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My- Dzieci z Placu Broni 

Ireneusz Kaczmarczyk 

Prawdziwe znaczenie i jakość życiowych doświadczeń odkrywamy 
analizując je dopiero w świetle jakiegoś schematu. Dramaturgia książki 
Molrnira oparta jest na założeniu, że refleksja nad sobą pojawia się 
zwykle w \vyniku retrospekcji, niejako post factum. Dzięki sztuce, 
temu właśnie specyficznemu schematowi wartościującemu, możemy 
zarówno w życiu, jak i w sobie - wobec zmieniającej się rzeczy
wistości - wciąż na nowo się odnajdywać. 

Treść tej historii zorganizowana jest wokół hierarchii ważności, 
pozycji w strukturze władzy. Od szeregowców do generałów. Hie
rarchia może istnieć i rozwijać się dzięki skrawkom ziemi, którym 
w sztuce mali chłopcy nadali specjalne znaczenie. Tak jak my nada
jemy swoim. I wokół tego znaczenia - podobnie jak u bohaterów 
sztuki - koncentrują się nasze cele, motywy, przekonania, pełnione 
funkcje, codzienne wybory. Są takie same jak zawsze i takie same 
dla wszystkich. Sztuka rozgrywana zaledwie na kilku planach pozos
taje wciąż stanem wojennym na tyle aktualnym, że moglibyśmy 
zamienić się miejscami z aktorami. 

Plac w sztuce Molnara to prze trzeń i wolność. Nasza przestrzeri -
oczywiście nie do gry w palanta (choć to nie jest czasem takie oczy
wiste) - ale do działania, podejmowania decyzji , realizacji marzeń 
i celów. Wolność zaś oznacza tu możliwość wyboru stosowanych 
metod i strategii ich osiągania . Zdradzić - nie zdradzić, upokorzyć 
drugiego czy nie, podstawić nogę przeciwnikowi, ukraść, przekupić, 
czy może jednak walczyć uczciwie. Co o tym decyduje? Przewaga sil 
czy zasady, interes czy umowy między walczącymi? Na każdym placu 
trwa dziś nieustanna wojna o wpływy, o skrawki, a każda nowa 
sytuacja to pole bi twy naszych sprzecznych motywów, namiętności, 
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wewnętrzny konflikt. Zwłaszcza tam, gdzie trzeba dokonywać 
wyborów między wartościami, odwagą, dobrem, lojalnością , 

przyjaźnią a korzyściami, władzą, satysfakcją z panowania nad 
innymi. Trzeba z czegoś rezygnować, ale podobne wybory cechuje 
jednak nieskrępowana wolność. Możemy postąpić tak lub tak. Te 
bardziej dramatyczne ujawniają się wtedy, kiedy trzeba opowiedzieć 
się po stronie zasad stojąc w obliczu jakiegoś zagrożenia, które nam 
ten wybór znacznie utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia . Takie 
postawy cechuje heroizm. Każda taka okoliczność w prowadzonych 
przez nas wojnach jest więc także indywidualną, wewnętrzną bitwą. 
Molnar opisał ich przebieg i skutki, które być może w stopniu 
większym niż wielkie wojny, decydują o jakości i kształcie tego świata. 
Stworzył bohaterów groteskowych, tajemniczych, tragicznych, 
ponurych i szlachetnych. Zostawił również Nemeczka, aby z jego 
perspektywy spojrzeć na dążenia i postawy wszystkich aktorów 
tego dramatu, ale także by każdy z nas mógł się przy tym obejrzeć 
na swoim własnym placu broni. 

Awansu na placach pragną niemal wszyscy. W książce Molnara Boka 
w obliczu wojny sam siebie mianuje generałem. Jednakże entuzjazm 
swoich podwładnych - ten sprawiedliwy dowódca - podtrzymuje 
odraczaniem awansu szeregowego Nemeczka. Próżni oficerowie 
w jego wojsku muszą mieć bowiem kim rządzić. Gereb 
przy Boce więcej nie osiągnie, nie może znieść tej myśli, więc zdradza, 
sprowadzając na siebie potępienie i wyrzuty sumienia. Kolnay 
i Barabasz, żeby być kimś i cokolwiek znaczyć tworzą groteskowy 
związek. Czele - elegant, łatwo wydaje wyroki i krytyczne oceny. 
Sam w ten sposób stawia się ponad innymi, sprytnie jednak unika 
zagrożenia wojennego, które mogłoby dać mu okazję do prawdziwej 
chwały. Niemądry Czonakosz głośno zwraca na siebie uwagę, tylko 
wtedy jest bowiem widoczny. Bracia Pastorowie nie są przebiegli, ale 
silni. To wystarczy. Feri Acz wkłada w cudze usta usprawiedliwienie 
własnej decyzji o napadzie. Tak się być może rodzą wielkie idee. 
Na placu stosowane są więc różne strategie. Wszyscy uczestnicy 
konfliktu podkreślają przy tym znaczenie honoru, odwagi, lojalności . 
Zachowania bohaterów są jednak wobec tych wartości różne. Stają się 
wyraziste na tle postawy Nemeczka. 
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Ale co ważniejszego od prostej konfrontacji „czarnego z białym" jest 
do odczytania w tej wątlej postaci? Dlaczego Nemeczek nie awanso
wał? Był przecież bystrzejszy niż inni chłopcy, wykazywał się odwagą, 
roztropnością, sprytem i samodzielnością. Mówił wprost i nazywał 
rzeczy po imieniu, nie wywyższał się i nie umniejszał innych. Dlaczego 
więc to on był musztrowany przez pozostałych? Bo Nemeczek - jak 
pisze Molnar - „przeznaczony został na ofiarę". 

Syn ubogiego, bojaźliwego krawca i nadwrażliwej matki szukał swo
jego miejsca na ulicy. Nie doczekał się uznania ani w domu, ani 
w szkole. W ten sposób wyznaczony został na ofiarę. „Tatusiu" -
mówi do Boki w ostatniej scenie spektaklu, ukazując w gorączce 
swoją tęsknotę za silnym ojcem. Uznanie i akceptacja, dla kogoś, kto 
jest ich pozbawiony, układają się w prawo do istnienia, dlatego 
Nemeczek tak rozpaczliwie się o nie upomina. Boka nie jest ojcem 
Nemeczka. Chłopiec usiłuje jednak - przyjmując do oceny zachowań 
kryteria placu - właśnie u niego „zasłużyć" n a swoje uznanie. 
Nemeczek wciąż jak pies czeka na reakcję tych, którzy nad nim 
panują . W ten sposób odgrywa swoją rolę ofiary. Z ufnością i łzami 
w oczach blaga o swoje prawo do istnienia. Ze strony chłopców 
Nemeczek nie mógł jednak na to liczyć, rządząc nim nie mogli go 
bowiem dostrzec. Szeregowcy potrzebni są tym wszystkim, którzy 
siebie samych „opisują" władzą. 
Proces samotnego odkrywania prawa do swojego istnienia jest bolesny 
i ryzykowny. Towarzyszy mu rozczarowanie, strach, straty a o jego 
przebiegu decyduje często także ludzka głupota i brak uważności. 
Nemeczek nie mógł o tym wiedzieć. Był pozbawiony oparcia, a przez 
to również dystansu do zdarzeń i spraw, które rozgrywały się w jego 
życiu . Walcząc o plac - walczył o wszystko. W tej walce odkrywał 
samego siebie. 
Nagrody za uległość i dyscyplinę, za dobre sprawowanie są złudne, 
niepewne, wymagają nieustannego potwierdzania, że się na nie zas
ługuje, zależą od innych, a także od własnych ograniczeń . Nemeczek 
także się o tym przekonał. Wobec wykorzystywania i upokorzeń sam 
jednak zaczął rozporządzać swoimi wartościami i sam określil kryteria 
swoich wobec nich zachowań. Ważność i pozycja na placu przestały 
nagle dla niego znaczyć. 



10 

jedna z kluczowych scen książki to chwila, kiedy chłopiec skon
frontowany ze zdradą Gereba w obozie nieprzyjaciół mówi: „A teraz 
możecie ze mną zrobić co chcecie". Po tym zdaniu w sercu Ernesta 
Nemeczka zagościł wreszcie spokój. Wobec doświadczenia, jakim było 
zamanifestowanie własnych zasad, mimo szyderstw i strachu przed 
konsekwencjami, nic już nie stanowiło zagrożenia. Własna słabość 
i niska pozycja przestają już być kryteriami samooceny. Nemeczek 
przestał się bać, bo poznał źródło swojej mocy i odkrył zdolność 
dysponowania nią. Dowiedział się kim i jaki jest. To indywidualna 
tajemnica człowieka. Nie można jej kupić, wyłudzić ani posiąść 
w inny sposób niż w wyniku podejmowania ryzyka i decyzji w spra
wach istotnych. Nie ma też nic cenniejszego ponad to odkryte przez 
siebie poczucie godności, którego człowiekowi nie można odebrać, 
dopóki on sam nie zechce z niego zrezygnować. Nemeczek z tej 
możliwości jednak nie skorzystał ... 

Molnar pokazuje jak się „odkrywa siebie"; jaką drogę trzeba przejść 
od zapatrzenia w oficerskie gwiazdki i zależności od cudzych sądów 
do wolności. Od bycia ofiarą do decydowania o sobie. To kierunek 
wskazujący jednocześnie źródło rzeczywistej mocy człowieka. 
W ogrodzie botanicznym choremu Nemeczkowi jego przeciwnicy 
oddają hołd za postawę. Nam się ten podziw, któremu towarzyszy 
wzruszenie, również udziela. Na tym bowiem polega męstwo . 

Dlaczego więc Nemeczek ginie? Bo jego historia, jak każdy schemat 
wartościujący, musi pozostać idealna, nie może zawierać żadnych 
furtek, przez które moglibyśmy się prześlizgnąć analizując swoje 
wybory. Wtedy sztuka nie miałaby sensu, a z furtek - mając w zasięgu 
ręki jakąś chwalę lub władzę - zrobilibyśmy zapewne bramy. 
Wszyscy mamy kłopot z Ernestem Nemeczkiem. Boka, bo nie zare
agował w porę, nie ochronił słabszego, lecz użył go do własnych 
interesów. Ojciec Gereba, bo się boi prawdy o sobie, a sam Gereb, 
bo nagle odkrywa znaczenie swojej zdrady. Związek „kitowców", 
bo wylania się przy nim jego śmieszność. Feri Acz, bo napadł na 
innych, a Pastorowie, bo tracą swoje lupy i musieli wejść do wody, 
ale nie rozumieją z jakiego powodu. Ojciec Ernesta, bo nie stać go 
było na towarzyszenie synowi w życiu i umieraniu, jego matka, 
bo nie potrafiła się nim zaopiekować. Wreszcie urzędnik, bo szybko 
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czegoś potrzebuj e i żeby to dostać , musi - podobnie jak często my -
zepchnąć Nemeczka sprzed oczu . Jeśli się jednak na chwilę przy nim 
zatrzymamy, może do czegoś w sobie dojr zejemy. 

Na jakim placu dziś wojują chłopcy? Gdzie jest Gereb? Może, znając 
dobrze doświadczenie zdrady, werbuje tajnych agentów i współpracuje 
w „słusznej" zapewne sprawie ze swoim szefem, tajemniczym Feri 
Aczem? Gdzie jest Kolnay? Może przeciw swojemu konkurentoV\i 
Barabaszowi tworzy właśnie partię absurdu, której źródłem ważności 
jest nadal przeżuwanie - tyle, że już nie kitu, lecz słów? Czonakosz 
być może pracuje dziś w telewizji, a Czele projektuje modę męską? 
Słowak jest pewnie w przytulisku dla bezdomnych. W dobie wyklu
czenia mógł nie znaleźć pracy na parkingu centrum handlowego. 
Ale ponieważ umiał sobie dobrze radzić „na dwie strony", może jest 
szefem firmy ochroniarskiej i dogaduje się z Pastorami - dwoma 
rządzącymi półświatkiem ponurymi drabami, wymuszającymi hara
cze„. Nie po drodze im było z Feri Aczem, który jednak szukał do 
swojej pracy kogoś, kto posługuje się bardziej głową niż mięśniami. 
Profesor Rac pewnie awansował na ministra edukacji. Był czujny 
i skuteczny w działaniu. Wiedział też, co dla dzieci jest dobre, a co złe. 
A co z Boką? Może jest psychologiem lub misjonarzem i jako bardziej 
świadomy usiłuje dziś zadośćuczynić, przyjąć odpowiedzialność za 
swoje rozkazy? Wszyscy razem - tak jak dziś - czasem się spotykamy. 
Nemeczek umarł. A może jednak żyje?„. Może, odczuwając boleśnie 
nasze bycie ofiarą, rozpoznamy w sobie jego twarz? Ale może dopiero 
wtedy, kiedy z awansem w kie zeni będziemy z kolegami z placu 
wpychać frajera pod wodę? Jeśli jednak - zamiast tylko siedzieć 
nad jego trumną - zechcemy coś w sobie odszukać, będziemy musieli 
pozwolić mu zaczerpnąć powietrza. A co z samym Placem Broni? 
Plac to przestrzeń na której żyjemy, to wolność, którą dzięki tej 
przestrzeni możemy sami odnaleźć w sobie. 
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A jak już będę dobrym człowiekiem 

A jak już będę dobrym człowiekiem 
Niczego nie będę się bał 
Zniszczę niewierność i kłamstwo zniszczę 
Taką silę będę miał 

Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę 
Moja wiara to wszystko, co mam 

A jak już będę dobrym człowiekiem 
Nigdy nie będę sam 
Zniszczę obłudy i zazdrość zniszczę 
Taką silę będę miał 

A jak już będę dobrym człowiekiem 
Zapomnę, kto ile wart 
Pomyślę o szczęściu i wiecznej miłości 
Taką siłę będę miał 

Jesteśmy nieśmiertelni 

Kiedy stanę przed tobą przyjacielu 
Kiedy stanę przed tobą twarzą w twarz 
Czy pozwolisz na chwilę zamknąć oczy 
Czy pozwolisz wszystko zacząć jeszcze raz 

Wszystko zmienić i wszystko naprawić 
Stracić wszystko i wszystko odnaleźć 
Jeszce raz zdobyć serca nieprzyjaciół 
A pokonanych niech nie będzie wcale 

Jeszce raz wytrwać do końca 
Patrząc w gwiazdy czuć się wspaniale 
Grzebanie trupów zostawić zmarłym 
Tak czy inaczej jesteśmy wszyscy nieśmiertelni 

Teksty piosenek autorstwa Bogdana Lyszkiewicza, 
lidera zespołu rockowego Chłopcy z Placu Broni. 
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Artur Grottger Zdrada i kam. Cykl Wojna, 1866-1867 
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Ferenc Molnar i jego „Chłopcy" 

Tadeusz Olszański 

Ferenc Mołrnir był jednym z najbardziej wziętych dramaturgów pierw
szej polowy XX wieku. Napisał dwadzieścia trzy dramaty grane nie 
tylko w najlepszych teatrach wszystkich krajów Europy, ale również 
na Broadway'u. A jednak to nie pełne ironii i humoru, owacyjnie 
oklaskiwane komedie, a jedna z niewielu jego powieści, w dodatku 
napisana sto lat temu zupełnym przypadkiem - Chłopcy z Placu 
Broni - wytrzymała próbę czasu, wzrusza po dziś dzień, jest wyda
wana w tysiącach egzemplarzy i ciągle czytana. 

Ferenc Molrnir urodził się 28 stycznia 1878 roku w Budapeszcie 
w powszechnie szanowanej mieszczańskiej rodzinie. Jego ojciec -
Maurycy Neumann był znanym lekarzem, matka -Jozefa Wallfisch, 
miłośniczką literatury i sztuki. Ferenc chodził do kalwińskiego gim
nazjum i, choć początkowo nie przykładał ię do nauki, maturę zdał 
z wyróżnieniem. W szkole zorganizował kółko teatralne i pisywał do 
gazetki ściennej ale c iągnęło go do wojska i z tego względu po uzys
kaniu pełnoletności zmienił nazwisko na popularne, węgierskie -
Molnar. Pod wpływem ojca, zamiast do wymarzonej szkoły oficerskiej, 
trafił w końcu na wydział prawa w Genewie, gdzie rodzina zafundo
wała mu studia. I już stamtąd zrelacjonował dla dziennika „Budapesti 
Hirlap" wykład włoskiego antropologa Cesare Lombroso o wrodzonych 
predyspozycjach przestępców, a następnie proces anarchisty Lucche
niego, który zasztyletował uwielbianą Sissi, przepiękną małżonkę 
Franciszka J 6zefa - cesarza Austro-Węgier. Reportaże Mol nara prze
drukowały zagraniczne gazety i w taki oto sposób rozpoczęła się 
pisarska - początkowo dziennikarska - kariera autora Chłopców 
z Placu Broni. 
Opromieniony objawieniem talentu, w dodatku niezwykle przystojny, 
wrócił w 1900 roku do Budapesztu i z miejsca stał się gwiazdą tam
tejszej bohemy. Trudno rzeczowo i beznamiętnie pisać o tym okresie 
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jego młodości. Był kolorową postacią, nie tylko szalejącym reporte
rem, ale także tłumaczem francuskich komedii bulwarowych. Żył 
z pisania, które przychodziło mu niezwykle łatwo. Pisał o peryferiach 
burzliwie rozwijającego się Budapesztu, wydobywał niezwykłe 
postacie półświatka i szybko zyskiwał rozgłos . Jego reportaże zaczęto 
systematycznie drukować za granicą w „Berliner Tagesblatt" i wyda
wanym przez koncern Hearsta „New York American". A jednocześnie 
żył pełną piersią, bawił się, rozkochiwał w sobie piękne kobiety, grał 
do świtu w karty, aby nad ranem w redakcji podyktować maszynistce 
złośliwą satyrę lub w sekretariacie jednego z teatrów tlumaczyć a vista 
francuską bulwarówkę, bo w południe mijał termin złożenia 
przekładu. 

Aby jednak liczyć się w środowisku bohemy nie wystarczało być tylko 
reporterem. Ambicje skłoniły Molnara do pisania nowel. W ciąż 
cierpiał przy tym na brak gotówki, wydając mnóstwo w budapesz
teńskiej kawiarni New York (do dziś znajduje się tam stolik, 
przy którym siadywał), gdzie całymi nocami biesiadowała ówczesna 
cyganeria. I tu właśnie swojego ulubionego ucznia odszukał w 1906 
roku profesor literatury z kalwińskiego gimnazjum Kornel Rupp, 
z prośbą o poratowanie redagowanego przez niego szkolnego tygod
nika „Tanulók Lapja". Wspólnie wymyślili, że najlepiej byłoby zacząć 
drukować w odcinkach współczesną powieść dla młodzieży. I z tego 
powodu Ferenc Molnar zaczął z tygodnia na tydzień pisać Chłopców 
z Placu Broni. Akurat w trakcie pisania powieści Molnar przegrał 
w karty niebagatelną kwotę tysiąca koron. Był to honorowy dług 
z koniecznością natychmiastowej spłaty. Nikt nie chciał jednak 
pożyczyć mu tysiąca koron. Z kłopotów uratował Molnara dyrektor 
wydawnictwa Franklin, który za tę sumę kupił na pniu wszelkie 
prawa do drukowanej właśnie w odcinkach powieści. Molnar 
z radością się zgodził i, jak się później okazało, stracił majątek, 
bo wszystkie honoraria za wydany w 1907 roku bestseller zaczął 
zgarniać wyłącznie wydawca. Podobna sytuacja powtórzyła się, 
gdy Frank Borzage w latach trzydziestych zrealizował w Hollywood 
pierwszą wersję filmową i otrzymał za nią nagrodę na Festiwalu 
w Wenecji, a w ślad za tym aż sześć włoskich wydawnictw opubliko
wało własne przekłady Chłopców z Placu Broni. Powieść doczekała się 
zresztą tłumaczenia na czterdzieści trzy języki, była wydawana 
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na całym świecie w setkach tysięcy egzemplarzy i stała się najbardziej 
znaną węgierską powieścią. Autor zaś na swój koszt musiał sprowa
dzać okazowe egzemplarze, aby zobaczyć, jak wyglądają przekłady 
jego dzieła. I dopiero po II wojnie światowej i upadku wydawnictwa 
Franklin spadkobiercom udało się odzyskać prawa. 
Nie uprzedzajmy jednak wydarzeń. Gdyby Chłopcy z Placu Broni 
zamiast spłaty długu przynieśli Molnarowi natychmiastowy sukces 
finansowy, zapewne zostałby prozaikiem i zostawiłby po sobie jeszcze 
niejedno dzieło. Jednak doraźne korzyści i sławę zapewniał mu 
wówczas teatr. Więc zaraz po Chłopcach napisał komedię Diabeł, 
którą wystawił budapeszteński Magyar Szinhaz, uważany za czołową 
węgierską scenę. Tak się złożyło, że w tym teatrze gościnnie występował 
właśnie włoski aktor Ermete Zaconi. Oczarowany dramatem Molnara 
w pól roku później wystawił Diabla w Turynie, a zaraz potem tę 
sztukę wyreżyserował w Berlinie mistrz niemieckiego naturalizmu 
Otto Brahm. Potem w krótkim czasie kolejno oklaskiwano ją 
w Wiedniu, War zavvie, Nowym Jorku, Sofii, Trieście i Petersburgu. 
Molnar triumfował i zauroczony powodzeniem, przy tym samym 
stoliku, przy którym stworzył Diabla - bo był zabobonny - napisał 
ikolejnych osiem sztuk, włącznie z tragikomedią Liliom, graną przez 
dziesięciolecia, uznaną z czasem za jego najwybitniejszy u twór. 
Niestety prapremiera Lilioma na scenie stołecznego Vigszfnhazu 
zakończyła się klęską. Nie tego rodzaju gorzkiej komedii przeciw 
burżuazyjnemu zakłamaniu, o nędznym złodziejaszku Liliomie 
z przedmieścia Pesztu oraz wiernej mu aż do śmierci służącej Julisz
ce, oczekiwała przygotowana na elegancką komedię mieszczańska 
publiczność, która wygwizdała, a potem zbojkotowała spektakl. 
Molnar wpadł w depresję, ale szybko pozbierał się, napisał nową 
komedię - 0.f[ccre gwardii i w 1910 roku osobiście wyreżyserował ją 
na tejże scenie. Tym razem sukces był ogromny. Publiczność wybaczyła 
Molmirowi ironię poprzedniej sztuki, a krytyka przyjęła Oficera 
gwardii wręcz entuzjastycznie. To wtedy właśnie najwybitniejszy 
w tym czasie poeta węgierski Endre Ady, z którego opinią najbardziej 
się liczono, nazwał Molnara geniuszem sceny i przyrównał jego 
twórczość do dramatów D'Annunzia, Ibsena i Shawa. 
Passę teatralnych sukcesów przerwał wybuch I wojny światowej. 
Molnar mimo wady wzroku - niedowidział na jedno oko i stale nosił 
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monokl ~ natychmiast zgłosił się na korespondenta wojennego i znów 
znalazł się na pierwszych stronach gazet. Jego dramatyczne relacje 
z frontu rosyjskiego, wydane w postaci książki, w odważny sposób 
ukazujące bezsens wojny i przewidujące jej tragiczne dla Węgier 
zakończenie, przyniosły mu dalsze uznanie i przyczyniły się do 
powołania go w 1918 roku w skład Węgierskiej Akademii Nauk. 
Wojna zakończyła się dla Węgier druzgocącą klęską. Straciły 2/3 swego 
terytorium, a 1/ 3 rdzennie węgierskiej ludności znalazła się poza 
granicami ojczyzny. Molnar wraz z całą węgierską inteligencją bolał 
nad sprowadzeniem swego kraju do roli nie liczącego się państewka 
gdzieś w środkowej Europie. W dodatku Budapeszt utracił rangę 
metropolii jednej z europejskich potęg i znalazł się na peryferiach. 
Pisarza niepokoiły wzrastające nastroje nacjonalistyczne i rewanżyzm. 
Był demokratą, liberałem. Uważał, że o krzywdę Węgier należy 
upominać się przede wszystkim racjami ich wysokiej kultury. 
Zbiegło się to z rosnącym zainteresowaniem zachodniej Europy oraz 
Stanów Zjednoczonych sztukami teatralnymi Molnara. Miał już 
w dorobku kilkanaście przenikliwie ironiczny h i krytycznych wobec 
świata dramatów z Liliomem i Oficerem gwardii na czele, teraz 
wzbogacił je o kolejne sztuki, napisane już po wojnie - Łabędzia, Gry 
pałacowe i Olimpię. I wtedy właśnie, pod koniec lat dwudziestych, 
teatralną wielkość dzieł Molnara odkrył dla świata dyrektor paryskiego 
„Odeonu" Firmin Gemier, v.rystawiając Łabędzi.a. Po paryskiej 
premierze tej sztuki Molnar otrzymał Legię Honorową. Wśród spłyv.ra
jących na węgierskiego dramaturga zaszczytów znalazło ię też 
zaproszenie do Białego Domu w Waszyngtonie, gdzie pod koniec 1927 
roku przyjął go prezydent USA Calvin Coolidge. Dopiero te fakty 
skłoniły regenta Węgier Miklósa Horthy'ego do odznaczenia Molnara 
orderem Corvina. Zresztą bez większych chęci , bo wcześniej wręczenie 
tego odznaczenia światowej sławy pisarzowi admirał Horthy uzależnił 
od dokonania przez niego zmiany wyznania. Molnar jednak odmówil, 
odczekał i dopiero teraz odznaczenie przyjął . Myślał już o emigracji. 
Nie tyle z powodu triumfalnego pochodu jego sztuk teatralnych 
przez europejskie i amerykańskie sceny, ile z uwagi na narastającą 
faszyzację. Coraz ostrzej dawała się ona we znaki, zwłaszcza kiedy 
w hitlerowskich Niemczech zakazano wystawiania sztuk Molnara 
ze względu na jego żydowskie pochodzenie. Przeniósł się więc 
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w latach trzydziestych do Szwajcarii, a po wybuchu II wojny ' wia-
t wej , w styczniu 1940 roku do USA. Decyzję podjąl pod wpływem 

swojej trzeciej żony, znakomitej aktorki węgierskiej Li1i Darvas, która 
od lat była związana z amerykańskim teatrem i filmem i osiągała tam 
duże su cesy, grając również w wystawianych b z przerwy na 
Broadway'u sztuka h Molnara. To właśnie dzięki niej , po dwóch 
małżeństwach oraz licznych romansach, Ferenc Molnar odzyskał 
równowagę . Jego pierwszą muzą była przepi kna, zaledwie 15-letnia 
Margit, órka redaktora naczelnego „Budapesti Napló", w k tórej był 
reporterem. Po latach adoracji ożenił się z nią w 1908 r ku , kiedy była 
w ciąży, ale gdy urodzila mu jedyne dziecko, córkę Martę, rozstał się 
z nią i mimo prób p wrotu rozwiódł po dwóch latach. Po raz drugi 
ożenił się w 1922 roku z gw· azdą budapeszteńskich scen San Fedak, 
o której na Węgrzech do dziś dnia śpiewa się kuplety. Huczny ślub był 
ukoronowaniem wieloletniego romansu, ale małżeństwo trwało 
zaledwie kilka miesięcy, bo Molnar już byl z kochany, właśnie w Lili 
Darvas. Ten początkowo partu rski związek przetrwał długie lat 
dzięki temu, że boje pędzili s obodne, oddzielne życie. Lili Darvas 
grała w Wiedniu, Berlinie, Paryżu i coraz częściej w meryce, również 
w filmach. M In' r jeździł po Europie na pre mi ry swoich sztuk 
i spotykał się z żoną wtedy, kiedy grała ona w jego komediach 
lub akurat w wolny h chv.ri1ach, gdy przebywali w Budape zcie. 
To dzięki Lili Darvas i jej znakomitym kontaktom z Broadway'em 
i Holywood, Molnar szybko po -zuł się w USA jak u siebie w domu. 
Liliom nie schodził z amerykańskich scen i grali w tej sztuce najlepsi 
aktorzy z Ingrid Bergman na czele. Molnar brylował znów 
w świecie teatru i filmu, na et napisał po angielsku dwie nowe 
książki. Po zakończeniu wojny nie wrócił już na Węgry, komunizm 
był mu bowiem równie wstrętny co faszyzm. Zmarł na emigracji 
w 1952 roku. 
Po zakończeniu II wojny światowej Węgry znalazły się w jeszcze gor
szej sytuacji niż po pierw z j wojnie. Nadal były krojone i w dodatku 
okupowane przez wojska radzieckie. W wyniku sfałszowanych 
w 1948 roku wyborów do władzy doszli sprowadzeni ze Związku 
Radzieckiego węgierscy komuniśc i. Z miejsca wprowadzili prześla
dowania i terror. Molnar nie wypowiadał się jednak w tym okresie 
krytycznie o tym, co zaczęło dziać się na Węgrzech, prawdopodobnie 
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dlatego, że w Budapeszcie wciąż mi szkaly jego si stra i córka. 
Pozostanie na emigracji , w dodatku ~ USA, sprawiło, że jego sztuki, 
które nie schodziły ze scen amerykańskich, powoli przestały być grane 
w ojczystym kraju. Natomiast trudno było uporać ię z Chłopcam i 

z Placu Broni, na których lekturze wychowywały się cale pokolenia, 
a mały, dzielny Nemeczek ciągle był wzorem patriotyzmu. Zaczęto 
więc pomniejszać rolę Molnara i to do tego st pnia, że w wydanym 
w 1970 roku w Budape zci przez Państwowe Wydawnictwa Szkolne 
oficjalnym zbiorze Portrety pisarzy wręcz go pominię to. 

Nieoczekiwanie nastąpiła jednak zmiana. D r dakcji mlodzieżowego 
tygodnika „Magyar Ifj tisag" zgłosił się starszy pan nazwiskiem Szabó, 
twierdząc, że był młodszym kolegą oraz serdecznym przyjacielem 
Molnara i prototypem Nemeczka. I że to wła 'nie on opowiedział 

Molnarowi dzieje Placu Broni i swojej ch oroby. więc Nemeczek 
nie umarł, żyje i stawił się właśnie w redak Ji, która całą historię 
natychmiast opisała . Pan Szabó z miejsca stal się bohaterem, zapra
szano go do szkól na spotkania i obsypywano prezentami, aż do 
momentu. kiedy zainteresowali się nim krytycy literaccy i czarno na 
białym udowodnili, że wszystko, co opowiadał Szabó, zostało wyssane 
z palca, bo zapragnął rozgłosu i chciał dorobić do emerytury. 
Zainteresowania wywołanego tym skandalem nie można już było 
powstrzymać i o Molnarze oraz jego bohaterach znów zaczęto pisać, 
a powieść drukować w masowych nakladach. Do ogromnej czynszowej 
kamienicy na rogu ulic Pawła i Marii, gdzie kiedyś znajdował się 

slawetny Plac Broni, zaczęły przychodzić wycieczki szkolne i wkrótce, 
na prośbę nieustanni nagabywa nych mieszk ńców tego domu, wmu
rowano pamiątkową tablicę , że tu wła ·nie Fer nc Mol nar umiejscowił 

Plac, na którym odbyła ię słynna bitwa i tak bohatersko spisał się 
Nemeczek. Powieść WTÓ ·ila do lektur szk lnych, ale pełna rehabili
tacja , zwłaszcza dramatycznej twórczości Molmira, nastąpiła dopiero 
po transformacji. Wted znów w węgieLkich teatrach zaczęto grać 
jego sztuki z Liliom.em na czele i choć mjejucami trącą myszką, 
publiczność dalej świetnie si na nich bawi . 
W Polsce nigdy nie mieliśmy kłopotów z twórczością Molnara, 
a zwłaszcza z Chłopcami z Placu Broni. Pierwsze wydani polskiego 
przekladu tej powieści ukazało się w 1913 roku w tlumaczeniujaniny 
Mortkowiczowej . Ponieważ nie znala języka ęgier kiego, dokonała 



22 

skróconego przekładu z wersji niemieckiej. Trudno powiedzieć, dlacze
go nazwala chłopców z Ogrodu Botanicznego dowodzonych przez 
Feriego Acza „czerwonoskórymi", bo przecież nosili oni czerwone 
koszule, by utożsamić się z walczącymi o wolność Włoch żołnierzami 
Garibaldiego. Chłopcy z Placu Broni natomiast nosili zielone koszule, 
ponieważ ich wzorem byli powstańcy Ludwika Kossutha walczący 
w czasie Wiosny Ludów o wolność Węgier. W tamtym okresie buda
peszteńscy chłopcy bawili się bowiem nie tyle w Indian, co w obronę 
ojczyzny i dlatego symbole miały dla nich wielkie znaczenie. Janina 
Mortkowiczowa zmieniła też tytuł powieści. Na całym świecie zacho
wano oryginalny węgierski tytuł A Pal utcai fi1tk czyli Chłopcu z ulicy 
Pawła, gdzie rozgrywała się akcja. Ale wymyślony przez Mortkowi
czową polski tytuł jest genialny, bo Plac Broni jest ważniejszy od ulicy, 
przy której się znajdował, jest też czymś więcej niż placem zabaw, 
a mianowicie właśnie symbolem małej ojczyzny, o którą toczyła się 
wojna. W 1989 roku wydawnictwo Nasza Księgarnia wydało nową, 
pełną wersję Chłopców z Placu Broni w moim tłumaczeniu bezpośred
nio z języka węgierskiego. 
Poprzednia wersja spełniła swoją rolę, nowa wzmogła zainteresowanie. 
Najlepszym dowodem jest fakt, że w powojennej Polsce od 1945 roku 
ukazało się czterdzieści jeden wydań tej powieści w nakładzie blisko 
dwa i pół miliona egzemplarzy. I jeśli chodzi o wydawane w Polsce 
utwory zagranicznych pisarzy, to Chłopców z Placu Broni wyprzedzają 
jedynie Baśnie Hansa Christiana Andersena. 

Artur Grottger Pienvs=a ofia ra . Cykl Wars2awa I, 1861 
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Michał Zadara 

Reżyser teatralny, scenarzysta. Studiował w Warszawie, w Swarthmore 
College w Stanach Zjednoczonych i na Wydziale Reżyserii Dramatu 
krakowskiej PWST. Swoje debiutanckie przedstawienia reżyserował 
w Warszawie (Do You Miss America? Bogosiana, Teatr Studio Buffo, 1996) 
oraz w Stanach Zjednoczonych (The Water Hen/Kurka Wodna Witkiewicza, 
Swarthmore College, 1999; Bones in Whis pers Eliota, Collectiva Unconscious 
New York, 2000) . Następnie powstały : Hamlet Maszyna Miillera 
w krakowskiej PWST, 2003; Sza.lana lokomotywa Witkiewicza - wspólnie 
z Janem Peszkiem, w słupskim Nowym Teatrze, 2004. Reżyserował w 
teatrach krakowskich: Starym Teatrze (Korek - wspólnie z Anne-Laure 
Liegeois, 2004; Obrażanie widzów Handkego - zrealizowane na Scenie 
Fundacji Starego Teatru, 2005; Ksiądz Marek Słowackiego, 2005; Fedra 
Racine'a, 2006; Odprawa posłów greckich Kochanowskiego, 2007), Teatrze 
Scena STU (Wesele Wyspiańskiego, 2006), a także w Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku (Prom Poland with Love i Wałęsa. Historia wesoła, a ogromnie 
przez to smutna Demirskiego, oba w 2005), w Teatrze Współczesnym 
w Szczecinie (Na gorąco Zadary, 2006) i we Wrocławskim Teatrze 
Współczesnym (Kartoteka Różewicza, 2006). 
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Magdalena J:..;fusial 

Scenografka i projektantka kostiumów. Studiowała scenografię w Hochschule 
fiir Musik und Darstellende Kunst w Grazu oraz w Akademie der Kiinste 
w Hamburgu. Mieszka w Berlinie. Debiutowała pracami scenograficznymi 
dla festiwalu steirischer h.erbst, m.in. do Snu nocy letniej Shakespeare'a. 
Współpracowała z reżyserem Aureliuszem Śmiglem (Wróg klasy Williamsa, 
Choroba młodości Brucknera, Hans-Otto-Theater w Poczdamie; Romeo 
ijulia Shakespeare' a, Wiśniowy sad Czechowa, Bremer Theater; Liliom 
Molnara, TheaterhausJena; Sytu.acje rodz inne Srbljanović, Deutsches 
Theater w Berlinie; Sinobrody - nadzieja kobiet Loher, Gorki Theater 
w Berlinie; Elektra Hofmannsthala, Magdeburger Kammerspiele; Intermezz i 
Pergolesiego, Theater im Palais w SanssouciJ. Zrealizowała również 
scenografię do: Nory Ibsena i Nocy Fosse'ego w Schauspiel Leipzig; 
Bez zapłaty Fo w Theater Aachen; a.balon, one nite in Bangkok Katera 
w Schauspiel-Frankfurt. W Polsce współpracowałam.in. z Grzegorzem 
Jarzyną (Zaryzykuj wszystko Walkera, TR Warszawa, 2003), Maciejem 
Sobocińskim (Mit: Kordian wg Słowackiego, Teatr Polski we Wrocławiu , 
2005), Michałem Zadarą (Wałęsa. Historia wesoła, a ogromnie przez to 
smntna Demirskiego, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 2005; Fedra Racine' a, 
Stary Teatr w Krakowie, 2006), Arminem Petrasem (Ósmy dzień tygodnia 
wg Hłaski, Stary Teatr, 2005), Mikołajem Grabowskim (Tartuffe Moliere'a, 
Stary Teatr, 2006) . 
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Julia Kornacka 

Projektantka kostiumów. Absolwentka łódzkiej ASP. Brała udział w wielu 
międzynarodowych konkursach mody (m.in. otrzymała wyróżnienie na 
Grand Prix International Fashion - Design Berlin 2003, w Międzynarodo
wym Konkursie mody dla młodych projektantów Habitus Baltija - Ryga, 
Ogólnopolskim Konkursie „Oskary Mody" w Warszawie; w konkursie 
mody „Złota Nitka"; a także liczne nagrody w ramach Gali Mody Barbary 
Hanuszkiewicz) . Współpracuje z galeriami w Holandii i Danii. 
Projektowała kostiumy do spektakli Rudolfa Zioło (Bash La Bute'a, Teatr 
Wybrzeże w Gdai1sku, 2004), Michała Zadary (Prom Poland with Love 
i Wałęsa. Historia wesoła a ogromnie przez to smutna Demirskiego, Teatr 
Wybrzeże, oba w 2005; Na gorąco Zadary, Teatr Współczesny w Szcze
cinie, 2006; Kartoteka Różewicza, Wrocławski Teatr Współczesny, 2006; 
Odprawa posłów greckich Kochanowskiego, Stary Teatr w Krakowie, 2007), 
Romualda Wiczy-Pokojskiego (Kiedy przyjdą podpalić dom, to się nie zdziw 
Demirskiego, Teatr Wybrzeże, 2006), Moniki Pęcikiewicz (Tytus 
Andronikus Shakespeare'a, Teatr Wybrzeże, 2006), Ingmara Villqista 
(Helmucik Villqista, Teatr Wybrzeże, 2004; Oskar i Ruth Villqista, Teatr 
Bez Sceny w Katowicach, 2005; Rent wg Larsona, Teatr Rozrywki w Cho
rzowie, 2006; Lęki poranne wg Grochowiaka, Teatr Nowy w Zabrzu, 
Kompozycja w słońcu Villqista, Teatr Miejski im. Gombrowicza w Gdyni, 
2007), oraz Jana Peszka (Niby Alaska Pintera, PWST w Krakowie, 2007). 
Współpracowała również z Teatrem Miniatura w Gdańsku i Teatrem 
Muzycznym w Gdyni. 
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Tomasz Wygoda 

Tancerz, choreograf, aktor. Absolwent Wydziału Historii WSP w Kielcach 
(1999). Tancerz Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu (1997-2001). 
Wystąpił tam w spektaklach Jacka Lumińskiego (Zapiski z teczki Gua-va, 
1997; WK-70, 1998; Niewinne marzenia u schyłku, 1999; Na krawędzi dnia 
i snu, 2000; Na końcu tęczy, 2001; Prosto w oczy, 2002), Conrada 
Drzewieckiego (Oczekiwanie Szymańskiego, 1998). Autor ruchu 
scenicznego m.in. do spektakli Mikołaja Grabowskiego (Stary Teatr 
w Krakowie: Wyzwolenie Wyspiańskiego, 2004; Tartuffe Moliere'a, 2006) , 
Michała Zadary (Prom Poland with Love Demirskiego, Teatr Wybrzeże 
w Gdańsku, 2005; Wesele Wyspiańskiego, Teatr Scena STU 
w Krakowie, 2006, Na gorąco Zadary, Teatr Współczesny w Szczecinie, 
2006; Kartoteka Różewicza, Wrocławski Teatr Współczesny, 2006; 
Odprawa posłów greckich Kochanowskiego, Stary Teatr w Krakowie, 2007), 
Mai Kleczewskiej (Sen nocy letniej Shakespeare' a, Stary Teatr, 2006), 
Krystyny Meissner (Orkiestra „ Titanic" Bojczewa, Wrocławski Teatr 
Współczesny, 2007). Zagrał także w przedstawieniach Krzysztofa 
Warlikowskiego (Carl w Oczyszczonych Kane, Teatr Polski 
w Poznaniu, Teatr Rozmaitości w Warszawie, Wrocławski Teatr 
Współczesny, 2001), Pawła Miśkiewicza (Ciało w Niewinie Loher, Stary 
Teatr, 2004) i Krystiana Lupy (role w Zaratustrze wg Nietzschego 
i Schleefa, Stary Teatr, 2005), Agnieszki Olsten (Kyioko w Linczu 
Mishimy, Teatr Polski we Wrocławiu, 2007). W Teatrze Narodowym 
stworzył choreografię do Nory Ibsena w reż. Agnieszki Olsten (2006). 
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Ewa Garniec 

Reżyserka świateł. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii 
Teatralnej w Warszawie (2004). Od kilku lat zajmuje się oświetleniem 
teatralnym w Polsce i za granicą. W latach 2003-2004 pracowała 
w Teatrze Rozmaitości w Warszawie jako technik i projektantka świateł 

do koncertów, wystaw i spektakli teatralnych. Współpracowałam.in. 
z Grzegorzem Jarzyną, Anną Augustynowicz, Grażyną Kanią. Była 
uczennicą i asystentką reżyserki świateł Felice Ross. Od 2004 roku 
współpracuje z teatrem tańca TRAVA (spektakle TrashfiJx & Hangedman, 
Hella.! HeUe'). W 2005 wzięła udział w Interdyscyplinarnym Laboratorium 
dla Choreografów:Jagniątków Move the Mount. Od 2006 toku wspól
tworzy Grupę Artystyczną KONCENTRAT (spektakle 2moreless, 
Potańcówka, Powiedz mi, że wyglądam bosko). W 2006 roku projektowała 
śvviatla ro.in. do przedstawień Michała Zadary (Na gorąco Zadary, 
Teatr Współczesny w Szczecinie, 2006; Kartoteka Różewicza , Wrocławski 

Teatr Współczesny, 2006). 

2.9 

Marek Barbasiewicz 

Absolwent łódzkiej PWSFTviT (1968). Aktor teatrów: Nowego w Lodzi 
(1968-1979), Ateneum w Warszawie (1979-1!:!81), Polskiego 
w Warszawie (1981-1997). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego, 
gdzie zagrał w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Lubowidzki 
w obu wersjach Nocy listopadowej, 1997 i 2000; Poeta w Sędzia.eh. 
Wyspiańskiego, 1999; Dziennikarz w Weselu Wyspiańskiego, 2000; 
Generał w Operetce Gombrowicza, 2000; Arystokrata/Lekarz w Nie
-Boskiej lzomediż Krasińskiego, 2002; Profesor w Hamlecie tanisla.wa 
WlJspiańskielJO, 2003), Tadeusza Bradeckiego (role w aragossie wg 
Potockiego, 1998; Glina w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2005), 
Kazimierza Dejmka (Pilatus w Dialogns de Passione, 1998),Janusza 
Wiśniewskiego (Pan w wybrał.em dz i ' zaduszne święto wg Słowackiego, 
1999}; Kazimierza Kutza (Nauczyciel w Kartotece Różewicza, 1999) , 
Barbary Sierosławski (Ochmistrz w Leonce i Lena Bi.ich nera, 2001),Jerzego 
Jarockiego (role w Błądzeniu wg Gombrowicza, 2004), Andrzeja Seweryna 
(Biskup Carl isle w Ry szardzie II Shakespeare'a, 2004), Jacques'a Lassalle' a 
(Oficer Gwardii Królewskiej w Tartuffie Moliere'a, 2006). 
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Andrzej Blumenfeld 

Absolwent warszawskiej PWST (1973). Aktor teatrów: Bałtyckiego 
w Koszalinie (1973-1975), Wybrzeże w Gdańsku (1975-1980), 
warszawskich: Dramatycznego (1980-1991), Studio (1991-1997). 
Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tum.in. w przed
stawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Gendre w obu wersjach Nocy 
listopadowej Wyspiańskiego, 1997 i 2000; Vigor w Halce Spinozie 
Grzegorzewskiego, 1998; Dziad w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Mefisto 
w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego, 2002), Tadeusza Bradeckiego (role 
w Saragossie wg Potockiego, 1998; role w Ostatnim Lubieńskiego, 2003; 
Bob Marker w Happy End.zie Brechta i Weilla, 2005), Macieja Prusa 
(Oswald w Królu Lirze Shakespeare' a, 1998; Borys Simeonow-Piszczyk 
w Wiśniowym sadzie Czechowa, 2000), Kazimierza Dejmka Qudasz 
w Dialogus de Passione, 1998),Janusza Wiśniewskiego (Henryk Mager 
w wybrałem dzi.ś zaduszne święto wg Słowackiego, 1999), Kazimierza 
Kutza (Dr Racapan w Na czworakach Różewicza, 2001),Jana Englerta 
(Chryzald w Szkole żon Moliere'a, 2000; Doktor Hugo w Dożywociu Fredry, 
2001 ; Efemer Typowicz w Kurce Wodnej Witkiewicza, 2002), Barbary 
Sieroslawski (Prezydent Rady Stanu w Leonce i Lena Biichnera, 2001), 
Agnieszki Glińskiej (Kajetan Gołąb w 2 maja Saramonowicza, 2004), 
Andrzeja Seweryna (Hrabia Salisbury w Ryszardzie Il Shakespeare' a, 
2004), Aleksandry Koniecznej (Roman Wielkowski w Imieninach wg 
Modzelewskiego, 2006), Stanisława Różewicza (Lekarz w Stara kobieta 
wysiaduje Różewicza, 2007). 
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Emilian Kamiński 

Absolwent warszawskiej PWST (1975). Aktor warszawskich teatrów: 
Na Woli (1975-1977), Narodowego (1977-1983 i od 1997), Ateneum 
(1983-2000) Współpracował z warszawskimi teatrami: Powszechnym, 
Stara Prochownia, Roma, Komedia, Studio Buffo. W Teatrze Narodowym 
zagrał m.in. w przedstawieniach Adama Hanuszkiewicza (Alfred w Mężu 
i żonie Fredry, 1977; Smierdiakow w Braciach Karamazow wg Dostojew
skiego, 1979;Ja w Samuelu Zborowsk im Słowackiego, 1981; role w Śpiew
niku domowym Moniuszki, 1982), Helmuta Kajzara (Kelner w Stara 
kobieta wysiaduje Różewicza, 1978),Jana Kulczyńskiego (Horacy w Szkole 
żon Moliere'a, 1979), Kazimierza Dejmka (Lucyper w Dialogus de Pas.siane, 
1998; Turysta w Requiemdlagospodyni Myśliwskiego, 2000),Jerzego 
Grzegorzewskiego (Dygnitarz-Zdrajca w Ślubie Gombrowicza, 1998; 
Ksiądz w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Hufnagiel w Operetce Gombro
wicza, 2000; Tenor Tracki w Śnie nocy letniej Shakespeare' a, 2001), Jana 
Englerta (Grzela w Szkole żon Moliere'a, 2000; Rafał Lagena w DoŻlJWOciu 
Fredry, 2001), Zbigniewa Zamachowskiego (Herakles w Żabach 
Arystofanesa, 2002), Kazimierza Kutza (Dziennikarz w Kartotece 
Różewicza, 1999; Howard Wagner w Śmierci komiwojażera Millera, 2004), 
Tadeusza Bradeckiego (Dr Nakamura w Happy Endzie Brechta i Weilla, 
2005). 
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Waldemar Kownacki 

Absolwent warszawskiej PWST (1973). Aktor teatrów: Bałtyckiego 
w Koszalinie (1973-1975); warszawskich: Studio (1982-1990, 1992-1993, 
1996-2002). W latach 1975-1982, 2000-2001 i ponownie od 2002 
w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Adama 
Hanuszkiewicza (role w Antygonie Sofoklesa, 1973; Upiór w Weselu 
Wyspiailskiego, 1974; Suzin w Mickiewiczu wg Mickiewicza, 1976; Hipolit 
w Fedrze Racine'a, 1977; Semenko w Śnie srebrnym Salomei Słowackiego, 
1977; Justyn Pol w Dziadach Mickiewicza, 1978, role w O poprawie 
Rzeczypospolitej, 1981; Hrabia w Panu Tadeuszu wg Mickiewicza, 1982; 
On w Leśmianie wg Leśmiana, 1982; Wartownik w Tańcu śmierci 
Strindberga, 1998), Andrzeja Łapickiego Qakub w Portrecie Doriana 
Gray'a wg Wilde' a, 1976), Marka Grzesiilskiego (Achilles w Troilusie 
i Kresydzie Shakespeare' a, 1978), Ryszarda Peryta (Tybalt w Romeo i]ulii 
Shakespeare'a, 1981; Dymba - Kuźma w Benefisie Czechowa, 1980; role 
w Akropolis Wyspiailskiego, 2000}, Helmuta Kajzara (Anioł Guerillero 
w + + + (trzerna krzyżykami) Kajzara, 1979), Kazimierza Kutza (Straźnik 
w Na czworakach Różewicza, 2001), Jerzego Grzegorzewskiego (role 
w NowymBloomusalem wgJoyce'a, 1999; Egeusz w Śnie nocy letniej 
Shakespeare'a, 2001; Świadek w Duszyczce wg Różewicza, 2004; Artysta 
komediant w On. Dmgi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2005), Zbigniewa 
Zamachowskiego (Charon w Żabach Arystofanesa, 2002), Tadeusza 
Bradeckiego (role w Ostatnim Lubieilskiego, 2003), Aleksandry 
Koniecznej (Edmund w Imieninach wg Modzelewskiego, 2006), Jerze go 
Jarockiego (Pierwszy w Milo.fri na Krymie Mrożka, 2007). 
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Macżej Kozłowski 

Absolwent PWSFTviT w Lodzi (1984). Aktor Teatru Nowego 
w Poznaniu (1983-1988) i zespołu Janusza Wiśniewskiego (1988-1992). 
Od 1998 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tum.in. w przed
stawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (role w obu wersjach Nocy 
listopadowej Wyspiailskiego, 1997 i 2000; Pierwszy policjant w Nowym 
Bloomusalem wgJoyce'a, 1999; Wojtek w Weselu Wyspiailskiego, 2000; 
Wariat w Nie-Boskiej komedii Krasiilskiego, 2002), Kazimierza Dejmka 
(Kat w Dialogus de Passione, 1998}, Macieja Prusa (Książę Kornwalii 
w Królu Lirze Shakespeare'a, 1998), Janusza Wiśniewskiego (Śmiejąca 
się czaszka w wybralem dziś zaduszne święto wg Słowackiego, 1999}, 
Kazimierza Kutza (Gruby w Kartotece Różewicza, 1999),Jana Englerta 
(Izaak Widmower w Kurce Wodnej Witkiewicza, 2002), Ondreja Spi.Saka 
(Secundus w Merlinie Slobodzianka, 2003), Andrzeja Seweryna (Sir Piers 
of Exton w Ryszardz ie II Shakespeare' a, 2004), Agnieszki Olsten (Doktor 
Rank w Norze Ibsena, 2006), Stanisława Różewicza (Ślepiec w Stara 
kobieta wysiaduje Różewicza, 2007). 
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Wojciech Solarz 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2002). W sezonie 
2003/2004 aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Współpracował 
z warszawskimi teatrami: Montownia, Ochoty. Od 2004 roku w zespole 
Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Tadeusza Bradeckiego 
(On w Piaskownicy Walczaka, 2003 i 2005; On w Pierwszgm razie 
Walczaka, 2006), Andrzeja Seweryna (role w Rgszardzie Il Shakespeare' a, 
2004), Redbada Klijnstry (Syn w 111 Mana, 2004), Jerzego Jarockiego 
(Luluś w Kosmosie Gombrowicza, 2005), Agnieszki Glińskiej (Ojciec 
w Poduszgcielu McDonagha, 2006). 
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Henryk Talar 

Absolwent krakowskiej PWST (1969). Aktor teatrów: im. Bogusławskiego 
w Kaliszu (1970-1973), warszawskich: Ateneum (1976-1982, 1985-1997) 
i Studio (1982-1985). Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. 
Mickiewicza w Częstochowie (1994-1997) i Teatru Polskiego w Bielsku
-Białej (1997-1999). Od 2003 roku w zespole Teatru Narodowego, gdzie 
zagrał w przedstawieniach: Agnieszki Glińskiej (Marcin Flisak w 2 maja 
Saramonowicza, 2004), Willa Pomerantza (Inspektor w Kopciuchu 
Głowackiego, 2004), Andrzeja Seweryna (Sir Henry Percy w Ryszardzie II 
Shakespeare'a, 2004), Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej (Woźny w Rzeźni 
Mrożka, 2005), Jacques' a Lassalle' a (Pan Godzic w Tartuffie Moliere'a, 
2006). 
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Krzysztof Wakuli1zski 

Absolwent warszawskiej PWST (1971). Aktor teatrów warszawskich: 
Ludowego (1971-1974), Narodowego (1974-1983), Współczesnego 
(1983-1995), Powszechnego (1995-1996), Dramatycznego (1997) . 
Od roku 1997 ponownie w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tum.in. 
w przedstawieniach: Adama Hanuszkiewicza (Pan w Balladgnie 
Słowackiego, 1974; Wiernikowski w Mickiewiczu wg Mickiewicza, 1976), 
Konrada Swinarskiego (role w Pluskwie Majakowskiego, 1975), Tadeusza 
Minca (Beniamin w Białym małżeństwie Różewicza, 1975; Amiens 
w Jak wam się podoba Shakespeare' a, 1976), Ryszarda Peryta (Merkucjo 
w Romeo i]ulia Shakespeare'a, 1981; Szczęsny w Horsztyńskim Słowac
kiego, 1982),jerzego Grzegorzewskiego (Reżyser w Nocy listopadowej 
Wyspiańskiego, 1997; Stanisław Ignacy Witkiewicz w Halce Spinozie 
Grzegorzewskiego, 1998; Rycerz Czarny w Weselu Wyspiańskie6o 2000· 

b ' , 

Przechrzta w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego, 2002; Inspicjent w Morzu 
i zwierciadle Audena, 2002; Duch w Hamlecie Stanisława Wgspimiskiego, 
2003), Tadeusza Bradeckiego (Don Belial de Gehenna w Saragossie 
wg Potockiego, 1988), Henryka Tomaszewskiego (Pan C. w Traktacie 
o marionetkach Kleista, 1999), Kazimierza Kutza (Hermafrodyt 
w Na czworakach Różewicza, 2001), Willa Pomerantza (Zastępca 
w Kopciuchu Głowackiego, 2004). 

SCENA 
TEATRU NARODOWEGO 

TEAT~LY 

Teatr, zaprojektowany przez architektów: Zbigniewa Wacławka i Zbi6niewa 
Gą~iora, rozpoczął działalność 11 stycznia 1973 roku, premierą An~.ygong 
Sofoklesa w inscenizacji Adama Hanuszkiewicza. To Hanuszkiewicz, 
ówc~esny dyrektor Teatru Narodowego, przekonał władze Warszawy, by 
zamiast planowanego nocnego klubu z dancingiem stworzyć w tym miejscu 
scenę kameralną Narodowego. 
Za dyrekcji Hanuszkiewicza na scenie Teatru Małego odbylo się dwadzieścia 
osiem premier. Wśród nich Zabawa w kotg Orkeny'ego w reż. Jana 
M.achulskiego, Miesiąc na wsi Turgieniewa w reż . Adama Hanuszkiewicza, 
Białe małże1istwo Różewicza w reż. Tadeusza Minca, + + + (trzema 
krzgżykami) Helmuta Kajzara w reż . autora. 
Po pożarze Teatru Narodowego w 1985 roku (za dyrekcji Krystyny 
Skuszanki i Jerze go Krasowskiego) zespół otrzymał tymczasową siedzibę 
w Teatrze na Woli, a Mały zaczął pełnić rolę sceny równorzędnej ze sceną 
przy ul. Kasprzaka. 
31sierpnia1990 roku zespól Teatru Narodowego został rozwiązany. 
Powołano instytucję o nazwie Teatr Mały - Teatr Narodowy w Odbudowie, 
a w pól roku później, minister kultury i sztuki Izabella Cywińska ustanowiła 
w jej miejsce (i w miejsce Teatru Rzeczypospolitej} Instytut Teatru 
~arodowego . Miał on prezentować wybitne dokonania teatru krajowego 
Jako podstawę rekonstrukcji narodowej sceny. Dyrektorem został Krzysztof 
Zaleski, który w lipcu 1991 roku złożył rezygnację z pełnionej funkcji; 
w sierpniu rozpoczął się proces przekazywania Teatru Małego Teatrowi 
Współczesnemu w Warszawie. 
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Od stycznia 1992 roku Teatr Mały został drugą sceną Współczesnego. 
Za najciekawsze przedstawienie tego okresu uznano Rozbity dzban Kleista 
w reż. Macieja Englerta (maj 1992). Ze względu na trudności organizacyjno
-techniczne, w Teatrze Małym prezentowano tylko spektakle łatwe do 
przeniesienia, grane wcześniej na scenie przy Mokotowskiej . 
W lipcu 1993 roku Teatr Mały wrócił pod opiekę Instytutu Teatru 
Narodowego. Jego dyrektorem artystycznym został Henryk Baranowski. 
Po pięciu miesiącach i dwu premierach minister Kazimierz Dejmek odwołał 
go z funkcji. Dyrektorem Instytutu Teatru Narodowego oraz Teatru Małego 
zostal Mieczysław Marszycki. 
Zmieniono formułę i od września 1994 roku Teatr Mały zaczął działalność 
jako scena impresaryjna. Funkcję doradcy artystycznego dyrektora objął 
Paweł Konie. W Teatrze Małym prezentowano zmienny i różnorodny 
repertuar: gościły tu przedstawienia kameralne teatrów repertuarowych 
oraz alternatywnych z Polski i zagranicy, odbywały się spotkania literackie, 
recitale piosenkarskie, koncerty muzyki poważnej i dawnej, jazzu i folku, 
spektakle teatru tańca i teatru lalkowego, prezentowano cykle „Spotkania 
z Teatrem TV" i „Dramaturgia najnowsza" (inscenizacje współczesnych 
tekstów dramatycznych polskich i obcych). 
W grudniu 1995 roku, w związku z zakończeniem odbudowy gmachu 
Teatru Narodowego, zlikwidowano Instytut TN. Marszycki pełnił odtąd 
funkcję pełnomocnika dyrektora Teatru Narodowego do spraw Teatru 
Małego, Paweł Konie pozostał doradcą do spraw artystycznych. W końcu 
października 2001 roku Mieczysław Marszycki odszedł na emeryturę.Jego 
obowiązki przejął Euzebiusz Kośla. 
Począwszy od sezonu 2003/2004 dyrektor artystyczny Teatru Narodowego 
Jan Englert postanowił przywrócić Teatrowi Małemu funkcję sceny 
repertuarowej, gdzie oprócz działań impresaryjnych odbywają się premiery 
spektakli teatru. Rozszerzył zarazem impresariat na pozostałe sceny Teatrn 
Narodowego. Z końcem grndnia 2003 odszedł z Teatm Małego Paweł 
Konie. Od tego czasu odbyło tu się sześć premier i sto sześćdziesiąt trzy 
vvydarzenia impresaryjne. 

Ferenc Molnar 

CHŁOPCY Z PLACU BRONI 

A Pal utcai fiuk 

w przekładzie Tadeusza Olszańskiego 
adaptacja Michał Zadara 

Reproduced by permission of JOSEF WEINBERGER LIMITED for LISA 
ALTER ESQ. As Trustee for the Trust under the will of Lili Darvas 

Molnar and the Trust for the benefit of Lukin, Horvath and Sarkozi. 
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na placu 

wł och 
chałwa dwa grajcary 
śliwki w syropie 
orzechy 
świeża chałwa 
dwa grajcary 

czele 
no ale wczoraj kosztowała tylko 
jednego grajcara 

wł och 
ale twój profesor 
on chce mnie przepędzić 
ja do niego uśmiecham 
a on mówi że 
nie wolno zarabiać uczniom pieniądze 

czele 
ale wczoraj kosztowała tylko 
jednego grajcara 

wł och 
jeśli już muszę odejść 

to musze też zarobić 
więc wczoraj wszystko za jednego grajcara 
a dzisiaj wszystko za dwa grajcary 

gereb 
rąbnij czapką w ten 
makaroniarski kram 

czele 
no chyba rąbnę 

gereb 
walnij no czapką 
to chytrus 
żeby tak zdzierać 

czele 
taką ładną czapką 

gereb 
czapki ci żal 

czele 
wcale się nie boję 
nie nie 
jak chcesz to rąbnę twoją 

gereb 
sam se rąbnę swoją 

bo ka 
co robisz 

cisza 

bo ka 
co robisz 

bo ka 
daj mu spokój 
lubię odważnych 
ale to co chciałeś zrobić 
nie miało sensu 

czele 
no to poproszę chałwy za te dwa grajcary 
ale pan mi dal mniej niż wczoraj za jednego 

wł och 
teraz jest drożej 
to daje mniej 

nemeczek 
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no zrobili einstand no mówię wam graliśmy w kulki w ogrodeum 
i przyszli bracia pastorowie i powiedzieli einstand to znaczy że uzna
li moje kulki za łup wojenny i w wypadku sprzeciwu zastosują prze
moc fizyczną a pastorowie są tacy olbrzymi i są najlepszymi biegacza
mi w całym ogrodeum ja akurat trafiłem i wygrałem wszystkie kulki 



42 

wszystkie trzydzieści kulek no ale nic z tego bo akurat gdy ja je chcia
łem zabrać to młody pastor zagrodził mi drogę i krzyknął einstand kol
nay i barabasz uciekli weiss stoi pod ścianą blady a rychter nie wie czy 
płakać czy uciekać no to ja mówię przepraszam bardzo nie macie pra
wa tego robić no ale ten większy zebrał kulki a ten mniejszy złapał 
mnie za koszulę i powiedział nie słyszałeś że zawołaliśmy einstand 

nemeczek 
straszne rzeczy 

bo ka 
ale co się stało 

nemeczek 
coś okropnego 
aż trudno uwierzyć 

gereb 
ale co takiego 

nemeczek 
feri acz 
był tutaj 

gereb 
feri acz 
niemożliwe 

nemeczek 
przysięgam na boga 

bo ka 
nie przysięgaj 
baczność 
opowiedz dokładnie co widziałeś 

nemeczek 
wszedłem między fortece 
usłyszałem szelest w środkowej cytadeli wdrapałem się na górę 
zobaczyłem że jest tam 
feri acz 
w cytadeli 

w czerwonej koszuli 

gereb 
na szczycie 
feri acz 
w cytadeli 
w czerwonej koszuli 

nemeczek 
na samym szczycie 
i zabrał chorągiew 

gereb 
chorągwi rzeczywiście nie ma 

baka 
czele 
pmviedz siostrze 
żeby na jutro uszyła nową 
chorągiew 

czele 
dobrze ale ona już nie ma zielonego płótna 
czerwone jeszcze jest 
zielonego nie ma 

bo ka 
białe ma 

czele 
białe ma 

bo ka 
to niech uszyje czerwono-białą chorągiew 
od tej chwili nasze barwy 
barwy placu broni 
będą 
biało-czerwone 

gereb 
szeregowy 
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nemeczek 
na rozkaz 

gereb 
do jutra proszę wprowadzić poprawkę do regulaminu 
odtąd nasze barwy będą nie czerwono-zielone lecz 
czerwono-białe 

nemeczek 
tak jest 
panie poruczniku 

gereb 
spocznij 

głosy z placu 
hola ho 

czele 
szeregowy 

nemeczek 
na rozkaz 

czele 
odpowiedzcie kolegom 

nemeczek 
tak jest panie poruczniku 

nemeczek 
hola ho 

1nm 
hola ho 

kolnay 
melduję posłusznie 
kiedy przyszliśmy 
furtka nie była zamknięta 
zgodnie z regulaminem 
powinna być zamknięta od środka 

bo ka 
kto wchodził ostatni 

nemeczek 
melduję posłusznie 

pan kapitan wszedł ostatni 

bo ka 
ja 

nemeczek 
tak jest 

bo ka 
masz rację 
panie poruczniku 
do gereba 
proszę wpisać za karę moje nazwisko do czarnej księgi 
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gereb wyjął z kieszeni mały czarny notes i wielkimi literami wpisał 
janosz boka obok żeby było wiadomo o jakie przewinienie chodzi do
pisał furtka 

bo ka 
a ty nie powinieneś tak paplać i skarżyć 
panie poruczniku 
proszę wpisać kolnaya 
za donosicielstwo 

gereb 
kolnay kapuś 

barabasz 
tak tak 
kolnay kapuś 

nemeczek tańczy czardasza 
ponieważ po raz pierwszy nie jego nazwisko zostało wpisane do czar
nej księgi a tańczy czardasza bo to jest węgierski taniec a to jest wę
gierska sztuka 
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baczność 
jak stoisz 
wypnij pierś 
wciągnij brzuch 
pięty razem 

bok a 
jak zameldował szeregowiec nemeczek 
oto wódz czerwonych koszul feri acz 
odważył się 

wtargnąć w samo serce placu broni 
wdrapał się na środkową cytadelę 
i zabrał chorągiew 

barabasz 
mówił coś do ciebie 

nemeczek 
no pewnie 

barabasz 
co mówił 

nemeczek 
krzyknął do mnie 

barabasz 
co krzyknął 

nemeczek 
zawołał 

nie boisz się nemeczku 

gereb 
ty 
coś mu odpowiedział 

nemeczek 
nic 
on uciekł 

gereb 
to nieprawda 
feri acz jeszcze przed nikim nie uciekał 

bo ka 
ty co go tak bronisz 

gereb 
wcale nie bronię 
mówię tylko 
to mało prawdopodobne 
że feri acz przestraszył się nemeczka 

bok a 
dobra dobra dość śmiechów 
musimy coś zrobić 
musimy się bronić 
musimy musimy 
wybrać przewodniczącego 
co ma nieograniczoną władzę 
któremu wszyscy 
bez zastrzeżeń 
się podporządkują 
możliwe 

że z powodu tej sprawy dojdzie 
do wojny 

nemeczek 
wojny 

gereb 
wojny wojny 

bo ka 
szeregowy 
wystąp 

baczność 
przygotujcie tyle kartek ile nas jest 
każdy na swojej napisze 
kto ma być przewodniczącym 
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kolnay 
wrzucamy kartki do mojej czapki 

barabasz 
do mojej 

kolnay 
do mojej 
twoja jest brudna 

barabasz 
twoja jest brudniejsza 

kolnay 
twoja jest najbrudniejsza 

nemeczek 
melduję panie kapitanie 
że tak dłużej nie może być 
że tylko ja jestem szeregowcem 

czele 
nieprawda pies hektor też 
jest szeregowcem 

nemeczek 
wszyscy już awansowali i są oficerami 
tylko ja jeden ciągle jestem szeregowcem 
wszyscy mi rozkazują 
wszystko tylko ja muszę robić 
i i ten pies 

czele 
trzeba go wykluczyć ze związku 

gereb 
beczy 

nemeczek 
zobaczcie w czarnej księdze 
tam 
tylko też 

ja 
zawsze tylko ja jestem wpisywany 
jak ten pies 
o - nemeczek nemeczek nemeczek 
furtki nie zamknął nemeczek 
spóźnił się nemeczek 
za cicho mówi nemeczek 
za głośno krzyczy nemeczek 
nemeczek sto pompek 
nemeczek za karę siedzieć w kącie 

bo ka 
jeśli natychmiast nie przestaniesz płakać 
nie będziesz mógł więcej tu przychodzić 
nie zadajemy się z beksami 
jeśli będziesz się dobrze sprawował 
i odpowiednio zasłużysz 
to jeszcze w maju awansujesz na oficera 
na razie jednak 
pozostajesz szeregowcem 

ba rab as z 
gdyby nemeczek dzisiaj stał się oficerem 
to wszystko straciłoby sens 
nie byłoby już komu rozkazywać 

bo ka 
wrzucamy kartki do czapki czelego 

barabasz 
patrz czapka czelego też jest brudna 

kolnay 
ale nie tak jak twoja 

bo ka 
janosz boka 
janosz boka 
janósz boka 
deżo gereb 
janosz boka 
janosz boka 
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deżo gereb 
janosz boka 
janosz boka 
janosz boka 
janosz boka 
janosz boka 
janosz boka 
deżo gereb 

bo ka 
dostałeś trzy głosy 

gereb 
tak 

bo ka 
a więc wybraliście mnie na przewodniczącego 

niech żyje 

bo ka 
dziękuję wam a teraz natychmiast weźmy się do dzieła 
myślę że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego 
że czerwone koszule chcą nam odebrać plac i twierdze 
już wczoraj 
pastorowie zrobili einstand 
i zabrali naszym kulki 
a dziś 
buszował tu feri acz i wziął naszą chorągiew 
prędzej czy później 
przyjdą tutaj żeby nas wypędzić 
ale my tego placu nigdy 
nigdy 
nie oddamy 
obronimy go 

niech żyje plac 

bo ka 
musimy uprzedzić ich natarcie 
udowodnić 
że jesteśmy tak samo odważni jak oni 

ja i dwóch najodważniejszych 
pójdziemy do ogrodu botanicznego 
na ich wyspę 
przybijemy na drzewie 
tę czerwoną kartkę 
TU BYLI CHŁOPCY Z PLACU BRONI 

czonakosz 
dobrze byłoby dopisać jeszcze coś 
obraźliwego 

bo ka 
nie będziemy postępować tak jak feri acz 

czele 
ale oni o tej porze są na wyspie 

bo ka 
kto się boi 
ten nie idzie 

nemeczek 
idę 

czonakosz 
ja też idę 

bo ka 
ale przyrzeknij 
że nie będziesz gwizdał 

czonakosz 
przyrzekam 
tylko jeszcze jeden raz 
pozwól mi po raz ostatni gwizdnąć 

bok a 
no to gwizdnij 

czonakosz 
ale gwizdnąłem 
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bo ka 
wezmę ze sobą czonakosza i nemeczka 
jutro rano w szkole dowiecie się o wszystkim 
a gdzie gereb 

czele 
nie wiem 

nemeczek 
może zachorował nagle 

bo ka 
chyba nie 
bóg jeden wie 
jak jest 
z tym gerebem 

w ogrodzie zrobiło się całkiem ciemno 
na ulicy zapaliły się lampy 
w milczeniu szli obok siebie 
boka nemeczek czonakosz 
po kwadransie dotarli do muru 
ogrodu botanicznego 
zatrzymali się tam 
gdzie nie docierało już żadne światło 

nemeczek 
o dzwonek 

bo ka 
nemeczek nie dzwoń 

nemeczek 
no to jak wejdziemy 
przez mur 

bo ka 
jasne 
a teraz 
na drzewie sprawdzimy 
czy nikogo nie ma w pobliżu 

czonakosz wejdź na drzewo 

szczerze mówiąc bali się trochę 
trzeba było niezwykłej odwagi 
wedrzeć się do samego środka 
obwarowanego obozu czerwonych 

bo ka 
widzisz coś 

czonakosz 
prawie nic bo strasznie ciemno 

bo ka 
a wysepkę 

czonakosz 
na wyspie nic 
bo strasznie ciemno 

obóz znajdował się na wyspie 
położonej na samym środku stawu 
wiodła tam jedna tylko droga 
przez dre\vniany mostek 
na którym stała warta 

bo ka 
a na moście 

czonakosz 
na moście stoją jakieś dwie postacie 

bo ka 
czyli tam są a na moście stoi warta 

nemeczek 
może na straży stoją akurat 
pastorowie 
AUA 

czonakosz 
co się stało 
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nemeczek 
pokrzywy 

czonakosz 
to ssij stary 

bo ka 
cicho 
przyłóż ucho do ziemi 

nemeczek 
po co 

bo ka 
indianie tak zawsze robią 

czonakosz 
idą 

strażnik 

nemeczek 
ja chcę do domu 

czonakosz 
właź do jakiejś nory stary 

bo ka 
szeregowy 
natychmiast skryć się w trawie 
padnij 

poszedł 
to byl strażnik 

kolnay 
strażnik czerwonych 

strażnik 

strażnik ogrodu botanicznego 

odetchnęli z ulgą 
dorosłych nie bali się 
boka wyciągnął 
teatralną lornetkę siostry czelego 

bo ka 
święty boże ten z latarnią 
to to to to 

czonakosz 
co 

bo ka 
me 
pomyliłem się 
na pewno 

wśród sitowia stała łódka 

czonakosz 
wsiadamy 
właź stary 

nemeczek 
no już stary 

czonakosz 
napiłeś się stary 

nemeczek 
nie napiłem stary 
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boka i czonakosz chwycili za wiosła i odepchnęli łódź od brzegu 
panowała tak wielka cisza że słychać było jak siedzącemu na dziobie 
nemeczkowi szczękają z zimna zęby 

na wyspie 

bo ka 
no wreszcie jesteśmy 
ty czonakosz zostań przy łódce 
nie bój się 
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nemeczek 
ty ty ty 
poznajesz go 

bo ka 
poznaję 

gereb 
na plac można wejść z dwóch stron od ulicy pawla ale nie jest to ła
twe gdyż w regulaminie zapisano że każdy kto wchodzi ma obowią
zek zamknąć za sobą zasuwę furtki drugie wejście jest od ulicy marii 
brama jest szeroko otwarta a tam żeby się dostać na plac trzeba się 
przedrzeć przez fortece gdzie czuwają strażnicy 

nemeczek 
a więc o to chodzi 
chcą zająć plac 

gereb 
najlepiej 
jeśli z góry ustalimy kiedy przyjdziecie 
wtedy ja przyjdę na plac ostatni i 
zostawię otwartą furtkę 

duży pastor 
patrz dzika kaczka 

feri acz 
nie mam najmniejszego zamiaru zdobywać placu kiedy nikogo na 
nim nie ma zaatakujemy plac wypowiemy wojnę zajmiemy plac i za
tkniemy na nim czerwoną flagę 

duży pastor 
dokopiemy im 

wendauer 
dosuniemy im 

se ben i cz 
a ja im jaja obetnę 

feri acz 
nie robimy tego z chęci dokuczania 

duży pastor 
nie 

mały pastor 
robimy to tylko dlatego że 
nie mamy gdzie grać w palanta 

duży pastor 
aha 

wendauer 
na ulicy esterhazy stale trzeba się wykłócać 
o miejsce 

duży pastor 
aha 

feri acz 
potrzebujemy placu do gry 
i kropka 

nemeczek 
panie kapitanie 
panie kapitanie 
panie kapitanie 

bo ka 
płacz tu nic nie pomoże 

feri acz 
dobra idziemy do domu 
ustawcie broń w krzakach w kozły 

maly pastor 
tak jest 

bok a 
teraz 
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boka wybiegł na polankę na której jeszcze przed chwilą siedzieli czer
woni boka podbiegł najpierw do stojącego na skraju polany dużego 
drzewa w jednej sekundzie przytwierdził kartkę do drzewa po czym 
podkradł się do latarni zdmuchnął palącą się w środku świeczkę w tej 
samej chwili zapanowała ciemność 

bo ka 
pędź za mną galopem 

pognali w stronę brzegu do łodzi czonakosz gdy tylko ich zobaczył 
wskoczył do łodzi oparł wiosło o brzeg gotów w każdej chwili odpły
nąć 

bo ka 
odjazd 

tymczasem od strony polanki zaczęły dobiegać glosy czerwoni wróci
li na polanę i zastali zgaszoną latarnię myśleli że wiatr ją zgasił ale 
feri acz spostrzegł otwartą szybkę 

feri acz 
tu ktoś był 

zapalili latarnię i wtedy wszystkim natychmiast rzuciła się w oczy 
przybita do drzewa kartka TU BYLI CHŁOPCY Z PLACU BRONI 

feri acz 
JEŚLI TU BYLI TO JESZCZE TU SĄ ZA MNĄ 

wendauer 
za nim 

se ben i cz 
za mm1 

w szklarni 

motyle ptaki liście owady 
w ogromnych zielonych donicach 
drzewa o grubych pniach i wielkich liściach 
pod wielką kopułą strzeliste palmy 

doslowriie dżungla 
przez szkło wpada blade światło księżyca 

czonakosz 
nic nie widzę w tej szklarni 

nemeczek 
zaczekaj - poświecę ci zapałką 
o na szczęście suche 

bok a 
głupia małpa 

jesteśmy w szklarni 
te ściany są ze szkła 
na pewrio zobaczyli błysk 

feri acz 
pastorowie do drzwi prawego skrzydła 
sebenicz do środkowych 
ja wejdę tymi 

bo ka 
czonakosz pod półkę 
nemeczek do basenu 
no jazda do basenu 

nemeczek 
zimno 

bok a 
i tak jesteś przemoczony 

nemeczek 
ale ale 

bo ka 
szeregowy do wody 

boka stanął za szklanymi drzwiami 
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feri acz 
gdzie są 

mały pastor 
nie ma 

feri acz 
zobacz pod półką 

mały pastor 
nie ma 

wendauer 
o ropucha 

sebenicz 
wyszli przez drzwi 

feri acz 
za mną 

czonakosz 
stary 
jakaś doniczka mi spadła na głowę 
mam wszędzie pełno piasku 

nemeczek 
aua aua jak zimno 
czy ja już cale życie będę musiał siedzieć w wodzie 
czy ja jestem żaba 
czy co 

czo na kosz 
zobaczyli nas 

bo ka 
szybko na drzewo 

z nemeczka wtedy kilka kropel spadło 
aczowi prosto na kark 

feri acz 
zaczyna padać 

se be ni cz 
są tam 
widziałem jak przeskoczyli przez plot 

bo ka 
gdyby nie ten sebenicz 
dawno by już nas złapali 
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rzucili się w pogoń za dwoma spokojnie idącymi sobie ulicą chłopca
mi obaj chłopcy przestraszyli się i zaczęli uciekać zatrzymali się do
piero na urzędniczych parcelach 

nemeczek 
kaszle 

szkoła 

weiss 
po co nas wołal 

czele 
ale powiedz chociaż trochę 
jak co było w tym ogrodzie 

nemeczek 
no nie mogę 

czele 
odrobinę 

nemeczek 
rozkaz przewodniczącego 

profesor rac 
no to jak jesteście wszyscy 

barabasz 
tak 
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kolnay 
nie 

barabasz 
no tak 

ko1nay 
zawsze musisz 

profesor rac 
cisza 
siad 
dowiedziałem się wczoraj że 
wy założyliście jakieś 
stowarzyszenie podobno 
to wasze stowarzyszenie 
zwane jest związkiem kitowców 
mam spis członków tego związku 
czy to jest prawda słucham was 
kto założył taki związek 
kiedy jasno oświadczyłem 
że nie zezwalam na żadne 
zakładanie żadnej ale 
to żadnej organizacji 

czele 
to weiss 

profesor rac 
weiss ty nie potrafisz się sam 
zgłosić 

weiss 
potrafię 

nemeczek 
kaszle 

profesor rac 
erno jesteś przeziębiony 

nemeczek 
nic takiego 

profesor rac 
o jakich kitowców chodzi 
co to wszystko w ogóle znaczy 

weiss 
to jest kit 
no kit 
kit do 
przyklejania szyby do okna 

profesor rac 
co ty mi tu wciskasz 

weiss 
to jest kit no kit 
poprzednio kolnay przechowywał kit 
ale u niego kit wysechł 
bo on go nigdy nie żul 
a jak się nie żuje to wysycha 

profesor rac 
nie płacz 
kolnay co ty na to 

czele 
panie profesorze 
ja również zbierałem kit dla związku 

kolnay 
co mam 
chlip 
mówić 

barabasz 
znów ryczy 

profesor rac 
cisza 
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weiss 
a tak się napracowałem 
nad pieczątką 

profesor 
co za pieczątka kto ją ma 

czele 
barabasz 

barabasz 
złożyłem przysięgę 
że raczej oddam życie 
niż pozwolę sobie oddać pieczątkę 

profesor rac 
związek kitowców budapeszt 1889 

barabasz 
jak tak 
to proszę odebrać czelemu sztandar 

profesor rac 
czele oddaj mi sztandar 

profesor rac 
związek kitowców budapeszt 1889 
pśysięgamy nigdy już niewolnikami nie być nam 
ale kto pisze przysięgamy przez 
eś 

kolnay 
panie profesorze 
barabasz nie powinien był mó,vić o naszym sztandarze 
to nieładnie z jego strony 

barabasz 
nie ma pieczątki nie ma sztandaru 
koniec 

profesor rac 
wasz związek jest rozwiązany 

macie obniżony stopień 
z zachowania a weiss za to 
że był prezesem ma o dwa 
stopnie mniej koniec do domu 

czele 
do widzenia panie profesorze 

profesor rac 
weiss nie ruszaj tego kitu 

weiss 
to nie dostaniemy z powrotem kitu 

profesor rac 
nie a czonakosz 
co ty tam masz 

czele 
do widzenia panie profesorze 

bo ka 
no i co i co 
kto zdradził plac broni 

kolnay 
nie nie martw się 
chodziło mu o kitowców 

barabasz 
wcale nie chodziło mu o sztandar 

nemeczek 
panie prezesie 
stałem przy oknie 
podczas przesłuchania 
szyba była nowa 
mam kit 

weiss 
nemeczek uratowałeś związek 
jeśli jest kit to jest związek 
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j eśli jest kit to jest git 
robimy zebranie związku na placu 

wszyscy wybiegli przez bramę na ulicę tylko boka pozostał cały czas 
myślał o zdrajcy gerebie który nosił czerwonym koszulom latarnie 
w ogrodzie botanicznym 
a potem wrócił do domu i wziął się do odrabiania łaciny 

na placu 

weiss 
otwieram walne zebranie związku kitowców 

kolnay 
proszę o głos 

weiss 
proszę 

kolnay 
dziękuję 

trzeba utrzymać związek dziękuję 

weiss 
proszę 

barabasz 
proszę o głos 

we1ss 
proszę 

barabasz 
dziękuję 

on tylko dlatego tak mówi bo teraz jego kolej na bycie prezesem a my 
tylko żujemy i żujemy i nic z tego nie mamy i już wstręt mnie bierze 
od tego kitu dosyć związku kitowców dziękuję 

wei s 
proszę 

nemeczek 
proszę o głos 

weiss 
pan sekretarz prosi o głos 
proszę 

nemeczek 
dziękuję panie prezesie ale 
ale 
ale 
ale 
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swoje przemówienie wygłoszę kiedy indziej przypomniało mi się że 
mam coś bardzo ważnego do załatwienia dziękuję nigdy już niewol
nikami nie być nam 

weiss 
proszę pan sekretarz rezygnuje z głosu 

w budce 

gereb 
proszę pana 
przyniosłem panu cygara 

ja no 
o dziękuja bardzio 

gereb 
proszę pana 
mam taką sprawę 
dostaniesz dużo cygarów 
cygar 

jano 
cygara a dobzie 

gereb 
proszę pana 
trzeba przepędzić chłopców 
żeby tu już nie grali 
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ja no 
szepenziycz 

gereb 
no tak 
proszę pana 
bo tu przyjdą inni chłopcy 

panie jano 
inni chłopcy bogaci mają dużo cygarów cygar 

jano 
cygaro dobzie 

gereb 
i są bogaci mają dużo pieniędzy dadzą ci pieniądze 

nemeczek kaszle 

ja no 
o mało penąze nie ma 

gereb 
oni ci dadzą czerwone koszule 

ja no 
cygaro dobzie penąze dobzie 
nie ma 

gereb 
przepędzisz jano 

jano 
szepenziycz dobzie dobzie 

nemeczek 
TERAZ TYLKO BOKA MOŻE NAS URATOWAĆ 

na placu 

nemeczek 
boka przewodniczący gdzie jest 

czo na kosz 
jeszcze nie przyszedł 

weiss 
panie sekretarzu 

nemeczek 
nie mam czasu 

weiss 
szeregowy 
stój 

nemeczek 
tak jest panie poruczniku 
TERAZ TYLKO BOKA MOŻE NAS URATOWAĆ 

weiss 
posłuchaj 
przed chwilą postanowiliśmy 
że związek będzie działał 
nadał jako tajna organizacja 
wybraliśmy nowego prezesa 
NIECH ŻYJE KOLNAY 

barabasz 
precz z kolnayem 

kolnay 
mój program jest następujący 
niech żyje kolnay 

weiss 
to ty jesteś kolnay 

kolnay 
no i co z tego 

weiss 
jeśli pan panie sekretarzu 
chce zachować dawną funkcję 
pan musi złożyć przysięgę 
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na dochowanie tajemnicy 
bo jak profesor się dowie 

nemeczek 
JEŚLI GEREBOWI SIĘ UDA UJŚĆ TO KONIEC 
GDZIE JEST BOKA 
TERAZ TYLKO BOKA MOŻE NAS URATOWAĆ 
panie prezesie nie mam czasu 

barabasz 
ale moment gdzie on idzie 

weiss 
no gdzie on idzie 

kolnay 
ej nemeczek gdzie idziesz 

czonakosz 
no co on sobie wyobraża 

czele 
no właśnie co on wyobraża w ogóle 

barabasz 
to już jest za dużo 

weiss 
tego już za wiele 

kolnay 
tak to jest raz mu pozwolić pójść na wyprawę to już sobie wyobraża 

weiss 
niewiadomo co 

czonakosz 
daje się człowiekowi dłoń a on leje jak wół do karety 

czele 
wpisać go może 
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kolnay 
tego tchórza który opuścił nas w trudnej sytuacji trzeba zdjąć ze sta
nowiska sekretarza 

barabasz 
wykluczyć ze związku 

kolnay 
wpisać do tajnej księgi protokolarnej jako zdrajcę 

barabasz 
brawo 

weiss 
brawo 

ikolnay 
koniecznie 

weiss 
czonakosz napiszesz 

czonakosz 
no napiszę napiszę a co 

kolnay 
ernest nemeczek jest jest 

barabasz 
niedobry 

bara bas z 
niedobry 

czele 
no nie tego 

kolnay 
jest świnią 

czele 
no nie to to już za dużo tu ja chyba się muszę odezvvać świnia to za 
daleko posunięte 
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kolnay 
ale to on posunął nie ja 

czele 
no tak ale mimo wszystko świnią nie jest 

czonakosz 
to co ja mam pisać 

barabasz 
to może jest zdrajcą 

weiss 
o zdrajcą to on z całą pewnością jest 

kolnay 
zdrada 

czonakosz 
zdrada 

czele 
hańba 

kolnay 
hańba 

barabasz 
targowica 

co 

kolnay 
pokaż no co tu wpisałeś emo nemeczek jest zdrajcą no ale jak ty to 
wpisałeś no przecież nie można pisać o zdrajcy normalnie trzeba pi
sać SAMYMI MAŁYMI LITERAMI SAMYMI MAŁYMI 
pokaż 
no i bardzo dobrze 

barabasz 
małymi literami to kretyni piszą tylko 

w biegu 

nemeczek 
to wszystko widziałem i słyszałem 

bo ka 
naprawdę to wszystko słyszałeś i widziałeś 

nemeczek 
naprawdę słyszałem i widziałem 

bo ka 
a gereb jest tam jeszcze 

nemeczek 
jak pospieszymy to złapiemy 
KASZLE 
bieg 
KASZLE 
biegnij dalej 
KASZLE 
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jestem przeziębiony wczoraj w ogrodzie się przeziębiłem w stawie 
nie było tak żle ale w szklarni w basenie woda była bardzo zimna ta
kie dreszcze miałem jeszcze mam 
KASZLE 
dobra dość rozczulania bie 
KASZLE 
biegniemy 

bo ka 
patrz właśnie wychodzi z placu 
GEREB hej GEREB 

gereb śmieje się głośno 
ha ha ha ha 

zza płotu 
niech żyje kolnay 
podaj piłkę 
dawaj dmuchaj 

nemeczek 
oni nic nie wiedzą 
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bo ka 
nic nie wiedzą 

nemeczek przestraszył się dopiero kiedy zobaczył w oku boki pierw
szą łzę i usłyszał jak przewodniczący sam przewodniczący i wódz 
chłopców z placu broni zapytał 

bo ka 
i co my teraz zrobimy 

na wyspie 

feri acz 
dość śpiewów 
musimy się pośpieszyć chłopaki 
spóźniłem się trochę 
zabieramy się do roboty 
zapalcie latarnie 

duży pastor 
melduję posłusznie 
z naszego arsenału zginęła czerwono-zielona chorągiew 
którą pan kapitan zdobył na placu broni 

mały pastor 
widziałem ślady stóp 

duży pastor 
no 
widział ślady stóp 

feri acz 
widziałeś ślady stóp 

mały pastor 
tak 
ślady małych stóp 

duży pastor 
no 
ślady małych stóp 

feri acz 
ślady małych stóp 

mały pastor 
o wiele mniejszych od wendauera 

duży pastor 
no no no 
o wiele mniejszych od wendauera 

feri acz 
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to znaczy że ktoś obcy wtargnął do arsenału ktoś z placu broni gdy
by to był dzieciak zabrałby naszą broń a on wziął tylko chorągiew 

gereb 
wiesz coś o tym 

gereb 
nic o tym nie wiem 

feri acz 
dobra upokorzono nas wywiedziono w pole najpierw wywiesili na 
tym drzewie czerwoną kartkę potem pobiegliśmy za dwójką niezna
nych chłopców aż na urzędnicze parcele tam się okazało że oni bez 
powodu uciekali a my ich bez powodu goniliśmy a teraz zabrali nam 
chorągiew musimy się zemścić 

gereb 
może najlepiej byłoby jednak zdobyć ten teren bez walki pomyśla
łem tak bo przecież kiedyś ja też należałem do nich więc wolałbym 
żeby nie doszło do otwartej walki no więc przekupiłem tego stróża 
słowaka jano który pilnuje placu i on teraz przepędzi ich stamtąd 
bez wojny 

feri acz 
gereb ty ciągle nie wiesz kim są czerwone koszule 
nie będziemy nikogo przekupywać 
nie będziemy z nikim się targować 
jeśli nie ustąpią dobrowolnie 
zabierzemy plac silą 
nie potrzeba mi żadnego słowaka 
żadnych podstępów 
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jeśli tchórzysz to 
fora ze dwora 

gereb 
nie jestem tchórzem 

feri acz 
przysiąż 

na nasze prawo 

gereb 
jestem gotów 

feri acz 
na nasze prawo 

gereb 
no tak 
przysięgam wam wierność 

feri acz 
dobra dobra 
od dziś masz stopień podporucznika 
wpiszę twoje nazwisko 
do naszego tajnego rejestru 
na jutro wyznaczam 
dzień natarcia 
polowa oddziału wtargnie od ulicy marii i zajmie fortece 
druga polowa wejdzie przez otwartą furtkę 
od ulicy pawla 
wygonimy tamtych chłopaków z placu 
plac będzie nasz 
nasz plac 

NIECH ŻYJE 

feri acz 
a czy chłopcy z placu broni 
wiedzą że do nas przystałeś 

gereb 
nie 

nie 
me 

feri acz 
czyli możesz do nich pójść 

gereb 
nawet jeśli podejrzewają to nic nie pov.riedzą 
bo oni wszyscy się mnie boją 
nie ma wśród nich ani jednego odważnego 

NIEPRAWDA SĄ TACY 

feri acz 
kto to powiedział 

SĄ TACY 

gereb 
nemeczek 

nemeczek 
tak to ja 

nemeczek 
to ja 
ja zabrałem z waszego arsenału flagę 
chłopców z placu broni 
i ja mam stopy mniejsze od wendauera 
i ja wcale nie musiałem się odzywać 
i moglem tam siedzieć do nocy 
bo i tak siedzę od pól do czwartej 
ale to co powiedział gereb 
że nie ma wśród nas odważnych 
to nieprawda 
są odważni 
nawet ja nemeczek szeregowiec 
a więc jestem tu 
podsłuchałem waszą rozmowę 
odzyskałem naszą chorągiew 
i proszę bardzo 
możecie mnie zbić 
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zabrać chorągiew siłą 
bo dobrowolnie nie oddam 
proszę proszę zaczynajcie 
w końcu ja tu sam jestem 
a was jest dziesięciu 

feri acz 
zostawcie go 
zostawcie go 
podoba mi się ten chłopiec 
jesteś odważny 

wstąp do nas 
do czerwonych koszul 

nemeczek 
nigdy 
nigdy 

feri acz 
nie to nie 
nigdy nikogo nie zapraszałem 
wszyscy którzy tu są sami o to prosili 
ty byłeś pierwszy któremu to zaproponowałem 
jeśli nie chcesz 
twoja sprawa 

duży pastor 
co mamy z nim zrobić 

mały pastor 
no 
co mamy z nim zrobić 

feri acz 
zabierzcie mu chorągiew 

maly pastor 
gotowe 

nemeczek 
nigdy w życiu 

feri acz 
to straszny słabeusz 
nie wypada go bić 
do wody 

duży pastor 
napiłeś się do syta 

mały pastor 
no 
napiłeś się do syta 
dlaczego sobie nie poply.valeś 

duży pastor 
no 
dlaczego sobie nie popływałeś 

gereb 
no i co 
dobrze było 

nemeczek 
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dobrze było dobrze o wiele lepiej niż stać na brzegu i wyśmiewać się 
ze mnie wolę siedzieć w wodzie po szyję aż do nowego roku niż knuć 
z wrngami moich przyjaciół choćbyście mnie zapraszali przypochle
biali się a nawet dawali prez uty nie chcę mieć z wami nic wspólne
go możecie mnie wsadzić do wody po sto i tysiąc razy ja i tak tu 
prnyjdę i jutro i pojutrze 
i schowam się tak że mnie nie znajdziecie nie boję się nikogo z was 
teraz jestem tu sam łatwo było mnie pokonać silniejszy zawsze wy
gryv,ra pastorowie zrobili einstand ukradli mi moje kulki w ogrodzie 
muzealnym bo byli silniejsi w dziesięciu łatwo stawać przeciw jedne
mu ale ja nie żałuję możecie mnie nawet zabić jak wam się tak spodo
ba nie musi.alem przecież włazić do tej wody wystarczyłoby przystać 
do was ale ja tego nie chciałem możecie mnie utopić zatluc na śmierć 
ale ja nigdy nie będę zdrajcą jak ten ktoś kto stoi wśród was o tam 

gereb 
odważnie dumnie i ze spokojem patrzył nemeczek mi prosto w oczy 
i poczułem 
nagle 
jakiś ogromny ciężar na duszy 
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feri acz 
prezentuj broń 

nemeczek 
czy mogę odejść 
nie zabijecie mnie 
mogę odejść 

tylko kroki nemeczka dudniły po moście 

gereb 
słuchaj ja naprawdę 
słuchaj ja naprawdę 
zdaje mi się że mogę sobie pójść 
co będę sobie tak sam stał 

feri acz 
tyś zabrał temu chłopcu kulki w ogrodeum 

duży pastor 
tak 

mały pastor 
tak 

feri acz 
twój młody brat był tam także 

duży pastor 
tak 

mały pastor 
tak 

feri acz 
i zrobiliście einstand 

duży pastor 
tak 

mały pastor 
tak 

feri acz 
czy nie zabroniłem czerwonym koszulom 
odbierać kulek małym dzieciom 

mały pastor 
tak 

duży pastor 
tak 

feri acz 
pastorowie baczność 
odłóż broń 
w tył zwrot 
do wody 

mały pastor 
w ubraniu 

feri acz 
tak jak stoicie 
do wody 
a ten kto się będzie śmiał 
pójdzie też do wody 

pastorowie wyleźli z wody spojrzeli na siebie 
potem wsadzili swoim zwyczajem 
ręce do kieszeni i poszli 

na placu 

kolnay 
zobaczcie kamień wleciał 

czonakosz 
kamień 
o tej porze 

czele 
no kamień wielkie rzeczy 
pismo jakieś 
strasznie trudno się czyta 
szanowny judasz generale 
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bardzo mi jest trzykropek 
źle po tąpilem i czuję skurcze 
?..robię wszystko i by wrócić 
naprawdę bardzo mi przykro 
chcę naprawić wój błąd 
dlatego odzy kalem dla nas 
chory gniew 

barabasz 
chory gniew 
to taka metafora 

czele 
stoję za płotem 

kolnay 
ty , toisz za płotem 

barnbasz 
nie on czyta że kto inny stoi za pl t m 

kolnay 
to prz czyta szcze raz 

czele 
stoję za płotem 

k lnay 
no widzisz 

bo ka 
gereb stoi za płotem 

kolnay 
o świetnie zawołam go 

barabasz 
ty krety nie nie wołaj 
to zdrajca 

kolnay 

ale już nie 
nie słyszałeś 

boka 
gereb 
idź stąd 
nie chcemy odzyskiwać chorągwi w ten sposób 
i ciebie róvmież nie potrzebujemy 

gereb 
przebaczycie mi 

bok a 
ale 
ja już ci przebaczyłem 

gereb 
r przyjmiecie mnie z powrotem 

bo ka 
to niemożliwe 

gereb 
za nic 

bo ka 
za nic 

gereb 
naprawdę nie mam po co prosić 
byście mnie przyjęli z powrotem 

bok a 
naprawdę 

gereb 
to sobie pójde 
co tak sarn będę stal 

barabasz 
to może zrobimy zebranie 
związku kitowców 
kolnay 
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dobra ale bez tego zdrajcy nemeczka 

pól godziny później 

ojciec gereba 
to wy jesteście chłopcy z placu broni 

tak 

ojciec gereba 
dlaczego wyrzuciliście stąd mojego syna 

kolnay 
bo nas zdradził i 
przeszedł do czerwonych koszul 

barabasz 
bo przeszedł do czerwonych koszul i nas zdradził 

ojciec gereba 
a kim są czerwone koszule 

czele 
to są nasi wrogowie 

ojciec gereba 
mój syn wrócił przed chwilą do domu z płaczem długo go wypytywa
łem co się stało a on nic w końcu powiedział że jest podejrzany 
o zdradę więc ja mu mówię biorę kapelusz i idę 
na plac jeśli jesteś oskarżony niesłusznie żądam żeby cię przeproszo
no ale jeśli rzecz się potwierdzi 
to źle z tobą 
ponieważ ojciec twój przez cale życie był uczciwym człowiekiem i nie 
zniesie tego żeby jego syn zdradzal swoich przyjaciół więc się pytam 
was 
czy mój syn jest zdrajcą 
czy też nie no i jak nie bójcie się mnie muszę wiedzieć 
czy mój syn zasługuje na karę to ty powiedziałeś że zdradzi] was 
kiedy was zdradził i w jaki sposób 

kolnay 

ja 
tylko slyszalem o tym 

barabasz 
on jest taki trochę głupi proszę pana 

ojciec gereba 
kto widział 

kolnay 
o ten mały 
on wie wszystko 

ojciec gereba 
to ty jesteś nemeczek 

nemeczek 
tak 

ojciec gereba 
czy mój syn jest zdrajcą 
czy me 
czy nie 
hvoi koledzy powiedzieli że ty wszystko widziałeś 
czy to prawda 
czy nie 
mów 
czy mój syn jest zdrajcą 

nemeczek 
me 
proszę pana 
nie jest zdrajcą 

ojciec gereba 
ha a więc kłamaliście 
ha kłamaliście 
bylem pewien 
że mój syn nie jest zdrajcą 
kłamaliście 

kolnay 
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proszę pana 
to nemeczek jest kłamcą 
myśmy go wykluczyli 
i uznali za zdrajcę 

ojciec gereba 
widać to po nim 
ma obłudny wyraz twarzy 
co świadczy o 
nieczystym sumieniu 

bo ka 
nemeczek komu się kłaniasz 

nemeczek 
kłaniam się profesorowi racowi 
wpisali moje nazwisko 
małymi literami 
małymi literami 

pól godziny później 

bo ka 
żołnierze 

dostałem taki list 
przeczytaj 

czele 
kochany boka wiem że listownie nie chcesz ze mną nawet rozmawiać 
ale muszę skorzystać z ostatniej szansy popełniłem wielki błąd prze
pięknie się zachowaliście wobec mojego ojca 
a zwłaszcza nemeczek mój ojciec tak się ucieszył że kupił mi książkę 
pt. tajemnicza wyspa julesa verne'a o której już od dawna marzyłem 
ja jej nawet nie przeczytałem tylko zaniosłem w prezencie nemeczko
wi więc następnego dnia mój ojciec był przekonany że sprzedałem 
w antykwariacie i nie dostalem obiadu ale nie żałowałem naśladując 
nemeczka poszedłem na v;yspę czerwonych koszul wdrapałem się na 
drzewo i słuchałem jak to czerwone koszule mnie pozwymyślali ale 
potem feri acz powiedział oni teraz myślą że my zmienimy nasz plan 
wojenny a my go właśnie nie zmienimy bo myślą że go zmienimy po
tem jeszcze przeprowadzili ćwiczenia a ja siedziałem na drzewie 
w sumie trzy godziny w największym niebezpieczeństwie już mi rę-
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ce ście;:-pły i prawie padłem wszys tko w tym liście jest szczerą praw
dą i nie myśl że jest to jeszcze jedno kłamstwo chcę wrócić do was 
mogę być szeregowcem teraz jak nemeczek jest chory to nie ma w ca
łym wojsku ani jednego szeregowca bo hektar chyba już jest psem 
wojennym daj znać stoję pod płotem 

kolnay 
znowu stoisz pod pło tem 

gereb 
to ja 
to ja stoję pod płotem 

bok a 
ger eb właź na plac 

gereb 
no cześć 

czele 
cześć 

kolnay 
cześć 

gereb 
cześć 

barabasz 
cześć 

bo ka 
cześć 

gereb 
to co jestem z wami chłopcy 
no nie 
panie generale 
mogę pozbierać kulki 

bo ka 
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czonakosz oddaję gereba pod twoją komendę 
uważaj na niego 

gereb 
nie 

bo ka 
spocznij 
baczność 
wszystkim najsurowiej zabraniam 
rozmawiać z gerebem o tym co się stało 
uważam sprawę za zakończoną 
co do mojego adiutanta 
szeregowy emo nemeczek 
jest bardzo chory 
moim adiutantem 
będzie porucznik kolnay 

kolnay 
no pewnie 
nemeczek nic by nie pomógł 
to tchórz i słaby jest 

barabasz 
co ty gadasz 
on w ogóle nie ma siły 
i odwagi 
ty w ogóle nie masz 
pojęcia 

kolnay 
to ty jesteś bez siły 
i tchórz 

bok a 
baczność 
zanim nastąpi wojna 
pogódźcie się 

kolnay 
panie przewodniczący 
barabasz 

ale panie generale 

kolnay 
w tych okolicznościach 

barabasz 
ja mogę panie generale 
ale on po prostu ciągle 
prowokuje 

bo ka 
baczność 

barabasz 
ale mimo wszystko 
ja uważam 

bo ka 
baczność bo 
będzie kara 

barabasz 
dobra dobra 
ale on i tak się 
ze mną nie zgodzi 

bok a 
baczność 

poruczniku barabasz wystąp 
poruczniku czele 
barabasza rozstrzelać 

czele 
w tej chwili 

bok a 
ostatnie ostrzeżenie 
podajcie sobie ręce 

barabasz 
a jak się skończy 
to możemy się znowu pokłócić 
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bo ka 
baczność 
naszą podstawową bronią będą 
bomby piaskowe 
które wspólnym wysiłkiem 
ulepimy 
z naszego piasku i naszej wody 
której nam nikt nie zabierze 
zrozumiane 

czonakosz 
tak jest panie generale 

gereb 
tak jest panie generale 

czele 
a ty co taki zapal masz nagle 
to kiedy będzie rozstrzelanie 

bo ka 
baczność 

spocznij 

czele 
za bramą stały bataliony czerwonych koszul 
a my w okopach na szańcach przygotowani na wroga 

czonakosz 
czekaliśmy 

czele 
boka stał na budzie trzymając 
lornetkę 

czonakosz 
idą 

czele 
teraz już nie różnił się od wielkiego napoleona 
był po prostu wodzem czekaliśmy 

bo ka 
adiutant 

kolnay 
trąbiły trąbki ja trąbiłem i inni 
ten dźwięk to był dźwięk 

czonakosz 
idą 

kolnay 
jak z piekła te wszystkie trąbki 
nasze trąbki trąbki czerwonych koszul 
powietrze drgało 

czele 
duży pastor dowodził drugą armią 
nadciągała od ulicy marii 

kolnay 
rozkaz 

czonakosz 
idą 

czele 
bez przerwy grały 
trzy trąbki 

gereb 
to była wiosna rano padał deszcz i myśleliśmy 
że nic z tego ale 

bo ka 
na dach budy 

gereb 
w południe zaczęło świecić takie słońce 
słońce pełnym blaskiem 

czonakosz 
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idą 

gereb 
takie wiosenne piękne czyste jasne słońce 
taki przejrzysty dzień 

kolnay 
rozkaz 

gereb 
wiecie jak to jest jak wieje 
taki lekki wiosenny wiatr 
od wzgórza gelerta 

czele 
sześć minut później 
od strony ulicy pawla 
dźwięk trąbki 
obca trąbka 

czonakosz 
od strony ulicy pawła 
obca trąbka 
tra ta ta 
z dachu 
tra ta ta 

bo ka 
piasek się sypal na całej linii frontu 
bomby sypały się z góry z dołu z boku 
z fortec i z okopów 
jak piaskowy tajfun 
już nic nie widziałem 

barabasz 
boka wyczuł tę chwilę najważniejszą 
moment kiedy trzeba rzucić do walki wszystkie siły 

czonakosz 
tra ta ta 

barabasz 

wskoczył na nasyp 
złapal czerwono-zieloną chorągiew 
uniósł ją wysoko i krzyknął 
WSZYSCY DO ATAKU HURRA 

czele 
WSZYSCY Z FORTEC ZA MNĄ 
krzyczał boka 
połowa schroniła się do wozowni 
z fortec leciały bomby 
piaskowe bomby rozpryskiwały się 
w zębach 

czonakosz 
piasek w zębach 
piasek w oczach 
piasek pustyni 

czele 
WSZYSCY Z FORTEC ZA MNĄ 
krzyczał boka 
ale to nic nie dawało 
czerwone koszule 

kolnay 
co się teraz stanie 

bara bas z 
na głowy wroga 
runęła lawina piasku 

czele 
WSZYSCY Z FORTEC ZA MNĄ 
krzyczał boka 
ale to nic nie dawalo bo 
czerwone koszule 
walczyli lepiej 

bo ka 
zwyciężymy 

czonakosz 
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zwyciężymy 

czele 
barabasz miotał bomby 
i co chwila schylał się po nowe 

kolnay 
co ~ię teraz stanie 

gereb 
feri acz 
w pierwszej linii 
z dzi;<im wrzaskiem 
do budki za mną za mną 
i już wiedziałem że ich uwolnią 
że przegramy 

bo ka 
czer wone koszule wygrywały 
mimo tego że było ich o połowę mniej 

kolnay 
co teraz będzie 

bo ka 
co teraz będzie 

kolnay 
to j uż koniec 

baka 
wstając 

no to mają nasz plac 
trudno 
trzeba będzie znaleźć inny 

śpiewają pieśń chłopców z placu broni 

czonakosz 
nagle nemeczek 
znikąd 

w piżamie 

kolnay 
nemeczek nagle 

czele 
nemeczek krzyknął 
stój 

czonakosz 
a feri acz 
hę 

gereb 
a baka tak 
hę 

kolnay 
a nemeczek tak skoczył 
co hę no co hę 
ty czerwony ty 

gereb 
tak krzyczał 
co hę no co hę 
i palce mu wbił do oczu 

czonakosz 
jednym skokiem 

bo ka 
feri acz 
aua aua 
poddaje się 
poddaje się 

baraba z 
a mały pastor tak 
hę 

a duży pastor 
hę 

czele 
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dokładnie osiem minut po piątej 
szeregowiec nemeczek 
uratował plac broni 
przez celny skok na feriego acza 
czerwonego wodza 

gereb 
nemeczek stal tam gdzie ty 
pamiętam dokładnie 
i tak do acza 
co hę co hę ty czerwony 

bo ka 
tak powiedział widziałem to 
i wskoczył tak od tylu krzycząc 

kolnay 
to był skok 

barabasz 
nie chodzi o skok 
chodzi o to jak krzyczał 

ko1nay 
ten to krzyczał 

czo na kosz 
wygraliśmy przez niego 

kolnay 
wygraliśmy 

zagrzmiały wiwaty 
okrzyki triumfu 

plac broni po bitwie 
czerwonych koszul już nie ma 

nemeczek 
co się stało 

bo ka 

jak się czujesz 

nemeczek 
lepiej 
dużo lepiej 
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wielka cisza panowała w małej otynkowanej na żółto kamienicy przy 
ulicy rakos 
służące trzepały dywany na samym końcu podwórka 

matka 
wiatr wieje chłopczyku mój serdeczny 

nemeczek 
\Vieje od placu 
od naszego placu 

chłopiec był już taki słaby że nie wiedziała czy śpi czy 
tez tylko tak bezwładnie leży 
ciche pukanie 

matka 
może to doktor 

bo ka 
czy mogę wejść 

matka 
proszę synku 

bo ka 
jak się czuje 

matiza 
bez zmian 

bo ka 
to znaczy źle 

nemeczek 
jesteś tutaj boka 
bok a 
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jestem 

nemeczek 
zostaniesz ze mną 

bo ka 
zostanę 

nemeczek 
dopóki nie umrę 

ojciec 
głupstwa pleciesz 

nemeczek 
oni nic nie wiedzą 

bo ka 
lepiej wiedzą niż ty 

nemeczek 
~1ie wierz w to co mówią oni tak sobie mówią dla pocieszenia ja wiem 
ze umrę 

ojciec 
głupstwa 

bok a 
nieprawda 

nemeczek 
powiedziałeś nieprawda 

bo ka 
tak 

nemeczek 
a więc ja kłamię 

OJC1ec 
nikt cię przecież nie posądza o kłamstwo 
nemeczek 

no więc daje wam słowo że umrę 

doktor 
mierzy puls 
kładzie dłoń na czole 
nachyla się 
przykłada głowę do piersi 
słucha 

matka 
panie doktorze 
przepraszam 
czy pogorszyło się 

doktor 
nie 
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ale powiedział to jakoś dziwnie nie patrząc kobiecie w oczy sięgnął 
po kapelusz i ruszył do wyjścia 

doktor 
panie nemeczekjest pan mężczyzną więc mogę z panem.szczerze ro~
mawiać chłopczyk nie dożyje jutrzejszego ranka a moze nawet dz1-
siejszego wieczoru mówię to dlatego że jest pan bi~dnym ~zł~wie
kiem i źle by się stało gdyby taki cios spadł na was mespodziame no 
więc byłoby dobrze gdyby gdyby pomyślał pan gdyby pomyślał pan 
o tym o czym w takich sytuacjach należy myśleć niech pana bóg ma 
w swojej opiece wrócę tu za godzinę 

o co lekarzowi chodziło 
może o trumnę 

matka 
co powiedział doktor 

ojciec 
och no wiesz coś tam powiedział 

nemeczek 
nie boisz się 

bo ka 
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nie boję się 
czego 

nemeczek 
że akurat umrę kiedy ty będziesz przy mnie siedział ale nie bój się jak 
poczuję że umieram to dam ci znać 

bo ka 
nie gadaj głupot 

nemeczek 
co się stało z czenvonymi koszulami 

bo ka 
pokona1iśmy ich 
wczoraj w nocy widziałem feriego acza 
tu przed waszym domem 

nemeczek 
feri acz 
w czenvonej kuszli 
pod moim domem 

bo ka 
tak pytał dozorcę jak się czujesz 

a dozorca odpowiedział tylko 
źle 

bo ka 
czenvone koszule odbyli na wyspie zebranie wybuchła burzliwa kłót
nia bo wszyscy oskarżali feriego acza tylko dwóch było po jego stro
nie wendauer i sebenicz pastorowie byli przeciwko niemu bo stary 
pastor sam chciał zostać wodzem w końcu wyrzucili feriego acza 
i wybrali dużego pastora a potem przyszedł do nich stróż ogrodu bo
tanicznego i powiedział że dyrektor nie będzie dalej znosił tych krzy
ków i hałasów i wyrzucili ich z ogrodu botanicznego a wyspę za
mknęli a na mostku założyli furtkę 

bo ka 
związek kitowców znów ma zebranie 
nemeczek 

nie lubię ich 
wpisali moje nazwisko do księgi 
małymi literami 

bo ka 
już naprawili swój błąd 
wpisali twoje nazwisko samymi wielkimi literami 

nemeczek 
to niemożliwe 
mówisz to bo jestem chory 

bo ka 
słowo ci daję że to prawda 

nemeczek 
a teraz nawet słowem ręczysz za to kłamstwo 

bo ka 
ale 

nemeczek 
nic nie mów 
to co oni mi zrobili było wstrętne 
prawda 

bok a 
prawda 

nemeczek 
biłem się za wszystkich 
za nich też 
bo ja to już nigdy nie zobaczę placu 
już nigdy nie zobaczę placu 
chcę iść na plac 
chcę iść na plac 

bok a 
za tydzień 
jak wyzdrowiejesz 

nemeczek 
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chcę iść teraz zaraz 
dajcie mi moje ubranie i czapkę 
chłopców z placu broni 

bo ka 
jak wyzdrowiejesz 

nemeczek 
ja nie wyzdrowieję 
ja nie wyzdrowieję 
pozwólcie mi umrzeć tam 
chcę iść na plac 

ojciec 
jak wyzdrowiejesz 

bo ka 
jest zła pogoda 

zaświeciło radośnie wiosenne życiodajnie słońce 

nemeczek 
plac to nasz kraj to nasze całe państwo 
nie możecie zrozumieć czym dla nas jest ten plac 
bo nigdy nie walczyliście za ojczyznę 

pan czetneki 
dzień dobry wszystkim panie nemeczek co słychać z moim nowym 
garniturem który miał być gotowy na dzisiaj 

nemeczek 
trąbka do boju pełno kurzu na placu naprzód naprzód 
naprzód naprzód do boju 
za mną do ataku 
widzicie czerwone koszule 
na czele feri acz 
zaraz mnie wrzucą do wody 

pan czetneki 
synek chory 
to nie powinien krzyczeć 
nemeczek 

cisza w okopach uwaga już idą już 
są tu trębacz daj sygnał 
trata trara tratata 
ty też trąb też trąb 

bo ka 
trata trara tratata 

pan czetneki 
uwiera mnie pod pachami 

nemeczek 
tratata tratata 

pan czetneki 
lubię jak klapa leży luźno na piersiach 
nie ma nic gorszego od sztywnych klap 

nemeczek 
trata ta trata do ataku hura 

pan czetneki 
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i rękawy są jakby za krótkie niech się pan dobrze przyjrzy w każdej 
marynarce szyje pan za krótkie rękawy stale pan tak robi 

nemeczek 
ha ha a więc przyszedłeś 
stoisz przede mną 
wreszcie mogę się z tobą zmierzyć 
ty straszliv.ry wodzu 
no już już zobaczymy kto silniejszy 

pan czetneki 
niech pan podłoży watę na ramionach z lewej i prawej strony 

nerneczek 
bach powaliłem cię na ziemię 

pan czetneki 
kiedy będzie gotowy garnitur niech się pan przyłoży żebym zno\vu 
nie dostał dopiero po tygodniu ma pan inną robotę niech pan się za-
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raz bierze do roboty 

bo ka 
zmęczyłeś się 

nemeczek 
tatusiu 

bo ka 
nie jestem tatusiem jestem janosz boka 

nemeczek 
jestem janosz boka 

matka 
może wreszcie zaśnie 
przyszedł cały związek kitowców 

bo ka 
dlaczego nie przyszliście wcześniej 

weiss 
musieliśmy wybrać przewodniczącego 

delegacji 
długo nad tym dyskutowaliśmy 
trwało to pół godziny 
czele 
wybraliśmy weissa 

krawiec nie zareagował na wejście chłopców oparł głowę na dłoniach 
i milczał 
nie pła kal był już tylko bardzo zmęczony 
w łóżku z otvvartymi oczyma leżał mały kapitan wąskie usteczka miał 
otwarte oddycha] z trudem głęboko nikogo już nie poznawał być mo
że widział już to czego nie ogląda się na ziemi 

matka 
podejdźcie do niego 
podejdźcie do niego 
podejdźcie do niego 

czonakosz 

idź ty 

weiss 
to ty podejdź do niego 

czele 
ty jesteś przewodniczącym delegacji ty idź 

nemeczek nawet na nich nie spojrzał 

czele 
mów 

weiss 
słuchaj nemeczku 
nemeczku 

czele 
nie płacz 

weiss 
ja nie płaczę 

wielce szanowny panie kapitanie 
jako że przyszliśmy tu 
i jako że jestem prezesem 
tym samym w imieniu związku 
bo zrobiliśmy błąd 
i my wszyscy chcemy cię teraz prosić o przebaczei::iie . , 
i w tym uroczystym dokumencie wszystko to nap1sahsmy 

w oczach lśniły mu dwie duże łzy 

panie sekretarzu 
proszę podać księgę związku 

czonakosz podaje księgę 

weiss 
spójrz przeczytaj 

czekali 
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weiss 
zobacz 

matka 
słuchaj on nie oddycha 

położyła głowę na piersi dziecka 

matka 
nie oddych a 
nie oddycha 
patrz ma zimne ręce 

księga związku padła na ziemię 

szlochanie krawca 

emo nemeczek sekretarz związku kitowców i kapitan chłopców 
z placu broni leżał w wiecznej już ciszy biały jak ściana z zamknięty

mi na zawsze oczyma anioły które przybyły tu po duszyczkę kapita
na nemeczka zaniosły ją tam gdzie tylko podobni jemu tacy właśni 
jak mały nemeczek słyszą słodkie pienia i postrzegają jasność wieku
is tą 

świeciło słońce 
wesoło ćwierkały wróble 
chłopcy stali na podwórzu i patrzyli na ptaki 

na placu 

bo ka 
co to jest 

jano 
indżynier 

bo ka 
jaki inżynier 

ja no 

indżynier arkitekt 

bo ka 
archi tekt a czego on tu chce 

jano 
budować duży dom 

bo ka 
tutaj 

ja no 
tutaj duży budynek 
cztery osiem dziesięć pięter 

bok a 
co 
będą budować tu dom 

ja no 
nie ma cygarów 
nie ma pieniądze 
nie ma placu 
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