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Życzenia z okazji 08. urodzin Barbary Krafftówny 
od Maćka 

J st Pani piękna, talentu nie poskąpił Pani Bóg 
ak napisał autor tej sztuki, 

••""'1ie przegrała też Pani życia, bo ma rodzinę. 
Czego więc mogę Pani życzyć? 

Życzę Pani, Kochana Pani Barbaro, 

jeszcze więcej piękna, talentu i szczęścia rodzinnego, 

i zdrowia, zdrowia, zdrowia, bo j ak napisał inny "poeta•, 
czyli ja, zdrowie jest najważniejsze. 

Zakochałem się w Pani w trakcie naszej wspólnej pracy 

Oczarowała mnie Pani, zafascynowała 

i emocjonalnie rozłożyła na atomy. 

Dziękuję za to doświadczenie. 

Niech Pani żyje, ile sobie zapragnie!!! 

Nigdy dość jubileuszy Barbary Krafftówny, 

Wielkiej Damy, Wielkiej Artystki polskiego teatru. 

Macie] Kowalewski 
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Barbara Krafftówna urodziła 
się 5 grudnia 1928 roku 
w Warszawie. W czasie 

okupacji jej starsza siostra 
Maria Zakrzewska zabiera 

małą Basię na tajne zajęcia 
do Studia Dramatycznego 
Iwona Galla w Warszawie. 

Po Powstaniu Warszawskim 
Krafftówna przenosi się 

z matką i siostrą do Krakowa. 
Tam też wznawia działalność 

Studio Galla, gdzie obie 
siostry kontynuują naukę. 

Potem cały zespół przenosi 
się do Gdyni, gdzie Iwo Gall 

tworzy Teatr „Wybrzeże". 



Barbara Krafftówna zadebiutowała 20 listo
pada 1946 w „Homerze i Orchidei" Gajcego 
na scenie Teatru w Gdyni w miejscu, gdzie 
obecnie znajduje s i ę scena Teatru Muzycz
nego. 
Spędza tam trzy sezony, gdzie pod dyrekcją 
Galla gra m.in. Kasię w „Jak wam się 

podoba" Szekspira, Stefcię w „Tempera
mentach" Cwojdzińskiego, Chochlika w „Bal
ladynie" Słowackiego, Haneczkę w „Weselu" 
Wyspiańskiego, Warię w „Wiśniowym sa
dzie" Czechowa. 
Następnie z reżyserem przechodzi do Teatru 
im. S. Jaracza w Łodzi, potem gra w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu. 
Do Warszawy przenosi się by grać kolejno 
w Teatrze Młodej Warszawy, Teatrze Kome
dia, Teatrze Dramatycznym, Teatrze Naro
dowym, Teatrze Syrena, potem w Teatrze 
Współczesnym . 

W Stanach Zjednoczonych w wersji angiel
skiej gra tytułową rolę w „Matce" S.I. Wit
kiewicza (Witkacego). W Los Angeles 
współpracuje z Amerykańskim Instytutem 
Filmowym i tam w teatrze University of 
California w reż. prof. Michaela Hacketta gra 
m.in . polskie sztuki W. Gombrowicza po 
angielsku: „Biesiadę u hrabiny Kotłubaj" 

oraz „Medytacje na temat dziewictwa". 
Bierze udział m.in. w filmach „Popiół 
i diament" (reż. A. Wajda), „Nikt nie woła" 
i „Upał" (reż. K. Kutz), „Rękopis znaleziony 
w Saragossie" (reż. W. Has), „Czterej pan
cerni i pies" (reż. K.Nałęcki), „Przygody Pana 
Michała (reż. P. Komorowski), „Granica" 
(reż. J. Rybkowski), „Bank nie z tej ziemi" 
(reż. W. Dziki), „Więzy krwi" (reż. M. Nowic
ki), „Król przedmieścia" (reż. O. Lubaszen
ko) i wielu innych. 
Film „Jak być kochaną" w reżyserii Wojciecha 
Hasa ze scenariuszem Kazimiera Brandysa 
z Krafftówną w roli głównej zostaje nagro
dzony „Złotymi Wrotami" w San Francisco. 
„Złote Wrota" otrzymuje też za rolę kobiecą 
Barbara Krafftówna. 
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Występuje w "Kabarecie Frascati", "Kabarecie 
u Lopka" i "Kabarecie Pod Egidą", a w telewizji m.in. 
w Kabarecie Starszych Panów i Teatrze Telewizji. Ma 
także bogatą twórczość w Polskim Radiu, zarówno 
w Teatrze Radiowym jak i programach muzycznych. 

Otrzymuje wiele nagród w kraju i zagranicą. 

Tworzy wiele wspaniałych kreacji, które stały się 
kanonem gry aktorskiej. Wystarczy wspomnieć 
Felicję w filmie - "Jak być kochaną", a w telewizji -
Klarę Zachanassian w "Wizycie Starszej Pani" 
Durrenmatta w reżyserii Jerzego Gruzy, Betty 
Lemon w monodramie "Co się właściwie stało Betty 
Lemon" Weskera w reżyserii Tomasza Wiszniew
skiego i Honoratę w serialu Czterej pancerni i pies, 
w teatrach - we Wrocławiu Klarę w "Ślubach 
panieńskich" Fredry; w Dramatycznym w Warsza
wie Iwonę w "Iwonie, księżniczce Burgunda" 
Gombrowicza, Zarzabellę w "Paradach" Potockiego 
i Laurę w Indyku Mrożka, u Dejmka w Narodowym 
tytułową rolę w Kurce Wodnej Witkacego i Achizę 
w "Żywocie Józefa" Reja, a we Współczesnym 
w Warszawie u Erwina Axera Alicję w "Play Strind
berg" Durrenmatta w reż. Andrzeja Wajdy, Dorotę 
w "Matce" Witkacego i Lady Makbett w "Makbett" 
Ionesco. 

Na jubileusz swojego 60-lecia pracy scenicznej 
w 2006 roku Barbara Krafftówna przygotowała 

monodram "Błękitny Diabeł" Remigiusza Grzeli, 
którego prapremiera odbyła się w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni, a premiera w Teatrze 
Narodowym w Warszawie. Monodram reżyserowała 
wspólnie z Józefem Opalskim . 

Ostatnio zagrała nagrodzoną Feliksem rolę Matki 
w „Peer Gyncie. Szkicach z dramatu Henryka 
Ibsena" i entuzjastycznie przyjętą przez widzów 
i krytyków Alicję w „Alicji" - oba spektakle 
w reżyserii Pawła Miśkiewicza, w Teatrze Drama
tycznym w Warszawie . 
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"Panie Rem ku, gdzie pan jest teraz, 
co pan robi?" - słyszę w słuchawce. 
"W pracy. „" - odpowiadam 
"Długo ma pan zamiar tam jeszcze być?" 
"Nie wiem„. Godzinę?" - pytam sam siebie. 
"Trudno, musi pan wyjść wcześniej, sprawa nie cierpiąca zwłoki. 

Za dwadzieścia minut spotykamy się na placu Bankowym, na 
tym przystanku tramwajowym, za którym są księgarnie i 
apteka. Wychodzę z domu, więc pan też musi zaraz wychodzić, 
do zobaczenia". 

Niczego nie rozumiem, ale wsiadam do autobusu, przesiadam 
się w tramwaj, wpadam na Bankowy, czekam chwilę, 

rozglądam się jak w sensacyjnym filmie. Po chwili nadjeżdża 
tramwaj, pani Barbara wysiada z niego. Trzyma w ręku tackę, 
na której sąjakieś zawiniątka. 
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Za chwilę okaże się, że w serwetki zawinięte są dwie dorodne 
tureckie figi. "Panie Remku, o tu siadamy, na ławeczce, pod 
kasztanem". Jedna z fig przekrojona jest na pół. "Tę 
zaoszczędziłam, zjemy razem, tę drugą zabierze pan do 
domu". Więc dzielimy się figą i już: "O, matko, cudowna", 
"Fantazja", "Co za smak!", "Boska!", "Ach, to jest najlepsze na 
świecie", "Jadł pan taką?" "Nigdy. Tylko suszone", "Więc sam 

pan widzi, że sprawa była pilna i nie mogła 
czekać do jutra", "Tak.„ fan-ta-zja!", 
"Hm ... ","Hm ... " 
Proponuję, żebyśmy rozkroili też drugą. "Ta 
dla pana.„ No, biegnę do domu, skoro świt 
wyjeżdżam, jeszcze pakowanie". 
A skoro świt pani Barbara jechała na tournee 
z naszym spektaklem „Błękitny diabeł", który 
napisałem na Jubileusz 60-lecia artystki. Pani 
Barbara wyreżyserowała go wspólnie z Józe
fem Opalskim. 
Gdyby ktoś zapytał mnie, jaką Barbarę 
Krafftównę znam, zacząłbym chyba właśnie 
od opowieści z figą. 
Pani Barbara spadła do mojego życia jak 
z nieba, a w każdym razie spadła z eteru, bo 
z radia. Wcześniej znałem panią Barbarę 
jedynie z „radia z lufcikiem". Nawet nie 
przyszło mi do głowy, że któregoś dnia może 
zejść z ekranu. 
Po premierze mojej sztuki „Uwaga - złe psy!", 
traumatycznej opowieści o Anicie Szaniaw
skiej, w której wybitną rolę stworzyła 
Małgorzata Rożniatowska, zostałem zapro-

szony do radiowej Jedynki, do audycji prowadzonej przez 
Andrzeja Matula. Tak się zdarzyło, a przecież zazwyczaj dzieje 
się tak tylko w Hollywood, że pani Barbara słuchała naszej 
rozmowy. Dzień, może dwa później odebrałem od artystki 
telefon. Wytłumaczyła, że zadzwoniła do Andrzeja Matula po 
kontakt do mnie. Wyjaśniła, że szuka tekstu na swój Jubileusz 
i zaproponowała spotkanie w pijalni czekolady, u Wedla, na 
Szpitalnej. 

Myślałem, że chodzi o jakąś podpowiedź, czy też radę, jaką 
sztukę mogłaby zagrać. Do głowy mi jeszcze wtedy nie 
przyszło, że pani Barbara chce u mnie zamówić sztukę. Piliśmy 
czekoladę. 
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Przyglądałem się aktorce, którą znałem z wielu fascynujących 
kreacji w filmie („Jak być kochaną") czy w telewizji („Kabaret 
Starszych Panów"), no i wiadomo po głowie chodziły motywy: 
„Przeklnę cię", „W czasie deszczu dzieci się nudzą", 

„Zakochałam się w czwartek niechcący" ... 

Po prostu przede mną siedziała legenda. Słuchając słynnego 
rozwibrowanego głosu wciąż nie rejestrowałem, że to ja mam 
napisać sztukę. „Czy ma pan przy sobie kalendarz?" - zapytała 

pani Barbara. 
„Mam". 
„To proszę zanotować, że 24 października gramy w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni, a 20 listopada w Teatrze Narodowym 
w Warszawie". 
Zakrztusiłem się gorącą czekoladą. 

„Pani Barbaro, przepraszam, co gramy?" 
„ Naszą szt u kę". 
„Którą?" 
„Chyba mi pan zaproponuje jakiś temat następnym razem? 
Tylko proszę pamiętać, że tym Jubileuszem chcę uczcić swojego 
mistrza, pedagoga Iwona Galla. A, i chciałabym, żeby w spek
taklu zagrały drewniaki, w których 60. lat temu na scenie 
w Gdyni zagrałam swoją pierwszą rolę". 

Łyżeczka wpadła do filiżanki. Nagle wytrzeźwiałem. 
„Ale„. jaką sztukę?" - powtórzyłem swoje pytanie, a pani 
Barbara spokojnie, uśmiechając się, powtórzyła: „Chyba mi 
pan zaproponuje jakiś temat następnym razem? To może 

spotkamy się we czwartek". 
Jeśli można wytrzeźwieć po raz drugi, to tak właśnie się stało. 
„Ale„. - pytałem już prawie jąkając się - czy te teatry są 
poinformowane?" 
„Jeszcze nie. Ale będą„." - odpowiedziała pani Barbara śmiejąc 
się jak dziecko, które przed chwilą coś spsociło. 
„Jest pani pewna, że te daty są wolne?" 
„Nie jestem, ale wierzę w przeznaczenie". 

Wracając do domu pomyślałem w duchu: „Fantastyczne 
spotkanie, ale nic z tego nie będzie. Nie będę umiał napisać, jest 
niewiele czasu, na pewno terminy w tych teatrach są zajęte, no 
i kto wyprodukuje, kto wyreżyseruje, nie, to nie jest możliwe". 
Po prostu nie wierzyłem, że w tym szaleństwie jest metoda. 
Dotąd nie spotkałem nikogo z podobną fantazją. 
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Ponieważ umówiliśmy się na czwartek a jestem pro
fesjonalistą, wymyśliłem trzy tematy na monodram. Całkiem 
niedawno przeprowadziłem w Paryżu rozmowy z ostatnią 
sekretarką Marleny Dietrich, jedną z niewielu osób, które 
spędzały z Dietrich każdy dzień, w czasie gdy zniknęła dla 
świata. Od ostatniej sekretarki usłyszałem opowieści, jakich 
nie znalazłem w żadnej z biografii Marleny. Byłem pewny, że 
pani Barbara kupi ten temat od razu. 

„Nie, no nie, panie Remku ... Jednak myślałam, że pan coś 
innego ... Po pierwsze nigdy nie grałam monodramu. Nie wiem, 
czy ta forma aktorska mnie interesuje. Nie wyobrażam sobie 
grać bez partnera ... Po drugie nie chcę mierzyć się z legendą 
Dietrich. Nie, to nie jest dobry pomysł. Musiałabym ją 

naśladować, a tego nie chcę. Mam inny głos". W każdym razie 
nie, nie i nie. Tyle że lubię wyzwania. Byłem pewny, że i tak nie 
zrobimy tego spektaklu, więc zacząłem panią Barbarę gorąco 
namawiać. Mówiłem, że mam świetny pomysł, że wcale nie 
będzie grała Marleny tylko sekretarkę, która ją gra, że widz 
dowie się tego dopiero pod koniec sztuki, kiedy sekretarka 
zdejmie perukę i się rozcharakteryzuje, że to jest piękny 
temat na Jubileusz - samotność i starość gwiazdy 
a równocześnie chęć upodobnienia się do legendy. No i że 
kino, że potrzeba grania ... 

Pani Barbara nie dała mi odpowiedzi od razu. Tyle że w czasie 
naszego drugiego spotkania nabrałem ochoty na dalsze. 
Wprawdzie nadal nie wierzyłem, że się uda, ale przynajmniej 
możemy ze sobą porozmawiać o sztuce, która nie powstanie. 

Umówiliśmy się na kolejną czekoladę u Wedla. Tyle że tym 
razem przyniosłem ze sobą trzy pierwsze kartki tekstu. Pani 
Barbara czytała przy mnie i zaczęła się łamać. l\lie dała się 
przekonać, ale zauważyłem, że zaczęła rozważać możliwość. 

Tak pisałem ze spotkania na spotkanie aż powstał cały tekst 
i pani Barbara uznała, że to jest właśnie to, czego szukała. 
Trudno, że monodram. „Tylko jak pan sobie to wyobraża? 
W ogóle nie napisał pan didaskaliów". Wtedy wytłumaczyłem, 
że unikam ich jak diabeł święconej wody, bo uważam, że 
didaskalia są reżyserowaniem na papierze i odbierają 
wyobraźnię. 

Do wyprodukowania spektaklu zaangażowała swoją rodzinę, 
Elżbietę i Adama Łukaszewiczów. 
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W czasie każdej kolejnej czekolady mówiła mi o swoich 
pomysłach na tę sztukę. 

„Jak dobrze, że pan tych didaskaliów nie napisał ... " 
Postanowiła podjąć próbę wyreżyserowania spektaklu wspólnie 
z Józefem Opalskim. 

O powstawaniu „Błękitnego diabła" na scenie mógłby opowiadać 
długo. Może kiedyś o tym napiszę. Pani Barbara zebrała sztab 
współpracowników, umieściła kwaterę główną w pijalni czekolady 
u Wedla, nauczyła się obsługi telefonu komórkowego, w końcu 
też, po raz pierwszy w swoje karierze scenicznej zdecydowała się 
na mikroport, ze względu na piosenki, które śpiewa w spektaklu. 

Nie zaskoczę chyba, jeśli powiem, że oba spektakle odbyły się 
w planowanych miejscach i terminach i że to rzeczywiście było 
przeznaczenie. W tym miejscu przypomina mi się inna historia. 
Kiedy siedziałem w paryskim mieszkaniu sekretarki Marleny, ta 
pani nagle zaczęła zachowywać się jak Marlena, obniżyła głos 
i zaczęła śpiewać jedną z piosenek gwiazdy „You do something to 
me ... " Stała się Dietrich. Stąd mój pomysł na to, by w sztuce 
sekretarka grała Marlenę. Chciałem tę piosenkę włączyć do 
spektaklu, ale w końcu, po przemyśleniu, zrezygnowałem. Nie 
wspomniałem o tym pani Barbarze. I nagle, któregoś dnia dzwoni 
i mówi: „Panie Rem ku, znalazłam znakomitą piosenkę Marleny, 
tylko że ona śpiewa ją strasznie wolno, chcę ją zaśpiewać 
zupełnie inaczej. Czy może pan napisać polskie słowa?" 

Chodziło oczywiście o „You do something to me" ... 

Napisałem, pani Barbara śpiewając tę piosenkę tańczy. 

A drewniaki, w których debiutowała, oczywiście zagrały. 
Napisałem, że jest rok 1963, Marlena Dietrich przyjeżdża do 
Polski, przed hotelem czeka na nią młoda aktorka, która chce jej 
podarować coś dla siebie najcenniejszego - drewniaki, w których 
zagrała pierwszą rolę ... 

Później pani Barbara objechała z naszym spektaklem wiele scen 
teatralnych i gra „Błękitnego diabła" do dzisiaj. Przy okazji 
każdego spektaklu wymieniamy się liścikami. Podpisujemy się 
pseudonimami, których nie zdradzę, bo są tylko dla nas. 
Któregoś dnia zapytała, czy nie napisałbym sztuki na jej 80. 
urodziny. 

„Napiszę" - odpowiedziałem bez namysłu. 
„Tylko niech to będzie coś optymistycznego" - poprosiła pani 
Barbara. 
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Remigiusz 
Grzela 

Następnego dnia znalazłem w internecie wiadomość, ze 
pewna stara Brytyjka postanowiła spełnić swoje marzenie. 
Przez całe życie odkładała pieniądze, by na starość pojechać 
taksówką na Lazurowe Wybrzeże. I że właśnie wyrusza 
w podróż. 

Opowiedziałem o tym pani Barbarze i zobaczyłem, że oczy aż 
iskrzą. 

Zacząłem wymyślać fabułę. Po raz pierwszy napisałem sobie 
precyzyjny konspekt. Pisałem tę sztukę długo, być może 
najdłużej ze wszystkich. Pisałem dla pani Barbary inaczej niż 
poprzednio - teraz już się znaliśmy. Pisałem wkładając w usta 
Anastazji R. niektóre opowieści usłyszane od pani Barbary, 
choćby tę o pestkach, z których można zrobić guziczki. 
Nadałem Anastazji pewne cechy artystki. Pisałem tak, by 
tekst dawał możliwość wykorzystania wszechstronnych 
umiejętności Barbary Krafftówny - aktorki dramatycznej 
i komiczki. Piszę te słowa przed premierą. Nie mogąc się 
doczekać. Podglądałem powstawanie tego spektaklu na 
próbach. Uwielbiam duet Barbara Krafftówna - Marian 
Kociniak. Cieszę się, że ten spektakl wyreżyserował mój 
przyjaciel, Maciej Kowalewski. Na jednej z pierwszych prób 
pan Kociniak powiedział: „Basiu, patrzę na ciebie i mam 
wrażenie, jakbyś zaczynała od początku, jakbyś była 
w pierwszej klasie szkoły teatralnej". Zrozumiałem głębię 
i prawdę tych słów. Zrozumiałem, na czym polega fenomen 
aktorstwa Barbary Krafftówny. Każdą rolę, każdy spektakl 
zaczyna od zera. Nie proponuje niczego, co zna i co mogłoby 
się w niej utrwalić. Uczennica wielkiego Iwona Galla rozumie, 
że aktorstwo to za każdym razem początek, szukanie, droga, 
podróż na Lazurowe Wybrzeże. Któregoś dnia wszedłem do 
charakteryzatorni, podczas gdy Ewa Kowalewska zmieniała 
panią Barbarę w stuletnią staruszkę, która jest na końcu 
drogi. Rozbawiło mnie, że Ewa prosi: „Pani Basiu, tylko proszę 
się nie śmiać, nie uśmiechać, bo nigdy nie zobaczymy efektu". 
Ale kąciki ust wciąż się podnosiły. Uśmiech po prostu rozbijał 
tę misterną, wstrząsającą charakteryzację. Wciąż wydos
tawała się spod niej figlarna dziewczynka. W końcu pani 
Barbara spochmurniała, schowała uśmiech, zagryzła wargi, 
spojrzała na Obcą w lustrze i zapytała nas: „Czy przynajmniej 
szlachetność pozostaje w tej twarzy?" „Żaden charak
teryzator nie jest w stanie pozbawić szlachetności tej twarzy" 
- odpowiedziała Ewa. 
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Barbary 
Krafftówny 

Jeśli dotykamy materii teatralnej, to magia teatru 
zawsze istnieje. Magia literatury istnieje dopiero 
w zetknięciu z czytelnikiem. My w swoi~ 
zawodzie aktorskim mówimy o tzw. duszy. Rola Ją 
ma lub jest bezduszna, czyli źle zagrana, 
niewłaściwie zrozumiana. Na papierze są tylko 
słowa. Im bardziej utalentowany autor, to 
przebije się przez papier. Reżyser przebija się 
przez aktorów, scenografię. Magi~ te_atru ~ole~a 
na żywym zderzeniu dusz aktorow 1 odb1orcow 
i mam nadzieję, że stanie się to podczas tego 
spektaklu. 
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Iwo Gall dostał propozycję przeniesienia 
się z całym zespołem z Krakowa do Gdyni. 
Czuliśmy się wszyscy jak trupa teatralna. 
Występowaliśmy nie tylko na deskach 
Teatru Wybrzeże, ale też graliśmy po 
różnych wsiach i miasteczkach. Nie było, 
oczywiście, żadnych specjalnych auto
busów czy wozów. Podróżowaliśmy więc 
ciężarówkami, siedząc na twardych ław
kach, okryci kożuchami i kocami. 

Aktor może się na scenie zapłakać, a i tak 
nie wzbudzi żadnych emocji. Rozpaczy nie 
trzeba pokazywać za pomocą łez. Wys
tarczy znaleźć znak umowny, który w wyo
braźni widza zastąpi ten naturalistyczny 
chwyt. 

Pamiętam mozolną pracę nad utworem 
"-~rzeklnę cię". Był tak trudny, że ćwiczy
l!smy go z Bohdanem Łazuką miesiąc. 
Spiewałam z zatkanymi uszami, bo się 
gubiłam. A Wasowski dyrygował mi głową, 
był niesłychanie cierpliwy. 

Jan Kott pisał, że uprawiam aktorstwo 
limfatyczne. Byłam strasznie dumna z tego 
stwierdzenia. Cieszyłam się, że dostrze
żono moją pracę i fakt, że starałam się nie 
?Yć na scenie dosłowna. Wydawało mi się, 
ze grałam moją Iwonę jakoś tak pod
s~órnie i Jan Kott to zauważył. A przecież ja 
się przez cały spektakl prawie nie odzy
wałam. Burknęłam coś tylko kilka razy. 
I to już był przełom w polskim teatrze, 
opętanym socrealizmem i wszechogar
niającą dosłownością. Aż się czuło powiew 
zmian. Wszyscy - my aktorzy grający 
w tym przedstawieniu - mieliśmy poczucie 
że bierzemy udział w czymś nowy~ 
i zupełnie rewolucyjnym. Uświadamiał 
nam to sam tekst dramatu Gombrowicza 
i _Halina Mikołajska, która "Iwonę, księż
niczkę Burgunda" reżyserowała. Zdaliśmy 
sobie sprawę, że "odwilż" ma miejsce nie 
tylko w polityce, ale i na teatralnych 
deskach. 

20 

Przynależę do teatru Iwona Galla, Erwina Axera, 
Kazimierza Dejmka, do Kabaretu Starszych Panów 
Przybory i Wasowskiego - na tych autorytetach 
wychowałam się. Ten teatr mnie ukształtował i to 
źródło cały czas bije, wciąż z niego korzystam dopóki 
skleroza mnie nie trzaśnie. I choć byłam jedną 
z pierwszych polskich aktorek, których popularność 
stworzyła telewizja i film, to jednak moje aktorstwo 
uformował teatr. 

Hasło "kurtyna w górę" powoduje u mnie albo złapanie 
oddechu, albo wypuszczenie nadmiernego zapo
wietrzenia. Kiedy zabieram się do kolejnej roli, 
w moim mózgu włącza się specjalny guzik i rozpo
czyna się akcja warsztatowa. Po ciężkiej pracy 
przychodzi moment konfrontacji z publicznością. 
Aktor stojący przed kamerą nigdy nie dozna tak 
niesamowitych uczuć jak ten, który gra przed żywymi 
ludźmi. W teatrze występuje coś takiego, co można 
nazwać sprzężeniem zwrotnym. W naszym aktorskim 
języku mówi się na przykład: O, dzisiaj mamy zdolną 
publiczność. 

Grałam i po dzień dzisiejszy gram w perukach, nawet 
gdy nie było konieczności, też grałam w peruce. Nie 
widzę siebie w roli, kiedy jestem jak teraz, prywatnie. 
Fryzurę sama sobie robię, to mój własny fason, ciągle 
ten sam: włosy ściągnięte w ogonek, grzyweczka. 
Kończyłam kursy charakteryzacji filmowej i teatralnej 
i nauczyłam się sztuki strzyżenia. 

Ćwiczę głos, z konieczności, bo to instrument. Taki 
sam jak ręka pianisty, która nie może wyjść z wprawy. 
Trzeba dbać o struny głosowe, gardło czy mięśnie 
odpowiedzialne za mówienie. Ważny jest także 
oddech. Regularne ćwiczenia dają wielką ulgę w pracy. 
Nie mam problemów nawet, gdy przez wiele godzin 
uczestniczę w próbach mówionych. Nie przychodzi mi 
to jednak łatwo, bo kiedyś bardzo dużo paliłam. Teraz 
ponoszę karę za łajdactwa i cierpię. Nic za darmo. 
Tylko dzięki lekarzom, medycynie i wzmożonej 
dyscyplinie udaje mi się trwać. 

Mam w sobie potrzebę precyzji. Oczyszczenie rzęs 
z kleju po charakteryzacji teatralnej to misterna 
robota, żeby nie uszkodzić i czyścić włosek po włosku. 
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Zawsze żyłam w bardzo wielkiej dyscyplinie. Praca w teatrze nie może mi 
tego zakłócić. Niezależnie od tego, jak bardzo jestem zajęta i zmęczona, 
nigdy nie zrezygnuję z jogi czy ćwiczeń głosu. Trzeba nad sobą pracować. 

Zawsze uwielbiałam ludzi, ale nigdy nie miałam czasu na spotkania 
z przyjaciółkami. Gdy już znalazłam chwilę dla siebie, wolałam robić na 
drutach, szydełkować czy wyszywać firanki. - Trudno współczesnej 
kobiecie uwierzyć, jak bardzo te czynności potrafią odprężać, prawda? 

Trzeba się starać pozostać tym, kim się było i żyć zgodnie z naukami, jakie 
wyniosło się z domu. Te wartości są, oczywiście, przeróżne. I duchowe 
i materialne. Można o tym rozprawiać tygodniami, latami, nawet całe 
życie. I powinno się to robić, bo im szybciej człowiek zauważy pewne 
nieprawidłowości, tym prędzej może je skorygować. Teraz wszystko 
zmienia się lawinowo - obrazy, energia, ekspresja. Nie mówiąc o języku 
polskim, który został bardzo zabrudzony. Taka przyszła epoka czy - jak 
niektórzy mówią - "moda", że mówi się niechlujnie, wręcz po chamsku, 
z paskudnym akcentem językowym. Zresztą zmiany widać na każdym 
kroku. Gdy coś się psuje, trzeba to wyrzucić, bo już nie ma części 
zamiennych. To coś niezwykłego. Nie wiem, kiedy ludzie się zatrzymają. 
Z drugiej strony coraz większej wartości nabierają inne rzeczy: antyki 
i przedmioty sprzed lat. 
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Bardzo cenię przedmioty. One starzeją się razem ze 
mną. Są świadkami moich codziennych czynności . 
Mam rzeczy, które należały do moich rodziców. 
Resztę, niestety, pochłonęła, wojna. Ale wierzę, że nie 
zniszczyły ich ogień czy bomby. Oczka czujnie mi 
chodzą, czy aby nie natknę się na jakiś znajomy 
przedmiot, gdzieś, na końcu świata. 

Zachowuję przedmioty będące dla mnie ważnym 
znakiem czasu. Mam naparstek wyniesiony z pow
stania warszawskiego. Chyba istnieje jeszcze 
fragment rolki papieru toaletowego, który tuż po 
wojnie dostawaliśmy z UNRRY, wraz z płynną parafiną, 
i używaliśmy jako środki do demakijażu. O innych, 
szlachetniejszych "kosmetykach" w tamtych czasach 
nikomu się nawet nie śniło. Zachowałam też z tamtych 
lat flakonik z kroplą, pewnie już zgęstniałą, perfum 
"Soir de Paris". 

Jako aktorzy jesteśmy materiałem dla naukowców, 
medycyny, dla lekarzy ... Przecież na scenie, podczas 
akcji często dochodzi do potężnych kontuzji. Aktor 
jest jak pod narkozą, łamie paluszek i nie czuje bólu. 

Każdy z nas bywa dotknięty niemocą. Moja matka 
często mówiła, że oczy ma na mokrym miejscu. Więc 
wszelkimi sposobami starałam się, by te moje oczy nie 
były na mokrym miejscu. Dlatego je malowałam. I im 
większa emocja, tym ja ciszej mówię. To chowanie 
emocji wyniosłam z domu. Matka ciągle powtarzała: 
twoje humory, zły nastrój, twoje smutki sama musisz 
likwidować, bo to nikogo nie interesuje. Niby dlaczego 
innych masz obarczać swoimi kłopotami. Przecież 
problemy są od tego, by je rozwiązywać, a nie załamy
wać się. 

O mnie będą robić spektakle po mojej śmierci. Mówiąc 
zaś serio, uznałam, że monodram „Błękitny diabeł", 
zapis rozmów Remigiusza Grzeli z sekretarką Marleny, 
jest niemal lustrzanym odbiciem moich losów. I jej, 
i moją potęgą, królestwem, był film. 

Charakterologicznie nie byłyśmy do siebie podobne, 
ale jej i moje aktorstwo w pewnym sensie charak
teryzuje epoki, w których przyszło nam żyć. 
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Wybrałam tekst Remigiusza Grzeli, bo wszystko mi się w nim zgadza. 
Marlena była wtedy dokładnie w moim wieku, też kochała śpiewać i też 
kochała ją kamera. Różnimy się tylko tym, że ona grała przez całe swoje 
życie. Grała do końca nawet przed samą sobą. Ja tego nie robię, bo 
pewien rodzaj kontroli, pozwalający mi nie przenosić osobowości postaci 
scenicznych na życie, wyniosłam ze studia Iwona Galla. Do dzisiaj bardzo 
się pilnuję, żeby tego nie robić. Choć widzę czasami u kolegów aktorów, iż 
nie udaje im się przed tym uciec. 

Nigdy nie grałam do końca 
siebie . Zawsze to sprawa 
wypracowanego stylu, war
sztatu, techniki, scenicznej 
gry. Mówiąc obrazowo, kiedy 
miałam zagrać Zerzabellę, 
uruchomiłam w swojej wyo
braźni porcelanową figurkę, 
która w odpowiedni sposób się 
porusza. Ona wirowała bardzo 
precyzyjnie, jak mechaniczna 
zabawka. Tu przydały mi się 
też lekcje pantomimy. 

Nigdy nie miałam marzeń, żeby zagrać na przykład Ofelię. l\lie wiem, co 
mnie jeszcze czeka. Są osoby które twierdzą, że na starość wraca się do 
dzieciństwa. W dzieciństwie dwa, trzy lata różnicy między dziećmi to 
przepaść. Widzę po swoich koleżankach, że w naszym pokoleniu te 
różnice są równie ekstremalne. Podobno do osiemdziesiątki wszystko jest 
w porządku, dopiero później zaczyna się psuć. Wiem, że nie ma reguły . 
Kiedyś usłyszałam, że gdy przeskoczy się dwie siódemki (77), czyli dwie 
siekierki, to później żyje się długo i szczęśliwie. Nie byłam pewna, czy 
doczekam tych siekierek . Doczekałam i żyję. Mam teraz nowy cel. Doktor 
Michał Sadowski, mój serdeczny przyjaciel, oświecił mnie, że teraz muszę 
przeskoczyć trzy kaktusy, czyli 111. 

No, nie wiem, jak to będzie„. 
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Wypowiedzi pochodzą z tekstów: 

Katarzyny Troszczyńskiej 

Magdaleny Zaliwskiej 

Donaty Subbotko 

Magdaleny Łukaszewicz-Rigamonti 

Kuby Zajkowskiego 

Danuty Kuleszyńskiej 

Jolanty Ciosek 

Magdy Huzarskiej-Szumiec 

Hanny Dobrzyńskiej 

Dariusza Zaborka 

Jana Bończy-Szabłowskiego 
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przegląd kariery 
teatralnej i filmo ej 

Barbary Krafftówny 
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Mickiewiczowskie ballady 
wg Mickiewicz Adam 

reżyseria: Gall Halina 
teatr: Teatr Wybrzeże Gdynia 

data premiery: 1946-10-06 

Homer i Orchidea 
Gajcy Tadeusz 

postać: Rybaczka 
reżyseria : Gall Iwo 

teatr: Teatr Wybrzeże Gdynia 
data premiery: 1946-11-20 

W małym domku 
Rittner Tadeusz 

postać: Kasia 
reżyseria: Gall Iwo 

teatr: Teatr Wybrzeże Gdynia 
data premiery: 1946-12-14 

z piosenką przez wieś 
Piosenki i tańce 

reżyseria: Gołębska Barbara 
teatr: Teatr Wybrzeże Gdynia 

data premiery: 1946-12-26 

Jak wam się podoba 
Shakespeare William 

postać: Kasia 
reżyseria: Gall Iwo 

teatr: Teatr Wybrzeże Gdynia 
data premiery: 1947-05-13 
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Temperamenty 
Cwojdziński Antoni 

postać: Stefcia 
reżyseria: Gall Iwo 

teatr: Teatr Wybrzeże Gdynia 
data premiery: 1947-12-13 

Król włóczęgów 
MacCarthy J.H. 

postać: Maria,dama dworu 
reżyseria: Gall Iwo 

teatr: Teatr Wybrzeże Gdynia 
data premiery: 1948-02-10 

Trzech synów i córka 
Ferdinand Roger 

postać: Krystyna 
reżyseria: Gall Iwo 

teatr: Teatr Wybrzeże Gdynia 
data premiery: 1948-04-15 

Wesele 
Wyspiański Stanisław 

postać: Haneczka 
reżyseria: Gall Iwo 

teatr: Teatr Wybrzeże Gdynia 
data premiery: 1948-06-12 

Wiśniowy sad 
Czechow Antoni 

postać: Basia 
reżyseria: Gall Iwo 

teatr: Teatr Wybrzeże Gdynia 
data premiery: 1948-10-30 
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Tu mówi Tajmyr 
Isajew K., Galicz A. 

postać: Śpiewaczka 
reżyseria : Gallowa Halina 

teatr: Teatr Wybrzeże Gdańsk 
data premiery: 1949-02-15 

Ja kocham cały naród 
Wieczór poetycki 

reżyseria: Gall Halina 
teatr: Teatr Wybrzeże Gdańsk 

data premiery: 1949-05-28 

Pigmalion 
Shaw George Bernard 

postać: Klara 
reżyseria: Gall Iwo 

teatr: Teatr Wybrzeże Gdańsk 
data premiery: 1949-06-11 

Ja kocham cały naród 
Barnaś Kazimierz scenariusz 

reżyseria: Gallowa Halina 
teatr: Teatr Wybrzeże Gdańsk 

data premiery: 1949-06-29 

Przeplataj słowem serca ludzi 
Barnaś Kazimierz scenariusz 

reżyseria: Gal Iowa Halina 
teatr: Teatr Wybrzeże Gdańsk 

data premiery: 1949-06-29 
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Wiśniowy sad 
Czechow Antoni 

postać: Waria 
reżyseria: Gall Iwo 

teatr: Teatr im. Jaracza Łódź 
data premiery: 1949-11-05 

Śluby panieńskie 
Fredro Aleksander 

postać: Klara 
reżyseria Wiercińska Maria 

: Teatry Dramatyczne 
teatr: (Teatr Kameralny) Wrocław 

data premiery: 1951-01-25 

Jak wam się podoba 
Shakespeare William 

postać: Audrey 
reżyseria: Wierciński Edmund 

teatr: Teatry Dramatyczne 
(Teatr Polski) Wrocław 

data premiery : 1951-03-03 

Skąpiec 

Moliere 
postać: Eliza 

reżyseria : Broniewska Maryna 
teatr: Teatry Dramatyczne 

(Teatr Kameralny) Wrocław 
data premiery: 1951-05-15 

Małżeństwo Kreczyńskiego 
Suchowo-Kobylin Aleksander 

postać: Ludka 
reżyseria: Wierciński Edmund 

teatr: Teatry Dramatyczne 
(Teatr Polski) Wrocław 

data premiery: 1951-12-22 
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Magazyn mód 
Kryłow Iwan 

postać: Masza 
reżyseria: Bugajski Stanisław 

teatr: Teatry Dramatyczne 
(Teatr Kameralny) Wrocław 

data premiery: 1952-07-27 

Tor przeszkód 
Szumańska E., Łoś S 

postać: Baśka 
reżyseria: Bugajski Stanisław 

teatr: Teatr Nowej Warszawy 
Warszawa 

data premiery: 1953-01-01 

Śluby panieńskie 
Fredro Aleksander 

postać: Klara 
reżyseria: Wiercińska Maria 

teatr: Teatr Nowej Warszawy 
Warszawa 

data premiery: 1953-06-27 

Magazyn Małgorzaty Charette 
Januszewska Hanna 

postać: Franciszka 
reżyseria: Szydłowska Natalia 

teatr: Teatr Nowej Warszawy 
Warszawa 

data premiery: 1953-11-28 

Studencka miłość 
Dychawiczny Włodzimierz 

postać: Nastusia 
reżyseria: Bugajski Stan i sław 

teatr: Teatr Młodej Warszawy 
Warszawa 

data premiery: 1955-10-13 
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Szczęśliwe dni 
Puget Claude Andre 

postać: Pernette Laprade 
reżyseria: Cygler Tadeusz 

teatr: Teatr Estrada Warszawa 
data premiery: 1956-05-20 

Jim i Jill 
Grey Clifford, Newman Greatrex 

postać: Jill 
reżyseria: Pawłowski Kazimierz 

teatr: Teatr Komedia Warszawa 
data premiery: 1957-01-27 

Iwona, księżniczka Burgunda 
Witold Gombrowicz 

postać: Iwona 
reżyseria: Mikołajska Halina 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1957-11-29 

Pan Puntila i jego sługa Matti 
Brecht Bertolt 

postać: Liza 
reżyseria: Swinarski Konrad 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1958-08-28 

Parady 
Potocki Jan 

postać: Zerzabel/a 
reżyseria: Banacka Ewa 

teatr : Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1958-11-29 
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Księżniczka Turandot 
Gozzi Carlo 

postać: Turandot 
reżyseria: Swinarski Konard 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1959-05-03 

Proces w Salem 
Miller Arthur. 

postać: Abigail Williams 
reżyseria: Rene Ludwik 

teatr : Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1959-11-11 

W małym dworku 
Witkiewicz Stanisław Ignacy 

postać: Zosia 
reżyseria : Laskowska Wanda 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1959-12-16 

Ptaki 
Jarecki A., Osiecka A. 

postać: Słowiczka 
reżyseria: Swinarski Konrad 

teatr : Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery : 1960-03-19 

Uczta morderców 
Wydrzyński Andrzej 

postać: Hanka 
reżyseria: Laskowska Wanda 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1960-08-01 
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Indyk 
Mrożek Sławomir 

postać: Laura 
reżyseria: Bogdański Zbigniew 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1961-10-01 

Dziewiąty sprawiedliwy 
Jerzy Jurandot 

postać: Jeracha 
reżyseria: Rene Ludwik 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1963-06-27 

Letnicy 
Gorki Maksym 

postać: Olga 
reżyseria: Rene Ludwik 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1964-02-07 

Kurka wodna 
Witkiewicz Stanislaw Ignacy 

postać: Elżbieta Frake-Prawacka 
(kurka) 

reżyseria: Laskowska Wanda 
teatr: Teatr Narodowy Warszawa 

data premiery: 1964-10-15 

Żywot Józefa 
Mikołaj Rej 

postać: Achiza 
reżyseria: Dejmek Kazimierz 

teatr: Teatr Narodowy Warszawa 
data premiery: 1965-04-03 
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Jan Maciej K.Wścieklica 
Witkiewicz Stanisław Ignacy 

postać: Wanda Lektorowiczówna 
reżyseria: Laskowska Wanda 

teatr: Teatr Narodowy Warszawa 
data premiery: 1966-03-19 

Poczta się myli 
Tym Stanisław 

postać: Danuta Wiśniewska 
reżyseria: Cywińska Izabella 

teatr: STS Warszawa 
data premiery: 1966-10-05 

Cieżkie czasy 
Michał Bałucki 

postać: Natalka 
reżyseria : Dejmek Kazimierz 

teatr: Teatr Narodowy Warszawa 
data premiery: 1968-03-16 

Sen nocy letniej 
Shakespeare William 

postać: Tytania 
reżyseria: Laskowska Wanda 

teatr: Teatr Narodowy Warszawa 
data premiery: 1968-07-20 

Róbmy coś 
Gozdawa Z., Stępień W. 

reżyseria: Stanislawska Stanisława 
teatr: Teatr Syrena Warszawa 

data premiery: 1969-02-27 
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Lord z walizki 
Wilde Oscar wg 

postać: Cecylia Cardew 
reżyseria: Tobiasz Zdzisław 

teatr: Teatr Syrena Warszawa 
data premiery: 1969-06-21 

Play Strindberg 
Durrenmatt Friedrich 

postać: Alicja 
reżyseria: Wajda Andrzej 

teatr: Teatr Współczesny Warszawa 
data premiery: 1970-03-19 

Matka 
Stanisław Ignacy Witkiewicz 

postać: Dorota 
reżyseria: Axer Erwin 

teatr: Teatr Współczesny Warszawa 
data premiery: 1970-06-20 

Macbett 
Eugene Ionesco 

postać: Lady Macbett, Lady Duncan, 
I Wiedźma 

reżyseria: Axer Erwin 
teatr: Teatr Współczesny Warszawa 

data premiery: 1972-06-22 

Król Jeleń 
Gozzi Carlo 

postać: Smeraldina 
reżyseria: Pampiglione Giovanni 

teatr: Teatr Współczesny Warszawa 
data premiery: 1972-11-10 
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Garbus 
Mrożek Sławomir 

postać: Onka 
reżyseria: Dejmek Kazimierz 

teatr: Teatr Nowy Łódź 
data premiery: 1975-12-14 

Wiśniowy sad 
Czechow Antoni 

postać: Szarlotta 
reżyseria: Prus Maciej 

teatr: Teatr Współczesny Warszawa 
data premiery: 1976-05-06 

Pan Jowialski 
Fredro Aleksander 

postać: Szambelanowa 
reżyseria: Kreczmar Jerzy 

teatr: Teatr Współczesny Warszawa 
data premiery: 1977-06-23 

Remi-Dżin 

Coburn Donald L. 

postać: Fonsja Dorsey 
reżyseria: Stroux Karl Heinz 

teatr: Teatr Współczesny Warszawa 
data premiery: 1979-03-10 

Skiz 
Zapolska Gabriela 

postać: Lulu 
reżyseria: Zatorski Witold 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1981-02-18 
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Koriolan 
Shakespeare William 

postać: Wolumnia 
reżyseria: Kelm Krzysztof 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 1982-10-31 

Matka 
Witkiewicz Stanisław Ignacy 

(Safe Harbor Theater 
Los Angeles) 

postać: Matka 
teatr: za granicą 

data premiery: 1983-09-23 

Biesiada u hrabiny Kotłubaj 
Gombrowicz Witold 

postać: Hrabina Kotłubaj 
reżyseria: Hackett Michael 

teatr: University of California, 
Los Angeles 

data premiery: 1996 

Medytacje o dziewictwie 
Gombrowicz Witold 

postać: Alicja 
reżyseria: Hackett Michael 

teatr: University of California, 
Los Angeles 

data premiery: 2004-09-14 

Błękitny diabeł 

Grzela Remigiusz 
postać: Marlena Dietrich 

reżyseria: Opalski Józef, 
Krafftówna Barbara 

teatr: przedstawienie impresaryjne 
data premiery: 2006-10-24 
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Peer Gynt. Szkice z dramatu 
Henryka Ibsena - Henryk Ibsen 

postać: Matka 
reżyseria: Miśkiewicz Paweł 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 2007-09-22 

Alicja 
Wg Lewisa Carrolla 

postać: Alicja I 
reżyseria: Miśkiewicz Paweł 

teatr: Teatr Dramatyczny Warszawa 
data premiery: 2008-10-14 

Oczy Brigitte Bardot 
Grzela Remigiusz 

postać: Anastazja 
reżyseria: Kowalewski Maciej 

teatr: Teatr na Woli Warszawa 
data premiery: 2008-12-05 
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1996 - BABCIA NA JABŁONI 
(Babcia), 

1995 - AGNIESZKA SKRAWEK NIEBA 
(Babcia; Wróżka), 

1994-1995 - SZCZĘŚCIE NA TELEFON 

1994 - OGRODNIK I JEGO CHLEBODAWCY 
(Pani), 

1994 - CO SIĘ WŁAŚCIWIE STAŁO BETTY 
LEMOl\J7 

1993 - PAT 
(Żona), 

1981 - PARAGRAF 4 
(Pielęgniarka), 

1980 - ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA (1980) 
(Linda), 

1979 - BETTY w MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 
(Betty), 

1976 - CZTERDZIEŚCI KARATÓW 
(Liza), 

1974 - DOM KOBIET (1974) 
(Róża), 

1972 - KOCHANEK (1972) 
(Ona), 

1972 - FATALNA KOBIETA 
(Lottie Maxin), 

1972 - DWA TEATRY (1972) 
(Laura), 

1971 - WIZYTA STARSZEJ PANI (1971) 
(Klara Zachanassian), 

1969 - MIESZCZANIN SZLACHCICEM (1969) 
(Pani Jourdain), 

1968 - SANTA CLAUS 
(Żona), 

1968 - PRÓBA GENERALNA (Mularczyk A.) 
(Córka), 
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1968 - NIE MA TAKIEGO PROBLEMU 
(Ona), 

1967 - ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU 
(1967) (Kamilla), 

1967 - NOMINACJA 
(Ania), 

1966 - AMFITRYON (Zabłocki F.) 
(Kleantis), 

1965 - FREUDA TEORIA SNÓW (1965) 
(Ona), 

1964 - MĄŻ I ŻONA (1964) 
(Justysia), 

1962 - SZKLANKA WODY (1962), 

1961 - PRZESADA 
(Beatka), 

1961 - MISTRZ PIOTR PATHELIN, 

1961 - ARLEKINADA (1961) 
(Fishlock), 

1960 - OBRAZKI ŚPIEWAJĄCE, 

1959 - PIGMALION (1959), 

1958 - OPERA ZA TRZY GROSZE (1958) 
(Lucy), 

1958 - NOWY DONKISZOT (1958) 
(Małgorzata) 
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2008 - OSTATNIA AKCJA 
("Goga"), 

2007 - RYŚ 
(wicehrabina), 

2007 - DANIEL NIE ŻYJE (81) w NIANIA 
(babka Matylda), 

2007 - MIŁOŚĆ O ZMIERZCHU (300) 
w NA DOBRE I NA ZŁE 
(Halina Barlicka), 

2007 - 531, 533, 534 w M JAK MIŁOŚĆ 
(Łucja, matka Antka), 

2006 - KTO NIGDY NIE ŻYŁ. . . 
(matka Jarka), 

2003 - DWIE BABCIE ( 155) 
w NA DOBRE I l\JA ZŁE 
(Nela), 

2002 - KRÓL PRZEDMIEŚCIA 
(matka Kowalskich), 

2001 - WIĘZY KRWI (serial tv) 
(Wiktoria, matka Józefa), 

1993 - SKUTKI NOSZENIA KAPELUSZA 
W MAJU 
(Zofia, matka Mateusza), 

1993-1994 - BANK NIE Z TEJ ZIEMI 
(Leokadia, siostra Henryka), 

1982 - NA TROPACH BARTKA 
(pani Elżbieta, opiekunka dzieci), 

1981 - FILIP Z KONOPI 
(Zosia, żona profesora), 

1980 - KŁUSOWNIK 
(pani Elżbieta, opiekunka dzieci), 

1978 - BOLZANO (9) w ŻYCIE NA GORĄCO 
(Irena Strzałkowska, polska turystka) 
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1978 - PŁOMIENIE 
(ciotka), 

1977 - GRANICA 
(wojewodzina), 

1975 - DIE UBERLEBENDE 
(Teresa Gadomska), 

1973 - WIELKA MIŁOŚĆ BALZAKA 
(Luiza Brignol, kochanka Balzaca; 
rola Colette Renard), 

1971 - KŁOPOTLIWY GOŚĆ 
(Barbara, żona Piotrowskiego), 

1970 - KSIĄŻĘ SEZONU 
(Stefa, właścicielka pensjonatu 
"Paradis"), 

1970 - KLIN (17), PIERŚCIENIE (18), 
DOM (21) w CZTEREJ PANCERNI I PIES 
(Honorata), 

1969 - HETMAŃSKI ORDYNANS (2), 
ZRĘKOWINY PANA MICHAŁA (3), 
CZTERY SERCA (4), MĄŻ BASI (5) 
w PRZYGODY PAl\JA MICHAŁA 
(pani Makowiecka, 
siostra Wołodyjowskiego), 

1969 - DALEKI PATROL (16) w CZTEREJ 
PANCERNI I PIES 
(Honorata), 

1968 - PRZYGODA Z PIOSEl\IKĄ 
(madame Michaud, 
właścicielka pensjonatu), 

1968 - PRZEKŁADANIEC 
Obsada dubbingu (pastor z kobiecym 
głosem; rola Tadeusza Plucińskiego; 
nie występuje w czołówce) 
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1966 - SZYFRY 
(Jadwiga), 

1966 - PRZYGODA CZWARTA CZYLI 
NIEPRAWDOPODOBNE SKUTKI 
WAGARÓW POSPOLITYCH CZYLI 
POWTÓRNE SPOTKANIE ... (4), 
PRZYGODA PIĄTA CZYLI TAJEMNICZE 
ZNIKNIĘCIE CZEŚKA PAJKERTA (5), 
PRZYGODA SZÓSTA CZYLI AKCJA 
"LWIA PASZCZA" PROWADZI ŚLADAMI 
NIESZCZEGÓLNEGO 
NIE DO KRYJÓWKI. .. (6) 
w NIEWIARYGODNE PRZYGODY 
MARKA PIEGUSA 
(matka Marka), 

1966 - DON GABRIEL 
(Florentyna), 

1966 - CIERPKIE GŁOGI 
(Marta Szymańska), 

1964 - UPAŁ 
(Barbarka), 

1964 - RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE 
(Camilla de Tormez, macocha Paszeki), 

1963 - ICH DZIEŃ POWSZEDNI 
(lekarka Michaśka), 

1962 - JUTRO PREMIERA 
(suflerka "Flapcia"), 

1962 - JAK BYĆ KOCHANĄ 
(Felicja), 

1961 - ZŁOTO (1961) 
(barmanka Zosia), 

1961 - DZIŚ W NOCY UMRZE MIASTO 
(Iza) 
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1960 - WALET PIKOWY 
(sekretarka w "Animie"; 
nie występuje w czołówce), 

1960 - NIKT NIE WOŁA 
(Niura), 

1958 - POPIÓŁ I DIAMENT 
(Stefka, narzeczona Staszka Gawlika), 

1957 - DESZCZOWY LIPIEC 
(Zofia Karpińska), 

1953 - SPRAWA DO ZAŁATWIENIA 
(urzędniczka w Centrali; 
nie występuje w czołówce) 
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Brigitte Bardot 
Brigitte Bardot ("BB"), wł. Brigitte Anne Marie Bardot (ur. 28 
września 1934 w Paryżu, wzrost 173 cm) - francuska aktorka 
filmowa, legenda kina, modelka, seksbomba lat 50. i 60. XX w. 
Rodzice to Louis 'Pilou' Bardot (przemysłowiec) i Anne Marie 'Toty' 
Mucel (pradziadek Bartosz, pochodzi podobno spod Częstochowy). 
Debiutowała w filmie "Le Trou Normand". Czterokrotnie zamężna: 
Roger Vadim (20.12.1952 - 6.12.1957), Jacques Charrier 
(18.06.1959 - 20.11.1962, syn Nicholas ur. 11.01.1960), Gunter 
Sachs (14.07.1966 - 1.10.1969), oraz Bernard d'Ormale, z którym 
pozostaje w związku do dzisiaj (ślub 16.08.1992) 

Rola w wyreżyserowanym przez pierwszego męża filmie „Et Dieu.„ 
crea la femme" (I Bóg stworzył kobietę) ze słynną, nasyconą 
erotyzmem sceną aktorki tańczącej boso na stole przyniosła jej 
sławę i spowodowała istotną zmianę w podejściu do tematów 
erotycznych w kinie światowym, o powodzeniu filmu stanowiły jej 
uroda i sex-appeal. 

Wycofała się z pracy dlas filmu w 1974 na dzień przed swoimi 40 
urodzinami (po występach w ponad 50 filmach i nagraniu kilku płyt z 
Serge'em Gainsbourgiem, który to właśnie dla niej napisał swój 
słynny, wówczas obrazoburczy przebój „Je t'aime... moi, non 
plus ... ") i zajęła obroną praw zwierząt. Prowadzi w Paryżu Fundację 
Brigitte Bardot. Jest najsłynniejszą mieszkanką Saint-Tropez. 
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1952 - Le Trou normand 
1952 - Les Dents longues (Długie zęby) 
1952 - Manina, la fille sans voile 
1953 - Un acte d'amour (Ich wielka 
miłość) 
1953 - Le Portrait de son pere 
1954 - Si Versailles m'etait conte 
(Gdyby Wersal mógł mi odpowiedzieć) 
1954 - Tradita 
1955 - Doctor at Sea 
1955 - Le Fils de Caroline cherie (Syn 
kochanej Karoliny) 
1955 - Futures vedettes 
1955 - Frou-Frou 
1955 - Les Grandes manoeuvres 
(Wielkie manewry) 
1955 - La Lumiere d'en face 
1956 - Mio figlio Nerone (Mój syn Neron) 
1956 - En Effeuillant la marguerite 
(Stokrotka) 
1956 - Helen of Troy (Helena Trojańska) 
1956 - Cette sacn~e gamine (Nieznośna 
dziewczyna) 
1956-1965 - Cinepanorama jako Ona 
sama - 1956 
1956 - Et Dieu„ . crea la femme (I Bóg 
stworzył kobietę) 

1956 - La Mariee est trop belle 
1957 - Les Bijoutiers du clair de lune 
(Księżycowi jubilerzy, Jubilerzy światła 
księżycowego) 
1957 - Une Parisienne (Paryżanka) 
1958 - En cas de malheur (Na wypadek 
nieszczęścia) 

1958 - La Femme et le pantin (Kobieta i 
lalka) 
1959 - Babette s'en va-t-en guerre 
(Babette idzie na wojnę) 
1959 - Voulez-vous danser avec moi 
1960 - L'Affaire d'une nuit (nie 
wymieniona w czołówce) 
1960 - La Verite (Prawda) 
1961 - Amours celebres (Sławne 
miłości) 

1961 - La Bride sur le cou (Kłopotliwa 
narzeczona) 
1962 - Le Repos du guerrier 
(Odpoczynek wojownika) 
23 kwietnia 1962 - Lykke og Krone, tv 
dok. - jako Ona sama 
1962 - Vie privee (Życie prywatne) 
1963 - Le Mepris (Pogarda) 
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1964 - Une ravissante idiote 
(Czarująca idiotka) 
1964 - Paparazzi jako Ona sama 
1964 - Bardot et Godard jako Ona 
sama 
1965 - Marie Soleil (niewymieniona w 
czołówce) 
1965 - Viva Maria! 
1965 - Dear Brigitte (Droga Brigitte) 
jako Ona sama 
1965 - The Love Goddesses (Boginie 
miłości) jako Ona sama 
1965 - Tentazioni proibite jako Ona 
sama 
1966 - Masculin, feminin: 15 faits 
precis (Męski, żeński: 15 scen z życia, 
niewymieniona w czołówce) 
1966 - B.B. in USA jako Ona sama 
1967 - A coeur joie (Dwa tygodnie we 
wrześniu) 
1967 - Special Bardot jako Ona sama 
1968 - Shalako 
1968 - Histoires extraordinaires 
(Historie niesamowite) . 
1968 - Tre passi nel deliria (Trzy kroki 
w szaleństwo) 
1969 - L'Ours et la poupee 
(Niedźwiedź i laleczka) 
1969 - Les Femmes (Kobiety) 
1970 - Les Novices 
1970 - Sylvissima jako Ona sama 
1971 - Boulevard du Rhum (Bulwar 
Rumu) 
1971 - Les Petroleuses (Królowe 
Dzikiego Zachodu) 
1972 - Film Portrait jako Ona sama 
1973 - L'Histoire tres bonne et tres 
joyeuse de Colinot Trousse-Che~ise. 
(Bardzo ładna i bardzo wesoła historia 
Colinota Trousse-Chemise) 
1973 - Don Juan ou Si Don Juan etait 
une femme„ . (Gdyby Don Juan był 
kobietą) 

1975 - Il Sorriso del grande tentatore 
(Uśmiech kusiciela) 

SŁY 
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Wielka Księżna Anastazja Mikołajewna (ur. 5 czerwca 1901) przez 
rodzinę zwana Anaszką, najmłodsza córka Mikołaja i Aleksandry. Miała 
blond włosy o rudawym odcieniu, „roziskrzone" oczy i ciemne niemal 
stykające się ze sobą brwi. Była niska i pulchna jeszcze w wieku 
siedemnastu lat. W rodzinie przypadła jej rola buntownika, bywała 
złośliwa i uparta. Komicznie, a czasem uszczypliwie naśladowała mowę i 
maniery ludzi, którzy ją otaczali. 

Nazywana przez rodziców „Schwibsik", co znaczy „chochlik", wchodziła 
na drzewa i odmawiała zejścia, dopóki sam car Mikołaj nie kazał jej tego 
zrobić. 

Uwięzienie i śmierć rodziny carskiej 
Po abdykacji (15 marca 1917) Mikołaj Romanow wraz ze swoją rodziną 
przebywał w areszcie domowym, początkowo w Carskim Siole, potem w 
Tobolsku, a w końcu w Jekaterynburgu. W mieście tym zostali uwięzieni 
w domu inżyniera Nikołaja Ipatiewa - tzw. domu specjalnego 
przeznaczenia, otoczonym wysokim drewnianym płotem. 
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Decyzję o egzekucji rodziny carskiej podjęło kierownictwo bolszewików 
prawdopodobnie na początku lipca 1918. 12 lipca formalną decyzję 
o rozstrzelaniu cara podejmuje kontrolowany przez bolszewików 
Urałsowiet. 16 lipca zgodę wydaje na polecenie Lenina - Jakow 
Swierdłow, przewodniczący Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu 
Wykonawczego Rad. W tym czasie spodziewano się rychłego wejścia do 
Jekaterynburga wojsk Korpusu czeskiego i wojsk białej armii. 

ANAS 
CZY 
ANASTAZJA 
ROMANOW? 

• 

16 lipca 1918 cała rodzina położyła się spać około godziny 23. Krótko po 
północy, już 17 lipca, dowódca domu - Jakow Jurowski (były 
zegarmistrz i fotograf) obudził całą rodzinę i kazał wszystkim zejść do 
piwnicy, rzekomo z powodu grożącego im niebezpieczeństwa. Zgodnie 
z poleceniem Jurowskiego cała carska rodzina - car, jego żona, cztery 
córki oraz syn, a także przyboczny lekarz doktor Jewgienij Botkin oraz 
trzy osoby z dobrowolnej służby: kucharz Iwan Charitonow, 
kamerdyner Aloizij Truppa i pokojówka Anna Demidowa, znaleźli się 
w małym pokoiku w piwnicy domu Ipatiewa. 
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Jurowski zgodził się nawet przynieść dwa krzesła, na których zasiedli 
Aleksandra Fiodorowna oraz słabowity carewicz Aleksy. Po odczytaniu 
przez Jurowskiego uzgodnionego wcześniej tekstu podanego j ako 
wyrok ~szystkie zgro"!'ladz~n~ osoby zostały zastrzelone przez 
Juro~sk1ego, M. A. M1edw1ed1ewa (członek kolegium Uralskiego 
Komitetu Centralnego), G. P. Nikulina. (zastępca Jurowskiego), 
P. Z. Jermakowa (komendanta ochrony) 1 szeregowych ochroniarzy 
prawdopodobnie Węgrów lub Łotyszy ' 

Ostatnie zdjęcie Carskiej Rodziny 

~iała . z~stały następnie załadowane na samochód ciężarowy 
1 wyw1ez1one do lasu, na uroczysko "czterej bracia". Tam zwłoki zostały 
rozebrane (w czasie tej czynności na ziemię wysypywało się wiele 
drog~c~nnych kamieni zaszyt~ch w ub~aniach członków rodziny 
cars~1ej), o,blane ~wasem, pocw1artowane 1 wrzucone do nieczynnych 
szybow, ktore znajdowały się na polanie. Według relacji z ekshumacji 
prowad~onyc~ pod k?mec XX ~· w ~opalni, po odkryciu w niej 
szc~ą~k?w, me zna!ez1ono ludzkich kosci wskazujących na złożenie 
w mej ciał Aleksego 1 Anastazji lub Marii, najmłodszych potomków cara. 
Szcz~tki ~leksego i Marii zostały znalezione w 2007 roku w Rosji, 
P?tw.1erdz1ły to t~sty DNA zrobione w USA. Na jednej ze ścian 
p1~m~nego poko~ku do_mu Ipatiewa znaleziono później napisany 
~owk1em następujący,. nieco zmodyfikowany, dwuwiersz z Heinego: 
Belsatzar war m selb1ger Nacht von seinen Knechten umgebracht" 

(Baltazar został tej nocy przez sługi swe zabity). 

Anna Anderson (ur. 22 grudnia 1896 zm. 4 lutego 1984) W 1920 roku 
wyłowiono ją z kanału w Berlinie. Mówiła, że próbowała popełnić 
samobójstwo. z powodu jej wschodniego akcentu została 
zarejestrowana jako bezimienny uchodźca z Rosji płci żeń~ki~j. W 
czasie leczenia w szpitalu psychiatrycznym w Dalldorf bez1m1enna 
pensjonariuszka wielokrotnie dawała sygnały, że może być uratowaną 
córką Romanowów. 

Tłumaczyła później, że przyjechała do Berlina pociągiem, bo chciała 
odwiedzić swoją „ciotkę, księżną Irenę", starszą siostrę „matki". Jednak 
zwlekała, by pójść do pałacu, bo bała się, że nikt jej tam nie rozpozna i 
że zostanie potępiona za urodzenie nieślubnego dziecka. Ze wstydu i z 
rozpaczy skoczyła więc z mostu do Kanału Landwehr. 
Jednak sprawa odnalezienia „córki Romanowów" stała się głośna 
dopiero w 1922 roku, kiedy zaczęły się nią interesować różne kręgi 
związane z rosyjską arystokracją. Nazwano ją Anna Anderson. Jej 
wersja wydarzeń znalazła grono wiernych wyznawców. Jako pierwsza, 
która miała rozpoznać córkę cara, pojawiła się w szpitalu baronowa 
Buxhoeveden, niegdyś należąca do Rosyjskie~o Dworu. Ki~dy 
stwierdziła , że kobieta jest zbyt niska jak na corkę Romanowow, 
Tatianę, Anna Anderson zdziwiona powiedziała, że nie twierdziła nigdy, 
że jest Tatianą, tylko Anastazją. 

Annę cechowała niezwykła arogancja i agresja . Zaczęło to budzić 
podejrzenia . Anna nie umiała mówić po rosyjsku, chociaż doskonale 
rozumiała ten język. W 1933 wszczęto postępowanie sądowe dla 
udowodnienia jej tożsamości. W 1965 zakończyło się ono niekorzystnie 
dla Anny. W 1968 poślubiła historyka i milionera Johna Manahana. 

Już w latach dwudziestych krążyła plotka iż Anderson to robotnica rolna 
Franciszka Szanckowska. Przeprowadzone po śmierci Anny Anderson 
badania DNA wykluczyły, aby była ona spokrewniona z rodziną 
Romanowów. 

Anna Anderson - Franciszka Szanckowska stała się bohaterką wielu 
książek, filmów dokumentalnych i fabularnych. Wśród nich jes~ 
nakręcony w 1956 roku film „Anastazja" z Ingrid Bergman w roll 
głównej. 
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• 

Maciej Kowalewski , , 
l I 

a w Polsce na pewno 
Remigiusz Grzela napisał sztukę fantastyczną. 

Mój ojciec Bolesław, obecnie emerytowany mistrz stolarsko-meblowy, 

mieszkający skromnie w Kole wraz z moją mamąJaniną, emerytowaną, 

nauczycielką języka polskiego, tak zawsze mówi po obej1rzeniu jakiegoś 
filmu, w którego realia nie wierzy: 

- Synku, ale to jest fantastyczny film. 

W ustach mojego ojca określenie „fantastyczny" jest zarzutem. W tym 
kontekście sztuka Remigiusza Grzeli jest ironiczna (bo, że jest 
fantastyczna w obiegowym, pozytywnym pojęciu tego słowa nie mam 
najmniejszych wątpliwości). 

Czy przeciętnego polskiego emeryta stać na wycieczkę taksówką na 
Lazurowe Wybrzeże? Nawet tego najbardziej ześwirowanego? Jak 
powiedział jeden z naszych fantastycznych polityków, na to retoryczne 
pytanie odpowiem negatywnie. Mój tato lubi też mnie zapytać, ile 
pieniędzy wydaję na wakacje. A kiedy już otrzyma odpowiedź, jego 
komentarz zawsze jest ten sam: 
- Maciuś, a nie lepiej posiedzieć sobie w domu? Tak to pojedziesz i tylko 
stracisz pieniądze. I co potem zrobisz? 
Polscy emeryci nie robią więc nic. Jeśli już uciułają z emerytury czy 
renty jakąkolwiek sumę, to wolą, a raczej są zmuszeni, pomóc dzieciom 
i wnukom. Bo przecież gdyby wydali te pieniądze na swoje potrzeby, to 
straciliby je i co by z tego było? Strata. 
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Roztrwonienie pieniędzy. „Babcina fortuna" rozeszałby się w powietrze, 
na nic, na marzenia człowieka, który i tak już ma niedługo umrzeć. 
W jaki sposób polscy emeryci mogą spełniać swoje marzenia? 
Wychowałem się na wsi w Wielkopolsce i miałem taką sąsiadkę, panią 
Kaźmierczakową, która nigdy nigdzie nie była. Najdłuższa jej 
poznawcza podróż odbywała się z rzadka do oddalonego o dwa 
kilometry kościoła parafialnego w Umieniu. Bo nawet ten „wypad" 
kosztował, to po co tracić pieniądze co tydzień. Całe swe życie spędziła 
pracując w pol'u. Nigdy nie zobaczyłem jej zrobioną „na ładnie". 
Codziennie idzie się w pole, a tam nie trzeba wyglądać. Pewnie gdyby 
w tych czasach istniało Radio Maryja, moja sąsiadka nawet do kościoła 
nie musiałaby chodzić, bo swe duchowe potrzeby mogłaby zaspokoić 
przy odbiorniku radiowym. W tej perpektywie rozgłośnia Ojca Rydzyka, 
jakkolwiek wyrachowane są jego motywacje /abstrahując także od 
antysemickości tej rozgłośni radiowej/, daje ona polskim emerytom, 
a na pewno lwiej ich części, przestrzeń, która stanowi namiastkę 
spełniania ich marzeń. Nie chce mi się śmiać z Rydzyka i „moherowych 
beretów". Mam raczej żal do polityków, że nie potrafią zaktywizować 
ludzi starszych, mam żal, że nie potrafią stworzyć ogólnospołecznych 
warunków finansowych w Polsce, które realnie pomogąjednej babci czy 
drugiemu dziadkowi wyjechać na Santorini. Bo jak już tam pojadą, to 
nie mam wątpliwości, że nie powiedzą po powrocie, iż wyrzucili 
pieniądze. Trzeba chociaż raz udać się w podróż, żeby się tego 
dowiedzieć. Chociaż raz. A w takiej podróży można też znaleźć miłość 
albo umrzeć kolorowo. 
Mam w Warszawie sąsiadkę, starszą panią, której nie znam osobiście, 
bo nawet nie wychodzi na balkon. Jej życie znam z tego, co usłyszę 
przez Jej uchylone drzwi balkonowe, gdy późną nocą odchodzę od 
komputera, żeby sobie zapalić papierosa. Wtedy słyszę z Jej mieszkania 
bardzo ściszone ... Radio Maryja. Jest w podróży. Szkoda, że nie może 
sobie pozwolić na prawdziwą podróż. Zycie polskich emerytów jest 
„fantastyczne". 
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Uznanie budziły kreacje aktora w sztukach Sławomira Mrożka: Średniego Rozbitka w NA 
PEŁNYM MORZU u Krystyny Meissner (1961) i w 1964 u Jana Biczyckiego, u tego samego 
reżysera aktor zagrał rolę Pana II w STRIP-TEASE (1964 ), a u Jana Świderskiego Więźnia 
w POLICJI (1981) . Do ważniejszych ról zalicza się też rola Maxa w „Powrocie do domu" 
Harolda Pintera u Barbary Sass-Zdort. 
Na czterdziestolecie pracy na scenie Teatru Ateneum zagrał Stalina w światowej 
prapremierze sztuki Ronalda Harwooda HERBATKA U STALINA w reżyserii Tomasza 
Zygadły (2000). 
W filmie zadebiutował w 1960 roku epizodem u Andrzeja Wajdy w NIEWINNYCH 
CZARODZIEJACH. W 1962 roku wystąpił w pierwszoplanowej roli u Pawła 
Komorowskiego - zagrał młodego komandosa Grzegorza Wareckiego w filmie 
CZERWONE BERETY. Wystąpił w trzech filmach Pawła Komorowskiego: jako Kazio w 
PIĘCIU (1964), Karol w SOBÓTKACH (1965) i porucznik Piotr Kwiatkowski w OSTATNIM 
PO BOGU (1968). U Henryka Kluby zagrał "Partyjnego" w CHUDYM I INNYCH (1966) i 
partyzanta "Małego" w SŁOŃCE WSCHODZI RAZ NA DZIEŃ (1967). W 1966 zagrał dwa 
epizody: postać oficera u Leonarda Buczkowskiego w MARYSI I NAPOIL.EONIE, i u Jerzego 
Gruzy hydraulika Edka w serialu WOJNA DOMOWA. 
Największą popularność przyniosła mu rola Franka Dolasa w trzyczęściowej komedii 
Tadeusza Chmielewskiego JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ (1970) (cz. I 
- UCIECZKA, cz. II - ZA BRONIĄ, cz. III - WŚRÓD SWOICH). Barbara Kaźmierczak pisała 
o tej kreacji: "Aktor zbudował swoją rolę na tragikomicznych przeciwstawieniach : 
bezczelności i delikatności, sprycie i bezradności, wrażliwości i nieprawdopodobnym 
tupecie. O takiej roli mówi się zazwyczaj, że jest rolą życia i podobnie stało się w przy
padku Mariana Kociniaka." 
Wśród ważniejszych ról filmowych: Lindet u Andrzeja Wajdy w DANTONIE (1982), 
Protazy u Andrzeja Wajdy w PANU TADEUSZU (1999), Roman w DO WIDZENIA 
WCZORAJ (1993) Janusza Majewskiego. Aktor występował też w kilku serialach 
telewizyjnych: zagrał burgrabiego u Jerzego Passendorfera w filmie i serialu JANOSIK 
(1973-1974), Piotra Krukowskiego, przyjaciela Jana, w JAN SERCE (1981) Radosława 
Piwowarskiego. 
Zagrał blisko 80 (!)ról w Teatrze Telewizji u Jana Bratkowskiego, Jerzego Antczaka, 
Konstantego Ciciszwili, Olgi Lipińskiej, Zygmunta HObnera, Tadeusza Lisa, Macieja 
Wojtyszki, Tomasza Zygadły, Gustawa Holoubka, Macieja Dutkiewicza, Janusza 
Majewskiego, Jana Englerta. 
W Teatrze Na Woli gra rolę Ciury w spektaklu Macieja Kowalewskiego „Bomba" a także 
przygotowuje rolę mnicha w spektaklu „Siostry Przytulanki" Marka Modzelewskiego 
w reżyserii Giovanny'ego Castel lanos (premiera 10 stycznia 2009) 
Z Barbarą Krafftówną wystąpił ostatnio w filmie „Ostatnia akcja" w reż. Michała 
Rogalskiego. „Oczy Brigitte Bardot" to ich pierwsze spotkanie w sztuce teatralnej. 

Nagrody: 
1974 - Złoty Krzyż Zasługi 

1977 - Nagroda Przewodniczącego Komitetu 
ds. Radia i Telewizji I stopnia za wybitne kreacje 
aktorskie w programach Polskiego Radia 
1988 - Krzyż Kawalerski OOP 
1993 - Nagroda za najlepszą drugoplanową 
rolę męską (Czarnowąsego) w MOSKWA-PIETUSZKI 
na 1. FESTIWALU POLSKIEJ' TWÓRCZOŚCI TELEWIZYJNEJ 
2001 - Krzyż Oficerski OOP "za wybitne zasługi 
w pracy artystycznej". 
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Maciej Kowalewski 
ur. 1969. Absolwent PWST w Krakowie. Od 
lipca 2007 r. Dyrektor Naczelny i Artys
tyczny Teatru Na Woli im. Tadeusza 
Łomnickiego w Warszawie. Jako aktor 
występował na scenach Legnicy, Wał
brzycha, Wrocławia, Warszawy i Gdyni. 
Laureat XVI Przeglądu Piosenki Aktorskiej. 
Napisał kilka scenariuszy filmów (m. in. "Ko
chaj i tańcz" w reż. Bruca Parramore'a czy 
"Maraton tańca" wspólnie z Magdaleną 
Łazarkiewicz) i seriali, a przede wszystkim 
kil kanaście dramatów, m. in. jest współau
to~em „Ballady o Zakaczawiu" (2000), 
najlepszego spektaklu według jury VII 
Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej; autorem 
„Obywatela M - historyi" (2002 - publikacj a 
w antologii sztuk napisanych dla Teatru 
w Legnicy „Dramaty Modrzejewskiej") 
który dotarł do finału tego konkursu w kolej~ 
nym roku; oraz „MISS HIV" (2005), 
nagrodzonej na XII Ogólnopolskim Kon
kursie na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej i na gdyńskim Festiwalu 
Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. 
Reżyserował własne teksty: „Przygody 
Mrówki Bogo Jogo" (2001) w Teatrze 
Muzycznym Capitol we Wrocławiu, „Pocze
kalnię" (2003, 2007 - nagroda publiczności 
na XI Ogólnopolskim Festiwalu Komedii 
Talia 2007) m.in. w Teatrze Polskim 
w Warszawie, „Bajkę o sercu ze strychu" 
(2004) w Teatrze Polskim we Wrocławiu 
„MISS HIV" w warszawskim klubie L~ 
Madame (2005) - obecnie w repertuarze 
teatru Polonia Krystyny Jandy, „Bombę" 
(2006) w Centrum Artystycznym M25 
(obecnie w repertuarze Teatru Na Woli), 
"Wyścig spermy" (2007) w Teatrze Na Woli 
w Warszawie oraz "Obywatela M - histo
ryję" (2008) w Teatrze Dramatycznym im. 
Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Niedawno 
wyreżyserował swoją sztukę "Okolice 
bikini" dla Teatru Radia Tok FM. Dramaty 
Macieja Kowalewskiego były publikowane 
m.in. w antologii „Made in Poland" pod 
redakcją Romana Pawłowskiego, tłuma
czone na język angielski, węgierski i ru
muński. 
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Piotr Rybkowski 
Scenograf. Reżyser świateł. Związany z berlińskim teatrem 
Hebbel i projektami międzynarodowymi jak „JAPAN NOW". 
W Polsce był autorem scenografii i reżyserem świateł do 
spektaklu „Opherapholia" zespołu Pogodno w Teatrze 
Muzycznym Capitol we Wrocławiu, a także reżyserem świateł 
do sp~ktakli_ w_ Teatrze Na Woli w Warszawie „~yścig spermy" 
w re~. Ma~1eja _Kowalewskiego i „Ostatni Zyd w Europie" 
w r~z: Olgi Chajdas oraz „Obywatela M - Historyja" w reż. 
Macieja Kowalewskiego w Teatrze Dramatycznym w Płocku. 
Jest też autorem scenografii tego spektaklu. 

Bartosz Dziedzic 
Kompozytor. Kierownik muzyczny Teatru Na Woli. Autor 
muzyki do spektakli Macieja Kowalewskiego: „Poczekalnia", 
„MISS HIV", „Bomba", „Wyścig spermy", „Obywatel M -
His~oryj~" a także spektaklu „Ostatni Żyd w Europie" w reż. 
Olgi Chajdas. Produkował m.in. płyty Lecha Janerki KLATU 
Eweliny Flinty, Magdy Femme. ' ' 

Katarzyna Lewińska 
Kostiumograf. Pracowała przy wielu produkcjach filmowych: 
„Wich:r, Koły~y", ''.Nightwatching" Petera Greenawaya, 
„Katy~ An~rzeJa Wajdy, „Summer Love" Piotra Uklańskiego, 
„Jasmmum Jana Jakuba Kolskiego, „The Somme" Carla 
Hindmarcha, .„33. sceny z życia" Małgorzaty Szumowskiej. 
Autorka kost1umow do spektakli m.in. „Badania terenowe 
nad ukraińskim seksem" Małgorzaty Szumowskiej, 
,parkroom" Przemysława Wojcieszka, „Rajskie jabłka" 
Zanny Gierasimowej (wszystkie w Teatrze Polonia Krystyny 
Jandy), a także „Wyścigu spermy" Macieja Kowalewskiego w 
Teatrze Na Woli i „Obywatela M. - Historyi" Macieja 
Kowalewskiego w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Za 
kostiumy do filmu „Boisko bezdomnych" Kasi Adamik dostała 
nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Ewa Kowalewska 
Charakteryzatorka, kostiumograf. Pracowała przy wielu pro
dukcjach filmowych m.in: "0_1_0" w reż. P. Łazarkiewicza 
"Wszystko co kocham" w reż . J. Borcucha i wielu Jest autorką 
charakteryzacji do licznych spektakli teatralnych, m.in.: 
do "Miss Hiv", "Czerwony Kapturek. ostateczne starcie" 
"Kochany synu". Na stałe współpracuje z Teatrem Na Woli 
i Teatrem Polonia Krystyny Jandy. Przez sześć lat pracowała 
w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Współpraco
wała z Teatrem Współczesny we Wrocławiu i ze Współ
cze~nym Teatrem Pantomimy we Wrocławiu. Kostiumy 
~roJektowała do spektakli Macieja Kowalewskiego, takich 
Jak:" Bomba", "Poczekalnia", "Obywatel M. - historyja" oraz 
do przedstawienia "Ostatni Żyd w Europie" w reż. Olgi 
Chajdas. 
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Osoby 
Anastazja - widoczny garb, łysiejąca. Może mieć 108 lat, ale w głębi duszy jest 
dzieckiem. 
Szofer 

PROLOG 

ANASTAZJA 
Chciałoby się żyć. Pustka. Nic. Taki ból czuję od środka. Myślałam, że po raz 

pierwszy naprawdę uwolnię się od przeszłości. Ale spokoju nie ma. I ciszy we mnie 
nie ma. Schodzimy w dół. Wciąż na nowo. Kamienne schody są kręte. Tam, w dole, 
jest zupełnie ciemno i zimno. Wiem, co to oznacza. Okryć się SZALEM ... 

Wiedziałam od samego początku. Wszyscy wiedzieliśmy. Może czasem wydawało 
nam się, że coś się stanie, że nas wypuszczą, że ... A potem, jak już nam kazali spać 
w pootwieranych pokojach.„ Naciągałam kołdrę na twarz. Najchętniej weszłabym 

do łóżka, do mamy, wtuliła się w nią, wrosła, wróciła do brzucha. Śniło mi się 
wtedy, że pływam w wodach płodowych - jest ciepło, jest bezpiecznie, jest 
w mamie. Chciałabym tam wrócić. 

Później„. nie umiałam dogadać się z własną córką. Urodziłam ją za późno, za duża 
przepaść nas dzieliła.„ Kiedy ją urodziłam miałam czterdzieści dwa lata. Teraz ona 
Jest wciąż młoda, a ja.„ „W ogóle mnie nie rozumiesz! Jesteś z innego świata!" -

krzyczy, nawet nie podejrzewając. .. Że jestem ze świata, który roztrzaskał mnie 
niecelnym strzałem. Głowa mnie boli. Ten ból się nasila. Każdego dnia jest gorzej. 
Więc kiedy moja córka krzyczy, że jej w ogóle nie rozumiem„. Nigdy nie 
powiedziałam jej prawdy. Gdybym to zrobiła, gdybym pokazała Jej fragment 

prawdy o mnie samej, o nas, myślę, że by zrozumiała. 

„Ty masz matkę - powiedziałam jej kiedyś - nawet nie wiesz, jak ja chciałabym 
powiedzieć mamie, że mnie nie rozumie". Czasem tak mnie boli.„ Tęsknię. 
Chciałabym pójść do mamy - myślę wtedy. Próbuję ją zobaczyć, usłyszeć, ale jest 
za daleko. Wyrzuciłam ją z siebie, żeby więcej nie wspominać, nie myśleć, żeby nie 

wracać do tamtych zdarzeń. Czekanie wraca. Strach wraca. Krzyk, który uwiązł, 
o tutaj. Przerażenie. Suche usta. Sucho w gardle. I że to już. Już. Między 

czekaniem, krzykiem, przerażeniem, między suchymi ustami, suchym 
gardłem.„wystarczy zamknąć oczy„. Można się na nich wspinać, wysoko, po 

drzewie, aż na samą górę, po rozłożystych gałęziach na górę, tak sama tu 
weszłam, ten zapach„. Zobacz, ile zerwałam, całą garść, a jak je ścisnę to sok 
poleci„. Nie szkodzi, że mam brudne dłonie, powąchaj jak pachną. Też tak lubisz 
wiśnie7 A potem całą garść do buzi i pestkami tu-tu-tu-tu-tu 1 Już nie żyjesz. 
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AKT PIERWSZY 
Scena pierwsza 

ANASTAZJA 
Lot? Ja nie chcę nawet myśleć o wejściu do samolotu. Na samą myśl boli mnie 
brzuch. Nawet na balkon chodzę z zamkniętymi oczami i to tylko, żeby coś z niego 
zabrać albo posprzątać po omacku. Ale żeby sobie krzesełko postawić i książkę 

poczytać na powietrzu„.? Wolę park. Poza tym zawsze można do kogoś zagadać, 
a na balkonie to raczej niemożliwe. Mnie się w każdym razie nie zdarzyło, żebym 
na swoim balkonie spotkała kogoś no tak przez zupełny przypadek, żeby mi nagle 
Humphrey Bogart umył okna na przykład. Pomyśleć, że całe życie na piątym 
piętrze„. Ale„. warunków nie było, możliwości nie było, później pieniędzy nie było. 
Prawie całe życie w tej dziurze, z czego większość na piątym piętrze. Żadnych 
wakacji. Wczasy pod gruszą. Ciułałam każdy grosz, żeby córkę, a potem jej dzieci 

wysłać na kolonie letnie. A własne potrzeby? Marzenia? No właśnie. 

Powiedzmy sobie szczerze. Lotnisko można zaakceptować jedynie na filmie, a i to 

nie zawsze. Ale dla jednej sceny jestem w stanie otworzyć oczy. Casablanka. Mgła. 
Humphrey Bogart i Ingrid Bergman, w tle samolot, który już już ma wystartować„. 
„A co będzie z nami?" „Zawsze będziemy mieli Paryż" - odpowiada Bogart. Kocham 
tę scenę i zawsze się rozklejam jak ją oglądam. Paryż. Bajka jakaś. Brzmi jak 
bombonierka. Jak dobry kawałek czekolady. A czekoladę zostawiłam sobie na 

starość. 

„Zawsze będziemy mieli Paryż" ... a w tle ... 
(nuci As time goes by) 

You mu st remember this 
A kiss is stili a kiss, 
A sigh is just a sigh 
The fundamental things apply 
As time goes by 

And when two lovers woo 
They still say, "I love you" 
On that you can rely 
No matter what the future brings 
As time goes by 

Moonlight and love songs 
Never out of date 
Hearts full of passion 
Jealousy and hate 
Woman needs man 
And man must have his mate 
That no one can de ny 
Well, it's stil I the same old story 
A fight for love and glory 
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A case of do or die 
The world will always welcome lovers 
As time goes by 

Gdzie zapisałam ten numer7 Dzień dobry„ . Mój numer telefonu7 Czy może mnie 

pani najpierw wysłuchaĆ7 Dobrze, mój numer telefonu to„. Nie, nie za dziesięć 
minut ... Powiedzmy w przyszłym tygodniu . Nie, to nie jest żart. Czy może mnie 
pani wysłuchać7 Wiem, że pani nie ma czasu ale ja też . .. mam go coraz mniej . .. 
Laluniu, zamknij dzióbek i posłuchaj, bo nie będę dwa razy powtarzać1 Nie, to pani 
jest ordynarna ... Odłożyła słuchawkę. Krowa. Zadzwonię do niej i powiem jej, co 
o niej myślę. Już ja jej na wtykam. Aż jej w pięty pójdzie . 

. „ Czy to z pan ią rozmawiałam przed chwilą7 Nie.„ Szkoda. A może pani poprosić 

koleżankę do telefonu„. Nie wiem, jak się nazywa„. Taka „ . Halo! Halo! Krowa. 

Do trzech razy sztuka„. Troszkę głos zmienię. Bądź asertywna. Babciu , bądź 
asertywna i Tak mi wnuk mówi . Asertywna, czyli jędza. 

Alo„ „ Mam specjalne zlecenie. Chcę pojechać do Francji„. Tak, dobrze pani 
słyszała. Do Francji„. Oczywiście, że w Europiel Saint-Tropez, Nicea, Monte 
Carlo„. Przecież wiem, że to nie Jest biuro podróży. Taksówką chcę pojechać I 

Dobrze pani zrozumiała. Dobrze, proszę mnie połączyć z szefem „. Czekam„. 
O, dzień dobry panu„. Jestem ześwirowaną milionerką i mam taki kaprys, żeby 

pojechać na Lazurowe Wybrzeże. Taksówką! Oczywiście, płacę ekstra kurs, 
noclegi w hotelach, obiady w restauracjach.„ Lepszy interes się panu nie trafi. 
AnastazJa R. Tyle na razie wystarczy. Nie, proszę pana, to nie jest kryptonim 
operacyjny. To może być jedynie kryptonim naszej „. przygody: Anastazja R. Nie 
interesuje mnie, co pan sobie myśli . Nie dzwonię do pana, żeby biografię 

opowiadać. 

Tylko niech pan sobie nie myśli, że ja tak z byle kim pojadę. Warunek pierwszy -
chcę mieć prawo wyboru szofera. Jestem wypłacalna, proszę pana. Mogę nawet 
dzisiaj wpłacić okrągłą sumkę na konto pana firmy, powiedzmy jako zaliczkę za 
kurs„. 

Scena druga 

Dzwonek do drzwi. 

ANASTAZJA : 
Raz, dwa, trzy, cztery„. niech czeka. „ sześć, siedem, osiem, dziewięć „. Już idę I 

SZOFER: 
Dobry. 

ANASTAZJA: 
DZIEŃ dobry. 
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SZOFER : 
Dobry. Ładną pogodę dzisiaj mamy, co7 

ANASTAZJA: 
Proszę, niech pan usiądzie. Napije się pan kawy, herbaty może7 

SZOFER : 
Niech się pani starsza nie fatyguje . Jak za dużo wypiję to potem co chwila muszę . .. 

Nic, nieważne.„ Powiedzmy problem z nerkami. 

ANASTAZJA: 
Bardzo pan szczery .. . 

SZOFER 
(rozglądając się po mieszkaniu): 
Na„. córkę Rockeffelera to pani raczej nie wygląda z przeproszeniem, pałacyk to 

też nie jest. 

ANASTAZJA: 
Tak . „ A na kogo wyglądam7 

SZOFER: 
Nic. Ja tak. Ja bym wolał się uchylić od odpowiedzi . 

ANASTAZJA: 
No a gdybym pana .„ przyparła do muru7 

SZOFER: 
Nie radzę. W pani wieku to ja bym raczej unikał emocji. Ciśnienie, serce, o albo taki 

wylew dajmy na to . Ja pani powiem dwa słowa , a podkreślam POETA nie jestem, 
a pani starsza zacznie się dusić albo mi tu padnie jak długa„ . Ja nie jestem 
przygotowany, żeby usta w usta i tak dalej„. Albo, o, masaż serca„. Mógłbym 
panią połamać. „. Nie. „ Potrzeba mi mieć potem psy na karku? „. 

ANASTAZJA: 
Psy7 

SZOFER: 
No, jak pani w kopyta przede mną walnie to przecież bez śledztwa się nie obejdzie. 
No niech pani na to spojrzy z mojej perspektywy: dzwoni do szefa stara świruska -
z przeproszeniem łaskawej pani, ja tylko mówię hipotetycznie - bogata, przelewa 
wcale niemało na rachunek firmy, a potem przede mną w swoim mieszkaniu„. 

Mnie to strasznie śmierdzi ... Rzeczywiście coś śmierdzi ... 

ANASTAZJA: 
Szarlotka . Zapomniałam . Na węgiel spalona. 

SZOFER: 
A służba7 
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ANASTAZJA : 
Jaka służba 7 

SZOFER: 
No, jakby pani naprawdę, dajmy na to, była bogata „. to by chyba pani miała 

pokojówkę, o, albo takiego kamerdynera, co odbiera telefon i mówi: „Rezydencja 
państwa Prado, państwa Prado nie ma w domu". Ja to na filmie widziałem. 
Meloman jestem. Ja powiem starszej pani„. a może byśmy tak na „ty" przeszli, to 
by nam ułatwiło korespondencję„. Zbigniew„. Dla przyjaciół, Zbyniu„. 

ANASTAZJA : 
Bardzo mi miło panie„ „ 

SZOFER: 
Zbyniu, i bez tego panie ... 

ANASTAZJA : 
Bardzo mi miło , Zbyniu „ . Wolę, żeby pan mówił do mnie po prostu: „pani 
Anastazjo" . .. 

SZOFER: 
To jak Nastka, mówili w domu, Nastusia, tak7 

ANASTAZJA: 
Panie Zbyniu, ile pan ma lat7 

SZOFER: 
Pięćdziesiąt dziewięć. Jak Boga kocham„. Co, nie wyglądam? 

ANASTAZJA: 
Panie Zbyniu, pan ma pięćdz i esiąt dziewięć ... Ja mam ... Nie, no tę szarlotkę muszę 
wyrzucić do kosza, bo całe mieszkanie przejdzie spalenizną ... 

SZOFER: 
Ile? No ile lat ma pani, Anastazjo? 

ANASTAZJA: 
A mama pana nie uczyła, że się kobiety o wiek nie pyta„ . 

SZOFER: 
Przepraszam . Zwracam honor. Człowiek na taksówce jeździ i .. . Czasem wlezie taki 
i„. Oszczędzę szczegółów ale mocne nerwy trzeba mieć do tej roboty. Taki film był 
„Taksówkarz". „ Widziała dziedziczka? Meloman jestem, mówiłem już? Może 
trudno uwierzyć, jak się na mnie patrzy, że taki chłop jak tur a na filmach ryczy jak 
małe dziecko. 

ANASTAZJA : 
Rzeczywiście . 
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SZOFER: 
No, rzeczywiście . A jak w telewizji puszczają „Casablankę " to żadnych kursów nie 
biorę, tylko się zamykam, piweczko, a, szkoda gadać ... By mnie pani nie poznała .. . 

Ta scena na lotnisku „ . 

ANASTAZJA: 
Niech mnie pan nie czaruje panie Zbyniu. „ Przygotowałam dla pana całkiem 
konkretną ankietę. Proszę dokończyć zdanie, które zaczynam : „Gdybym nie był 

tym, kim jestem ... " 

SZOFER: 
Pani mi chce badania robić? Pani dziedziczko, litości, nie umiem gadać jak ten no„. 

jak Kopernik. 

ANASTAZJA: 
Proszę dokończyć zdanie, które zaczęłam, dobrze7 „Gdybym nie był tym, kim 

jestem ... " 

SZOFER: 
Nie no„. Gdybym chciał się mentalnie wykazać to bym się do Milionerów zgłosił„ . 

Łaskawa pani„. 

ANASTAZJA: 
Gdybym nie byłtym , kim jestem to byłbym . „ 

SZOFER: 
Jezu Chryste ... Pani mnie wykończy . . . 

ANASTAZJA: 
To byłbym ... 

SZOFER: 
Paserem ... 

ANASTAZJA: 
Panie Zbyniu' 

SZOFER: 
Ki edy mi nic innego do głowy akurat nie przyszło . .. 

ANASTAZJA: 
Dobrze ... Kiedy byłem dzieckiem marzyłem, żeby zostać ... 

SZOFER: 
Strażakiem„. Chciałem gasić pożary„. Podpalać i gasić . .. Gasić i podpalać„. Tak„. 

ANASTAZJA: 
Moją największą wadąjest ... 
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SZOFER: 
Nie mam wad. Jak Boga kocham. 

ANASTAZJA: 
Pięknie. Może jednak coś pan znajdzie? 

SZOFER : 
Za dobry jestem. Dla ludzi za dobry. Po co mi to w ogóle było?„ . Czy ja kogoś 
zabiłem, żeby panią wozić po świecie' 

ANASTAZJA: 
Zawsze wzruszam się, kiedy .. . 

SZOFER: 
Brigitte Bardot występuje w bikini„. No, zawsze się wzruszam. Nie umiem przejść 

obok tego obojętnie. Ona jest. .. 

ANASTAZJA : 
Moja ulubiona piosenka to .. . 

SZOFER: 
Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa, byłoby fajnie, daba daba da.„ Jeśli się zgodzisz 

na to spotkanie . .. pomachaj ręką mi na ekranie ... 

ANASTAZJA: 
Słucham' 

SZOFER: 
Słucham. „ słucham„. Ja nie jestem królik dośw i adczalny. Uczucia mam. Swój 

rozum też. Pani sobie zabawę robi, a ja, o, się spociłem cały. Ja pani uczciwie na 
wstępie powiedziałem, że POETA nie jestem. 

ANASTAZJA: 
Nie szukam poety„. Z poetą zanudziłabym się„. na śmierć. 

SZOFER: 
Chce pani ze mną jechać, to jedziemy, nie chce pani, to nie jedziemy. Po co te 
ćwiczenia, te pytania wszystkie? Ja się czuję, jakbym miał maturę zdawać, 

a szczęśliwie przed maturą mamusia mnie obroniła. 

ANASTAZJA : 
Jak to7 

SZOFER: 
A matula mówiła tak: synku, w czasie wojny wszystkich naukowców wystrzelali, 

nie narażaj się, nie wkładaj palców między drzwi, nie kuś losu. Tak mi powiedziała. 
I miała rację. Bo co po tej maturze się z ludźmi robi, to, o, dzisiaj możemy dobitnie 
zobaczyć . Pani ma maturę . .. 
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ANASTAZJA: 
Nie mam dla pana dobrej wiadomości. Jeszcze nie zakończyłam rekrutacji „. 

Zapraszam pana na kolację. Proszę przyjść jutro o siódmej wieczór. 

SZOFER: 
Ale„ . 

ANASTAZJA: 
Zapewniam, że to kolacja biznesowa. 

SZOFER: 
A, jeśli tak, to oczywiście. A gdzie, jeśli można' 

ANASTAZJA: 
Zapraszam pana do francuskiej restauracji Montparnasse. 

SZOFER: 
Uwzięła się pani, tak' Teraz mnie pani będzie uczyła jeść szczypcami, tak7 

Przeczuwam, że to się bardzo źle skończy„ . 

ANASTAZJA: 
Panie Zbyniu, jutro, siódma i ani minuty później. A teraz, proszę wybaczyć, 

zmęczona jestem, muszę się położyć . 

SZOFER: 
To ja już wolę się zwolnić' Czy ja komu matkę zabiłem' Co to, to nie. Żadnych 
brudnych Francuzów, żadnych żab. Ja„. protestuję . 

ANASTAZJA: 
Co pan tak stale zerka na zegarek? 

SZOFER: 
Bo godzina mija i za kurs się należy. 2 złote za kilometr razy czterdzieści 
kilometrów, bo tyle bym przejechał ... Osiemdziesiąt złotych się należy. I niech się 

pani ze mną nie targuje, bo za straty moralne doliczę. 

ANASTAZJA: 
Pan żartuje? 

SZOFER: 
Nigdy nie żartuję . Gotóweczkę proszę. 

ANASTAZJA: 
Jutro po kolacji. A teraz niech pan już idzie ... 

SZOFER: 
Ale „. Ja się już od dawna nie umawiam. 

ANASTAZJA: 
Ale . „ ale„. mais demain, monsieur. Jutro. 
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Scena trzecia 
Restauracja Montparnasse. 

ANASTAZJA: 
No jest pan, niech pan siada. To pańska karta . Mogę coś polecić. 

SZOFER: 
Powiem od razu : żab nie jem. 

ANASTAZJA: 
Pour entree: salacie Nicoise, potage d'oignon .. . Z dań głównych może confit de 
canard, chyba że pan nie lubi kaczki, to pave de saumon, petits choux braises au 
jus .. . 

SZOFER: 
Błagam, niech pani do mnie mówi po ludzku ... 

ANASTAZJA: 
A na deser creme bru lee a la cassonade ... chociaż tutaj akurat są lepsze 
profiteroles sauce chocolat. Do tego wino Bando!, bo ma zapach ... ale o tym 
później. Apres . Do deseru proponuję cafe noisette a na koniec - pourfinir- koniak 
Gautier Freres . 

SZOFER: 
Po ludzku proszę' Za jakie grzechy I Żeby ją pokarało. 

ANASTAZJA: 
Najlepiej mi pan nie życzy. 

SZOFER: 
Bo bym wolał, żeby pani się opamiętała w końcu . Ja tu miałem wszystko, 
mieszkanie, taksóweczka, kobitki jak było trzeba„ . a teraz siedzę tu jak na 

gorących węglach, krawat musiałem założyć, restauracja francuska, błagam, 

niech się pani opamięta i mnie zwolni. 

ANASTAZJA: 
Kiedy pan mi się podoba. 

SZOFER: 
Ja? Łaskawa pani, ja cham jestem, z urodzenia cham„. Nie ma co sobie mną głowę 

zaprzątać. Pani się uparła, szef się uparł, a ja? Nic już nie mam do powiedzenia' 

ANASTAZJA: 
Pani e Zbyniu, ta kolacja to ma być rozkosz. Rozumie pan' Widział pan „Ucztę 
Babette "-:> 

SZOFER: 
O, masz, jakbym miał nie widzieć. Ona wygrywa i stawia kolację ... 
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ANASTAZJA: 
To my dzisiaj mamy ucztę Babette. Chciałabym, żeby pan się poczuł jak na tym 
filmie . Chciałabym, żeby pan chłonął panie Zbyniu, wszystkimi zmysłami . Niech 

się pan już nie denerwuje . 

SZOFER: 
To co będziemy jeść? 

ANASTAZJA: 
Teraz tłumaczę dla pana: na początek sałatka nicejska ... 

SZOFER : 
Nicejska? 

ANASTAZJA : 
Skoro za chwilę będziemy spacerować Promenadą Anglików .. . ale we Francji . .. 
Voita. Ten zapach powietrza i słońce w pomidorach ... Wiatr od morza ... Tuńczyk.„ 

Jaja z sosem winegret ... Morze zmysłów ... 

SZOFER: 
A dalej, co było dalej, bo tuńczyk jakoś do mnie nie przemawia. 

ANASTAZJA: 
Zupa cebulowa - czyli potage d'oignon. Chrupiące grzanki na wierzchu ... Zupa 
wyjęta z pieca razem z naczyniem„. Z pieca„. Mam ochotę na chleb prosto z pieca, 
chleb w chrzanowych liściach„. Domowy ... I bulion, jaki podawano u mnie 
w domu, prawie słodki, z zieloną pietruszką, podawany w niewielkich miseczkach, 

w bulionie pływały łabędzie z ptysiowego ciasta ... (śpiewa) Łabędziu mój 

SZOFER : Za łabędzia też dziękuję . Nie mam sumienia. 

ANASTAZJA: 
Z dań głównych: kaczka - właściwie konfitura z kaczki, tak się w ustach rozpływa. 
Niebo doznań. Z boróweczką albo z żurawiną. 

SZOFER: 
Tak, to może kaczkę. 

ANASTAZJA: 
A na deser creme bru lee„ . Zapiekana śmietanka ze skorupką karmelu, z laską 
wanilii . Dzieciństwo. Tak się zapadać w cieple „. w słodkim kremie„ . Zapadać 
głębiej i nie wychodzić. Chyba że woli pan profiterole w czekoladzie - chyba wolę 

czekoladę ... Pol ewają je gorącą, lepką i słodką czekoladą. Milion kalorii. Uwielbiam 
tak grzeszyć. 

SZOFER: 
Po co pani to robi7 
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ANASTAZJA: 
Chcę pana poznać . A pan chce znać prawdę? Nie jestem ekscentryczną milionerką. 

Jestem emerytowaną nauczycie l ką muzyki, która realizuje marzenie. Dlatego 
z każdej pensji odkładałam pewną sumkę na tę podróż . „ Ale to głupie' To 
niemoralne!" - Tak mi powiedziała córka. Czy pan to rozumie, panie Zbyniu7 

SZOFER: 
Nie wierzę . 

ANASTAZJA: 
W co pan nie wierzy7 

SZOFER: 
Nie wierzę, żeby pani córka tak powiedz i ała. 

ANASTAZJA: 
Sante' Pana zdrowie. To Bandol. Najlepsze z win Prowansji .... Można w nim 
zobaczyć plażę nudystów i obrazy Cezanne'a. To wino dojrzewa kilka lat w 

dębowych beczkach, żebyśmy mogli je dzisiaj ... Proszę bliżej ... Czuje pan zapach 
dębu, ziół prowansalskich, a nawet tytoniu? Prowansja, słońce, kolory - żółty, 

błękitny, soczysta zieleń. Pola lawendowe, o, jakaś para leży w lawendzie, on ją 
całuje„. Winnice. Niech pan sobie wyobrazi spacer wzdłuż lawendowego pola.„ 

SZOFER: 
Pani to wszystko serio? Te p ien iądze na taksówkę' 

ANASTAZJA: 
Ajak pan myśli' 

SZOFER: 
Nie żal pani takich pieniędzy? 

ANASTAZJA : 
Ani grosza . Nawet pan nie wie, jaka jestem podekscytowana . Jeśli tym przejawia 
się obłęd, to proszę bardzo, piękny stan, szkoda, że tak późno . Bo nagle poczułam 

się młodo. Wiem, że nie przegrałam życia, bo mam rodzinę, ale teraz nadszedł 
czas d la mnie. Rozumie pan ? Teraz sama o sobie decyduję . Teraz z robię sobie 
prezent. Pan nie ma marzeń' 

SZOFER: 
Nie . 

ANASTAZJA: 
Ale miał pan? 

SZOFER: 
Chciałem w zespole śpiewać„. rockowym ... W młodości śpiewałem, ale .. . nie ma o 

czym mów i ć. Było, minęło. A później jak siedziałem, to co ja mogłem ... To znaczy 
jak ten.„ No, jak stan wojenny i za ulotki „ . no.„ pol ityczny ... no„. sama pani 
widzi, że nie ma o czym mówić ... Było, m i nęło ... 
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ANASTAZJA: 
Nie ma było, minęło, panie Zbyniu . Granica naszych możliwości to granica naszej 

wyobraźni. 

SZOFER: 
Teraz to ja se mogę . 

ANASTAZJA: 
Może pan. Tylko chcieć trzeba. Niech pan spojrzy na mnie. Mnie się wciąż chce . 

SZOFER: 
A, bo pani jest szurnięta. 

ANASTAZJA: 
Panie Zbyniu .. 

SZOFER: 
Nie tak pani powiedziała ' 

ANASTAZJA: 
To będzie piękna podróż. Nie mogę się doczekać . 

SZOFER: 
Pani się nie wycofa, prawda' 

ANASTAZJA: 
Nie w ten sposób, panie Zbyniu . Proszę trzymać za czaszę„. Dłoń ogrzewa szkło, 
koniak na l eży ogrzewać .. . Dopiero wtedy ujawnia pełnię smaku i aromatu. Proszę 

chwilę trzymać. O tak . Teraz niech pan spróbuje . 

SZOFER: 
Faktycznie. 

ANASTAZJA: 
Pięknie grają. .. Kocham fortepian. Kiedyś grałam . .. Mówili, że mam talent, ale 
teraz ... palce ... palce ... Czasem tak mi się ręce trzęsą ... Nie wiem, czy bym jeszcze 

umiała. 

SZOFER: 
Czuję się jak na filmie. 

ANASTAZJA: 
Zaśpiewam dla pana . 

(wstaje, podchodzi do fortepianu, śpiewa) 
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Scena czwarta 

Podróż. 

ANASTAZJA: 
Słucha mnie pan? 

SZOFER: 
Jeszcze słucham ... 

ANASTAZJA: 
Pan sobie tego nie może wyobrazić, panie Zbyniu, jaki to był świat„. Ale to była 
inna epoka, dzisiaj brzmi dla mnie jak bajka„. zanim to wszystko się rozsypało. 
Byłam rozwydrzona. Ktoś, kto się rodzi w takiej rodzinie jak moja„. W takim 

odrealnionym świecie„. To wszystko już nieważne. Sama zostałam. Powinnam 
razem z nimi ziemię gryźć ... 

SZOFER: 
Na wojnie polegli? 

ANASTAZJA: 
Tak„. tak„. Nie, to nie była wojna. 

SZOFER: 
Nie musi pani odpowiadać. Ta pytam. Dla podtrzymania rozmowy. 

ANASTAZJA: 
Ja po prostu„. nie chcę mówić o tym, co się stało. Mam wciąż przed oczami obraz 
jak nas prowadzą„. Pięcioro nas było. „ Trzy siostry i brat. Pięcioro„. Wymazałam 
tamten dzień z pamięci. Wszyscy wiedzieliśmy„. Panie Zbyniu, czy może się pan 
zatrzymać, muszę wysiąść, muszę powietrza ... 

SZOFER: 
Pomóc pani? 

ANASTAZJA: 
Chcę być sama przez chwilę. 

SZOFER: 
Przepraszam. 

ANASTAZJA: 
To nie pana wina. Przejdę się trochę. 

SZOFER: 
Mogę pójść z panią' „. 

ANASTAZJA: 
Nie, dziecko. Muszę zostać sama. 
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SZOFER: 
Będę czekał. 

ANASTAZJA: 
Niech pan tylko spróbuje się ruszyćr Znajdę pana a wtedy ... 

SZOFER: 
Tylko niech się pani nie zgubi. Nudno by było„. 

ANASTAZJA: 
Słucham? 

SZOFER: 
Nudno by było! 

ANASTAZJA: 
Głośniej I 

SZOFER: 
Głośno, głośno„. głucha jak pień„. O, w dodatku ślepa. Zaraz ją co przejedzie. A, 

szybcieJ wrócę do domu. 

Scena piąta 

Hotel 

ANASTAZJA: 
Szarmancki pan, panie Zbyniu. Sama bym sobie poradziła. 

SZOFER: 
Takie ciężkie i pani sama chciała? 
A mój pokój który' 

ANASTAZJA: 
Nie, nie ze mną, niech się pan nie martwi. Ale„. przez ścianę„. Chcę mieć pana 

blisko. 

SZOFER: 
Prycza w pryczę? Boi się pani, że ucieknę? 

ANASTAZJA: 
Zmęczony pan? 

SZOFER: 
Nie„.bardzo. 

ANASTAZJA: 
Zostanie pan ze mną. (wyjmuje butelkę szampana z torby) 
Kupiłam„. na specjalną okazję. 
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SZOFER: 
Tfu .. . Chętnie. 

ANASTAZJA: 
Jestem przygotowana. Mam też whisky, jakby panu szampan miał na przykład 
męskości ująć ... 

SZOFER: 
Co też dziedziczka „. 

ANASTAZJA: 
Kim pan jest, panie Zbyniu? 

SZOFER: 
No, jak to kim' 

ANASTAZJA: 
No, kim' 

SZOFER: 
No, kółka„. kierownica„. sprzęgło „. hamulec„. gaz„. hamulec„. 

ANASTAZJA: 
Skąd pan pochodzi, jaką ma rodzinę'„. 

SZOFER : 
O, nie „. Gdybym wiedział, że to przesłuchanie„ . Pani też nie chce o sobie dużo, 

tylko te fantasma ... No te . .. 

ANASTAZJA: 
Fantasmagorie ... 

SZOFER: 
O właśnie te ... i powiem pani, że ja nic a nic pani nie wierzę. Ja nawet jestem 
pewny, że pani tych pieniędzy w ogóle nie ma i że sobie pani robi zabawę na mój 
koszt, ale trudno, głupi jestem i nie pierwszy raz w życiu pozwolę się wy ... no ... nie 

pozwolę sobie jaj tu robić ze mnie ... 

ANASTAZJA: 
Ale jakąś szkołę pan kończył .. . 

SZOFER : 
Technikum ekonomiczne. Ale bez matury' Liczyć umiem. 

ANASTAZJA: 
A te ulotki' 

SZOFER : 
Jakie znowu ulotki' 

BO 

ANASTAZJA: 
Te, co pan je roznosił .. . 

SZOFER : 
A, były„. Różne były.„ Tylko świnie siedzą w kinie - o, takie na przykład. Albo: 

glosuj - trzy razy tak. 

ANASTAZJA: 
A naprawdę' 

SZOFER: 
Naprawdę takie były. Tak . 

ANASTAZJA: 
A mnie się zdaje, że pan całkiem za co innego siedział. 

SZOFER: 
Bo pani się wydaje, że pani dużo wie, bo stara „ . nie wymawiając„. A jak ktoś raz 
siedział za nic to że co' Że JUŻ zawsze kryminalista, tak? Młodość, głupota, 

chciałem się wyszumieć. Pani błędów nie popełniła' 

ANASTAZJA: 
Popełniłam„. Setki błędów popełniłam, panie Zbyniu. Może nie widać po mnie, ale 
popełniłam, dość się w życiu wyłajdaczyłam, dość naoszukiwałam, dość 
odpokutowałam za tę swoją głupotę. Powiem panu coś jeszcze: nie żałuję . 

Czasami głupia byłam, że aż wstyd. Ale ... Otworzy pan 7 

SZOFER : 
Ma się rozumieć. Mężczyzna , nie? 

ANASTAZJA: 
To za co pana wsadzili do pierdla' 

SZOFER: 
Nie, no, pani dziedziczko ... bo się zakumplujemy ... A gdzie kieliszki 7 

ANASTAZJA: 
Chrzanić kieliszki. Z gwinta' 

SZOFER: 
No„. no„. no„. zaczęła pani mówić ludzkim głosem. 

ANASTAZJA: 
Ale pan wciąż nie powiedział za co pana do ... 

SZOFER: 
Ci„. Słyszy pani' Ktoś gra na akordeonie. 

ANASTAZJA nuci jakiś rosyjski romans. 
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SZOFER: 
Jak na filmie. Jak Boga kocham, jak na filmie ... 

ANASTAZJA: 
Ach, życie ... 

SZOFER: 
Pani jest zupełną wariatką1 

ANASTAZJA: 

Takie życie jak moje, panie Zbyniu ... Nikt o zdrowych zmysłach ... To bąbelki czy 
whiskey? 

SZOFER: 
Jedno i drugie . Jedno wypiję, drugim popiję „ „ 

ANASTAZJA: 
Ale jutro„. 

SZOFER: 
Niech się pani nie martwi, swoje cysterny wypiłem, odporny jestem. 

ANASTAZJA: 
Za co pijemy? 

SZOFER: 
Za co sobie pani życzy? 

ANASTAZJA: 
Już północ. To za pana urodziny. Niech się panu spełniają marzenia„. 

SZOFER : 
Skąd pani?! 

ANASTAZJA: 
Sześćdziesiąte, prawda' 

SZOFER: 
Sześćdziesiąte . 

ANASTAZJA: 
Pana zdrowie, panie Zbyniu. Zabieram pana w prezencie do Saint-Tropez i 

SZOFER: 

Kurczę „. zawsze tam chciałem„. To dla mniejak do Ziemi Świętej „ . Kurczę„. Pani 
jest czarownicą„. jakby pani odgadła. 

ANASTAZJA : 
Co odgadłam? 

SZOFER: 
E, na pewno pani wie. 
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ANASTAZJA: 
Ale co? 

SZOFER: 
No ... Saint-Tropez ... (nuci) Do you, do you, do you Saint-Tropez ... Do you ... do 
you ... do you ... Saint-Tropez ... Przecież tam mieszka, no, nie wie pani? Pytanie za 

milion? Kto mieszka w Saint-Tropez .. . . B ... B .. . 

ANASTAZJA: 
Dwa „be"? 

SZOFER: 
Brigitte Bardottam mieszka„. Moja miłość! Pani mnie wiezie do Ziemi Świętej! 

ANASTAZJA : 
Panie Zbyniu, na razie to pan mnie wiezie. 

Scena szósta. 

ANASTAZJA: 
Dzisiaj śniła mi się matka „. To był dziwny sen, w którym powróciła pamięć .. . Dotąd 
starałam się być jak kamień. Kiedy się obudz iłam .. . nawet trudno mi o tym 

mówić . .. Tej nocy straciłam moją matkę. I ojca ... To znaczy wiem, że nie straciłam 
ich tej nocy, ale wcześniej żyłam jak .. . to dziwne, co powiem, ale wcześniej żyłam 
jak we śnie, jakbym się nie mogła obudzić ... 

Żyłam opatulona snem jak ciepłym SZALEM. Wymyśliłam sobie sen, który ratował 

moje życie. Każdego dnia wykonywałam setki najdrobniejszych czynności i w ten 
sposób sama sobie kradłam czas. Chciałam, żeby pozostało go mniej, coraz mniej . 
Czułam się osmalona. Bo czemu ja ... ? 

Wiem, że straciłam rodziców wcześniej, ale właśnie tej nocy, w tym przerażająco 
nachalnym śnie poczułam, że straciłam ich bezpowrotnie . Prowadziłam ich 
schodami w dół, uśmiechałam się do nich w tym śnie, jakbym nie rozumiała, co się 

wydarzy, a przecież wiedzieliśmy doskonale, byliśmy przygotowani„. W tym śnie 
to ja ich sprowadziłam .. . 

Obudziłam się przerażona własnym krzykiem. Mama tak smutno na mnie 

spojrzała. Zobaczyłam jej duże oczy. I to było prawdziwe . Realistyczne. 
Rozdzierające. Uświadomiłam sobie, że jestem sama. Zimno tutaj. Jak na 
lodowcu. Jak tam ... Przecież wiedzieliśmy. Wiedziałam pisząc po angielsku swoje 
opowiadanie. Coś przecież musiałam robić. Opowiadanie o porcelanowej lalce, do 
której strzelono. Pyk . Jak korek z szampana . Miała szesnaście lat. Okna były 

zamalowane białą farbą .. . 

Don't forget me - napisała. 

Okna były zamalowane białą farbą ... 
A potem ... 
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Scena siódma. 

KASYNO 

SZOFER: 
Błagam, niech już pani nie gra. 

ANASTAZJA: 
Chyba pan zwariował, panie Zbyniu ... Teraz, jak zaczęłam wygrywać? 

SZOFER: 
Właśnie teraz. To nic pani nie wie? Przecież to„. oszuści „. Najpierw się wygrywa, 

wygrywa, a potem ... 

ANASTAZJA: 
Co potem? 

SZOFER : 
Potem to JUŻ ... Nawet nie chcę o tym myśleć. 

ANASTAZJA: 
Co potem? 

SZOFER: 
Na filmie widziałem. Potem się wszystko przegrywa, a potem czfowiek skacze 
z urwiska, albo z mostu ... 

ANASTAZJA: 
Bzdury. Dobrze mi idzie. 

SZOFER: 
To jeszcze gorzej. 

Al\JASTAZJA: 
Jak to znowu? 

SZOFER : 
No, załóżmy, że pani wygra tu fortunę, choć raczej mi kaktus tutaj wyrośnie, ale 
jeśli nie wyrośnie, załóżmy, hipotetycznie czysto .. . rozumie pani? 

ANASTAZJA: 
Panie Zbyniu, obstawiać muszę, niech pan się streszcza, bo nic nie rozumiem ... 

SZOFER: 
No, załóżmy, że„. 

ANASTAZJA: 
To już założyliśmy. Co daleF 

SZOFER: 
No, jak oni, ci szefowie kasyn (zniża głos) a to szajka jest, mafia, ,. Pruszków to jest 
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przy nich naprawdę betka .. . Jak oni zobacz~ że pani wygrywa, to się już pan,i nie 
wywinie,,. Pani nawet nie wie, że tu wszędzie kamery s~ oni tam siedzą na gorze, 

0 tam, i obserwują każdy pani gest, i pewnie też nas słysz~ ja nawet o swoje życie 
zacząłem się obawiać, jak pani zaczęła w te żetony obrastać . .. 

ANASTAZJA: 
Filmów się pan naoglądał .. . Już sama przez pana nie wiem, co robić. 

SZOFER: 
No, brać co jest, bezwzględnie i w nogi, ja panią stąd sprawnie i szybko 
wyprowadzę. A kasą to „. nie, nie musimy się dzielić. Pani mi jakąś dolę niewielką 

za ochronę, powiedzmy. 

ANASTAZJA: 
Już wolę przegrać I O. „ 

SZOFER: 
Błagam, niech pani tego nie obstawia ... 

ANASTAZJA: 
Co?! 

SZOFER: 
Co?! 

ANASTAZJA: 
O, matko. 

SZOFER: 
O, kurwa 1 

ANASTAZJA: 
O, kurde balans. 

SZOFER: 
No. 

ANASTAZJA: 
Wygrałam? Czy to znaczy, że wygrałam? 

SZOFER: 
No . 

ANASTAZJA: 
Wygrałam? 

SZOFER: 
Wygrała pani. 

ANASTAZJA: 
Bierzemy i wiejemy, co? 
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SZOFER: 
Bezwzględnie, do kasy i do limuzyny. 

ANASTAZJA : 
A może by tak jeszcze ... 

SZOFER: 
Zabraniam pani. W imię . „ w imię „ . 

ANASTAZJA: 
Wiejemy? 

SZOFER: 
Niech pani mnie chwyci pod rękę, przejdziemy wolniutko do kasy, jakby to na nas 
nie zrobiło najmniejszego wrażenia . Wolniuteńko, jakbyśmy starzy oszuści byli „. 

Niech pani nie pokazuje żadnych emocji, oni na to czekają. .. 

ANASTAZJA : 
Te kamery? Gdzie? 

SZOFER: 
Nie wiem, wszędzie. O, może tu7 

ANASTAZJA : 
Myśli pan, że nas sprzątną przed wyjściem .. . 

SZOFER: 
Nie, no mieć taką fortunę i zginąć . .. kiepskie kino . 

ANASTAZJA: 
Fortuna jest moja. 

SZOFER: 
Za kopiejką pchłę by pani do Moskwy goniła . 

ANASTAZJA 

SZOFER : 
Pani płacze? 

ANASTAZJA: 
A, to z powodu wygranej„ . Córka nie uwierzy„. 
Niech pan otwiera torbę. Ładujemy. 
Co pani zrobi z forsą? 

ANASTAZJA : 
O to niech pana głowa nie bol i. 

SZOFER: 
Teraz to już potrzebuje pani ochrony, a ochrona nie była wliczona w cenę 
wyjazdu„. Kurczę, co za dzień. 
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ANASTAZJA: 
Niech pan jedzie do najdroższego hotelu. Zrobimy balangę. 

SZOFER: 
Nie ma pani dosyć wrażeń7 

ANASTAZJA: 
(śmieje się) Pan mnie w ogóle nie zna . To dopiero początek . Obiecałam przecież, że 

zafunduję panu wakacje życia. 

SZOFER: 
Trochę strach. 

ANASTAZJA: 
Czego7 

SZOFER: 
Strach się bać normalnie, nie wiadomo, co jeszcze może pani przyjść do głowy. 

Pani jest solidnie szurnięta . 

ANASTAZJA: 
Jedziemy panie Zbyniu. Noc się dopiero zaczyna. 

AKT DRUGI 

Scena pierwsza 

ANASTAZJA: 
Panie Zbyniul 

SZOFER: 
Tylko pani krzyczy ... 

ANASTAZJA: 
Ale tak pluć przez okno .. . 

SZOFER: 
Lepiej tutaj, w samochodzie „. 7 

ANASTAZJA: 
Kiedy takie pestki to skarb„. 

SZOFER: 
Tfu. To była już ostatnia. 

ANASTAZJA : . , 
To i guziczków nie będzie. Taką pestkę, panie Zbyniu to mozna wygotowac, 

a potem ją pięknie obszyć albo szydełkiem obrobić . Z takiej pestki są piękne 
guzik i. Można je było sprzedać za parę groszy. Dzisiaj pewnie już nie„. Wszystko 

inaczej. Pan pluje„. Denerwuję się na pana, ale tak naprawdę to mnie bawi 
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i wzrusza. Coś mi przypomina ... Może pan uwierzyć lub nie, ale miałam w życiu 
wszystko. Więcej niż wszystko. A potem nie miałam nic. Tułałam się. Pracowałam 
w bogatych domach a czasem u biednych gospodarzy, wodę ze studni nosiłam, 
pomagałam w polu„. 

SZOFER: 
Mówiła pani, że w szkole pracowała, że muZYKA. 

ANASTAZJA : 
MUzyka była później. Dużo później. Wszystko zaczęło się pozn1ą Dlatego tak 
późno za mąż wyszłam i córkę urodziłam. Ja uciekałam długo, panie Zbyniu. 
Szukałam swojego miejsca . A to trwa . I świat się przewala . I historia się przewala. 
A pestki„. Jak pan nic nie ma to taka pestka jest na wagę złota. Kiedyś 

patrzyłabym chciwie panu w usta ... Nie pozwoliłabym panu pluć. Taka senna 
jestem ... Niech mnie pan obudzi, jak będziemy się zbliżać. 

SZOFER: 
Obudzę. Na pewno obudzę. Proszę spać . 

SZOFER zatrzymuje samochód. 

SZOFER: 
Zrobimy sobie przerwę. Proszę pospać. Ja też się kimnę ... 

ANASTAZJA: 
Jeszcze nas ktoś okradnie. 

SZOFER: 
Mam tu alarmik, niech pani śpi spokojnie. 

ANASTAZJA : 
Dobranoc, par ie Zbyniu. 

SZOFER: 
Dobranoc. 

Po chwili SZOFER wstaje, chodzi dookoła samochodu, przygląda się śpiącej 

ANASTAZJI. Jest pobudzony. Patrzy, gdzie leżą pieniądze. W końcu wyciąga 

niewielki pistolet. Próbuje celować. 

ANASTAZJA : 
Nie jest pan głodny? Pewnie pan jest ... 
Zrobiłam kanapki w hotelu„. O, tam. W tej białej haftowanej serwetce. 

SZOFER: 
Kanapki, ach tak ... Kanapki . Kiedy pani zdążyła? 

ANASTAZJA : 
Zdążyłam. 
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SZOFER: 
Nie, nie jestem głodny. Proszę spać' 

ANASTAZJA: 
A w tym małym pojemniczku„. jajeczko z kawiorem„. Polubiłam pana. 

Chciałabym pana rozpieszczać. 

SZOFER: 
Senna pani była. 

ANASTAZJA: 
Tak, tak . Za bardzo zabalowałam wczoraj. Głowa mnie boli. 

SZOFER: 
Jak ja bym tak mieszał alkohole .. . 

ANASTAZJA: 
Też pan mieszał. 

SZOFER: 
Ale nie aż tak. I nie tyle. I młody jestem. A tak Jak pani, to młody by nie wytrzymał. 

ANASTAZJA: 
Chyba pośpię chwilę. 

SZOFER: 
Dobranoc! 

ANASTAZJA: 
No, smacznego. 

SZOFER raz jeszcze próbuje mierzyć do ANASTAZJI, poci się strasznie, zadanie 

wydaje mu się coraz bardziej niewykonalne. 

ANASTAZJA 
(z zamkniętymi oczami): 
Jednak nie mogę . Niech mi pan coś opowie ... 

SZOFER: 
Ale co7 

ANASTAZJA : 
Cokolwiek. 

SZOFER: Wolę, żeby pani opowiadała„. Pani potrafi. A ze mnie? Co tu dużo gadać. 

Dupa ze mnie. 

ANASTAZJA : 
Słyszy pan7 Nie, proszę nic nie mówić. Słyszy pan teraz? 
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SZOFER: 
Ale co mam słyszeć71 Niech pani powie, co mam słyszeć":> 

ANASTAZJA : 
Ciszej ... O, tam„. 

SZOFER: 
Gdzie":> 

ANASTAZJA: 
Mewy. Jak pięknie. Już blisko, prawda":> Nic pan nie mówił, że blisko„. Blisko, 
prawda, panie Zbyniu7 

SZOFER: 
No. 

ANASTAZJA: 
Ziemia Święta .„ 

SZOFER: 
A nie, to daleko. Nawet bardzo. 

ANASTAZJA : 
Nasza Ziemia Święta. 

SZOFER : 
Mnie jest wszystko jedno . Nie jestem wierzący. 

ANASTAZJA : 
A Bardotka":> 

SZOFER: 
No, w nią wierzę . 

ANASTAZJA : 
Morze jest tam, prawda ? Chcę tam pÓJ ŚĆ. 

SZOFER: 
Podjedziemy. 

ANASTAZJA: 
Nie, nie . Chcę tam pójść. Pójdzie pan ze mną-:i 

SZOFER: 
A samochód? Co z samochodem? 

ANASTAZJA : 
Morze ważniejsze . 

SZOFER: 
A jak ... 
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ANASTAZJA: 
Ale się pan nudny zrobił. Idziemy. 

SZOFER: 
Tylko „ . 

ANASTAZJA: 
Mewy„ . 

SZOFER: 
Zawsze pani postawi na swoim, prawda? Wszystko mi jedno. I tak mi rozum 
odebrało. Źle mi było wcześniej? Człowiek wstał rano, zjadł śniadanie, kawkę 
wypił, w kurs pojechał, po mieście się pojeździło, z tym s ię pogadało, z tamtym się 
pogadało, czasem się kurs nocny trafił. .. Czasem jakaś napalona lala ... Z 

przeproszeniem, ale taka prawda . A teraz ... Szkoda gadać. Tylko się uśmiechać, 
przytakiwać, tak, proszę pani, nie, proszę pani ... Źle mi było":> Głupi człowiek . Kurs 
życia. Nie wiem, kto z nas pierwszy kitę odwali, nie wiem, jak pani, ale ja już 
jestem bliski . .. Nerwy jak strzępki . 

ANASTAZJA: 
Wdech -wydech. Wdech-wydech . Cudownie. I to powietrze. Niech pan zdejmie 
buty. Trzeba czuć ziemię. Czuje pan":> 

SZOFER: 
Nawet uciec nie majak. Języka nie znam. Paszport w pani torbie . A torba ... 

ANASTAZJA: 
Trzeba głęboko oddychać. Tak głęboko jakby s ię wpadało w ciepłą, puchową 

poduszkę, coraz głębiej i głębiej, jakby się wpadało w puch .. . Wtedy można znieść 
wszystko. W tym puchu można się schować i można w nim przetrwać . Tam były 

zamalowane na biało okna. Mimo to całymi godzinami przy nich siedziałam. 
Szukałam jakiegoś prześwitu, próbowałam zdrapać paznokciem farbę, chciałam 
zobaczyć, gdzie jesteśmy, bo jak nas prowadzili to. „ Miałam opaskę na oczach i 
tłumaczyłam sobie, że to jest zabawa w chowanego. Raz, dwa, trzy ... Wydawało mi 

się, że dziewczyny kręcą mnie dookoła . . . Próbowałam zdrapać paznokciem farbę 
ale ... Chciałam coś zobaczyć. Lepiej było nie widzieć. Siedziałam godzinami przy 
oknie, zamykałam oczy, oddychałam głęboko, zapadałam się w siebie aż nagle 
zaczynałam słyszeć mewy ... okno było otwarte . Wszędzie leżał puch, a ja biegłam 
boso w stronę morza ... „Schwibsikl" - słyszałam za sobą. „Schwibsikl" - coraz 
ciszej, wołanie mamy oddalało się ode mnie . W marzeniach ciągle uciekałam, 

ale ... 

SZOFER: 
Kra! Kra! Kra! 

ANASTAZJA: 
Idiota. 
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SZOFER: 
Świruska. 

ANASTAZJA 
(zaciskając pięść): 
No, no„. 

SZOFER: 
Co no' 

Al\JASTAZJA: 
Jeszcze raz pan się tak do mnie odezwie, to to ... 

SZOFER: 
To col 

ANASTAZJA: 
Nauczę pana szacunku. 

SZOFER: 
Czekam. 

ANASTAZJA: 
Za darmo nie biję . 

SZOFER: 
Wariatka. 

ANASTAZJA: 
Trochę pan za wysoki. 

SZOFER: 
Proszę, mogę się schylić. 

ANASTAZJA : 
Jeśli pan taki łaskawy. 

SZOFER: 
Za co to/I 

ANASTAZJA: 
Za wariatkę. 

SZOFER: 
Pani jest ... niebezpieczna . Powinni panią zamknąć do wariatkowa. 

ANASTAZJA przykłada mu drugi raz. 

SZOFER: 
0111 
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ANASTAZJA: 
Boli? Przepraszam, panie Zbyniu. Nie chciałam tak mocno. 

SZOFER: 
Oko mi pani wybiła. 

ANASTAZJA: 
Niech pan pokaże. Uuuu„. Nie wygląda to dobrze. 

SZOFER: 
Obdukcję zrobię. Zaskarżę panią za znęcanie się . .. 

ANASTAZJA: 
Sam pan sprowokował, przyzna pan„. 
Ostrzegałam„. Stara jestem, panie Zbyniu, mnie już wszystko wolno. 

SZOFER: 
I jak ja teraz„. 

ANASTAZJA: 
Ciemne okulary kupimy. Zresztą i tak tu nikt pana nie zna. 

SZOFER: 
Ja się starałem„ . 

ANASTAZJA: 
Przepraszam„. Przesadziłam. Myślałam, że ręce mam słabsze, że„. Przepraszam. 

Naprawdę. 

SZOFER: 
No, dobrze. W końcu pani starsza. 

ANASTAZJA: 
Panie Zbyniul Bo przywalę. 

SZOFER: 
Już się do pani wcale nie odezwę. O, morze 1 

ANASTAZJA: 
Proszę tu na mnie poczekać. Dalej muszę sama . 

SZOFER: 
Odpocznę tu! 

ANASTAZJA biegnie przed siebie. 

SZOFER: 
Schwibsikl Schwibsikl 
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Scena druga 

SZOFER: 
No przecież tu stał. 

ANASTAZJA: 
A może to tam było' 

SZOFER: 
Proszę wybaczyć, ale nie ma pani orientacji . 

ANASTAZJA : 
I tu i tam tak samo. 

SZOFER: 
Wcale nie tak samo! 

ANASTAZJA : 
A może to z drugiej strony wzgórza' 

SZOFER: 
Tu stał' Się spacerów zachciało. Pół życia harowałem na tego grata. 

ANASTAZJA : 
Mówił pan, że ma alarm. 

SZOFER: 
I co' Żywego ducha tu nie ma„. To kto miał ten alarm usłyszeć? Wyciągnęła mnie 

pani kilometry i ma pretensje, że alarmu nie słyszałem . 

ANASTAZJA: 
Chyba mnie pan nie obwinia' Tak, najlepiej powiedzieć, że to przez spacer. 

Musieliśmy po;nylić drogę . Kto by się na takiego grata połasił' 

SZOFER: 
Odpicowany był nieźle. Stary, ale swój urok miałl 

ANASTAZJA: 
Trzeba było lepszy alarm. „ 

SZOFER: 
Tak, w Krakowie kradną, a w Gdańsku słychać. 

ANASTAZJA: 
Całą wycieczkę mi pan zepsuł. 

SZOFER : 
Ja pani' A co ja mam powiedzieć? 

ANASTAZJA: 
Przepraszam . 
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SZOFER: 
Mogłem panią ... 

ANASTAZJA: 
Nienabity. 

SZOFER : 
Co? 

ANASTAZJA: 
Wyjęłam kule w nocy. Umówmy się, panie Zbyniu, że nie będziemy o tym więcej 

rozmawiać . Umówmy się, że broni nie było, że nie wyjęłam naboi, że pan nie 

próbował ... 

SZOFER: 
o k„. 

ANASTAZJA: 
Co jeszcze? 

SZOFER: 
Forsa. Przecież tam była forsa z kasyna. 

ANASTAZJA : 
Nie było. 

SZOFER: 
Sam widziałem. 

ANASTAZJA: 
Dzisiaj przed śniadaniem poszłam wszystko wpłacić do banku. 

SZOFER: 
Przecież worek ... 

ANASTAZJA : 
Poduszka. Puchowa. 

SZOFER: 
Dlatego pani na niej spała„. 

ANASTAZJA : 
Kupię panu lepsze auto. 

SZOFER: 
Już prawie noc. 

ANASTAZJA: 
Ciepła. Kiedy ostatnio spał pan na plaży' 
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SZOFER: 
Dawno. Chyba na biwaku, w podstawówce. 

ANASTAZJA: 
Nigdy nie spałam na plaży. Proszę mi podać rękę. 

SZOFER: 
Zmarznie pani. 

ANASTAZJA: 
Przy panu? Mijaliśmy taką plażę przy hotelu, pamięta pan? Tam były leżaki i koce. 
Kupimy dobre wino. „ 

SZOFER: 
Stary był, ale urok miał. Co, tu policji żadnej nie ma? Tyle lat, tyle kilometrów„. 

ANASTAZJA: 
Jutro kupię panu nowy. Tylko to „taxi" musi pan jakoś zdobyć, bo inaczej nie jadę. 
Pamięta pan umowę? - Taksówką na Lazurowe Wybrzeże ... A co chciał pan zrobić z 
moim ciałem? 

SZOFER: 
Nie miałem planu. 

ANASTAZJA: 
Partacz . 

SZOFER: 
Dobrze pani wie, że już w pierdlu siedziałem. Wtedy też bez planu. 

ANASTAZJA: 
Kropnął pan kogoś? 

SZOFER: 
Był taki bogaty antykwariusz, a u nas się nie przelewało ... Obserwowałem go przez 

kilka tygodni„. Skurczybyk był bardzo precyzyjny. Precyzyjny co do minuty. 
Upilnowałem taki moment, że był sam. „ Nie wiedziałem , że on miał pod stołem 
taki mechanizm, taki włącznik miał, ja się na niego ze sznurem, ale on zdążył tam 
nacisnąć. Adrenalina skoczyła, nie zauważyłem, że skurczybyk alarmuje. Wielki 
był jak tur. Szarpiemy się. On się broni . Dwóch mnie od tyłu„. To ochrona była. Za 
głupotę całe życie płacę. 

Al\JASTAZJA: 
Ale coś przecież chciał pan zrobić z moim ciałem' Gdyby pan mnie tam kropnął„. 
Co, woziłby pan mnie w bagażniku? Wszyscy wiedzieli, że ja 
z panem.„ Przecież„. 

SZOFER: 
Przecież ... przecież ... Może i jakiś tam plan miałem, ale głupio się przyznać. 
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ANASTAZJA: 
Ile gwiazd ... A tam chyba latarnia morska ... czy to latarnia? 

SZOFER: 
Nawet dwie. Z prawej i z lewej . 

ANASTAZJA: 
Mieszkanie w latarni„. Musi być pięknie„. 

SZOFER: 
Nudno chyba tak w jednym miejscu. 

ANASTAZJA: 
Mogłabym tu zostać. W takim miejscu nie istnieje nic poza pięknem. 

SZOFER: 
Naprawdę pani nigdy nie wyjeżdżała? 

ANASTAZJA: 
Od pięćdziesięciu lat w jednym miejscu. 

SZOFER: 
A wcześniej? 

ANASTAZJA: 
Tułałam się, szukałam„. Mówiłam panu. 

SZOFER: 
A dlaczego właściwie pani uciekała? 

ANASTAZJA: 
Znów uciekam, panie Zbyniu. 

SZOFER: 
Dlaczego? 

ANASTAZJA: 
Więc co chciał pan ze mną zrobić' 

SZOFER: 
Wożę w bagażniku grilla ... 

ANASTAZJA: 
Słucham?! 

SZOFER: 
Oglądała pani „Zielone smażone pomidory"? 

ANASTAZJA: 
Panie Zbyniul 
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SZOFER: 
Dlaczego pani ucieka? 

ANASTAZJA: 
Bo boję się . .. przeszłości. 

SZOFER : 
A śmierć? 

ANASTAZJA: 
Nie, śmierci się nie boję. Ja udaję, że jej nie ma. Moja rodzina .. . moje pokolenie ... 

spotkało nas wszystko, co najgorsze. Krzyk, płacz, głód . .. Tułaczka. Samotność. 
Osmalenie . Ale zawsze jest równowaga. Był śmiech, była miłość, dziecko s i ę 

rodziło . . . A potem znów się wszystko odwracało„ . I tak z jednej szali na drugą. 
Żeby nie było za dobrze i żeby nie było za bardzo źle . Nie wierzę w śmierć . Mnie się 
wydaje, że śmierć nic nie zmienia . Wciąż rozmawiam ze zmarłymi ... Oni są. 

Inaczej to wszystko nie miałoby sensu. Dlatego nie wierzę w śmierć . To jest tylko 
przejście na jaśniejszą stronę .. . 

SZOFER: 
Aja się boję śmierci ... 

ANASTAZJA: 
Czego? Że już nie będzie pan żył? Że nie będzie się pan więcej denerwował 
skradzionym samochodem? Że nie ukatrupi pan staruszki7 że jej pan potem nie 
ugrilluje? Tego pan się boi? 

SZOFER: 
Dlaczego? ... Dlaczego jest pani wobec mnie tak bezwzględna? 

ANASTAZJA: 
Mówił pan, że nie wierzy w Boga ... 

SZOFER: 
Zasadniczo nie. 

ANASTAZJA: 
Aw ludzi? 

SZOFER 

ANASTAZJA: 
Ja w pana wierzę, panie Zbyniu . 

SZOFER: 
Nie zimno pani? 

ANASTAZJA: 
Czy może pan mnie objąć? Czy mogę położyć panu głowę na ramieniu? 
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SZOFER: 
Dobranoc. 

ANASTAZJA: 
Dobranoc. 

AKT TRZECI 

Scena pierwsza. 

ANASTAZJA: 
Opłaciła się panu ta kradzież. Teraz ma pan prawie limuzynę .. . 

SZOFER: 
Tylko ten napis „taxi" na dachu jakoś nie pasuje„ . 

ANASTAZJA: 
Umowa była? A tak przy okazji, to jak pan zdobył to „taxi"? 

SZOFER: 
Lepiej niech pani nie pyta, przecież pani wie, że nie znam języka ... 

ANASTAZJA: 
Podprowadził pan? 

SZOFER: 
Powiedzmy, że pożyczyłem .. . 

ANASTAZJA: 
Nie mam słów na pana„. 

SZOFER: 
Przecież nie dla siebie ... 

ANASTAZJA: 
Ale teraz wygodnie ... I klimatyzacja. Chłodno. 

SZOFER: 
I szyberdach ... 

ANASTAZJA: 
No, niech pan nie otwiera. Jeszcze mi głowę urwie. 

SZOFER: 
To do Ziemi Świętej? 

ANASTAZJA: 
Poproszę kurs na„. Saint-Tropez„. 

SZOFER: 
Voila! 
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ANASTAZJA: 
A to skąd' 

SZOFER: 
Z filmu szpiegowskiego. Mówiłem pani, że dużo filmów oglądam. 

ANASTAZJA: 
Tak, jest pan melomanem. Pamiętam. 

SZOFER: 
Właśnie. 

ANASTAZJA: 
A nie boi się pan, panie Zbyniu zobaczyć jej dzisiaj ... 

SZOFER: 
Być tak blisko i nie odwiedzić Świętej . . . 

ANASTAZJA: 
Ja rozumiem, ale niech pan na to spojrzy z drugiej strony„. Ona nie gra 
w filmach od 74 roku' Szmat czasu. Czas potrafi być bezlitosny. 

SZOFER: 
Tyle pani mówiła o marzeniach, a teraz chce mnie pani zniechęcić? 

ANASTAZJA: 
Pamiętam . Była boginią. To było zjawisko. Te długie blond włosy ... Duże usta. 

SZOFER: 
I piersi. 

ANASTAZJA: 
I duże piersi. 

SZOFER: 
Ja się do nie] wtedy modliłem, wtedy, kiedy jeszcze grała. 

ANASTAZJA: 
Wszyscy się do niej wtedy modlili .. . Ale słyszałam, że ona jest całkiem zbzikowana, 
że ma chyba ze sto psów ... 

SZOFER: 
To źle, że pomaga' 

ANASTAZJA: 
To pięknie, ale jeśli się okaże, że dzisiaj ona jest już kimś zupełnie innym' 

SZOFER: 
Nie odpuszczę. Obiecała mi pani. 

ANASTAZJA: 
Fakt. 
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SZOFER: 
Ale jak my ją tam znajdziemy' 

ANASTAZJA : 
Proszę to mnie zostawić. 

SZOFER: 
To chyba nie jest tak wielkie miasto, żeby jej nie znaleźć . 

ANASTAZJA: 
Panie Zbyniu, przecież tylko jedna Bardotka tam mieszka. A iak zajedziemy tym 

autem to nas nawet policja będzie eskortować aż pod samą bramę. 

SZOFER: 
Ale co ja jej powiem 7 

ANASTAZJA: 
O, dobre pytanie . Teraz pan trzeźwieje. 

SZOFER: 
Bo ja poza tym „voila" niebardzo„. 

ANASTAZJA: 
Będę tłumaczyć. 

SZOFER: 
Ale co Ja jej po polsku powiem' 

ANASTAZJA: 
To ja mam panu układać list miłosny' 

SZOFER: 
Nigdy nie byłem specjalnie romantyczny ... 

ANASTAZJA: 
Powie pan, co czuje. Szczerze ... 

SZOFER: 
Rzeczywiście . Może tam jednak nie jedźmy. Może rzeczywiście. 

ANASTAZJA. 
Rzeczywiście. Czemu rzeczywiście? 

SZOFER: 
Powiem, że się przed jej fotografią. .. 

ANASTAZJA: 
Tego nie przetłumaczęr 

SZOFER : 
To powiem, że po dzi es ięć razy chodziłem na jej filmy. Powiem jej, jaka była wtedy 
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Polska. I czym dla nas były jej filmy . . . I kim była dla mojego pokolenia . Ale może 
nie jedźmy .. . Ąjak nas nie wpuści? 

ANASTAZJA: 
To się wtedy będziemy martwić. 

SZOFER : 
Stracha mam. 

ANASTAZJA: 
To dobrze. 

Scena druga 

SZOFER: 
Ale mi serce bije .. . Normalnie zawału dostanę. 

ANASTAZJA : 
Nie dostanie pan. 

SZOFER: 
Ma pani tę karteczkę z numerem domu7 

ANASTAZJA: 
Mam . 

SZOFER: 
I co tam jest? 

ANASTAZJA : 
Że czterdzieści sześć. 

SZOFER: 
Wyraźnie napisa/7 

ANASTAZJA : 
Wyraźnie . 

SZOFER: 
A może przez okulary7 

ANASTAZJA : 
Wzrok mam dobry, niech się pan nie martwi. 

SZOFER: 
O, Boże. To już czterdzieści . To zaraz . 

ANASTAZJA : 
Mogę chwilę odpocząć. Też mi jakoś n i ewyraźn i e. 
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SZOFER : 
Boi się pani7 

ANASTAZJA: 
Skąd7! 

SZOFER : 
Też bym odpoczął . 

ANASTAZJA: 
Dobre miejsce na śmierć . .. Przepraszam, tak mi się powiedziało . 

SZOFER: 
Palmy w ogrodzie. Pstryknę fotkę. Może pani tu stanąć, o, tu, pod palmą7 

ANASTAZJA: 
Makijażu nie mam . 

SZOFER : 
Chcę tylko sprawdzić, czy zadziała, bo jak potem będę chciał wspólne z Bardotką 

to ... 

ANASTAZJA: 
Pięknie. Chce pan na mnie ostrość ustawić7 

SZOFER: 
To może już pójdziemy7 

ANASTAZJA: 
Mówiłam, że ile? Czterdzieści sześć7 

SZOFER: 
Dokładnie. 

ANASTAZJA: 
Faktycznie, czterdzieści sze ść to tam . 

SZOFER: 
Ta duża brama. 

ANASTAZJA: 
Ktoś tam jest, panie Zbyniu .. . 

SZOFER: 
O, matko. 

ANASTAZJA: 
Słyszy pan7 Psy. 

SZOFER: 
I jeszcze psy. 
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ANASTAZJA : 
Mówiłam, że ze sto. 

SZOFER: 
Faktycznie. 

ANASTAZJA: 
Widzi pan? 

SZOFER: 
Niech się pani schowa bardziej. 

ANASTAZJA : 
Widzi pan' 

SZOFER: 
No. 

ANASTAZJA : 
Może to jej gosposia' 

SZOFER: 
Gosposię by miała inwalidkę o kulach' 

ANASTAZJA: 
Może siostra / 

SZOFER: 
Może matka' 

ANASTAZJA : 
Tylko ja mogłabym byćjeJ matką. 

SZOFER: 
Widzi pani tę d ru gą' 

ANASTAZJA : 
Jaką drugą' 

SZOFER: 
No tę drugą, z psami. 

ANASTAZJA : 
Aha. 

SZOFER: 
Mnie się wydaje, że to jest jej gosposia, ta, która trzyma smycze. 

ANASTAZJA : 
A ta o kulach, plecami do nas. 
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SZOFER: 
Włosy ma gęste . .. 

ANASTAZJA: 
Siwe. 

SZOFER: 
Muszę do niej podejść. 

ANASTAZJA: 
Sama Już nie wiem, panie Zbyniu. 

SZOFER: 
Poczeka pani' Muszę sam. 

ANASTAZJA: 
Poczekam. Niech pan idzie. 

* 

ANASTAZJA: 
Dlaczego pan klęczał/ 

SZOFER: 
To była ona. 

ANASTAZJA: 
Powiedziała coś' 

SZOFER: 
Nic. Tylko tak na mnie spojrzała. Prosto w oczy. Miałem ciary na plecach, normalnie 

jeszcze je czuję. Jak na mnie spojrzała to wokół zrobiła się taka łuna„ . Jakby 

światłość z niej„. Widziała pani' Wszystko umilkło. Świat się zatrzymał. 
Niewyobrażalna cisza . I takie ciepło od niej .„ Jakbym był dzieckiem, tak się 

poczułem. O, tu, tak ciepło. A ona mi tylko w oczy spojrzała. Ale to dobro się we 

mnie rozlało„. jak miód. 

ANASTAZJA: 
Jak miód„. 

SZOFER: 
Jak miód. To jeszcze nie wszystko. Czułem jakby do mnie zeszła„. 

ANASTAZJA: 
Zeszła ... 

SZOFER: 
Jakby zeszła z ekranu. Taka zwiewna, przezroczysta, lekka„. Znów miała długie 

blond włosy, śmiała się, głośno się śmiała, kusiła „. tylko w bikini„. 
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ANASTAZJA: 
W bikini.„ 

SZOFER: 
W bikini„. 

ANASTAZJA: 
Mnie się zdaje, że pan przeżył iluminację? 

SZOFER: 
Co takiego? 

ANASTAZJA: 
Iluminacja to takie pojęcie w filozofii„. Taki stan umysłu, w którym człowiek zbliża 

się do poznania prawdy o świecie, o sobie, no w ogóle ... 

SZOFER: 
Miałem to. Tak, to właśnie miałem. 

ANASTAZJA: 
A dalej? 

SZOFER: 
Dalej to już pani widziała. Ta gosposia podeszła, zabrała światło„. Powiedziała: 
„Madame. Nous devons aller„." - pamiętam, że tak powiedziała. „Nous devons 

aller". A potem wzięła ją pod rękę i poszły. Te psy za nimi„. 

ANASTAZJA: 
Widziałam. Wolno poszły. 

SZOFER: 
Kocham panią. 

ANASTAZJA: 
Nikt tak jeszcze do mnie nie mówił. 

SZOFER: 
A mąż? 

ANASTAZJA: 
Gdzie pan zostawił nowe auto? 

* 

MON OLG ANASTAZJI: 
Wyprowadzili ojca do ogrodu. Matka najczęściej zostawała sama w pokoju. Nie 

reagowała, kiedy krzyczeli: „Niemra, niemiecka dziwka". Nam, dziewczynom, 
kazali się rozebrać do naga. Przywiązywali do krzeseł. Głęboko oddychać. Wdech
Wydech. Coraz więcej puchu. Tyle że puch nie był biały. Z dnia na dzień coraz 

bardziej.„ purpurowy. Ciemny jak płatki. Ogród. Altanka. Huśtawki. Taka gra 
skojarzeń. Żeby uciec. Nie ruszaj się tak' Nie krzycz! Co sobie twoi rodzice 
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pomyślą?! Wszystkie jesteście dziwki! Byłyśmy tak cicho, jakby mama śpiewała 

nam kołysankę. 

Nie wiem, co w tym czasie działo się z bratem. Wymyślili, że nie będziemy zamykać 
pokoi na noc. Niedawno skończyłam szesnaście lat. Nie czułam się jeszcze„. 

dorosła. Okna były pomalowane na biało. 

Miałam buty dziurawe, całkiem zdarte. Dziurawe. Zapytałam, czy mogę dostać 
inną parę. „Nie martw się - zaśmiał się jeden z nich - te starczą ci do końca życia". 

* 

SZOFER: 
Odprowadzę panią do pokoju. 

ANASTAZJA: 
A pana pokój który? 

SZOFER: 
Przez ścianę, gdyby coś, to proszę pukać„. 

ANASTAZJA: 
Tak, pan zawsze śpi jak zabity. 
Tylko nie mogę uwierzyć w jedno ... 

SZOFER: 
Chętnie rozwieję wątpliwości szanownej pani. 

ANASTAZJA: 
Nie mogę uwierzyć, że jedyne wolne pokoje są na piątym piętrze. 

SZOFER: 
Pani nie lubi? 

ANASTAZJA: 
Panie Zbyniu, ja mam lęk wysokości. Ale trudno. Widać, przeznaczenie. 

SZOFER: 
Z góry wszystko piękniej. Widzi pani, czy pani to widzi? Jakbyśmy mieszkali 
w latarni morskiej.„ Stąd widać tylko morze„. Zaraz otworzę drzwi na taras„. 

ANASTAZJA: 
Proszę uważać! 

SZOFER: 
Musi to pani zobaczyć. 

ANASTAZJA: 
Nie. Nie. 
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SZOFER: 
Mamy widok na promenadę ... Miasto w dole .... A z okna morze aż po horyzont. 

Jeszcze tak nigdy nie mieszkałem. Musimy za to wypić. Tym razem to ja kupiłem 

szampana. Niespodzianka, co? 

ANASTAZJA: 
Musi się panu dobrze powodzić. 

SZOFER: 
Wypijemy na tarasie. 

ANASTAZJA : 
To może pan na tarasie, a ja tutaj . Ja sobie z daleka popatrzę. 

SZOFER: 
Mowy nie ma . 

ANASTAZJA: 
Aleja . . . 

SZOFER: 
Jest pani ze mną. 

ANASTAZJA: 
A może chce mnie pan tam na dól ... 

SZOFER : 
Bo pogniewam się na panią . 

ANASTAZJA: 
Gdzie' Tam' 

SZOFER: 
Proszę dać rękę. Pójdziemy razem. A potem wygodnie w fotelikach ... 

ANASTAZJA: 
Chyba mi się w głowie kręci. 

SZOFER : 
To co, bąbelki na powrót równowagi' 

ANASTAZJA: 
Już mi wszystko jedno. 

SZOFER: 
Za co pijemy' 

ANASTAZJA : 
Za Niceę. Jesteśmy na mecie. Prawie. 

SZOFER : 
Smutno zabrzmiało. 
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ANASTAZJA: 
Przepraszam, to ta wysokość mnie całkowicie obezwładnia . 

SZOFER: 
Za Niceę. Za podróż. 

ANASTAZJA: 
Tak, za podróż. 

SZOFER: 
Dlaczego pani płacze? 

ANASTAZJA: 
Nie, nic. 

SZOFER: 
Opowie mi pani teraz? 

ANASTAZJA: 
O czym? 

SZOFER: 
O sobie ... 

ANASTAZJA: 
To by mnie już zupełnie rozbiło, panie Zbyniu. 

SZOFER: 
Czy nie po to pani przyjechała' 

ANASTAZJA: 
Żeby opowiedzieć? 

SZOFER: 
Żeby przestać ucieka ć. 

ANASTAZJA: 
Czy może pan zgasić świ atło' Tak, teraz Jest dobrze. To też była noc. Po północy 

wyrzucili nas z łóżek . Mówili, że jesteśmy w niebezpieczeństwie i musimy zejść do 

piwnicy. Trzymałam mamę za rękę. Jej dłoń ... Próbowałam ją uspokoić, ale się 

trzęsła. W końcu znaleźliśmy się na dole. Ustawili dwa krzesła ... Nie rozumiałam, 

co do nas mówią i co nam czytają. Modliliśmy się. Najpierw po cichu, później 

szeptem, w końcu coraz głośniej. I to było jedyne co mogliśmy zrobić. A potem 

usłyszałam strzały. I krzyk. Nic więcej nie pamiętam. Potem poczułam, jak mnie 

rozbieraJą. To już było w lesie. Wywieźli nas na cięża rówce . Stała niedaleko. 

Poczułam jak mnie rozbierają. Więc nie jestem martwa - pomyślałam. Zrobiło się 

jakieś zamieszanie, nie wiem, Jak to się stało ... Coś krzyczeli do siebie. Zaczęli 

rozpruwać ubrania, w które mama wszyła biżuterię ... Byli pewni, że wszyscy 

zginęliśmy. Usłyszałam jakiś huk i w tym huku wyczołgałam się spod ciał ... Nie 

wiem, jak to się stało, że nikt tego nie zauważył. Później czytałam, że oblali ciała 
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kwasem, poćwiartowali i rzucili do nieczynnych szybów na polanie... Nie 
pamiętam, jak trafiłam do tych ludzi. Nie pamiętam. On leczył zwierzęta. A ja 
przecież byłam jak zwierzę. Kula tu przeszła. O, niech pan tu dotknie. Ta blizna to 
jest„. Nauczyłam się czesać włosy tak, żeby ją zasłonić. A potem znów nic nie 

pamiętam. Tylko, że znaleźli mnie w Berlinie. Podobno usiłowałam się zabić. 

Chciałam skoczyć z mostu. Tam, w dole jest życie. Ulica tętni. Ludzie spacerują. 
Nic pan nie mówi„. Dlaczego pan nic nie mówi? 

SZOFER: 
To nie może być prawda„. 

ANASTAZJA: 
Nie wiem. Już sama nie wiem, co jest prawdą. Tak bym chciała, żeby to nie była 

prawda. Całe życie wmawiam sobie, że to wszystko fikcja, że mi się przyśniło, że 
sobie wmówiłam, że mam schizofrenię„. Ale tak byłoby najprościej. Czy widział 
pan kiedyś, żeby tak księżyc wschodził? Znad tamtego wzgórza„. Jak lampion„. 
Tam jest Monte-Carlo, prawda? 

SZOFER: 
Proszę się tak nie wychylać. 

ANASTAZJA: 
Tak, tak„. Zapomniałam. 

SZOFER: 
Widzi pani. Już pani zapomniała. Już się całkiem wyłonił„. 

ANASTAZJA: 
Odbija się w wodzie ... 

SZOFER: 
Zrobię zdjęcie. 

ANASTAZJA: 
Tak, tutaj się wszystko przypomina„. 

SZOFER: 
Jak było? Jak było naprawdę? 

ANASTAZJA: 
A czy ta podróż była naprawdę? Czy Bardot była naprawdę? 

SZOFER: 
Pani nie ma prawa mi tego zabrać! 

ANASTAZJA: 
Nie, panie Zbyniu. Ja to panu dałam. Prawdę albo kłamstwo, ale dałam. To jedno 

będzie pan pamiętał. Miał pan rację, przyjechałam, żeby przestać uciekać. Widzi 
pan, księżyc już jest po tej stronie. Za chwilę schowa się za wzgórzem, a potem 
wpadnie do wody. Myśli pan, że usłyszymy jak wpadnie? 
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Czy może pan zapalić światło? Tak, tak jest dobrze. Proszę spojrzeć mi w oczy. Co 

pan w nich widzi? Nic pan nie mówi„. 

Zmęczyłam się. Chcę się położyć. Widzimy się jutro na śniadaniu, panie Zbyniu. 

Wstanie pan na ósmą? Przed nami Monte-Carlo! 

SZOFER: 
Więc chce pani? 

ANASTAZJA: 
Dlaczego miałabym rezygnować? 

SZOFER: 
Bo ja myślałem, że pani„. że to jest pożegnanie, że my już„. 

ANASTAZJA: 
Ósma i ani minuty później. 

SZOFER: 
Dobranoc. 

ANASTAZJA: 
Panie, Zbyniu„. To nie jest koniec. To jeszcze nie wszystko. Jutro jest NASZ dzień. 
Mam dla pana prezent, ale musi pan poczekać do jutra„. To niespodzianka! 

EPILOG 

ANASTAZJA wyjmuje z torby kreację i długi jedwabny szal, dotyka go, a potem tuli 

do siebie. Zakłada szpilki. Zakłada kreację. 

Owija szal wokół szyi, zakłada buty, na końcu zdejmuje perukę. Ma długie, zdrowe 

włosy. Patrzy w lustro. Znów jest młodą kobietą. Ma oczy Brigitte Bardot. 

Wchodzi SZOFER. 

SZOFER: 
O, w mordę! Wiedziałem, że pani nie kopnie w kalendarz! 

ANASTAZJA schodzi ze sceny, idzie widownią, znika. Zbynio biegnie za nią raz po 

raz upuszczając bagaże. 

KONIEC 
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