleniu świateł i siadają.) 

WITOLD (do Leny) 

Jaka przykrość dla pani .. 

(nie otrzymuje odpowiedz i, zawraca w kierunku stołu) 

FUKS Pros z ę państwa, coś się wyrabia. My z Witoldem już od 

przyjazdu to zauważyli ś my, ale nie chcieliśmy gadać, bo nic 

pewnego, takie tam impresje ... 

Ale w końcu trzeba szcze rze. 

LEON Co pan chce powiedzieć? ... 

KAT ASIA (wchodzi z pudelkiem w ręku) 

To ja znalazłam u siebie, w pokoiku, leża Io na oknie. 

LEON Co jes t w tym pudelku? 

KATASIA (uchylając pokrywkę) 

Żaba. 

(cisza. Wszyscy zaskoczeni.) 

FUKS Przepraszam 

(odbiera Katasi pudełko) 

To na pote m To się wyjaśni. 

(odkłada pudełko z żabą na stół, sadowi Katasię na krześle po środku sceny) 

A na razie, ja bym prosił państwa o uwagę„. 

LEON 

FUKS 

KULKA 

Sprawę kota zostawmy, jak jest, ja to jeszcze raz spokojnie obejrzę. 

Do czego pan prowadzi? 

Za pozwoleniem, po kolei .. 

Pierwszy fenomen niewątpliwy - to .. wróbel. 

Jaki wróbel? 

FUKS Otóż, jak już wspomni ałem idąc tu, do państwa po raz pierwszy, 

po drodze , 

(pokazuje kierunek) 

niedaleko - n a tra fili śmy wróbla, powieszonego, powieszonego 

na gałęzi drzewa. Drucikiem za główkę. 

Główka zwisała, o tak. 

(pokazuje pochylając własną głowę na piersi) 

WITOLD Dzióbek szeroko rozdziawiony„ 

FUKS 
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Potem rozeznali śmy to coś, coś 1ak strzałkę na suficie w naszym 

pokoju. Autosuges tia niewykluczona. 

Strzałka, nie s t rz a łka . Mogło być z ł u dzenie, tym bardzie j, że 

pop rzedni go wieczoru też nam się uwidzia!a strzałka , tu, 

na suf ic ie, państ wo sobie przypominają ? S tr za łka, albo może 

grabie.„ Atenti ! 

(Kalasia sięga po pudełko z żabą, jakby chciała je zabrać i wyjść z jadalni. Fuks nie 

przerywaJC!C monologu, odbiera jej pudełk-rJ, chowa do sz uj?ady stołu, a Ka tasię sadza 

z powrotem na krześle .) 

LUDW IK 

FU KS 

(cisza) 

LEON 

FUKS 

Ale m y z sa m ej c i ekawości, uw aża j < ! pań otwo, dla sportu, 

pos t a nowil iśmy zbad ać. 

I co panow ie odkryli ? 

No w la ś nie ... Patyczek. 

Pa tyczek, ni ewie lk i na nitce bia ł e j. Do k ł adn i e po linii 

vvymie rzo ne j p rzez s trza łk ę. , wis ial na murze„. Najp ierw w róbel 

- potem pa tyczek. 

T rzeba zobaczyt'.. 

Niech pan poczeka, naprzód o powiem \·v's zystko . 

Patyk s p rawdz ili ś my nas tępnego dnia i w t dy, strza łki z ka

mieni uł ożone i in ne zn aki z aprowadzi ły n as d 1 dysz la, tego 

w na podwórzu. Dyszel był ruszony, zmienił u przednie swo je 

położenie i.„ wyobrdźc i e sob ie pa ó two ... celowa ł w p ros t w po

koik pani Katas i.„ 

KAT ASIA (z niedowierzaniem) 

Mój? 

(uniosła się z krzesła) 

FU KS Tak, pani' 

(gestem nakazuje jej, by usiadła) 

LUDWIK 

FUKS 

Sprawdzil i śmy strzałki - to i dyszel, prawda można by ło ... 

Tylko tak, na wsze lki wypadek .. n ie żebyśmy 1 a kąś n i e u fność 

do Ka tas i ... No i ja ż abę ze sobą wz i ąłem , żeby i <nt u pozorować , 

jakby n as kto przył apał. Za pomnia łem o n ie j wycl10dzłc, dlatego 

pani Karasia przyniosła .. 

Co wykryta ta rewiz1a u Ka ta ,; i <' 

Może nic - może coś . Niech pa ń stwo sam i osądz ,1 , n a l eży ty lko 

wiedzieć, że jak coś się powta rza wie i razy, bardziej niż je.st 

dozwolone - a le proszę , vvyliczę: 

Igła wbita w blat stoł u. 

Stalówka wbita w skórkę od cytryny. 

Pilnik wbity w pudełeczko. 
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Agrafka wbita w tekturkę. 

Druga agrafka wbita w tekturkę. 

Gwóźdź wbity w ścianę tuż nad podłogą. 

Witold ze mną był, wszystko widział. 

(z szuflady odezwała się dwukrotnie żaba - to nieco rozluźnia atmosferę. Ludwik 

i Lena reagują cichym chichotem.) 

LEON Igły, skórki, tekturki .. bzdury .. 

FUKS (głośniej niż trzeba) 

Chwileczkę! 

W tym cymes, że jakeśmy wyszli s tamtąd, pani 

(zwrócił się do Kulki) 

też wbijała I 

Młoteml W ten pień koło furtki I I na całego i 

(spojrzał na Witolda) 

KULKA Ja? Wbijałam? 

FUKS 

KULKA 

FUKS 

KULKA 

Pani. 

No to co? 

Jak to co? Tamto wszystko wbite, a pani też wbija I 

Ja niczego nie wbijałam, ja tylko w pień biłam. Lena, złotko, 

wytłumacz, dlaczego ja w pień biłam. .. 

LENA (cofnęła się, wbita w krzesło, przełknę/a ślinę) 

KULKA Mów, Lena, prawdęl 

LENA 

KULKA 

Mama co pewien czas ... to jest... taki kryzys. Nerwy. Zdarza się 

od czasu do czasu. Wtedy łapie za co bądź, żeby się wyładować 

wali. Albo tłucze, jeś li szkło. 

Ja, proszę panów dzień za dniem. Rok za rokiem. Od rana do 

wieczora. Harowanie. 

(podchodzi do sto/u, w kierunku chlopaków) 

(z rozwagą) 

Panowie mnie znają, ja jestem spokojna i taktowana, z wy

chowaniem. Ale jak mnie się ten spokój urwie 

Wtedy łapię za co bądź. 

Łapię za co bądź ... 

(nagle, nie wytrzymała, wrzasnęła rozczapierzona) 

Za co bądź! 

LEON Złotko 

KULKA 

LEON 

Za co bądź I 

Za co bądź. 

KULKA (krzycząc) Nie za co bądź I Za co bądź! 
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(cisza) 

FUKS 

LENA 

(cisza) 

KULKA 

LENA 

Zrozumiałe. Zupełnie naturalne .. Przy takiej pracy i kłopotach. 

Nerwyl Tak, taki. .. 

No, wyja·inia się„. ale zaraz potem rozległ się inny łoskot, jak 

gdyby z domu, z piętra? 

To ja. 

Ona. Jak usłyszy, że mnie takie coś napada, albo przybiegnie i za 

ramię złapie, albo sama hałasu narobi. Żebym otrzeźwiała. 

Akurat wróciliśmy z Ludwikiem i ja słysząc łomotanie, złapałam 

but męża i bębniłam w stół, a potem w walizkę ... 

WITOLD (podchodząc do stołu) 

Ale tego hałasu z góry, były dwie serie, nieprawdaż? 

(od tego momentu zainteresowanie wszystkich obecnych kieruje się ku Lenie) 

Jedna po drugiej? ... 

(cisza) 

Wiem, na pewno, hyłem na dole blisko drzwi wejściowych - gdy 

ta druga się rozpoczęła.„ i ten drugi hałas był odmienny. 

LENA (speszona, zaklopotana, świadomie zmyśla, nie chcąc rzucać podejrzeń na Witolda) 

Drugi hałas?„. A tak, po chwili znowu zaczęłam tłuc„. 

Odmienny ... pięściami w okiennice ... Byłam zdenerwowana. Nie 

byłam pewna, czy mama się uspokoiła. 

WITOLD 

LENA 

LUDWIK 

LEON 

Nie była pani pewna ... 

Pan Ludwik był wtedy z panią? 

Był w łazience. 

Tak, bylem w łazience. 

Kto powiesił kota? 

(wstaje i rusza na środek sceny) 

Nie ma co zajmować s ię hałasami, to już wyjaśnione. 

(Katasia wybiega) 

Ja tutaj nic nie dodam - brydż skończy ! s i ę o trzeciej rano„. Al 

kto powiesił kota, 

dlaczego kota powieszono? 

Kto powiesił? 

Ja się pytam kto? 

KULKA (przed siebie, bez drgnienia) 

Leon„. 

LEON Ti-ri-ri-ri-ri .. Kukuku, Kulaszka. 

(podchodzi do stołu i siada przy nim) 
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KULKA Kto ci to zrobił, Lena? Po co ci zrobi! , kochanie? 

Kto ci to zrobił? 

FUKS (głośno zastanawia się krążąc w pobliżu stoi u) 

LEO N 

FUK 

KUL A 

LE . 

Naprzód powi eszono kurczę. Potem wróbla. Potem patyk. Ciągle 

to sa mo wieszanie w rounaitych wariantach. I to trwa już długo, 

wróbel nieźle cuchną!, jakeśmy go znaleźli, pierwszego dnia. 

Racja. No tak. To s i ę zaczęło zan im panowie przyjechali. 

A Katasia .. 

Wykluczone! Gdzieżby tam Katasial Coś podobnego I Ona chora ze 

zmartwienia, tak tego Dawidka lubila, jak struta chodzi, od dziecka 

j ą znam, floże ty mój, żeby nie moje poświęcenie, moja opieka I ... 

Ktoś s i ę zakradł? Ale kota wieszać ... ? Kto by s i ę zakradał żeby 

kota wieszać? l psy sąsiadów przecie ... nie dalyby .. To może 

patyk obejrzeć 

(wsto1e i ruszo w kierunku drzwi na lewo) 

i te inne znaki .. 

FUKS Znaki? I tu może je pan widzieć. 

(Leon zatrzymuje się) 

LEON Przepraszam. Co, proszę? 

FUKS Kto panu zaręczy, że innych znaków nie ma, tu nawet, w tym pokoju ... 

(Fuks podnosi z podłogi jakąś zagubioną stalówki;! i kładzie na stole) 

których nie zauważyli śmy dotąd? 

(podnosi z podłogi spinacz i kładzi na stole obok stalówki. Leon wraca do stołu, 

przygląda się wyłożonym przez Fuksa przedmiotom, siada.) 

WITOLD (do Leny) 

LEN (skulifo się) 

LE01 
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A pani, pani Leno? Czy pani nikogo nie podejrzewa ? 

Nikt chyba mi .ile nie życzy .. 

fakie to ... f akie to .. . nieprzy jemne, proszę panów, niemiłe .. jakie 

zlośliwel 

Bo ż by hoć było wiadomo z jakiego końca 

zahaczyć, ale cóż, nie wiadomo, 

bo to przez plot nie, 

od środka te ż nie, bo i kto? 

Cudactwo, ja bym policję wezwał, ale po co, 

śmiechu warte, śmieliby się i tyle, 

nawet policji nie można wzywać, 

a jednak kot nie kot, chodzi o to, 

że sam fakt jest nienormalny .. 

(wstaje) 

Aberracja ja kaś, czy co? 

Dość na tym, że tu otwiera i ę pole do myśleni a 

i można myśleć , wymyślać, co się komu podoba, 

każdego podejrzewać. 

Bo i kto mi zar!;'czy, czy ktoś z nas, 

jak tu siedzimy, 

przeci e szaleńs two, zbo zenie, aberrac ja I 

(zaczyna krążyć wokół sto/u) 

No więc, j ak.że, każdemu może się zda rzyć, 

i mnie, i mojej żonie, 

i Katas i, i panom, 

i c6rce ... 

W k ażdyrn, w każdej osobie 

i każd j postaci, ha, ha, hum, hum ! 

Taka nik zemnośćl 

Takie to ... świ11tu s ium , zaświniowatowanko .. . 

(siada z powrotem rw swoim krze.śle przy stole) 

Ż bym ja na stare la ta m ia! dom, rodzinę, 

i żebym nawet pewności nie mia ł , z k im obcuj ę, 

gdzi e jes tem, żebym we wl as nym dornu był, 

jak pies bezdomny, żebym 

nie mógł zaufać? 

Po co te wszy tk ie prace moje, 

wysiłki, troski , wysil enia, 

boje ca l go życia m ojego, 

których ni z li czyć, ani s pamię t ać, 

lata całe , bójcie si ę Boga , lata, 

a w nich mies i ące , tygodnie, dnie, godziny, minuty, sekundy 

ni ez liczone, 

nieza pamiętane, góra seku nd moich, 

trudem przepo jona... po to, żebym ja nikomu nie mógł 

zawierz ć? 

Za co? Dlaczego. 

(wstaje, przechodzi na środek sceny) 

Kot nic w ielkiego, 

ale proszę panów sprawa je t przykra, 

przykra, bo któż mi za ręczy, że na kocie s i ę sko rkzy, 

że po kocie nie przyjdz ie k le j na grubszą zw ierzynę. 
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KULKA 
LEON 

WITOLD (nuci} 

LEON 

KULKA 

Milcz. 

jeśli wariat jest w domu, co można wiedzieć? 

„Psa wilk z lubością pożera 

Wilka dławi pantera 

Panterę lew rwie na ćwierc i . 

Lwa człowiek 

a sam po śmierci .. 

Naturalnie nie chcę wyolbrzymiać, ale o spokoju już mowy nie 

ma, póki się nie wyjaśni, cz łowiek we własnym domu jest na 

lasce ... na lasce, mówię .. . 

Milcz. 

LEON (spogląda boleśnie na Kulkę} 

Milczeć, milczeć, dobrze, 

(siada z powrotem przy stole} 

ale myśleć ... Myśleć, to ja nie przestanę I 

LENA (cicho, ale karcąco i pokornie zarazem} 

Przestałbyś. 

LEON (do żony i córki) 

Co wy tam znowu? ... Może pan co doradzi? Obejrzeć strzałkę 

i patyk? 

FUKS (wychodząc na proscenium, z miejsca, w którym rozpoczynał przesłuchanie} 

Tu się zgadzam z panem dyrektorem, w każdym razie dobrze, 

żeśmy się rozmówili, a jakby kto co nowego zauważył , zaraz 

musimy sobie, proszę pań stwa, komunikować ... 

(chwila ciszy. Witold wyjmuje papierosa, szuka w kieszeni zapałek, nie znajduje. Robi 

gest w kierunku Leona, 1akby chciał powiedzieć : „Potrzebuję zapałek". Leon zrozumiał 

i posłusznie podsuwa leżącą obok niego paczkę zapałek na środek stołu, gdzie ich ręce 

na chwilę się spotykają. Ciemność . W ciemności wszyscy prócz Witolda wychodzą. 

Przez chwilę jarzy się tylko palony przez niego papieros. Po chwili znowu zapala się 

świat/o. Za to/em, w tej samej pozycji siedzi Wito/cl.} 

WITOLD 
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Ciemność! Potrzebowałem jej 1 Była mi konieczna, jako 

przedłużenie nocy, w której do Leny s ię dobijałem. Leon 

włączył mi się w ciemność. 

To Ti-ri-ri ... Dlaczego nie miałby kota udusiU 

Tak, ja powiesiłem, udusiłem, ale ... on mógł .. 

A jeśli nie powies ił kota (bo ja powiesiłem), to w każdym razie 

mógł wróbla powiesić ... I patyk! 

Przecie, wróbel i patyk nie przestały być zagadką dlatego, że ja 

(po chwili} 

(wyciemnienie} 

KONIEC CZĘŚCI I 

kota powiesiłem! 

Czułem s ię słabo, niczym rekonwalescent po ciężkiej chorobie 

i jednocześnie jak ktoś, kto po długim czasie usi łuje odtworzyć 

swoją his torię niezgłębioną, niepojętą. 

zegóż ja szukałem, cz góż szukałem? Tonu podstawowego? 

Naczelnej melodii , trzonu jakiegoś, wokół któr go mógłbym 

sobie moje dzieje tuta j odtworzyć, ułożyć? 

Dzie je? Czyje? Czy tylko moj e? 

Odtworzyć czy ... ułożyć? 

Dlaczegóż ja jej ko ta zadusiłem ? 

Byłoby łatwiej na to odpowiedzieć, gdyby moje uczucia 

względem niej były dla mnie mniej zagadkowe. Jedno nie 

ulega ło wątpliwośc i , ta je j próżnia wsy a ła mni e i wchłaniała , 

ona i tylko ona! Tak, tak ! 

Nas tępnego dnia, wczesnym rankie m wyrusz l i ś my na 

wycieczkę w góry. 



Część II 

1. 

2. 

3· 

4· 

5 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Oryginalna wyprawa i towarzyska rozrywka -

- początek pielgrzymki Leona 

Propozycja? 

Potrzask 

Leon, Witold - pierwsze wtajemniczenie 

Oczekiwanie 

Li ta nia wspomnień . Rozproszenie 

Wieczerza 

Druga odmowa Witolda 

Ludwik powieszony. Odczytywanie hieroglifu 

Trudna droga do finału 

1. Oryginalna wyprawa i towarzyska rozrywka - początek pielgrzymki Leona 

(pusta scena. Bardzo jasno. Na podłodze niesymetrycznie rozrzucone kamienie różnej 

wielkości . W tą przestrzeń wbiega rozbawione towarzystwo z plecakami i torbami: 

przyjaciółki Leny z mężami: Lulusia i Luluś, fadeczka i Toluś oraz wszyscy mieszkwicy 

pensjonatu, oprócz Katasi. Śmiechy i pokrzykiwania młodych, gonitwy, zamęt.) 

FUKS (uciekając przed Lulusią) 

Pani Leno! Pani Leno! Pani Lenu pros zę mni e bronić' 

LENA (do Ludwika) 

Co ty wyrabiasz? 

Ucisz si ę mała. LUDWIK 

LULUSIA 

FUKS 

Lena, ty jemu nie pomaga j! On nie jes t w miodowym miesi ącu ! 

Ja zawsze jes tem w miodowym mies i ącu 

LULUŚ (do Tola) 

LULUSIA 

Dla mnie zawsze mi odowy miesi ąc! 

Uszy puchną ... Co ten znów ze swoją mies i ączką ... 

O jej, co to za gó ra ... ale góra ... 

(z prawej strony wchodzi Leon z Kulką i Witoldem) 

LEON Nieźle, co? .... wynurzyć s i ę knu re m z nory. 

już niedaleko ... 
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LULUSIA (do Lulusia) 

Zdejmij mi pleca k. Wrzyna mi się w pupkę I 

KULKA (do Witolda, przenosząc kosz z wiktuałami na środek) 

Będzie słodko, wszystkie trzy parki świeżo po ślubie. Miód. 

(rozkłada na ziemi serwetkę, wyjmuje z koszyka kanapki, rozdaje. Pozostali składają 

plecaki na środku i siadają w jednej grupie. Lulusia plecami do Tolusia, wwierca się 

pl cami w jego plecy.) 

LULUSIA Panie Tolu, czy ta wa.s za furka, też tak trzę la ? 

)l\O ECZKA (cicho) 

Troszecz kę. 

WSZYSCY Troszeczkę , tro szeczkę, troszeczkę! 

(zza kamienia w głębi wylania się miody ksiądz w czarnej sutannie. Siada na kamieni Li 

ze zwieszoną glową. Wielką chustką wyciera czoło.) 

LULUSIA Lubię jak trzęsi e. Dawno s ię nie trzęsłam. .. 

FUKS am siedzi ksiądz ! 

LULUSIA Pochwalony. 

(podchodzi do Księdza nieco bliżej) 

KS IĄDZ 

JADECZKA 

KULKA 

K. IĄDZ 

KULKA 

KS I DZ 

Ksi ądz na wycieczkę? 

Chodziłem po górach .. trochę zabłądziłem, zboczyłem z drogi. 

Jaki ładny. 

Ksiądz zmęczony? 

A tak ... 

I p w ni e głodny, 

Miesz kam w Zakopanem .. 

LUDW IK Tyle drogi ... 

(spogląda na zegarek) 

KSl1\DZ 

KULI< A 

kiedy ksiądz wyszedł? 

o, właściwi e, wczoraj - po południu. 

Zaraz k s i ędza mtkarmimy. 

(Luluś i Lulusia podhiegają do Księdza, chwytają go za ręce i podprowadzają do catej 

grupy} 

Każdy nie h siada, gdzie wygodniej. 

(Kulka wyjmuje i ustawia rozkładane krzesełko dla Księdza} 

Ksiądz dobrodziej tutaj, proszę bardzo. 

(Ksiądz siada) 

KSIĄDZ 

LULUSIA 
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To, może, z nami ... ni edaleko jest schroni sko - odpocznie 

ks i ądz ... 

Państwo nie pierwszy raz w tych stronach. 

My, 

(wskazując na Lulusia} 

pierwszy. My w podróży poślubnej. 

tULUŚ Pobraliśmy się, w zeszłym miesiącu. 

KSIĄDZ (stropiony, chrząkną/ tylko} 

LULUŚ Oni, 

(pokazuje na Lenę i Ludwika} 
Oni, µru:;Lę księdza, teżl Dostali .. pozwolenie ... 1 

LUDWIK Hmmmm' 

KSJĄDZ (milczy i gmera paluchami} 

FUKS Nowożeńcy i ksiądz, to na szczęście! 

LENA Ptak. 

(wstaje, przechodzi parę kroków do przodu, wpatrując się w górę} 
Sęp, jastrząb , sokół? 

WSZYSCY (zadarli głowy do góry) 

LUDWIK (wstaje) 

Orze ł. 

WITOLD (także wstaje, patrząc w górę) 

Orzeł . Najwyższy .. . 

Podniebny ... 

Punkt. Nieruchomy .. Królujący 

L NA Hosanna ... 

(śmiech wszystkich} 

LUDWIK Po ... szedł, łukiem w bok. 

(większość przestała się interesować ptakiem) 

KULKA Prosimy, prosimy ... 

(Lena wraca na swoje miejsce, wyjmuje z kosza kruche ciasteczka, kładzie je na 

talerzyku} 
LUDWIK Ksiądz błąkał się od wczoraj po południu7 

(przechodząc obok Księdza, wyjmuje z kieszonki zegarek i sprawdza która godzina. 

Nie otrzymawszy odpowiedzi, siada.) 
LEON Niech idzie, idzie z nami. Zobacz.y k s iądz wkrótce, co.' extra 1 

KULKA (krąży między towarzystwem, częstując ciasteczkami} 

Proszę, niech państwo skosztują. Nie zabraknie, gwarantuję! 

LEO N (siedząc z przodu na swojej walizce} 
Co tam Turnie, Kośc ieliska, Morskie Oko, łapcie za 

przeproszeniem starei'1kowate, pocztówkowate, 

chy, chy. .. Wylizane, 11\'Ymiętoszone, turystyka ze starej 

pończochy! 

Widziałeś Leon, droga nie taka zła. Można było ś miało KULKA 
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LEON 

KULKA 

LEON 

samochodem jechać. Tadek by ci nie odmówił... 

ja wam wysupłam z górskiej panoramy gędźbę nad gędźbami! 

Garść, mówię, widoków first klas prima że dusza kic na całe 

życie I 

Zawsze mówił, że samochód do naszej dyspozycji„. 

ja wam zadam coś nowego, podpuszczę wam tutaj w górach 

ojczystych dziwną słodycz. Skarb i sen, cudum cudowatum, 

w cudenkowatości swojej jedynum marzennie marzonum 

urokowatum. 

FUKS (otwierając wyjętą z plecaka butelkę wina) 

Ale festyn ! 

KULKA Taka obie, oryginalna wyprawa i towarzyska rozrywka .. 

FUKS (rozlewa wino dla wszystkich) 

Wreszcie coś się dzieje. 

f AD ECZKA (wstaje cichutko i biegnie w głąb do kamienia) 

KULKA Dokąd? 

)ADECZKA Chwileczkę„1 

TOLO (gorliwie podąży! za nią) 

Zlotuś .. jakże "? 

(odwracając się, do pozostałych) 

Zmęczona .. 

LULUSIA I LOLUŚ (wybuchnęli śmiechem) 

FUKS Bardzo wstydliwa dama? 

LULUSIA (chichocząc) 

LULUŚ 

LULUSIA 

Córka bogatego przemysłowca . 

Niby wszystko ma na swoim miej scu ... 

Tatuś je j kupił tego pi ęknego rotmistrza. 

(Tolusiowie wracają) 

TOLUŚ (do fadeczki) 

Zlotuś, usiądź kochanie. 

(siadają, śmiechy Lulusiów i Fuksa) 

FUKS (do Tolusia) 

Można panu rotmistrzowi nalać wina? 

TOLO (skiną! głową) 

LEON (śpiewa) .. Hej , bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat 

Niech skrzydła sokole od młodych ma lat. 

Niech skrzydła sokole od młodych ma lat." 

WS ZYSCY (śpiewają chórem) 

Sto lat, sto lat ! 
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LEON (śpiewa) 

KULKA 

LEON 

KULKA 

LEON 

KULKA 

LEON (wstaje) 

„Wit;< rłalej, ochoczo, w daleki ten Jot 

sposobić nam skrzydła dla ducha. " 

Lt•<>n, co tobie? 

Berg. 

Co ? 

Be rg. 

jaki Berg? 

Berg, 

(bierze swoją walizkę) 

niczewo, staruniu ty ma, 

(rusw do wyjścia na lewo) 

to tak dwóch Żydów rozmawia ... taki szpas.. kiedy indziej 

opowiem. 

(wychodzi, za nim Kulka) 

LUDWIK Trzeba się trochę zdrzemnąć ... 

(wstaje i po chwili podąża za Leonem) 

J ADECZKA (nieśmiało) 

Słusznie ... 

FUKS A ja, wykąpałbym s ię! 

(wstaje i zaczyna się rozbierać) 

LULUŚ I ja bym s ię wykąpał, w zimnej wodzie. 

(wstaje i również rozbiera się. Ksiądz wybiega za Kulką . Wszyscy patrzą prowokacyjnie 

na Tolusiów.) 

LULUSIA (zdejmuje sukienkę) 

A pan, panie Tolu? 

LULUŚ Podobno pływak znakomity.„ 

TOLO Nie wiedziałem ... nie zabrali śmy nic do ką pieli ... 

FUKS )a tam nie muszę mieć nic - blii j natury ! 

LULUSIA Pani Jadeczko, niech pani chociaż mężowi pozwoli, co ? 

)ADECZKA (nagle się decyduje, ściąga bluzkę. Do Tola.) 

Idziemy razeml 

(wszyscy: Fuks, Luluś, Tolo, Lulusia, nawet Lena wybiegają w kierunku z jakiego 

nadeszli, zabierając ze sobą bagaże. Scena opustoszała. Zostaje tylko Witold.) 
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2. Propozycja? 

WITOLD (sam) 

Poszła z nimi? 

Ciekawe, gdy ten orzeł, czy jastrząb wystrzeli! ponad wszystko, 

nabrałem animuszu - a to dlatego chyba, że będąc ptakiem 

odnosił się do wróbla - ale i dlatego, może, przede wszystkim 

dlatego, że zawisł... łącząc w sobie wróbla z wieszaniem. 

Powieszonego kota z wróblem powieszonym tak, tak, nadawał 

on nawet tej idei wit•szania cechę dominującą, zawisającą nad 

wszystkim, królewsk~~ .. 

I to właśnie Lena go wypatrzyła. 

I oto ptak olbrzymi zawisa nade mną - wiszący . Dobrze. Ale do 

diabla, po cóż ten ksiądz włazi w paradę, z zewnątrz, z innej 

beczki? 

(z prawe1 strony powraca Lena) 

WITOLD I jest... Wróciła. Nie przyglądać się. Nie patrzeć. 

LENA 

(cisza) 

(cisza) 

WITOLD 

LENA 

Lad nie. Prawda? 

Co pan tak zaniemówił? Z zachwytu? 

Gdzie jest ta panorama pana Leona ? 

Skąd ja mogę wiedzieć I 

(cisza. Lena podchodzi bliżej, staje obok Witulda, nieco z tylu) 

WITOLD Niebawem się dowiemy„ 

LENA Tak, papa nas zaprowadzi po kolacji . 

(cisza. Lena kładzie się na ziemi) 

WITOLD (po chwili milczenia, zerkną/ w jej stronę, ale natychmiast odwróci/ glowę) 

O której godzinie mamy wyruszyć? 

LENA Nie wiem. 

(stopa Leny natrafia na kamień, przesuwa go powoli na inne mie1sce. Cisza. Lena 

powoli wstaje i odchodzi na lewo. Przystaje.) 

Chyba około wpół do dwunastej. 

(wychodzi) 

WITOLD (podniósł głowę, stwierdzi/, że wyszła. Idzie po plecak, który zostawi/ 

wcześniej pod ścianą, odwraca się do publiczności.) 
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Idę. Muszę iś ć„. 

Dalej, muszę iść dalej „ którędy? 

Muszę iść dalej ale„. co to? 

3. Potrzask 

WITOLD (patrzy na ziemię, pod nogami i przed sobą) 

(cofa się) 

(msza do przodu} 

Kamienie i korzeń, grudki ziemi i kamień . 

Jede n na lewo drugi na prawo„. w równej li nii„ 

Można i tak i tak„. między kamieniem a ziemią. 

(robi ruch ku przodowi i cofa się, podchodzi j zcze raz) 

Tak, właśnie chciałem za pierwszym razem. 

Ale można i t dy 

Cóż za różnica, przejść tędy, czy tamtędy ? 

(znów się cofa. Rozgląda się) 

(odkłada plecak) 

Dolina uś piona jak śnięta ryba ... 

Spokój„ . U śpienie. „ 

Nie, to nie to, że ja nie mog ł m jej kochać wskutek tej świ 1l sk iej 

asocjacji z Katas ią. Gorzej. Ja nie chciałem jej kochać, nie miałem 

ochoty. Nie miałem ochoty„ Czułem się źle. Gdybym miał 

wysypkę na ciele i gdybym z t ą wysypką ujrzał najwspanialszą 

W enus, też nie miałbym ochoty. I ni e przyglądałbym s i ę. 

Czułem się źle, więc nie chciało mi się„. To ja bylem sprawcą 

wstrętu. 

Wobec tego, przejdę mi~dzy kamieniami„. 

(podnosi plecak, robi parę kroków do przodu, znów s ię zatrzymuje} 

Decyzja.„ po co de ydować, 

przec i eż wszystko jedno„. głupio„. 

To potrzas k„. głupi potrzask! Potna k t niczego. J ś li przejdę 

między kamieniem, a ziemią, po trzykrotnym starcie, to to już 

nie będzie zwykle przejście, tylko coś poważniej szego„. Więc 

vvybiorę drogę między korzeniem a ziemią.„ ale to byłoby 

jakbym się zlc1k l, więc może do licha, co si ę dzieje, co to jest'? 

Przecie nie będę tu stal , na równej drodze, cóż to, czy ja z wid

mami walczę? Co to je t? Co to jest? 

(góry odbiły ostatnie zdanie. Witold wsłuchuje się w echo.) 

To stanie moje robi się coraz bardziej niepoczytalne, szalone. 

Nie mam prawa tak s tać ! 

TO NIEMOŻLIWE, MUSZĘ IŚĆ„_ 

Stojęl Moja nieruchomość i nieruchomość wróbla .„ patyk, kotl 
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Martwy, nieruchomy układ. 

I moja nieruchomość piętrzy się tutaj na łące rośnie , nie mogę 

się ruszyć! 

(robi powoli jeden krok nie patrząc pod nogi i przechodzi do przodu, jak gdyby 

nigdy nic} 

(wyciemnienie} 

Przeszedłem! Gładziutko ! 

Nie wiem nawet, którędy? .. 

4. Leon, Witold - pierwsze wtajemniczenie 

(polana. Na długim, ściętym pniu drzewa siedzi Leon. Z lewej strony, wzdłuż ściany 

wchodzi Witold, przystaje, chwilę wyczekuje. Po chwili.) 

WITOLD Co pan tu robi? 

LEON 

(uśmiecha się} 

WITOLD 

LEON 

WITOLD 

LEON 

Nic. 

Co pana tak cieszy? 

Co? Nici Wla ni e to: nic! He, kalambur, proszę, hm .. Cieszy 

mnie „nic ", uważa dobrodziejuchna, czcigodny kompan i birbant 

i dorożka, bo „nic " to jest właśnie to coś, co się robi przez cale 

życ i e. 

Pan jest zdenerwowany„. po tych historiach z ostatnich dni, po 

tych historiach„. z kotem„. 

Kocium) Detal, kto by się przejmował kociotrupem„ 

Święto, święto, święto! Święto! 

Czy panuś kochuś kochanieńki nie zauważymuś? 

WITOLD Czego? 

LEON {pokazał palcem kwiatek w butonierce) 

WITOLD 

LEON 

WITOLD 

LEON 

WITOLD 

LEON 
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Jestem z lekka uperfumowany. 

Uperfumował się pan dla gości ? 

Ti-ri-ri.„ 

jak się nazywa ta dolina? 

Ti-ri-ri-ri „. 

„. i góry, te z tamte j strony? 

Co pan z górami? Z nazwami. Nie o nazwę chodzi. 

Ti-ri-ri„. Ti-ri-ri„. 

(cisza) 

WITOLD 

LEON 

WITOLD 

LEON 

WITOLD 

LEON 

(n:Pk:a} 

WITOLD 

Berg. 

Co? 

Berg! 

Co berg? 

Berg! 

A tak, pan mówił, że dwóch Żydów „ Żydowski witz. 

Jaki tam witzl Bergi Bergowan ie bergiem w berg - uważa pan 

- bembergowanie bembergiem.„ 

Ti· ri-ri„ 

Berg„ . berg. 

No, dobrze. Przejdę s i ę trochę.„ 

(rusza na lewo do wyjścia) 

LEON Siedź pan, 

(Witold zatrzymuje się} 

co pan będzie z w słońcu spacerował. W cieniu przyjemnir ·j. 

Przyjemnie. akie małe przyjemnostki - najlepsze. Smaczne. 

Smakuj ą. 

WITOLD Zauważyłem, że pan lubi małe przyjem nosiki . 

LEON Jak? Co? Za przeproszeniem"? 

(Witold pociera dlonie tak jak Leon robiąc kulki} 

Aaa, Pan myśli o tych tam zabawusium moju m na obrusie na 

oczach połowicy? Tylko, że ona nie w ie„. 

WITOLD Co? 

LEON Że to berg. Bergowanie moje bembergiem moim z <«1L) 

bembergowatoś ią bemberga mojego! 

WITOLD No, dobrze„. Niech pan wyp czyvva, prze 1 dę się„ . 

(znów rusza do wyjścia, ale Leon zatrzymuje goj 

LEON Dokąd panu tak się pi e zy? Niech pan ię w trzyma chwilusię 

małą, może powiem.„ 

WITOLD Co? 

LEON To, co pana interesuje. Czego pan ciekawy.„ 

(cisza. Leon wstaje, wędruje wzdłuż pnia do tyłu. Witold wraca kilka kroków.) 

WITOLD Pan jest świnia. Brudas. Brudna świnia. 

(cisza} 

LEON 

WITOLD 

LEON 

Co pan s i ę rzuca? 

Ja si ę n ie rzu cam. 

Mógłbym zap tać : jakim prawem? 
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WITOLD Pan jest lubieżnik. Pan sob ie rzepkę skrobie. 
(cisza) 

LEON Pan dobrodziej ma oko! 

(siada okrakiem na tylnym końcu pnia) 

Jednakowoż, pro zę ja pana sza nownego .. 

(poważnieje, zamyśla się, wtem jakby sobie coś przypomniał, sięga do kieszeni, 

wyciąga z niej, pokazuje i układa przed sobą na pniu kolejno: cukier w papierku, dwa 

czy trzy landryaki, kolec ulwnany od widelca, dwie nieprzyzwoite fotki, zapalniczkę) 
W ITOLD Co to? 

LEON To? lakociumbergi i karalumbergi w instancji Trybunału 
Najwyższego . Karalumbergi Wydziału Karnego Okręgowego 

i lakociumbe rgi Wydziału Delikatesów - Karesów . Kara 

WITOLD 

LEON 

WITOLD 

LEON 

(row .śr11iul się) 

WITOLD 

LEON 

i nagroda . 

To pan tego wróbla powibil? 

Co ? Kogo? Wróbla ? Nie. Gdzie tam' 

To kto? 

A skąd ja mogę wiedzieć? Bergum, bergum, z pana, widzę, 
bembergowi cl Pan bemberguje? 

Panuś kochani eńki mój! Azali kochaś mój wie, dlaczego ja jego 

do bemberga przypuściłem ? 

Ot tak, byle kogo? Wolne żarty! 

Pana przypuściłem , bo ... 

Bo co? 

Jaki pan ciekawski! Ale, owszem, pow iem 

A powiem! Dlaczego bym nie miał powiedzieć? 

(Witold podchodzi do Leona, który chwyta go nagle za ucho) 

Bo pan sobie córę moją, Wojtysównę z Wojtysa zrodzoną 

Helenę-Lenę berg berg bemberguje sobie w bergl Bergiem. Po 

cichu. Myśli pan, że oczu nie mam? Widzę. Wisus I 

WITOLD (wyrywa się, szarpie) 

LEON (nie puszcza) 

WITOLD 

LEON 

Co ? 

Łobuz! 

Co pan chce? 

Ścichapęk! Panoczek sobie córę moją bergl Tajniusium 

bergiem, lubusiumbergiem i chciałoby się panu kochasiowi 

wbembergować się jej pod spódniczkę w sam mariaż? 
(puszcza ucho. Witold ucieka od niego.) 

·1 o li· 

Numer jeden ! 

Ti-ri -ri 1 Ti-ri-ri ! 

WITOLD Nie wiem jak z panem mówić ... normalnie czy też ... prywatnie? 

(Wi told wykonuje parę koślawych, ale prowokacyjnych ruchów) 

Berg. Berg. 

LEON (spogląda na Witolda z uznaniem) 

Zabergowal! Ha, pan nie w c ie mię bity! ja też berguję . Razem 

będziemy sobie bembergować! Z gwarancją, ha, że obywatel 

buzię na kłódkę , nikomu ani rnrurnru, bo jak nie, to won. won 

z dornu, na zbity łeb! Za zakusy na loże małzer\skie ukochanej 

córki mojej' 

(Witold poddaje się. podchodzi do pnia, przyklęka) 

WITOLD 

LEON 

Zrozumiano? Dlatego to, uznając że z pana człowiek godny 

zaufania, postanawia się Dekretem b... b ... numer J z . i 37 

przypuszczenie do dzisie jszego bergbembergowego ~więtowania 

mego najściślej tajnego! 

Świętowania? 

Pan dobrodziejaszek myśli, że ja was dla podziwiania widoków 

staszczyłem? 

WITOLD Dla świętowania? Czego? 

LEON Rocznicy! Rocznicy! Najwięk sze j frajdy życia mego z kuchtą . 

WITOLD (z myślą o Kawsi) 

LEON 

Z j a ką kuchtą/ 

Ze schroniska. Z tą co tu wtedy była. Panie ! 

Raz w życiu mi i ę udało, ale dobrze ! Ja tę fraidę moją jak 

przenaj świętszy sakrament w sobie noszę. 

Raz w życiu I 

(nagle zrezygnował z formy) 

Bo to, trzeba panu wiedzi eć, ja młodość taką sobie miałem. 

W małym miasteczku w Sokołowie.„ 

Wszys tko jak na µatelni , na widoku . 

Boże Święty. A do tego µ rzy znarn, 

nigdy zbyt wielki! śmia l o śc 1 <t s ię nie odznaczałem. Nieśmi a ry, 

cichy ... bo ja wiem .. 

Wciąż na widoku. 

A potem, wie pan, cóż, jak tylko do banku wstąpiłem, ożeniłem się 

i ... Kulka „ bo ja wiem, trochę tam, owszem, ale znów ni e za 

bardzo, 

tak sobie. 
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Pan rozumie, 

musiałem coraz bardziej do drobnych przy1emności s ię uciekać , 

takich na boczku, prawie niewidocznych. 

Kiedyś, panie, myśmy w Drohobyczu mieszkali, 

przyjechała jedna aktorka 

na gościnne występy, 

nadzwyczaj luksusowa, wprost lwica! 

r ja przypadkowo rączki dotknąłem 

w omnibusie ! To, panie, za ł, obłęd, ekscytacja dzika I 

Żeby jeszcz raz, 

ale gdzie tam mowy nie ma, nie! 

Aż w końcu , w tej goryczy mojej , 

myślę sobie, co ty będzi sz cudzej ręki szukał 

przecie am masz dwie. 

I, czy pan uwierzy, przy pewnym treningu można ... ! nie tylko 

rękami, także udami na przykład, albo palcem ucha 1 Bo, jak 

się okazuje, wie pan, rozkosz to kwestia intencji 1 Naturalnie 

chętniej bym odaliskę-huryskę jaką„. ale jak nie ma .. . 

(wstał, ukłoni/ się i zaśpiewa/) 

Gd się nie ma, co się lubi 

To się lubi co s ię ma. 

(ukłonił się i usiadł) 

Wie pan, jak człowiek tak na sobie się skupi i zacznie sobie 

małe, nieznaczne przy je mnostki świadczyć, nie ty lko zresztą 

erotyczne, bo na przykład, może się pan jak basza zabawić 

kuleczk ami z ch leba, przecieraniem binokli , ze dwa lata to 

uprawiałem, 

(speqalnq szmatką, zaczyna przec i erać binokle) 

Co to ja chciałem, acha, pan nie ma pojęcia jak się od takich 

drobnostek ogromnieje, wprost nie do wiary, 

człowiek s i ę rozrasta! Swędzi pana pięta to jakby gdzieś daleko 

na Wołyniu, na kresach . Epikureizm, czyli rozkosz nisium, 

może być dwojakie : ergo w skali wielkiej i w ska li malej , a le, 

jeśli w malej, to potrzebna jest zdolność mikroskopowania, 

dozyfikowania. jedzenie karmelka możesz pan rozłożyć 

na etapy 

(wyjmuje karmelka i rozwija) 

'-1o8· 

primum wąchanie, secundum lizanie, tertium wsadzanie, 

quartum zabawki z językiem, ze ślinką, quintum vvyplucie 

na rękę, przypatrzenie się , sextum rozpęknięcie za pomocą 

zęba, że poprzestanę na tych kilku etapach, ale, jak pan widzi, 

można już obie jako tako poradzić i bez sza mpana, kawioru , 

dekoltów, pończoszek, majteczek„ . Ja przy kolacji sobie siedzę, z 

rodziną gawędzt;, z lokatora mi, a przecie i tak trochę paryskiego 

za ntanu sobie po cichu wyskrobię. 

Ca la rzecz polega na pew nego rodzaju we\\'nętrznym 

wymoszcz n iu się w sobie. 

(wstał, uklonil się i za,śpiewal) 

Gdy się nie ma, co s ię lu bi 

To się lubi co si ł;_! m a. 

(ukłoni/ się i usindl) 

Pan na pewno mnie o wariantun ium myślowo pomaw ia? 

Cokolwiek. WITOLD 

LEON Owszem, n iech pan pomawia, to ułatwia . Bo, jakbym nie ułatwił, 

to by to sta ło się za trudne. 

Pan lubi przyjemnośc i ? 

WITOLD Lub ię. 

LEON No widzi panocz k, jako ś s ię dogadaliśmy. Prosta rzecz. 

Człowiek, „ lubi ... co? 

WITOLD Berg. 

LEON Berg. Lubi. Berg. Lubociu m . Lubusiumberg, 

WITOLD Berg. 

LEON Co? 

WITOLD Berg i 

LEON jak to? 

W ITOLD Berg. 

LEON Dość! Dość! Ni e ... 

WITOLD Berg ! 

LEON Dziś w nocy święto. Dziś w no y pielgrzymka. 

WITOLD Racja , pan j t pobożny. 

LEON (skromnie) 

Jakżebym ja nie był poboż ny? Prz cie nawel najmniej sza 

przyjemnostka nie moż obe j ' i ę b z pobożnośc i, oj, co to 

ja, sam nie wiem, ni eraz ię gubię jak w wielkim klaszt01"z " ale 

przecie niech pan zrozumie, że to zakon i msza w ię ta roz koszy 

mojej. 

Amen, amen, ame n. 

(wstał. Ukłoni/ się. Zaintonował.) 
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(uklonil się. Usiadł.) 

!te missa e t! 

Idź pan, sam chcę być, w skupieniu nabożnym. W uroczys tym 

rozpamiętywaniu i odtwarzaniu, w poście. 

Cały cymes w tym, że Leoś Wojtysowiec w szarym życiu tylko 

jednej zaznał frajdy, rzekłbym , absolutnej ... z tą kuchtą, z tego 

schroniska! 

(nachyli/ się ku Witoldowi) 

(uśmiechną/ się} 

WrTOLD 

(wyciemnienie} 

5. Oczekiwanie 

Oni myślą, że ja ich tu dla podziwiania widoków staszczyłem. 

A 1a ich tu z pielgrzymką. 

Z pielgrzymką. Żona, dziecko, zięć, ksiądz, Lalusie, Tolusie 

wszystko z pielgrzymką 1 Do rozkoszy mojej , do berg, bergum 1 

O pólnocyl Pod ten kamie11, gdzie ja wtedy z nią berg berg 

bergum berg i w be rgt Niech uczestniczą I 

Idź pan ! A rivederci! 

I nie myśl pan, że ja kuku na muniu .. Ja naprawd ę 1estem mnich 

i biskup. 

Która godzina? 

Po szóstej. 

(schronisko . Z tylu, w kącie stóf, z jego dwóch stron ławki. Kulka stoi zastygła 

w bezruchu obok stołu, nasłuchuje, zapatrzona w stronę wejścia. Z przeciwka, wzdłuż 

lewej ściany, wchodzi Witold. Przystaje.) 

WITOLD Gdzie w zyscy? 

KULK A Na spacerze. Chce pan wina? 

(Witold siada przy stole przy jego lewym rogu. Kulka stmvia wino i szklanki na stole, 

jedną z nich napełnia i podaje Witoldowi.) 

Panie Wito! pan widział kiedy takie co~ z tą lafiryndą? Żebyż ta 

zdzira nawet osobie duchownej spokoi u nie dawała 1 

(rusza do drzwi po prawej, staje} 

• 1 1 O· 

Co oni myślą, ze ja burdel - mama? I 

ja sobie wypraszam 1 

(zza kulis słychać rytmiczny tupot i skandowanie. Ogólna zabawa. Po chwili z lewej 

strony pojawia się rozbawiony korowód młodzieży: Luluś, Lulusia, Fuks, Lena, Toluś, 

jadeczka i Ksiądz. Towarzystwo śpiewając, mija siedzącego przy stole Witolda i Kulkę, 

po czym znika w przeciwnej kulisie.) 

CH ÓR (śpiew} 

Wynurzy· ię knurem z nory 

Snuj ąc gędźby nad gędź bam i 

Tolu ś , To luś 

Razem z nami 1 

Plecak je j s i ę w pupkę wrzyna 

Dusza ki c na cale życie 

A on te raz m iesi<)czkuje 

Siebie wącha nic ni , czuj e 

(Fuks zauważy/ siedzącego Witolda i zostaje z nim} 

KULKA Świń stwo! Ja ich nauczę zachowa nia na wizyciel 

(wybiega na prawo za znikającym korowodem} 

FUKS He a, bracie ! Uwzię li s i ę, nie ma co, sam widziałeś, nie masz 

pojęcia co si ę na space rze działo, chryja, boki zrywać, ale 

na jgo rze j, że ona taka ... na tch niona ... 

WITOLD Kto? 

(Fuks podchodzi do sto /u . alewa sobie wina i wypija jednym haustem.} 

FUKS jadeczka ! 

Takiego chłopa obie za fundowa ła. Za ojcowskie pieniąd ze. ale 

żeby w doda tku do drugiego s i ę dobierać ... Dla Leny to trochę 

peszc1ce, bądź co bądź je j goście, i jed na i druga przyjaciółki .. 

(Fuks przysiada się do stołu z przeciwleg łej trony niż Witold) 

KULKA (wraca) 

WITOLD 

KULKA 

A ten fircyk w pum pach jeszcze go rszy, zgroza świ a ta, pa nie 

Wito!, przecie żeby to ona sama kokietowała"! Ale to on z nią 

razem kokietuje ... 

Kto? 

Lulu ś z Lulusią. Ska ndal, żeby mąż wł asn żonę na kolana komu 

wpychał i jeszcze w miodow ym mies i ącu! 

(wychodzi skąd przyszła} 

FUKS 

W ITOLD 

FUKS 

WITOLD 

Lulus ia, wie z, z zemsty, bo przyłapa ła ją z Lul us iem ... 

Kto? Kogo? 

jad czkę! Widziałem na w łasne oczy. On mia! rękę n a kolanie, 

a ręka Jadusi tuż obok, o centymetr. 

Ręce się odezwały ... ręce zaczynaj ą napierać .. 
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FUKS 

WITOLD 

FUKS 

(wraca Kulka) 

KULKA 

Co mówi z? 

Nic, nic. 

A znów Ludwik zupełne zero, dziwny gość, powiedziałbym 

do odrabiania roboty, porządnie ubrany, skąd jemu taka Lena, 

też dziwne, no ale ludzie dobieraj ą s ię przypadkiem, a niech to 

diabli, trzy parki, trudno żeby zberezństwa nie było. 

Ani mni w głowie postało, że moja córka takie ma koleżanki 

bez morale i edukacji, wszystko na zło ś ć jadeczce, uwzięli s ię 

zeby jej miesi ąc miodowy zepsuć, panie Witol, dużo widziałam 

- takiego czegoś nie widziałam. Ja kurn isLOnerii nie będę 

tolerować. 

(rusw do wyjścia, w drzwiach zatrzymuje się jeszczP Do Wito/du.) 

Pan widział Leona? 

WITOLD Tak, spotkałem go ni edaw no, siedział na pniu. 

(Kulka wychodzi) 

GLOS LEONA (z za sceny) 

FUKS 

WITOLD 

FUKS (zmarkotnial) 

WITOLD 

FUKS 

WITOLD 

FUKS 

WI OLD 

FUKS 
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Żonusiu papusium, dla papum, pum, pum? 

Ale co tam, carpe diem ! Hulasium puki pstryk! Tyle mojego, co 

się ubawię. 

A Drozdow ki? Co z Drozdowskim? 

Chol era ! Prz ypominasz mi, drania! 

Gą zez i my~ l alem, że gąszcz wciąż co innego na wierzchu. 

Któżby spam ięta ł , obj ą ł, tyle , tyle .. 

jak obie uprzytomni ę, że za kilka dni będę miał go przed sobą 

- rzygać s i\! chce 

... od sa mego początku, łóżko żelazne, ale łóżko to, 

na którym l eżała z nogam i, Boże ... 

Ż · bym ia mógł jemu n ap luć w gębę„. Ale nie mogę. 

Katas ia. Ci ··kawym co tam Katas ia, i czy nic się nie wydarzyło 

nowego? 

Co by tam miało s i ę wydarzyć . Gdybyśmy się tak nie za nudzali 

na wilegiaturze u Wojtysów, toby w ogóle nic się nie wydarzyło. 

Nuda, braci , ma jeszcze wit;>ksze oczy niż s trach 1 

6. Litania wspomnień. Raz.proszenie 

FUKS (wsłuchuje się w glosy mlodych za drzwiami) 

CHÓR Jeden prosi , drugi prosi, zwykła plomba, 

muuuu-sztarda I 

FUKS (wybiega w kierunku śpiewających) 

WITOLD Fuks, z Fuksem to wszystko, słońce na przykład przez dziurkę 

w rolecie, lbo na przykład nasze posuwanie się po linii drążka, 

albo po drodze w upał, wtedy Boże, Boże 1 

LUDWIK (wchodzi z lewej, przechodzi do drzwi z prawej, tuż przed drzwiami 

odwraca się) 

zy pan by mi.„ nie pożyczył żyletki? 

WITOLD Oczywiście , proszę bardzo. 

(Ludwik podchodzi do sto/u, zabiera żyletkę i wychodzi} 

CHÓR (śpiew) Jeden pros i, drugi prosi, zwykła plomba, 

muuuu- ztarda ! 

WITOLD 

CHÓR (śpiew) 

WITOLD 

CHÓR (śpiew) 

WITOLD 

(wyciemnienie) 

Zmęczenia, zapachy, herbata, bo ja wiem, mydło w pokoiku 

Katasi, kawał ek mydła, albo czajnik, Boże mój, rupiecie pod 

dyszlem i ob ik, Boże wielki! 

jeden prosi, drugi prosi, zwykła plomba, 

muuuu-sztarda! 

Widelec, nóż z ręką , z rękami , ręka jej, ręka moja, te je j s pojrzenia 

cofające s ię , mimozowate, Boże wielki , Boże miłosi erny! 

jeden prosi, drugi prosi, zwykła plomba, 

muuuu-sztarda. 

Tamto wszy tko albo na przykład zga zen ie światła wtedy w jej 

pokoju, 

Boże, Boż '. Kyrie Elejso n, Cl ry t El j;:;o n ! 
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7. Wieczerza 

(po zapaleniu się świateł za stołem siedzą wszyscy prócz Ludwika i Kulki. Leon 

w centrum. Długa cisza. Tylko nieliczne, powolne ruchy rąk wyciąganych nad stołem 

do talerzy i z powrotem.) 

JADE ZKA Panie Leonie, co pan taki zamyślony? 

(Leon milczy} 

LULU ~ Pani e Leonie, o czym pan myśli? 

(cisza) 

KULKA (s to1ąc w drzwia ch) 

Leon, o czym ty myślisz? 

LEON (głośno, ale 1akby jej nie było) 

Ona pyta, o czym ja my' l ę . 

(nagle chwyta kieliszek i unosi yo do toastu) 

Panowie ! 

(panowie wstaJQ Ksiądz też, ale w po/owie drogi rezygnu1e, na powrót siadając.) 

asze kawalerskie I 

KU LKA (stojąc w drzwia ch) 

LEO 

Pot wór, jak śm i esz , w za kawalerskie? 

W miodowym miesiącu! 

No, to na ze ex-kawalerskie! 

(wypijają . Siadają. Cisza. Leon bierze do ręki jajko. Mówiąc robi w nim igłą dwie 

dziurki.) 

Moja żona po trzydziestu siedmiu latach malżei'l s kiego pożyc i a 

niPska lanego. dopytu je s ię tak nerwowo o moje myśli. 

(zaczyna 1vypijać zawartość surowego jajka) 

KSIĄDZ Pros zę o ser. 

(wszyscy spojrzeli w jego k ierunku) 

LULUŚ (podaje mu talerzyk z serem) 

JADECZ KA (cicho) ie ma Ludwika. 

WITOLD 

LEON 

WITOLD 

LEON 

KSIĄDZ 

LEON 

LULUŚ 

Ptak, patyk„ 

Moja żona„. 

Ptak! Jezus, Maria„ 

Ależ proszę się nie denerwusium l Nie ma powodu do 

nerwusiuml Wszystkosium en ordre, bitte, proszę, siedzimy 

'obie jak Bóg przykaza ł, kałdy na pupli swojej, a za godzinkę 

małą marszusium ku delPktacji jedynej tam gdzie cud 

panoramusium otwiera się wskutek, jak powiedziałem, cudu 

księżycowego. 

Może by troszkę '.tół odsunąć, ciasno. 

Stół można by odsunąć„. co to ja, o czym .. ? 

Aha, mówiłem , że nie zas łużyłem sobie po latach pożycia 

nieskazitelnego, przykł;_idnego , obowiązkowego, lojalnego„. 

Chmury idą. '\!uc będzie rieruna. 

TOLUŚ Nicz('go nie wboczymy. 

LEON Chmury, chmury.„ to i dobrze. 

Wtedy też„. trochy chmur. Pami•tWrn! 

KULKA (w drzwiach) 

Ostrożnie, rękaw! 

(Luluś i Witold reagują jednocześnie, jakby to było skierowane do nich obu) 

LU LUŚ (wycofując rękę z nad salaterki) 

LEON 

O, pardon„. 

Sto cz terna .' c ie milionów, dz iewięć e t dwanaście tys i ęcy, 

dzievvięćset osierndz ie i<1t czte ry. Z ołówk i em w ręku ob liczyłem 

ile mam sekund małżeńskiego pożyc i a z uwzględnieniem lat 

prze tępnydL 

(popatrzył na zegarek, wstał i zaśpiewał) 

Gdy się nie ma, co s i ę lubi 

To się lubi, ro s ię ma! 

(Kulka zniknęła w drzwiach. Leon usiadł . Zamyśli/ się . L kki e brawa większości 

(Leon przerwał picie jajka, ale wciąż trzyma je w ręku) siedzących.) 

LULUSIA Panie Leonie, co z tą wycieczką ·~ 

(Leon ponownie podnosi jajko do ust, pije) 

Po co? W nocy, po ciemku ? Co my za krajobraz mamy 

ogLJdać? 

FUKS Po ciemku, niewiele widać ... 

(Leon odkłada skorupkę wypitego jajka z powrotem do kieliszka i wyciera usta 

serwetką. Cisza.) 

LE0 1 Moja żona .. 

·1 1 4· 

Jeśli chcecie odsunąć stó ł .. Aha. 

Tyle sekund pod okiem żony i córki, 

a jednak, nies tety, 

kto by pomyś lał, 

kto by pomyślał, 

kto by pomyślał, 

kto by pomyślał, 

że moja żona zdaje s i ę nie ufać myślom moim! 
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WITOLD (cicho) 

Wróbel, patyk, kot.. 

FUKS (który usłyszał Witolda, glośno) 

Nie o to chodzi ... 

WSZYSCY 

WITOLD 

W ZY CY 

LEO N (wstaje) 

N ie o to chodzi! 

Nie o to chodzi. więc o to chodzi. 

Więc o to chodzi 1 

Odsuńcie stól, mnie też uwiera , w ogóle twardo się >iedz i. 

(odsuwają stół o metr do przodu. Leon wstaje.} 

Rzeczyvviście w takich wypadkach nic nie wiadomo„. 

(Kulka powrnrn, staje w drzwiach po prawej) 

„.bo i kto tam może w i edzieć jakie kto ma myśli w gfowie„. 

ff.,oon pur!rhoc/zi do sto/ u, bierze w dwa palce skorupkę od jajka i rozpoczyna z nią 

celebracje) 

WITOLD 

Weźmy taki przy kład. Ja . na przykład, mąż i OJCiec przykładny, 

do ręki biorę, dajmy na to, tę skorupkę od jajka„. 

I tak ja będę ją miał w palcach. „ i tak ja będę ją obracał.. 

powolutku„. prz d ocza mi„ 

Coś niewinnego nieszkodliwego, nikomu nie wadzącego. 

Drobne pas e-te mps, łowem. No tak, ale powstaje pytanie : jak 

ja ją obracam'?.„ 

Bo ja. ostatecznie, uważacie, mogę ją ob racać niewinnie, 

not I iwie„. ale, jak by mi si ę spodobało, mogę też„ . co?„ 

Ni -!ychanel 

LEO N (celebruje w uniesieniu) 

Ja kbym chciał. mogę tak trochę obracać ją bardziej .. hm .. Co? 

Tak trochę . Mówi f;' , naturalnie. dla przykładu, żeby wykazać 

iż najzacniejszy małżonek mógłby ewentualnie pod okiem 

połowicy ta ką -korupkę obraca ' w -posób„. 

(ruchy dloni, palców ze skorupką stają ię nieprzyzwoite} 

Tak sobie tego. 

(zmiął skorupkę i odrzuci/ na stół. Ogólne odprężenie. ale nikt się nie odzywa. Wszyscy 

patrzą na Leona, trochę jak na wariata. Leon rusza do przodu, staje po lewej stronie 

- na przeciwko Witolda.) 

LEO N 

WITOLD 

Be rg. 

Berg. 

(nagle, gdzieś z zewnątrz dobiega dziwny dźwięk, jakby co spadło albo stuknę/o. 

Dźwięk „extra, nadetatowy") 

· 1 1 &· 

LULUS IA Brawol Panie Leoniel 

LEON (za głośno) 

Hohohohoho, gdzie flaszusia, 

mamusia daj no musia, siusil 

(pije i wyrzuca pustą butelkę) 

dość koniaka, puturmu bataklana1 

(wyciemnienie) 

8. Druga odmowa Witolda 

(po zapaleniu świat/a przy stole tylko Witold i Lena. Lena siedzi z tylu sto/u. Czeka . 

Witold z przodu, tyłem do Leny, nie odwraca się. Cisza. Lena kladzie na stole d lori , 

wstaje, powoli rusza wzdłuż blatu sto /u, przesuwając dłoń wzdłuż jego krawędzi. 

Przystaje, przyklękn , klauzie na blacie stołu głow(~. Przez chwilę ta głowa podana jes t 

jak na tacy - czeka, czeka. Brak rmkcji ze <;trony Witolda. Lena podnosi się powoli. 

rusza ku lewej ścianie i zniku.) 

WITOLD Trudno będzie opow i edzieć dal szy ciąg tej mojej historii. 

W ogóle nie wiem, czy to jest historia„ . 

(wstaje, idzie ku publiczności, zatrzymuje się) 

Może najlepiej było - odejść. 

(wyciemnienie) 

Nie wracać . nie wracać, najchętniej wca le. Może poszukać górali, 

którzy mieli po nas tu przyjechać, wsiąść na furkę . dać koniom 

po bacie, odjechać na zawsze„. No nie„. Mimo w szys tko nieźle 

s ię tu bawię_ 
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9. Ludwik powieszony. Odczytywanie hieroglifu 

{po zapaleniu się światła scena pusta. Nie ma już stołu. Bardzo ciemna noc. Witold 

stoi po lewej stronie.) 

WITOLD W spa niala noc. Jednakże przeciąganie tego też było niemożliwe, 

ja naprawdę 1estem chory. Wspaniała noc. Chory, chory, ale nie 

tak bardzo. 

But? 

(w blasku wschodzącego księżyca ujawnia się stopniowo sylwetka powieszonego 

człowieka) 

„Noga". 

... Druga noga. Człowiek ... powieszony ... człowiek .. nogi, buciki, 

glowa przekrzywiona, 

(rozgląda się dookoła) 

nic, cicho, spokój. 

(szerokim łukiem, prawie pod ścianami obchodzi wisielca) 

Ten żółty but znałem. Buciki Ludwika. Kurtka Ludwika. 

Ludwik. 

Ludwik, wiszący na pasku. Na własnym, wyjętym ze spodni. 

(staje po prawej stronie wisielca) 

Ludwik? Ludwik. Wisi. 

To ... takie ... jakieś ... wisi .. No ... nie ... ale ... bo ... 

jeżeli wisi - to ... no, to jakoś musiało się stać? 

Powieszony ... Kto go powiesi!... czy sam siebie? 

Kiedy, widziałem go przed samą kolacją, prosił o żyletkę, by! 

spokojny, zachovvywał się, jak zwykle ... a jednak wisi ... a jednak 

w ciągu tej godziny z okładem to się stało ... 

Ludwiki Dlaczego Ludwik? niechby ... nawet... ale Ludwik! 

A jednak ten FAKT wisi, wiszący fakt, fakt ludwikowatywiszący, 

wielki, ciężki, zwisający, olbrzymi fakt z butami ... 

Ludwik. 

Wróbel. 

Raz, dwa, trzy, czte ry! 

Wróbel powieszony, patyk wiszący, 

Kot uduszony - powieszony, Ludwik powieszony. Jak składnie! 

I aka konsekwencja 1 

(robi parę kroków ku publiczności) 
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I trup idiotyczny, staje się trupem logicznym - tylko że logika 

była ciężka ... i zanadto moja ... taka osobna ... prywatna. 

Mimo wszystko, powstaje z tego czytelna historia - a nuż to 

on powi es ił wróbla? On rysował s trzałki, patyk wiesza ł .. jakaś 

m ania w ie za nia ... 

Mani a, ob -e- ja, obłęd? 

Albo inna moż liwość , t eż po linii normalnej logiki - że pad! 

ofiarą szantażu, zemsty może, ktoś go prześladuje, kto ś otacza 

go tymi znakami, podsuwa myśl o powieszeniu .. ale kto w takim 

raz ie? Ktoś z domu? Kulka? Leon ? Katas ia? 

jeszcze inna możliwos ', też „normalna": może nie on 

s i ę powi ił? Zamordowano go? Może uduszo no, potem 

powi szono ? en kto ś, kto zabaw i ał s i ę wieszaniem drobiazgów, 

m an iak, obłąka n y, z ap ragn 2i ł w korl.cu powi es i ć coś ięiszego, 

ni ż patycz k ... Kto? L on ? Katas ia ? Ależ Katasia pozos tała. Co 

z tego ? Mogła tu przybyć po kryjomu, z tys i ąca powodów .. 

A Fuks? Czyż Fu ks nie mógł zarazić s i ę wi eszani em, przyswoić 

je sobie ... i ... i.. rvlógL Ależ był przecie cały czas z nami. Co 

z tego ? Ni echby tylko okazało się, że to on - wtedy już 

znalazłaby si ę luka w czasie, wszystko znaleźć można. Miliony 

i miliony n itek mogły poł ą ·zyć każdego z tym wisielcem .. 

A góral e"? Gdzie są górale, którzy mieli po nas przyjechać? 

(przechodzi przed trup m, wzdłuż publicznośc i na lewą stronę, do miejsca, gdzie sta l 

na poczq tku) 

(staje) 

Ooo, co za bezs ilnoś · umysłu wobec rzeczywi s toś ci 

przerastającej, zatraca j ące j , powi jaJiice j ... 

Każda komb inac1a je t moż liwa ... tak .. 

(robi trzy kroki na prawo) 

(zatrzymuje się) 

Pum, pum, pum, pum, wróbel - patyk - kot, to bylo jak a, b, c, d, 

1ak raz, dwa, t rzy, 

cz tery i 

Tak, ale jakiż był związek wróbla i patyka z ko tem, 1 eś li kota 

ja am powi e s iłem? Pum, pum, pum, wróbel, patyk, kot trzy 

powieszenia? Owszem, trzy ale to trzecie ode mnie pochodziło, 

ten trzeci rym ja sam us t anowiłem . 

Chime ra. Uroj e nie. Tak ! - ale wi sielec wisi, pum, p um, pum, 

pum, a, b, c, d, raz, dwa, trzy, cztery! 

Dotknę go7 

(ruszył w kierunku wiszącego Ludwika i nagle s taną/, cofnął o krok) 
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Ten ruch niewielki .. nie, nie trzeba. Czego się boję? ja tu wobec 

niego - tak samo jak tam wobec wróbla ... Wisielec i wisielec. 

Widowisko I 

(spojrzał do góry w niebo} 

Księżycowe. Glob umady, jaśniejący światłem pożyczonym - to 

jaśnienie wtórnt', osłabione, nocne, zatruwające jak choroba .. 

i konstelacja gwiazd nieprawdziwe, wymyślone! Narzucone i 

Powleczone w dużej części centaurami, łabędziami, statkami, 

lwami o grzywach świetlistych - wszystko sztuczne wymyślone I 

Obsesja błyszczących niebios! 

Zo ' tawić to tutaj , tak jak jes t. Nie moja rzecz, co ja z tym mam 

wspólnego: wca le nie jestem obowiązany wiedzieć, jak to się 

stało! Może powiesił się np. dlatego, że Lena sypia z Leonem ... 

Co można wiedzieć, nic nie można wiedzieć ... 

(zaczął ru: zać ustami, jakby coś jad/, czy śpiewał) 

Nie ruszaj ustami tutaj. Poruszyłem ustami, jakbym się 

opędzał... 

Usta Leny, usta Katasi. Balem się już od minuty, że za1rzalbym 

trupowi w usta ... czy mógłbym zajrzeć, nie wychodząc na 

drzewo? 

(rozgląda się, zobaczy/ tuboret pozostały z poprzedniej sceny pod ścianą . Przyniósł go, 

postawił pod wisielcem.) 

Lepiej nie dotykać ... odejdę ... 

(nagle chwyci/ głowę wisielca, odwróci/, rozsuną/ szczęki, zajrzal i powoli wsadził 

wskazujący palec do ust Ludwika. Zeskoczy/. Obejrzał się.) 

(wyciemnienie} 

Nikt nie widzial? Nie. Ewentualn ie będę musiał powiesić albo 

siebie, albo ją. 

10. Trudna droga do finału 

(po zapaleniu świateł scena pusta, bez wisielca. Witold stoi po Lewej stronie. Rusza 

w głąb, wzdłuż lewej ściany, później zakręca w rogu i idzie dalej wzdłuż prawej, 

powtarzając.) 

WITOLD Raz, dwa, trzy, cztery ... 

(wciąż idąc} 
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Wróbel wisi, ja idę . Patyk wisi, ja idę. Kota powiesiłem i idę. 

Ludwik wisi i idę do nich na przełaj. 

(zatrzyma/ się po prawej stronie z przodu} 

Nic będzi e trudno, bo my ju ż byliśmy w sobie zakochani, ona też 

mnie kochała. Któż mógł wątpić, jeśli ja chciałem ją zabić, to ona 

musiała mnie kochać . 

(przechodzi wzdłuż publiczności na lewą stronę powtarzając} 

Pum, pum, pum, pum. 

(staje} 

Morde rs two taje się łatwe, gdy nie ma nic lepszego do 

zrobienia. Wróbel w i i, patyk wisi , Ludwik wisi, ja ją wie -zam! 

jak kota powiesiłem. Przecież każdy chce być sobą, wi~c i ja chcę 

być sobą I 

Mógłbym naturalni e nie wie zać, ale.. taki zawód sprawiać ? 

Takie pomieszan ie szyków? 

(z wielkiej szczeliny w głębi sceny po lewej, wpadają światła latarek błąkających się 

po prawej ścianie. Słychać glosy.} 

LULUŚ Wodzu, prowadź! 

LULUSIA W dół, zamiast w górę? 

FUKS Widoki w dole '? 

{przez szczelinę, skąd pobłyskiwały latorki, wchodzi prowadzona przez Leona 

grupa wycieczkowi zów: Lena, Luluś, Lulusia, Toluś, fadeczka Fuks) 

LULUSIA Siadam! Dalej nie idę. 

(siada na ziemi. Witold zrobił krok w stronę ściany, nie chcąc być zauważony.) 

LEON Zara, za ra - co tam tego, niedaleczko, hejże, h a ! Tędy, za mną 1 

(idą dalej, wzdłuż prawej ściany} 

Tatuś spinkę zgubił... zukajsium. Spinka mi, psiakość ... Spinka. 

(znikają na prawo w ciemności. Witold rusza w nimi wzdłuż śc iem powtarzając.} 

WITOLD Raz, dwa, trzy, cztery, 

a. b, c, d„ .. 

(kiedy skręcił w rogu, z tylu za nim w tej samej szczelinie pojawił się Ksiądz. 

Chwilę idzie za Witoldem. W pewnym momencie Witold staje, Ksiądz także. 

Witold odwraca się.} 

A ... - kto to? Ks i ądz 1 

(do Księdw) 

Skąd się ksiądz przyplątał? Z tymi paluchami? 

KSIĄDZ (nic nie mówi, tylko sapie. Po chwili msza wzdłuż. osi w kierunku 

publicznośc i} 

WITOLD Z sutanną. Niebo i piekło. Grze h. 
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(Ksiądz zatrzymuje się} 

Chłód konfesjonatu. Grzecl . In saecula saeculorum. 

(Witold zbliża się do Księdza} 

Kośció ł. Chłód konfesjonatu. Grzech . Pot:;p ienie. Sut;rnn a. 

(staje) 

Niebo i piekto. 

(zaczyna obchodzić Księdza wokół) 

!te missa es t. Grzech. Chłód konfesjonału. Sequent ia sancti .. 

(popycha Księdza silnie, aż ten się zatacza i upada} 

Co ja wyrabiam ? a robi krzyku 1 

(Witold podbiega by podnieść Ksii;:dza z ziemi} 

KSIĄDZ (pa trzy przerażony na Witolda, ale nie krzyczy) 

WITOLD Nie ! Nie będziesz krzyczaf71 

(łapie Księdza, przechyla, jedną ręką go podtrzymuje) 

Ni e zaciskaj zębów r 

(palec drugiej ostrożnie wkłada Księdzu do ust. K iqdz w bezruchu cichutko 

popiskuje, jakby coś śpiewał. Witold wyjmuje palec, podnosi do góry i przypatruje 

mu się. Wyciemnienie. Cisza. Po zapaleniu świate ł u zbiegu ścian stoi wysoka skałka 

Księdza nie ma. Witold stoi z przodu, po prawej, podnosi powoli palec w yurr;, 

przygląda mu się) 

Teraz lepi ej s i ę czuję ... 

(wyciera chusteczką palec} 

ł ie tak, jak z trupem ... Jakbym majaki moj e wprowadza I w świ a t 

rzeczywisty .. . 

(Przez szczelinę z lewej wraca prowadzona przez Leona pielgrzymka) 

LEON To tuta j. 

(wszyscy stają, a Leon obchodzi skałkę wokół) 

Kogoś z latarką .. . tutaj .. 

WITOLD 

LULUSIA 

LEON 

Moze nie sp inki wcale szuka I, może tu chc iał nas zaprowadzić ? 

Niepewny? ... 

Lena, delikatna, koro nkowa ... z ustami .. 

patyk, wróbel, kot, Katas ia, Ludwik .. 

Co tutaj panie Leonie ? 

Przypadek, jedyny w swoim rodzaju.. proszę ja was.. ja już 

tu bytem. Spinki szukam, a widzę , że ten kamień .. Ja już tu 

bylem. .. ja tutaj przed dwudziestu trzema laty. Tutaj! Tutaj r 

(zamyślił się z nagła i to się przedłuża Io} 

JADECZKA (miękko, troskliwie} 

Co się panu stało, panie Leonie? 
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WITOLD 

LEON 

To teraz, tutaj, odbywa s ię wobec tego tam. 

Tutaj. Z j ed ną .. 

(jedną ręką podświetla sobie twarz latarką Tolusia - Jwya niewidoczna. Od teyo 

momentu powtarza rytmicznie ..Tutaj, tutaj" prawie bez przerw.} 

WITOLD 

LEON 

WITOLD 

LEON 

WITOLD 

LEON 

WITOLD 

LEON (krzyknął} 

WITOLD 

LEON (zwycięsko} 

Tutaj, tutaj ... 

Co robi? Ciemno. Był prawie niewidoczny. Musi<.1l tam 

odprawiać swoje obrzydliwośc i. 

Tutaj , tutaj .. 

Czekaliśmy ... 

Grał pierwsze skrzypce, my tu tylko po to, żeby patueć ... 

Zazd rości łem mu .. Czekaliśmy aż skor1czy .. 

Tutaj, tuta j, tutaj .. . 

Tutaj, tutaj , tutaj .. . 

W szyscy chyba już wiedzą po co nas sprowadził? 

Żebyśmy asystowali, żebyśmy się przyglądali jak celebrował... 

Tutaj, tutaj , tutaj, tutaj I 

Nikt się nie rusza. To znaczy, że my wszyscy tu tylko, żeby 

patrzeć. „ tylko, żeby on się przy nas załatwił... Żeby podniecał 

się, rozpamiętywał tę dawną dziwkę. Nikt nie odchodzi ! 

Tutaj! Tutaj ! 

Lena na przykład, mogla by odejść, a nie odchodziła. Nie ruszała 

s ię .. 

Bergi 

WITOLD Bergi 

LEON Bembergowanie, bembergiem w be rg! 

WITOLD Bembergowanie, bembergiem w berg! 

LEON (oświetlił znowu na chwilę latarką swoją napiętą twarz} 

Wię ej widoków nie będzi e! 

WITOLD Lunęło. 

(dźwięk potężnej ulewy. Wyciemnienie. Po rozjaśnieniu dźwięk ulewy wciąż trwa. 

Na scenie stoi tylko Witold w potokach wody spadającej tylko na niego.) 

WITOLD Woda. Woda. Woda , 

włosy mokre, plecy, uda ... 

(podnosi twarz w górę, poddaje się lejącej się na niego wodzie) 

leje, spada, strumienie, kaskady, jeziora , 

ciurka, sika, chlupie, 

jeziora, morza, prądy wody, 
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(wyciemnienie) 

łączeni e - i ę strumieni , powstawanie rzek, 

wysepki, przeszkody, zatory i esy flores y. 

Z tego wszystkiego dres<lcze, katar, gorączka, 

Le na dostała anginy. 

Trzeba było ta ksówkę sprowad zić z Zakoµ.i11ego . 

Choroba, doktorzy, w ogóle coś irnwgo„ . 

Wróciłem do Warszawy. 

Rodzice, znów wojna z o jce m, inne tam rzeczy„ 

Probl emy, komplikacje„ . Trudności„. t rudnośc i„ 

Dziś na obiad byla potrawka z kury. 
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