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Przebiega ona, jestem pewien, pomiędzy tymi, którzy pragną,
aby ta jednostkowa przestrzeń wolności była dla każdego jak
największa, a tymi, którzy uważają, że trzeba ją maksymalnie
ograniczać. Już to dlatego, że człowiek jest głupi, grzeszny, ma
wszy, i pozostawiony samemu sobie, zawsze wybierze źle. Już to
dlatego, że partia, że wyższe cele, że my wiemy lepiej, że wróg
nie śpi, że naród, że Żydzi i masoni, że Bóg, honor i ojczyzna, że
terroryści,

et cetera ...

Dla pierwszych

jedyną granicą

tej przestrzeni, jest taka sama
drugiego człowieka (z grubsza rzecz biorąc,
nie rób drugiemu, co tobie niemiło). Dla drugich granicą jest
Jedyna Słuszna Prawda (prawda ojca dyrektora, prezesa,
przewodniczącego, szefa, wodza„. kogokolwiek). Uwielbiamy
narzucać innym własne zdanie ...
przestrzeń wolności

Proste podziały się zacierają. Czym różni się postawa
komunistów, nazistów, katolickich inkwizytorów i muzułmańskich
terrorystów w stosunku do przestrzeni wolności jednostki'„.
To przecież Lenin, zaczynając swą radosną działalność, marzył,
aby mieć chociaż dziesięciu tak gorliwych współpracowników,
jakich miał Loyola, kiedy tworzył zakon jezuitów. Głęboko,
w samym jądrze naszego umysłu, rodzi się obraz nas samych
w świecie. Albo mamy własne zdanie, albo wolimy mieć zdanie
wspólne z setkami, tysiącami i milionami innych ludzi. Albo sami
szukamy odpowiedzi na najważniejsze pytania, albo bierzemy te
odpowiedzi od innych. Czyli co'„. Szukamy wspólnoty.
A ja od dawna chciałem napisać sztukę o wspólnocie. O jej sile,
o tym jak potrafi manipulować jednostką. Bo zawsze manipuluje,
tak czy inaczej. Jednostka, przystępując do wspólnoty, ogranicza
przestrzeń swojej wolności. Zyskuje bezpieczeństwo, w zamian
za to stając się częścią, elementem jakiegoś systemu. Jeśli to jeJ
dobrowolny wybór, to pół biedy. Gorzej, gdy.. No wlaśniel I tu
zaczyna się moja sztuka .

Pomysł na jej konstru keję zaczerpnąłem z książki „ Panta Ieon
i wizytantki" Llosy. Tam wizytantki jeżdżą do żołnierzy
rozmieszczonych w puszczy amazońskiej. Wspólnotą jest tu
armia, ale także szalona, religijna sekta o nazwie Arka,
krzyżująca ludzi gdzie popadnie.

W

mojej

sztuce przytulanki przyJeżdżają do zakonników
w klasztorach. To specyficzny rodzaj wspólnoty.

zamkniętych

Izola cja, religia, wiara, obrzędowość, rytuał, grzeszna cielesność,
wyparta seksualność „ To wszystko tworzy piorunującą
mieszankę. Kiedy ludzie głęboko w coś wierzą, nietrudno nimi
manipulować.
Zwłaszcza,
gdy nie mają innego punktu
odniesienia. W mojej sztuce nie ma, rzecz jasna, rzeczywistości
w skali jeden do jednego. To groteska. Komedia o manipulacji .. .
Mam nadzieję, na miły Bóg' Aha! I nie jest to sztuka
antykościelna. Wręcz przeciwnie „. Proszę mi wierzyć'

z Giovannym
Castellanosem
reżyserem

spektaklu
rozmawia
Remigiusz Grzela

Swoim pazurem. A kt ualnością. Tym, że bardzo
mnie zabolał. Odrz uciłem go po pierwszej lekturze.
To krytyczne spojrzenie na kato licyzm, na
instytucję Kościoła b yło dla mnie dotkliwe. Marek
napisał sz tu kę o hipokryzji najważniejszych
instytucji, do których należymy. Pokazał Kościół
jako przedstawiciela instytucji, któ r e na co dzień
zdradzają społeczeństwo szukające moralnych,
politycznych autorytetów.

Wydała

mi się niebezpieczna. Czasami łatwiej jest zamknąć oczy,
uszy i usta. Wtedy lepiej, spokojniej się żyje. Mój bunt wobec
tekstu Modzelewskiego trwał chwilę. Jest we mnie potrzeba
sprawdzenia własnego niepokoju. Wiem, że jeśli się czegoś boję,
to poddam ten strach analizie. Wracam do tematu i sprawdzam,
dlaczego pojawiła się u mnie taka reakcja. Pow iem tak: „Siostry
przytulanki" odrzucił Giovanny, człowiek wierzący, jednostka
społeczna. Giovanny, człowiek teatru zachęcał mnie do głębszej
analizy. To wszystko znaczy, że tekst nie był mi obojętny, że coś
poruszył, że chęć realizacji tej sztuki nie była kaprysem
artystycznym. Była we mnie potrzeba, aby dowiedzieć się, co
mnie tak zabolało i czy rzeczywiście w Kościele dzieje się tak źle,
jak opisał Marek.

Najboleśniejsze jest to, że sztuka Marka nie jest obrazoburcza .
Skandale seksualne w Kościele nie są nieprawdą. Od początku
miałem wątpliwo śc i, czy nie zaczynam opowiadać o czymś, co nie
istnieje. Okazało się, że bylem naiwny i że wszyscy jesteśmy
bardzo naiwni. Zacząłem zbierać dokumentację.

Ten research był jak otwarcie puszki Pandory. Dotarłem do wielu
dokumentów, materiałów filmowych o skandalach w Kościele. Co
ciekawe te dokumenty nie są po polsku, bo tutaj się niczego
wiernym nie pokazuje. Zebrałem za to materiały amerykańskie,
hiszpańskie, bo w tych kręgach kulturowych śmiało mówi się na
ten temat. Pierwsze relacje o skandalach seksualnych w Kościele
doty cz ą lat 80 ., 90. ubiegłego wieku. Pierwsze objawy tej choroby
pojawiły się w Ameryce, w Bostonie, później dziennikarze
wyśledzili skandale w Irlandii, Hiszpanii.
Dokumentacja potwierdza chorobę wewnętrzną Kościoła
katolickiego. Chcę go jednak bronić. Bronić przed kłamstwem
i hipokryzją.
ł<U
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Staram się zrozumieć historyczne czy społeczne konteksty
tematów, jakie podejmuję . Przygotowuję się, bo muszę czuć się
pewnie. To jest konieczne dla mnie, dla sztuki, ale i dla aktorów,
którzy przychodzą na próby ze swoimi wątpliwościami. Muszę ich
przekonać, że zajmujemy s ię prawdą.
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Robię spektakl o manipulacji, hipokryzji, cynizmie. O tym, że
dzisiaj człowiek potrzebuje konkretnych odpowiedzi od
autorytetów, od takich instytucji, jak Kościół czy scena
polityczna. A instytucje, zamiast zareagować na nasze potrzeby,
próbują nas indoktrynować, używając starych sztuczek, które nie
mają racji bytu w dzisiejsze] rzeczywistości. Zamiast konkretnej
pomocy, skutecznego dialogu otrzymujemy przestarzałą
retorykę, przestarzałe homilie. Dlaczego mówię o obronie
Kościoła? Uważam, że religia i wiara oraz Kościół jako wspólnota
są potrzebne. Właśnie teraz potrzebujemy wzajemnego
wsparcia. Kościół powinien jednoczyć, powinien pokazywać nowe
drogi i możliwości. A tymczasem niektórzy j ego przedstawiciele
coraz częściej się kompromitują. Czy mogę mieć zaufanie do
autorytetów Kościoła, oddać się pod przewodnictwo duchowe,
jeśli coraz częściej słyszę o księżach pedofilach, manipulatorach,
krętaczach7 Kościół naprawdę był światłem, czego oczywistym
przykładem była postać Jana Pawła II. W czasach komunizmu dał
rodakom siłę. Ludzie poszli za jego przesłaniem i to im pomogło,
zmieniło rzeczywistość. Ale autorytetem powinien być każdy
ksiądz i proboszcz w parafii.

Wf

Zajmuj ę się

teatrem właściwie od dziecka. Najpierw chciałem,
Marqueza, „żeby moi przyJaciele bardzi ej mnie
lubili". To był ten pierwotny powód. Wiem, że dzisiaj teatr nie
może się odwracać od społeczeństwa. Nie uważam, że teatr jest
dobrym miejscem na trybunę albo kabaret polityczny. Uważam,
że powinien dotykać naji stotniejszych problemów człowieka
a wspótcześnie to Bóg, rodzina, dom i polityka. W teatrze, jak
w każdej ze sztuk, potrzebna jest metafora, to dodatkowe
pi ę terko. Sztuka powinna mieć poezję. Powinna nieść ze sobą
uśmiech, płacz, wzruszenie. Mój teatr społeczny ni e jest
pozbawiony metafizyki , bo człowiek zawsze ją w sobie nosi.
Zawsze szuka czegoś więcej, szuka poza własnymi możliwoś
ciami. Mój teatr nie odwraca się od społeczeństwa. Ma korzenie
w potrzebach Iud z i.
parafrazując

Różnica wynika z kontekstu historycznego i kulturowego.
W Kolumbii krzyżują się kultury: indiańska, murzyńska
i hiszpańska, czyli katolicka. Ksiądz jest szamanem, który
prowadzi wspólnotę. Kimś bardzo ważnym . Szamani często byli
również przywódcami religijnymi u Indian. Do dzisiaj tak się
postrzega głowy Kościoła, nawet w małych parafiach. Mają wpływ
na całą wspólnotę. Nasza religia jest weselsza. Inaczej
postrzegamy na przykład tajemnicę śmierci. Dla nas śmierć jest
bardziej radosna.

Katolickim, ale ni e fanatycznym. Chodziliśmy do kościoła,
darzyliśmy księdza wielkim szacunkiem . Na podwórku mamy
kapliczkę z figurką Matki Boskiej, to Jest taka grota z kamieni.
Kult Matki Boskiej jest w Kolumbii ważny i widoczny. Katolicyzm

jest we mnie. Skończyłem liceum salezjańskie, wstąpiłem do
salezjańskiego preseminarium , chciałem być zakonnikiem.
Pracowałem w teatrze . Teatr salezjański był pracą społeczną.
Przygotowywaliśmy spektakle i pokazywaliśmy je w najbiednieJszych dzielnicach Bogoty. To były przedstawienia dla dzieci,
dla dorosłych, to był teatr terapeutyczny, resocjalizacyjny,
poetycki , metaforyczny. Salezjanie wnieśli wielki wkład finansowy i intelektualny w zespól teatralny. Mieliśmy możliwości,
których mógłby nam pozazdrościć niejeden zespół zawodowy.
Wiedzieli, że teatr jest ważny. Pozwalał tworzyć wspólnoty. Wielu
młodych ludzi zapisywało się na warsztaty teatralne. Naprawdę
fajna robota! Kiedy po maturze byłem w preseminarium, zastała
mnie wiadomość o możliwości wyjazdu do Polski, o możliwości
studiów reżyserskich . Wybór był dla mnie oczywisty. Zresztą sami
księża mówili : „Pomyśl, czy seminarium nie stanie się dla ciebie
źródłem frustracji". Wiedzieli, że moim powołaniem jest teatr.
Przekonywali: „Może więcej zrobisz, będąc tam". Mam bardzo
wiele dobrych wspomnień z tamtego czasu. Wciąż mam wielu
przyjaciół w ś ród kapłan ó w . Cieszę się, że poznałem tę genialną
stronę wspólnoty katolickiej. Wiem, Ile jest w stanie dać
człowiekowi, jaka jest wa ż na. Reżyserując ten spektakl nie czuję
się zdrajcą idei. Odwrotnie: czuję się zdradzony.

To była wyłącznie kwestia powołania. Dobrze się czułem w seminarium, miałem poczucie misji . Wybrałem seminarium
salezjańskie, bo chciałem służyć społeczeństwu . Salezjanie
pracuJą z młodzieżą,
z dziećmi . Nie, nigdy nie bylem
molestowany, nie miałem problemów, nie byłem b ezpośrednio
dotkni ęty chorobą Kościoła. Nie znaczy to jednak, że tej choroby
nie ma . I że nie ma ofiar. Dlatego jest we mnie rozgoryczenie,
kiedy słyszę o kolejnych przypadkach wypaczeń i zakłamania .
Dlaczego się nimi nie interesujemy? Bo machina watykańska tak
sprawnie działa , że każdy symptom choroby zostaje
zakamuflowany. Dlaczego autorytety Kościoła nie biorą odpowiedzialności za czyny7
Uwierzysz, że dotarłem do katalogu ponad 1400 przypadków
pedofilii, homoseksualizmu i molestowania seksualnego w samej
Ameryce'

To Jest scena, w której zabierzemy ludziom nadzieję . Dlaczego nie
możemy inaczejl Bo nadzieja spowoduje, że nie będziemy chcieli
nic zrobić . Potrzebny jest wstrz ąs . Jeśli ktoś nam powie :
„zginiemy za dziesięć lat, jeśli nie przestaniemy zanieczyszczać
ziemi ", to komunikat do nas trafi, ale jeśli usłyszymy: „ wyginiemy
za dziesięć miliardów lat", to Jestem pewny, że nie zmartwią nas
te słowa.

Moż e

„obrona " to za mocne

słowo.

Pytaj, może sam to sobie dokładnie uświadomię, jak dociśniesz .
Chcę rozpocząć

dialog, a nie ocalać . Chcę przekonać do mojej
idei. Ta obrona jest na moją miarę . Nie obronię Kościoła robiąc
spektakl o tym, jak jest w nim pięknie, tylko mówiąc o tym, co jest
złe. Kto jest Kościołem ' My wszyscy, którzy tam chodzimy. Jak
bronić nas przed chorobą' Pokazując, że ona Jest. W Brazylii
głośna była sprawa pięcioletniego chłopca mol estowanego,
gwałconego przez k s iędza. Chłopiec poszedł do babci i opowiedział, co się stało. Babcia powiedziała wszystkim w miasteczku.
Społecz e ństwo odizolowało tę rodzinę. Stanęło po stronie
księdza .

Bo takie sytuacje dzieją się codziennie. W różnych krajach,
w ró ż nych kulturach . Zgadnij, co Kościół zrobił z księdzem
oskarżonym o molestowanie chłopca' Przenosił go . Wcześniej ten
ksiądz też był kilkakrotnie przeniesiony. Dlaczego nie oddano go
w ręce prokuratury, tylko go chroniono'
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tekst z zaufaniem, bo przedstawiłem im swoją
im, że mamy obowiązek społeczny.
Długo rozmawialiśmy o manipulacji. Przecież w sztuce Marka
przeor znając historię każdego z braci, wiedział jak doprowadzić
do swojego celu. Wykorzystał śluby posłuszeństwa. Ci ludzie
przyszli do klasztoru poszukując ciszy, oddając się pod
przewodnictwo duchowe. Złożyli świadectwo miłości, wiary,
posłuszeństwa: „oddaję się tobie, ale ty mnie będziesz prowadził
do końca moich dni". Tymczasem zostali zdradzeni.

Aktorzy

przyjęli

dokumentację. Powiedziałem
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brakowało

mi jednego przewodniego kierunku. Marek
sytuacji. Naszym zadaniem
nam obu będzie odpowiadał.
Możliwość pracy z autorem była genialna. Rozmowy były
proponował wachlarz przeróżnych
było skonstruować taki tekst, który

zapalające.

momentu, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym tekście,
3 lub 4 inne spektakle. Pracując nad nimi czytałem
kolejne wersje sztuki. Wiem, że gdybym robił ten spektakl rok
temu, byłby zupełnie inny. Pewnie mniej aktualny. Dojrzałem,
więcej się dowiedziałem , miałem więcej czasu na research .
CzytaJąc tekst,
wracając do niego,
coraz więcej w nim
znajdowałem. Stawał się dla mnie ciekawszy, pełniejszy.
Od

zrobiłem

Wystarczy, żeby budził wątpliwość, uruchomił myślenie. Powinien
przekonać, że w Kościele potrzebna jest reforma, a my sami
powinniśmy otworzyć oczy, przestać kłamać, przestać bawić się
w hipokryzję, kupować każde wytłumaczenie. Jeśli kocham
Kościół, to powinienem zareagować, nie pozwolić psuć Jego
wizerunku. Może właśnie to miałem na myśli mówiąc o obronie
Kościoła? Musimy się zbuntować przeciwko tym, którzy niszczą
piękne id ee tej instytucji. Dużo zależy od nas. Jeśli możemy coś
zrobić, róbmy 1

Przeor, ojciec

Stanisław

Maciej Wierzbicki
reżyseri a

i oprawa muzyczna

Giovanny Caste lla nos
scenografia

Aneta Suskiewicz

Brat Marek

Szymon Kuśm i der
Michał

reżyseria świateł

Brat

- orga nista

Ewa Garniec

Borys Jaźnicki

ruch sceniczny

Filip Szatarski
chara kteryzacja

Brat Benedykt - bibliotekarz

Ewa Kowalewska

Rafał

Rutkowski

realizacje video

Olga Chaj das

Brat Piotr - stolarz

Przemysław

Bluszcz

Brat Andrzej - ogrodnik
konsu ltacja muzyczna
Nam ysłowska
asystent reżysera

Marian Kociniak

Ma ia

Paulina Krajnik
inspicjent

Beata

Jak ubowska-Nieśmiałek

Sylw ia - prostytutka

Agnieszka Michalska

światło

Andrzej Król
dźwięk

Andrzej

S kowrońs ki

multimedia

Sabina - prostytutka

Ewelina Starejki

Kacper Jan Urba n
wikariusz
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urodzony w Kolumbii reżyser,
od kilkunastu lat mieszkający
w Polsce. Absolwent Wyd z iału
Reżyserii Dramatu w krakowskiej Państwowej Wy ż szej
Szkole Teatralnej im . Ludwika
Solskiego (2003 r.). Asystował
przy reżyserii spektakli m.in .
Krystiana Lupy, Jerzego Stuhra, Mikołaja Grabowskiego,
Andrzeja Wajdy, Józefa Opalskiego. Ma w swoi m dorobku
artystycznym przedst awienia
teat ralne zrealizowane w Polsce, USA, Niemczech. W Kolumbi i
związa ny z nurtem t eatru studenckiego, w Polsce z Fu ndacją
Narodowego Starego Teat ru w Kra kowie oraz Stowarzyszeniem
Teatralnym Łaźn ia (także w Krakowie) . Od 2004 roku jest członki em
Center for Independent Artist s w Minneapolis (USA). Jest tak że
współzałożyciel em stowarzyszenia t eatral nego "Teatra Experimental
Latinoamericano" w Minessocie. Prowadzi eks p ery me n tal ną Scenę
Margines w Teatrze im . Jaracza w Olsztynie.

Giovanny Castellanos Cabarique reżyserował m. in .: „ Ol eanna"
D. Mameta (Scena Fundacji Teatru Sta rego, Kraków, 2005), „ Pętla"
M. Hłaski (Teatr im. Jaracza, Olsztyn, 200 5), „Mur" według
J.P. Sartre'a(Teatr im . Jaracza, Olsztyn 2005), „ Na p eł nym morzu "
S. Mroż ka (Teatr Dramatyczny, E l bląg , 2005 ), „O m iłości i innych
demonach" G.G. Marqueza ( Bałtyc ki Teatr Dram at yczny, Koszalin,
2006), "Podróż do wnętrza pokoju" M. Walczaka (Teatr im . Jaracza,
Olsztyn 2006, nagroda za reżyseri ę na Mi ę d zy n arodowy m Festiwalu
Tarnopolskie Wieczory Teatralne), „Posp rząta n e" S. Ruhl (Teatr
Wyb rzeże, Gdańsk, 2006), „Pami ętniki Adama i Ewy" M. Twaina
(Teatr Dramatyczny, Elbląg, 2007) , „ Jch czworo " G. Zapolskiej (Teatr
im. Jaracza, Olsztyn, 2007), „ Miasteczko G." Mi chała Walczaka (Teatr
Wy brzeże, Gdańsk, 2008), „Wszystko o ko bietach" Miro Gavrana
(Teatr im. Jaracza, Olsztyn 2008) „Roberto Zucco" Bernarda-Marie
Koltesa (Teatr im. Jaracza, Olszty n, 2008).

Aneta Suskiewicz - scenograf, kostiumograf.
_ Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie - Dyplom Scenografii
pod kierunkiem Krystyny Zachwatowicz-Wajda.
Stypendystka Accademia di Belle Arti w Perugii.
Laureatka "Złotej Maski" za najlepszą scenografię w sezonie 2001-2002 do spektaklu
"Dwadzieścia minut z aniołem" w reż. A. Majczaka. Autorka scenografii teatralnych i filmowych. W swoim dorobku
ma scenograficzne realizacje w teatach w Łodzi, Katowicach,
Krakowie, Gdańsku, Olsztynie. Zrealizowała min.: "Matkę" S.I.
Witkiewicza w reż. Ireneusza Janiszewskiego, "Opowieści o zwyczajnym szaleństwie" P. Zelenki w reż. A. Majczaka, "Szklaną
menażerię" T. Williamsa w reż. D. Starczewskiego, oraz "O miłości
i innych demonach" G.G. Marqueza, "Podróż do wnętrza pokoju"
M.Walczaka i wiele innych w reż. G. Castellanosa. Spektakl "Siostry
Przytulanki" to dziesiąte przedstawienie, które przygotowała wraz
z reżyserem Giovannym Castel lanosem.
Ewa Garniec - rocznik 80, urodzona we
Projektantka oświetlenia i przestrzeni teatralnej. Magister Sztuki Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Od 2004 roku na stałe związana jest
z berlińskim Theater Gruppe TRAVA (światła do
Heffat He/fet, Trashfox & Hangedman,
2MORELESS). W 2005 wzięła udział w Interdyscyplinarnym Laboratorium Dla Choreografów: Jagniątków Move the
Mount. Od 2005 współtworzy Grupę Artystyczną KONCENTRAT.
Projektowała światła do spektakli Michała Zadary, Anny Augustynowicz, Pawła Szkotaka, Grzegorza Jarzyny, Pawła Kamzy,
Jarosława Tumidajskiego.
Pracowała jako asystentka jednej
z największych światowych reżyserek światła, Felice Ross.
Współpracowała z Teatrem Rozmaitości (TR Warszawa) projektując
światła do koncertów, wystaw i spektakli. Z Giovannym Castelanosem pracowała w Olsztynie, przy produkcji spektaklu Roberto
Zucco.
Wrocławiu.

--

Dyrektor naczelny i artystyczny

Miiciej Kowalewski
Zastępca

TeatrNa

Woli

dyrektora

Artur Janu-siak

WOLNA WOLA

Główny księgowy

HZOli

Elżbieta Mączko

Zastępca głównego k sięgowego

Lucyna Boćkowska
Księgowa

Elżbieta

Majewska

Kierownik literacki
Remigiusz Grzela
Kierownik muzyczny
Bartosz Dziedzic
Asystent dyrektora
OlgaChajdas
Sekretariat/ Specjalista ds. kadr
Ewa Szczepańska
Koordynator pracy artystycznej
Jolanta Zmitrowicz
Public Relations, promocja
i marketing
Justyna Wodzisławska
Biuro obsługi widzów
Anna Czechowska
Justyna Leszczyńska
Katarzyna Wietrzycka
Kasa biletowa
Barbara Łopusińska
Grażyna Reczulska
Inspicjent
Beata Jakubowska-Nieśmiałek
Kierownik Techniczny
Bogusław Lorenc
Kierownik sekcji elektra-akustycznej
Andrzej Król
Elektryk - oświetleniowiec
Andrzej Lubański
Robert Nowak
Akustyk
Ewa Zatońska-Skrzecz
Andrzej Skowroński
Multimedia
Kacper Jan Urban

„

ro

z

:J
L...

I '

ro

~
ł

t

~o

a.

en

CD

N

U łł/Ułf

Brygadier sceny
Wojciech Reczulski
Rekwizytor
Andrzej Łopusiński
Maszynista sceny
Rafał Kwiatkowski
Paweł Łopusiński

Piotr Zmitrowicz
Witold Zmitrowicz
Ślusarz

Jacek Stegenko
Tapicer
Franciszek Mierzejewskr
Kierownik pracowni krawieckiej
Małgorzata Dąbrowska

Krawcowa - garderobiana
Teresa Maliszewska
Kierowca - goniec
Andrzej Matusiewicz

Specjalista ds . promocji
Paweł Barski
Charakteryzatorki
Aneta Brzozowska
Teresa Chmielewska
Dominika Dylewska
Kamila Gass
Agata Kaczuba-Jasiówka
Karolina Kordas
Ewa Kowalewska
Alina Kosoian
Magda Mazur
Anna Soczówka
Garderobiane
Halina Motyczyńska
Alicja Zarzycka
Suflerki
Wioletta Bąk
Maria Skowronek
Oświetleniowiec

Dawid Adrian Witek
Akustycy
Jacek Alka
Michał Mioduszewski
Obstuga widowni
Janina Jaworska
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MAREK MODZELEW SKI

SIOSTRY PRZYTULANKI

TEATR NA WOLI 2009

BRAT MICHAŁ
(do brata Benedykta) Nigdy więcej tego nie rób 1
OSOBY:
Przeor, ojciec Stanisław - około 50 lat
Brat Marek - 37 lat
Brat Michał - organista, 25 lat
Brat Benedykt - bibliotekarz, około 40 lat
Brat Piotr - stolarz, 45 lat
Brat Andrzej - ogrodnik, około 60 lat
Sylwia - prostytutka, 20-22 lata
Sabina - prostytutka, około 35 lat
Ojciec Navarr - generał zakonu
Mnisi
CZĘŚĆ PIERWSZA

Brat Michał przesiada
konsternacja .

się

na d rugą s t ranę, na )·eden z pustych stoików. Krótka

PRZEOR
.
. .
.
Bracie Benedykcie I „ . Pora zmienić brata Marka.
Brat Benedykt skruszony, wstaje . Bierze od brata Marka Pismo Sw1ęte 1 zaczyna
czytać. Brat Marek siada obok brata Michała.
BRAT BENEDYKT

Stworzył więc Bóg człowieka na sw?J obraz, na obraz BOŻY_ go stworz_yl. _stwo~zył
mężczyznę i niewiastę. Po czym Bog im pobłogosław1/, mow1ąc do nich. Bądzc1e
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię 1 uczynili Ją sobie poddaną.
Abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym .. .

BRAT MICHAŁ
(przerywa) Czy mogę na chwilę wyjść?
PRZEOR
Zaraz kończymy.

SCENA 1

DZIEŃ PIERWSZY JUTRZNIA
Poranna modlitwa. Wszyscy bra cia śpiewają .

Brat Michał, mimo braku wyraźnego pozwolenia, wstaje i wychodzi. Cisza.
BRAT ANDRZEJ
.
.
Brakuje brata Jana. On najlepiej czytał Pismo Swięte do posiłkow .

BRACIA
(śpiew) Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą .
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i zawsze, i ninie.
Niech Bóg w TrÓJCY jedyny na wiek wieków słynie.

SCE N A2

PRYMA
Refektarz. Śniadanie. Przy prostokątnym stole siedzą wszyscy bra cia. Stół stoi
przodem, to znaczy krótszym bokiem, do widowni. Po drugiej stronie centralne
miejsce za1muje Przeor. Po jego prawej stronie siedzą kolejno: brat Andrzej, brat
Benedykt i brat Michał. Po lewej stronie siedzi brat Piotr. Obok niego sto1ą dwa
wolne stołki. Brat Marek czyta Pismo Święte.
BRAT MAREK
... A wreszcie Bóg rzekł: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech
panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad
ziemią i nad wsz ystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi ...
W pewnym momencie brat Michał zrywa się ze swego stołka i patrzy ze
wściekłością na brata Benedykta. Pozostali bracia zdziwieni, patrzą na nich. Brat
Marek przerywa czytanie.
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SCENA3

TERCJA
Przeor i brat Marek.
BRATMAREK
mnie, wielebny ojcze.
Przeor milczy.

Wzywałeś

BRAT MAREK
Ojcze I
PRZEOR
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją'
BRATMAREK
Tak mówi Pismo.
PRZEOR
Uczyniłbyś

tak?

BRAT MAREK
Wielebny ojcze, jeżeli czymś zgrze s zyłem ..
27

PRZEOR
Pokaż mi człowieka, który zachowa wtedy choć palec, a będzie świętym.
(po chwili) Duszno się zrobiło w naszym klasztorze.

BRAT ANDRZEJ
(szeptem, do brata Marka) Co

BRAT MAREK
Podobno najcieplejszy maj od dwudziestu lat . W słońcu trudno wytrzymać.

(także

PRZEOR
W tych murach nawet w lecie panuje chłód. Wiesz, o czym mówię.

Cisza.
PRZEOR
Chciałem się ciebie poradzić. Jesteś mądrym człowiekiem. Niejedno w życiu
widziałeś. Długo o tym wszystkim myślałem. Czasami zdawało mi się, że
z amknięty w tych murach, straciłem rozum. Że to diabeł podszeptuje mi grzeszne
myśli. (po chwili) Wysłuchaj tego co powiem i nie oceniaj mnie pochopniel Nie
myśl, że jestem szalony, ani opętany. Być może to Bóg wystawia mnie na próbę.
Nas wszystkich. (po chwili) Pamiętaj, że mam na względzie wyłącznie dobro
naszego zgromadzenia.
SC ENA 4
DZIEŃ DRUGI

się stało?

BRATMAREK
szeptem) Brat Benedykt znowu

przyszedł

w nocy do celi brata

Michała.

BRAT MICHAŁ
. .. Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze żeby mężczyzna był sam, uczynię mu
zatem odpowi ednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe
i wszelkie ptaki powietrzne ...

Przeor porusza

się

niespokojnie na

krześle.

BRAT MICHAŁ
Dalej?„. (czyta) „. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim
śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan
Bóg z żebra, które wyją/ z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził
do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem
z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną
tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
PRZEOR
Wystarczy I

PRYMA

Śniadanie. Prawie wszystko jak poprfedniego dnia, tyle że przy stole nie ma brata

Benedykta. Brat Michał czyta Pismo Swięte.

BRAT MICHAŁ
(czyta) A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam
człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły .. .
PRZEOR
Dalej i
BRAT MICHAŁ
... Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd ...
PRZEOR
Dalej I

BRAT MICHAŁ
(czyta dalej) Chociaż mężczyzna i kobieta byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie
wstydu.
Cisza. Brat Michał siada przy stole. Brat Piotr wstaje. Idzie na bok i przynosi
niewielkie, drewniane pudełko oraz kilka kartek papieru. Wszystko to kładzie na
stole . Pozostali bracia zdziwieni, przyglądają się temu.
PRZEOR
Dziś w nocy nasz klasztor zamienił
zamiast się modlić, biją się.

Brat Piotr ro zdaje

każdemu

się

w ring bokserski. W domu

Bożym

bracia,

po kartce papieru.

PRZEOR

Wchodzi brat Benedykt. Ma podbite oko. Siada przy stole. Chwila ciszy.
BRAT MICHAŁ
(po chwili, zmienionym głosem) ... Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go
w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał ...
PRZEOR
Dalej'

Postanowiłem nie podejmować pochopnych decyzji, ale zapytać was, umiłowani
bracia, o zdanie. Ta sprawa dotyczy wszystkich, dlatego każdy powinien mieć
prawo głosu. Pragnę wam zadać jedno pytanie. Każdy odpowie TAK lub NIE.
Głosowanie będzie tajne.

BRAT BENEDYKT
Dlaczego? Nigdy nie

mieliśmy

przed

sobą żadnych

tajemnic.

PRZEOR
Nie o tajemnicę tu chodzi, a o wolność wyboru.
BRAT MAREK
Każdy z nas miał wolny wybór, kiedy wstępował do klasztoru.
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żadna reguła.

BRAT MAREK
Wielebny Ojcze, jeżeli mamy dogłębnie rozważyć naszą odpowiedź, potrzebujemy
więcej czasu.

Cisza.

Cisza.

PRZEOR
(po chwili) Głosowanie będzie tajne. Proszę was, umiłowani bracia, o roztropność.
Wysłuchajcie spokojnie pytania, rozważcie go w umyśle i w sumieniu, a potem
głosujcie w zgodzie z tym, co wam serce dyktuje.

PRZEOR
(po chwili) Dobrze. Zostawimy
stosowne.

PRZEOR
Codziennie trzeba wybierać między dobrem, a złem. Od tego nie zwalnia człowieka

Pełna napięcia

BRAT ANDRZEJ
(ciszej) Za dwa

cisza.

PRZEOR
(po chwili) Czy biorąc pod uwagę dobro naszego świętego zgromadzenia,
wyłącznie owo mając na względzie, otrzymawszy wcześniej pisemną bądź ustną
dyspensę od przełożonego, czyli ode mnie, rozważywszy dogłębnie własne
pragnienia, a także potrzeby nasze] społeczności, złożonej z, przebywających
w odosobnieniu, osobników płci męskiej, zgodziłbyś się na okazjonalne, nie
częścieJ niż raz w miesiącu, kontakty z osobnikiem płci żeńskiej, którego Pismo
nazywa niewiastą lub siostrą w Chrystusie, mające na celu rozładowanie
emoCJonalnego napięcia, wynikłego z, pozosta1ących w oczywisty sposób poza
kontrolą woli i umysłu, potrzeb cielesnych'

urnę

w refektarzu.

Każdy zagłosuje

kiedy uzna za

miesiące.

PRZEOR
Po obiedzie podliczymy głosy. A teraz poprośmy, umiłowani bracia, Ducha
Świętego o światło mądrości, byśmy pod Jęli dobrą i roztropną decyzję I
SCENAS

TERCJA
Kaplica. Przed figurę Matki Boskiej brat Andrzej ustawia kwiaty. Brat Marek modli
się. Z chóru dobiegają dźwięki organów - to brat Michał komponuje psalm.
Po chwili muzyka milknie. Przychodzi brat Michał i siada obok modlącego się brata
Marka.

Cisza.
BRAT MICHAŁ
Nie skomponuję tego psalmu. Nie dam rady.

BRAT ANDRZEJ
(po chwili) Nie rozumiem pytania.

BRAT ANDRZEJ
Ja tam się nie znam, ale do takich rzeczy potrzebnej est natchnienie.

BRAT BENEDYKT
To Jakiś absurd 1

BRAT MICHAŁ
Szlag mnie za chwilę trafi I

BRAT MICHAŁ
Kto ma długopis'

BRAT ANDRZEJ
Ponoć od takiego natchnienia miesza się człowiekowi w głowie i wtedy pisze
wiersze, albo komponuje muzykę.

BRAT BENEDYKT
Nie zgadzam się I
PR ZEOR
Wolisz opuścić mury tego klasztoru, bracie Benedykcie'
Brat Piotr podaje bratu Michałowi ołówek. Brat Michał pisze coś szybko na kartce
i zgina ją na pól. Wstaje i wrzuca kartkę do urny. Potem wyciąga ołówek, jakby
chciał go komuś przekazać.
PRZEOR
Kto teraz'

Brat Marek kończy modlitwę.
BRAT MAREK
(do brata Michała) Masz jeszcze

dużo

czasu.

BRAT MICHAŁ
Nic mi nie przychodzi do głowy. Tylko jakieś głupie melodyjki.
BRAT ANDRZEJ
Ta jedna była ładna, co grałeś ... Taka skoczna.

Cisza.
BRAT MAREK
W dwa miesiące zdążysz napisać symfonię.
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BRAT MICHAŁ
Proszę cię I Nie żartuJ ze mnie! (po chwili) Trudno i W tym roku Matka Boska pÓJdzie
do nieba bez psalmu.

BRAT MICHAŁ
To miał być prezent dla ojca Navarr.
BRAT ANDRZEJ
Ciekaw go jestem. Ponoć mówią na niego Archanioł.

BRAT ANDRZEJ
Kiedyś w tych stronach Najświętszą Panienkę brano do nieba przy śpiewach
palonych czarownic.

Archanioł,

BRAT MAREK
Dawne dzieje.

BRAT ANDRZEJ
Ponoć łaska i mądrość idą w ślad za nim.

BRAT MICHAŁ
Jakie czarownice'

BRAT MAREK
Dałby Bóg 1

BRAT ANDRZEJ

Brat Michał klęka.

(uśmiechając się) Tu żyją prości ludzie. Prosto żyJą i prosto wierzą. Dobro to dobro,
zło to zło. Nic pośrodku.

BRAT

BRAT ANDRZEJ
(po chwili) DawnieJ, na święto Wniebowzięcia Maryi Panny,
czarownicę i palili jąna stosie. Ku czci NaJŚwiętszej Panienki.

zwykłym organistą, a nie żadnym wielkim kompozytorem. Ale Jeżeli mi pozwolisz,
to napiszę taki psalm na cześć Matki Bożej, że wszyscy bracia i wszystkie chóry
anielskie będą płakać z radości.

chłopi

łapali

BRAT MICHAŁ
Chryste Paniel

BRAT ANDRZEJ
Amen i
SCEN A6

słysząc jęki

grzesznicy.

SEKSTA
Refektarz. Bracia

siedzą

przy stole. Przeor otwiera

urnę.

BRAT BENEDYKT
Czy urna była zaplombowana'

BRAT MICHAŁ
To barbarzyństwo i
BRAT ANDRZEJ
Stos usypany był z kwiatów. Róż, fiołków, maków, niezap?min~jek.„ ,A kiedy
czarownica oddawała ducha diabłu, ludzie zaczynali się baw1c. Tanczyl1, sp1ewal1,
pili„. Do rana.
BRAT

MICHAŁ

Ześlij mi natchnienie, Panie' Abym mógł chwalić Twoje imię muzyką. Jestem tylko

BRAT MICHAŁ
O czym wy mówicie'

BRAT ANDRZEJ
Niepokalana szła do nieba

BRAT MAREK
mówisz.

MICHAŁ

Myślałem, że w czarownice wierzono w średniowieczu.

BRAT ANDRZEJ
W kościele na puszce jest kłódka, a i tak ludzie kradną pieniądze.
PRZEOR
Jesteśmy wśród swoich. Któż z nas chciałby mieć na sumieniu grzech kłamstwa'

Cisza. Przeor wyjmuje
PRZEOR
Brakuje Jednego

BRAT ANDRZEJ
Zawsze ktoś się znajdzie, kto się ludziom nie spodoba. A to jakaś wariatka, a to
znachorka. Albo taka, co to nie stroni od mężczyzn, „ Już czarownica 1

Cisza.

BRAT MICHAŁ
Teraz już na pewno nic nie

PRZEOR
Ktoś nie zagłosował.

napiszę.

BRAT ANDRZEJ
Przyjdź do mniel Pobędziesz trochę wśród kwiatów, to ci się umysł rozjaśni.

Brat Andrzej
Przeorowi.

głosy

i liczy.

głosu.

wyciąga

z

rękawa kartkę

33
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papieru,

złożoną

na czworo i podaje

BRAT ANDRZEJ
(przepraszającym

tonem) Musiałem jeszcze zrobić bukiety do kaplicy.
Przeor rozkłada glosy na dwie kupki. Bracia ciekawie zaglądają mu przez ramię.
Na jednej kupce ląduje pięć głosów, na drugiej jeden. Cisza. Przeor wygląda na
przygnębionego.

BRAT BENEDYKT
(po chwili) Jaki wynik?

PRZEOR
W klasztorze wyrażamy emocjonalny stosunek do Boga, nie do pytań, bracie
Benedykcie.
Przeor przedziera

PRZEOR
Cztery glosy na NIE, dwa na TAK.

ledwo

i bierze kolejny.

można odczytać.

Jakby

się ktoś uparł,

BRAT BENEDYKT
Skąd wiecie, że to

głos

miłość boską!

to

wygląda

PRZEOR
Trzy głosy

Kto pisze NIE przez J7„. NJE7...

brata Piotra'

PRZEOR
Znam aż za dobrze jego charakter pisma.
Przeor rwie na strzępy głos brata Piotra, nie
Benedykta.

PRZEOR
Strasznie niewyraźnie piszesz, bracie Andrzeju. Kulfony Jak u dziecka.
Brat Andrzej bardzo speszony, milczy.

że

głos

PRZEOR
(do brata Piotra) Bracie Piotrze! Na
Tak się pisze?

BRAT BENEDYKT
Podziękujmy, umiłowani bracia, Duchowi Świętemu za światło mądrości, które
pozwoliło nam podjąć dobrą i roztropną decyzję I
Przeor bierze do ręki jeden z głosów i uważnie mu się przygląda .

PRZEOR
To NIE napisaliście tak,
prawie jak TAK.

BRAT BENEDYKT
Widocznie ktoś chciał wyraził emocjonalny stosunek do pytania.

zwracając

uwagi na protesty brata

nieważne.

BRAT BENEDYKT
Głosowanie miało być

BRAT ANDRZEJ
Nie .

taJne.

PRZEOR
PRZEOR
Jak nie, jak tak.

Uważam, że
Widzę przecież.

A jak jeszcze z daleka

w takim wypadku trzeba powtórzyć głosowanie.

spojrzeć„.

Brat Benedykt wstaje.
BRAT BENEDYKT
Nie ma powodu patrzeć z daleka.

BRAT BENEDYKT
Protestuję! Nie zgadzam

PRZEOR
Na pewne sprawy, bracie Benedykcie, lepiej nie patrzeć z bliska .
Brat Benedykt milknie. Przeor bierze kolejny głos.
PRZEOR
Ten głos jest

się I

Ja w tym nie wezmę

udziału.

Cisza.
BRAT BENEDYKT
beze mnie I

Głosujcie
nieważny.

PRZEOR
Jak chcesz.

BRAT BENEDYKT
Dlaczego'

Brat Benedykt odchodzi od stołu.
PRZEOR
NIEI NIE! NIEI „. Tak tu

ktoś napisał.

PRZEOR
Wiedz Jednak, że to ty winien jesteś tego zamieszania i to z twego powodu się tu
zebraliśmy. Wiedz też, że będę zmuszony odebrać ci prawo do opieki nad

BRAT BENEDYKT
I co z tego'
PRZEOR
Trzy razy NIE' ... Nie wystarczy

biblioteką.

Brat Benedykt zatrzymuje się.
napisać

razi
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PRZEOR
Ksi ęgi, które od wieków nasi bracia zbierali w tym klasztorze, są naszą mądrością.
Pieczę nad nimi sprawować może tylko ktoś, godzien naszego zaufania.
Cisza. Brat Benedykt wraca i siada przy stole.
PRZEOR
Uważajcie,
głosowania

za drugim razem co piszecie, abyśmy nie musieli ciągnąć tego
w nieskończoność.

SCENAS
NIESZPORY
Przeor i brat Marek.
PRZEOR
Czego potrzebujesz7
BRAT MAREK
Pieniędzy.

SC ENA 7
NONA
Refektarz. Tak jak w poprzedniej scen ie bracia siedzą przy stole. Przeor liczy głosy.
PRZEOR
(po chwili) Ogłaszam wynik. Liczba oddanych głosów ... sześć. Na TAK oddano
głosów cztery. Na NIE oddano głosów dwa.
Cisza.
BRATMAREK
Czy decyzja nie powinna

zapaŚĆjednogłośnie7

BRAT ANDRZEJ
Właśnie I

BRAT

BRAT MAREK
Wielebny ojcze ...
PRZEOR
Nie c hcę znać szczegółów. Kiedy wyruszasz7
BRATMAREK
Jeszcze dzisiaj.
PRZEOR
Kiedy wrócisz7

MICHAŁ

Głosowanie było

PRZEOR
Bierz, ile ci potrzeba. Dla dobra naszego zgromadzen ia poniesiemy wszelkie
nie zbędn e koszta.

demokratyczne.

BRATMAREK

Najwcześniej jutro. Potrzebne będzie osobne pomieszczenie.

BRAT BENEDYKT
Od kiedy w naszym zakonie panuje demokracja'
BRAT MICHAŁ
Nie żyjemy w ś~edniowieczu.
BRAT BENEDYKT
Czas w kościele płynie wolniej,
BRAT

MICHAŁ

Może

pora to

PRZEOR
Cela brata Jana jest wolna .
BRAT MAREK
Trzeba ją jakoś przygotować .

niż

to

się

lud ziom wydaje.

zmienić!

PRZEOR
To znaczy 7
BRAT MAREK
Jaki eś zasłony w oknach. Pościel. Miednica z wodą.

BRAT ANDRZEJ
Trzeba porozmawiać z ojcem Navarr, jak tu przyjedzie. To ponoć mądry człowiek.

PRZEOR
To sprzeczne z regułą naszego zakonu.

PRZEOR
Dość!

BRATMAREK
(jakby nie słyszał) Niech brat AndrzeJ postawi tam jaki eś kwiaty.

Cisza.
PRZEOR
Nie pora na

Cisza.
kłótnie!

.. Decyzja

zapadła .

BRATMAREK
Na mnie pora.
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PRZEOR
Wiem, że

oddałeś głos

BRATMAREK
Po staremu.

na NIE.

BRAT MAREK
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i

POSTAĆ
No widzisz I Jakoś zagailiśmy rozmowę. Czytałeś ostatnio coś fainego 7

PRZEOR
Na wieki wieków'

BRAT MAREK
Nie.

Przeor wychodzi.

POSTAĆ
Ja też nie ... Powoli kończą się tematy.

SCENA9

KOMPLETA
Brat Marek i

BRATMAREK
Czego chcesz?
Postać.

BRATMAREK
Zmiłuj się, Panie , nade mną, grzesznikiem' Zmiłuj się nade mną' Odpuść mi' Zmaż
moje winy' Ulituj się, bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie i ludziom' Na moim sercu
ciężar, jak głaz. Mój grzech pali mnie, jak ogień. Nie ma dnia bym o nim nie myślał.
Gdzie znajdę ukojenie, jeśli nie w Twym miłosierdziu?! Zmiłuj się, Panie, nade mną
grzesznikiem' Zmiłuj się nade mną!
Postać

POSTAĆ
Jak ty mnie znasz'
BRAT MAREK
Mówi

POSTAĆ
Tego co zwykle.

w czarnym stroju, z zakrytą twarzą .
BRATMAREK
Nie wiem o czym mówisz.

POSTAĆ
WitaJ'

POSTAĆ
Prawdy I

Brat Marek milczy.
POSTAĆ
Późno się zrobiło. Ciemno choć oko wykol

1

(po chwili) Nawet nie odpowiesz na

powitanie'

POSTAĆ
Właśnie'

BRAT MAREK
Czego chcesz?
POSTAĆ
Spieszysz

BRATMAREK
A co to jest7

BRATMAREK
Nie męcz mnie'
się'

POSTAĆ
Chcę, żebyś się przy zn ał.

BRAT MAREK
Trochę.

BRATMAREK
Już się przyznałem .

POSTAĆ
Nie siądziemy?

POSTAĆ

Przyznałeś się do róznych rzeczy, ale do tego jeszcze nie.

BRAT MAREK
Wolałbym nie.

BRATMAREK
Nie wiem, co to jest.

POSTAĆ
Chciałem pogadać

po prostu. Co u ciebie

słychać?
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POSTAĆ
To, co najważniejsze. Nie bój się'

BRAT MAREK
Proszę' DaJ mi spokój'

BRATMAREK
Nie boję się.

POSTAĆ
Nie mogę. Kocham

POSTAĆ

Chciałbym ci opowiedzieć jakąś historię, żeby cię naprowadzić, ale nic mi nie
przychodzi do głowy.

cię'

BRAT MAREK
Chryste'
POSTAĆ

BRATMAREK
Jeśli się przyznam, zostawisz mnie w spokoju?

złamanie

POSTAĆ
A kim byś był beze mnie'

Muszę już iść.

Chodź ,

ruszymy razem w podróż' Tak jak dawnej. Czerwoną autostradą. Na
karku. Pamiętasz? Tam była prawda. Miałeś ją na wyciągnięcie ręki.

BRAT MAREK

BRATMAREK
Kim jesteś?

POSTAĆ
Nie bóJ się' Nie

POSTAĆ
Jestem, który jestem.

Brat Marek żegna się, zaczyna się modlić.

BRATMAREK

POSTAĆ
Modlisz się? Do kogo? „. Do tego, w którego nie wierzysz7 „.
się z tobą.

Bluźnisz'

POSTAĆ
To ty bluźnisz' Całe twoje życie to bluźnierstwo.

zrobię

ci nic złego.

SC ENA 10
DZIEŃ TRZECI

Brat Marek milczy.

PRYMA
Refektarz. Śniadanie. Brat Andrzej czyta Pismo Święte.

POSTAĆ
Wiesz o tym, prawda?

BRACIA

BRAT MAREK
Zostaw mnie w spokoju'

(śpi e w)

POSTAĆ
Za wszystko trzeba zapłacić. Najwięcej za wolność.

BRATMAREK
Jestem wolny.
POSTAĆ
Nie znam ptaka , który szybuje pod niebem , a potem z własneJ woli idzie mieszkać
w kurniku.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą.
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu
I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i zawsze, i ninie.
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
BRAT MICHAŁ
(szeptem, do brata Marka) No i co?
BRAT MAREK

Brat Marek milczy.

Są .

POSTAĆ
Pamiętasz historię o zapomnianych bogach?.„ O bogach, którzy umierają, kiedy

ludzi e przestają w nich wierzyć.

BRAT MICHAŁ
Gdzie?

Brat Benedykt chrząka,
40

upominając

ich.
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Jeśli

chcesz,

pomodlę

BRAT MICHAŁ
Ile7

Żeby wybrać, z którą chcemy się spotkać'

BRATMAREK
Dwie.

BRAT MAREK
Nie'

BRAT ANDRZEJ
(czyta) ... A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan
Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie
jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu7 Niewiasta odpowiedziała
wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa,
które jest w środku ogrodu Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet
go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie
umrzecie' Ale Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam
oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Zerwała zatem z niego owoc,
skosztowała i dała swemu mężowi ..

PRZEOR
Nie jesteśmy na targu, bracie Michale. Niewiasta nie jest przedmiotem, który
można wybierać albo przekładać z półki na półkę. Przybyły do nas miłe i skromne
dziewczęta. Proszę was, bracia, o ich serdeczne przyjęcie, pełne ciepła
i chrześcijańskiej miłości.

Przeor patrzy na brata Marka.

PRZEOR
Wystarczy'

BRATMAREK
Jedna ma dwadzieścia dwa, druga trzydzieści pięć lat. Spotkanie nie może trwać

BRAT MICHAŁ

BRAT BENEDYKT
Czy ich wiek też jest tajemnicą'

dłużej niż godzinę.

Brat Andrzej siada.
PRZEOR
Wąż czyha na człowieka w każdej chwili jego życia. A ponieważ człowiek z natury
swej jest słaby, każdego dnia, o każdej porze, powinien wznosić oczy ku niebu,
szukając boskie] pomocy w walce z mocami szatana. Kto wierzy w Boga, nie
pójdzie drogą zła.
BRACIA
Amen'

BRAT ANDRZEJ
(przestraszony) Dlaczego tak krótko?
PRZEOR
Bracie Marku! Biorąc pod uwagę wyjątkowość sytuacji„. Aby te spotkania mogły
przynieść zamierzone owoce ... Myślę, że powinniśmy wydłużyć czas. Powiedzmy,
półtorej godziny.
BRAT ANDRZEJ
Dwie.

PRZEOR
(po chwili) Umiłowani bracia' Dziś dzień wyjątkowy. Do naszego klasztoru
przybyły z wizytą niewiasty. Jest to, jak wam wiadomo, wizyta nieoficjalna
i dlatego nie będzie odnotowana w dzienniku wejść.

PRZEOR
PrzynaJmniej w przypadku niektórych braci.
BRAT BENEDYKT
Idea ekumenizmu jest tak

BRACIA
Amen'

głęboka,

że

dla mnie i cztery godziny

mogą

nie

wystarczyć.

PRZEOR
Jedna z niewiast została umieszczona w celi brata Jana, druga w izbie chorych.
Tam będą na was oczekiwać, abyście mogli, umiłowani braci, odbyć z nimi
spotkanie ekumeniczne.

PRZEOR
Gdyby ktoś z was, umiłowani bracia, uznał, że w trakcie spotkania naruszona
została surowa reguła naszego zgromadzenia, natychmiast po nim przystąpi do
Sakramentu Pokuty.

BRACIA
Amen'

BRAT ANDRZEJ
(po chwili) No to w

BRAT MICHAŁ
A czy można je najpierw zobaczyć'

SCENA 11

imię Boże'

TERCJA
Korytarz klasztorny. Brat Michał i Przeor mijają

PRZEOR
Po co'
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się.

BRAT MICHAŁ
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i

teraz gdzie

podziać.

Już

SYLWIA
(przestraszona) UmarP

MICHAŁ

Piękny dzień dzisiaj, wielebny 01cze.

PRZEOR
Bóg, w swej szczodrobliwości, zsyła ziemi życiodajne słońce.

SABINA
(żartem) Powiesił się.

BRATMAREK
z klasztoru.

BRAT MICHAŁ
A meni

Odszedł

Przeor i brat Michał rozchodzą się, po czym na dwóch końcach sceny każdy z nich
puka do drzwi. W głębi sceny pojawiają się brat Benedykt i brat Piotr. Brat
Benedykt siedzi, brat Piotr klęczy, Jakby się spowiadał. Przez scenę przechodzą
brat Andrzej i brat Marek. Rozmawiają.
BRAT ANDRZEJ
(ciszej) Michał mi opowiadał taki dowcip. Pan Jezus mówi do tłumu: Kto z was jest
bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem ... Cisza. I nagle rypi Kamień
uderza Marię Magdalenę w głowę. A Pan Jezus mówi: Mamo, nie wtrącaj się'···
Dobre, co7

SABINA
Wolno tak7
BRAT MAREK
Nikt tu nikogo

siłą

nie trzyma.

SABINA
Ale pewnie rzuciliście na niego klątwę. Co?
Brat Marek milczy.
SYLWIA

SCENA12

(wyglądając przez

SEKSTA
Cela brata Jana. Na łóżku siedzą Sabina i Sylwia. Śmieją się. Wchodzi brat Marek,
naturalnie w habicie.

okno) Ile kwiatów 1

BRATMAREK
Brat Andrzej zajmuje
SYLWIA
Taki starszy-:>.„

BRAT MAREK
Odwiozę was do miasta.
SABINA
W habicie

się

BRAT MAREK
go tu nie ma.

PRZEOR
Na wieki wieków i
BRAT

SABINA
Biedaczek, pewnie nie ma

Był

się

ogrodem.

u mnie.

Cisza.
też

ci do twarzy.

BRAT MAREK
Zaraz dostaniecie obiad. Zjecie i pojedziemy.
SYLWIA
tutaj. Co to za pokój?

Ładnie

SYLWIA
Bardzo sympatyczny. Faktycznie,

cały

czas

SYLWIA
Jak tu cicho I

SABINA
Twoja'

Można zobaczyć

klasztor'

BRATMAREK
Nie.

BRAT MAREK
Jednego z braci.
44

o kwiatach.

SABINA
W ogóle sympatycznych masz kolegów. Często się tak zabawiacie?
Cisza.

BRAT MAREK
Cela.

opowiadał
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SABINA
Tajemnica? Trzymacie tu skarby?

SYLWIA
Kiedy następnym razem tu przyjedziemy?

Brat Marek milczy.

BRAT MAREK
Skąd wiesz, że

będzie następny

raz?

SYLWIA
(dalej wyglądając przez okno) Co to za wieża?

Brat Marek idzie do wyjścia.

BRAT MAREK
Kaplica .

SABINA
A ty?

SYLWIA
Po co'

Cisza. Brat Marek zatrzymuje się.
SABINA
Co z tobą' (do Sylwii)

BRAT MAREK
Tam się modlimy.
SABINA
(po chwili) Jak

Był

u ciebie?

SYLWIA
Nie.
byłam mała, śpiewałam

w scholii parafialnej.
SABINA
(do brata Marka) Nie staje ci?

SYLWIA
Naprawdę?

SABINA
Nawet byłam zakochana w jednym ministrancie. Ale się rozpił chłopak.
(po chwili) Co wy tu robicie całymi dniami?

Brat Marek wychodzi.
SCENA 13

BRAT MAREK
Nic.

NONA
Kaplica. Wieczorna msza,

Sabina zaczyna się śmiać.

którą

odprawia Przeor, ubrany w szaty liturgiczne .

PRZEOR

SYLWIA
Myślałam, że

SYLWIA
Daj mu spokój I

zakonnicy śpią w trumnach.

BRATMAREK
W niektórych zgromadzeniach tak jest. Zwłaszcza żeńskich.

(śpiewa)

Nazywamy się

dziećmi

bożymi

i

nimi jesteśmy.

Dlatego pełni

wdzięczności ośmielamy się wołać.

BRACIA
(śpiewają)

SABINA
(do Sylwii) Czujesz? W trumnach' ··· Ciekawe, jaką bieliznę dziewczyny noszą.
(do brata Marka) Ale łóżka macie niewygodne. To fakt.
BRAT MAREK
Tu nikt nie przychodzi dla wygód.
SABINA
(ironicznie) Jasne i
(po chwili) Tyl A ten taki

Ojcze Nasz, któryś jest w niebie,
Święć się Imię Twoje,
Przyjdź Królestwo Twoje
Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj . I odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw
ode złego.
SCENA 14

łysawy,

to nie jest czasem pedzio?

BRATMAREK
Za pół godziny macie być gotowe i

NIESZPORY
Cela brata Marka. Brat Marek modli się.
BRATMAREK
Panie, nade

Zmiłuj się,
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mną,

grzesz nikiem i
47

Zmiłuj się

nade

mną1

Nie ma dnia, bym

grzechu swego nie stawiał przed sobą. Odpuść mi' Zmaż moje winy' Gdzie znajdę
ukojenie, jeśli nie w Twym miłosierdziu'' Zmiłuj się, Panie, nade mną
grzesznikiem i Zmiłuj się nade mną'

Wychodzi. Brat Marek otwiera brewiarz. Po chwili wchodzi brat Andrzej. W ręku
trzyma butelkę z nalewką.

Wchodzi brat Michał.

BRAT ANDRZEJ
Nie przeszkadzam ci?

BRAT MICHAŁ
Nie byłeś na wieczornej mszy.

BRATMAREK
Nie.

BRAT MAREK

BRAT ANDRZEJ
Tak chciałem pogadać.

Musiałem odwieźć

dziewczyny.

Brat Andrzej siada na łóżku obok brata Marka , tak jak poprzednio siedział brat
Michał. Cisza .

Cisza.
BRAT MICHAŁ
Nie masz może papierosów'

BRAT ANDRZEJ
(po chwili) Może COŚ Jednak w tym roku będzie z tych warzyw.

BRAT MAREK
mi się właśnie.

Skończyły

Cisza.

Cisza. Brat Marek i brat Micha/ siadają na łóżku.

BRAT ANDRZEJ
Na wieczór podlałem, to widzę trochę odżyły.
Po kieliszeczku.

BRAT

MICHAŁ

Mogę cię

o coś zapytać' . .. Ile miałeś lat Jak wstąpiłeś do zakonu?

BRAT MAREK

Nie napiłbyś się ze mną nalewki'...

Brat Marek podchodzi do szafki i wyciąga z niej metalowy kubek. Brat Andrzej
wyjmuje korek z butelki i wącha.

Trzydzieści.

BRAT MICHAŁ
To już wszystko wiedziałeś o życiu. Ja miałem dziewiętnaście.

BRAT ANDRZEJ
(z zachwytem) Co to znaczy, Jak nalewka w spokoju postoi 1
Brat Andrzej nalewa alkoholu do kubka.

BRATMAREK
Załujesz7

BRAT ANDRZEJ
Twoje zdrowie I Na smutki I

BRAT MICHAŁ
Nie. Czułem powołanie.

Brat Andrzej pije.

Cisza.

BRAT ANDRZEJ
Jeszcze powinna postać. Jeszcze się nie przegryzła.

BRAT MICHAŁ
(po chwili) To nie był mój pierwszy raz. Kiedyś, jak miałem siedemnaście lat,
poznałem dziewczynę ... Miała długie blond włosy, zielone oczy ... Strasznie duże
piersi, pamiętam ...
(po chwili) Dobranoc'
BRAT MAREK
Dobranoc!

BRAT ANDRZEJ
Jeszcze po jednym'
Brat Andrzej znowu nalewa sobie do kubka.

Brat Michał wstaje i idzie do wyjścia.
BRAT MICHAŁ
(zatrzymuje się)

BRATMAREK
Bracie Andrzeju .. .

BRAT ANDRZEJ
Wszystko przemija. Kwiaty rodzą się, kwitną, potem więdną, potem znowu się
rodzą. I tak co roku. Kobiety są Jak kwiaty. Tyle, że one jak JUŻ zwiędną, to na
amen.

Dziękuję 1
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Niepokalana. Żadna kobieta nie może się ze mną równać. Mogę wszystko. Zrobię
dla ciebie, co tylko chcesz .

Brat Andrzej pije.
BRAT ANDRZEJ
(po chwili) Sympatyczne te dziewczyny„ . Zawsze to człowiek na stare lata
z kimś pogadać, dowiedzieć się, co słychać na świecie.

może

Cisza.
BRAT ANDRZEJ
Ty jesteś mądry człowiek. Dużo rzeczy w życiu widziałeś. Jak bylem w twoim
wieku ... Wtedy tu już bylem ponad piętna ś cie lat .. . Zakochałem się w takiej jednej
dziewczynie ze wsi. Śliczna. Jak ona się uśmiechała I.„ Trochę tak, jak ta dzisiaj.„
Już nawet nie pamiętam jak miała na imię. Myślałem, myślałem, wreszcie
powiedziałem przeorowi, że chcę wystąpić z klasztoru „. Kazał mi leżeć krzyżem
przez dwa miesiące, każdego wieczoru. Na noc zamykał mnie w celi. Za dnia
dostawałem najcięższe prace. Rąbanie drewna, sprzątanie„. Wtedy zacząłem
zajmować się ogrodem . Cały dzień na nogach . Żeby jak najmniej myśleć . I tak, po
pół roku, jakoś mi prz e szło„ . Nie wiem, co się z nią stało . Nigdy już jej tutaj nie

Sen Przeora. Wchodzi naga Sabina, jako Matka.

MATKA
Synku, wypiłeś już mleko?. „ Musisz pić mleko. Inaczej nic z tego nie będzie. Pan
Bóg będzie na ciebie zły, jeśli codziennie nie wypijesz szklanki mleka. Co ja z tobą
mam71„. Dlaczego nie przychodzisz do mnie wieczorami7
PRZEOR
Tata będzie się gniewał.
MATKA
Wypij mleko, synku I
PRZEOR
Nie wolno mieć tajemnic przed tatą. To grzech 1

widziałem.

MATKA
Wypij mleko i pomódl się I

BRAT MAREK
Może spalili ją na stosie.
Brat Andrzej patrzy na niego przerażony.

PRZEOR
On nas zabije, mamo.

Żartuję.

MATKA
Czekam na ciebie„. Spotkamy się w niebie.

BRAT ANDRZEJ
Dobrej nocy 1.. . Dziękuję ci 1

Sen brata Andrzeja. Wchodzi Sylwia w łachmanach, jako Czarownica , ciągnięta i
szarpana przez kilku mężczyzn. To brat Marek, brat Michał i brat Piotr.

BRAT MAREK

Brat Andrzej wychodzi. Brat Marek odkłada brewiarz. Wyciąga z kieszeni spodni
papierosów, a z niej ostatniego papierosa i zapala. Po chwili wchodzi brat
Piotr. Bez słowa siada na łóżku, obok brata Marka. Milczy. Brat Marek także milczy.
Brat Piotr bierze od niego zapalonego papierosa i zaciąga się kilka razy. Wydaje
się, jakby po coś przyszedł, jakby chciał coś powiedzieć. Jednak po chwili tylko
klepie serdecznie brata Marka po kolanie, wstaje i wychodzi.

CZAROWNICA
Zostawcie mniel„. Nie jestem czarownicą . Słyszycie7. „ Zostawcie mnie 1„. Nie 1
Nie chcę i „. Jezu i Ludzie, ratujcie I „ . Oni mnie zabiją. Ja nic nie zrobiłam .

SCENA 15

CZAROWNICA
To nieprawda!

paczkę

KOMPLETA
Noc. Wszyscy bracia

Sen brata

śpią

Michała.

w swoich celach. Sny.

BRAT MAREK
Przez ciebie powiesił się ksiądz.

BRAT MICHAŁ
Drugi wystąpił z klasztoru .

Brat Michał śpi. Wchodzi Sylwia, przebrana za Najś więtszą
CZAROWNICA
Nie wiem o czym mówicie.

Maryję Pannę.

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
Dlaczego nie piszesz dla mnie psalmu7 Przecież obiecałeś. Czekam na niego. Tak
bym chciała się do ciebie przytulić i powiedzieć ci, jak bardzo mi na tym zależy .
Powiedziałam już wszystkim, że specjalni e dla mnie piszesz . A ty ciągle myślisz o
tamtej „. Była ładniejsza ode mnie?.„ Miała ładniejsze piersi7„. Przecież jestem
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BRAT MAREK

(pokazując na brata Piotra) Trzeci obciął sob ie Język.

CZAROWNICA
Pierwszy raz go widzę na oczy. Zostawcie mnie! Ja nic nie zrobiłam.
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BRAT MICHAŁ
Wiesz, co tutaj robimy z czarownicami?
CZAROWNICA
Nie jestem czarownicą.
BRATMAREK
Przecież się pr z yznałaś.

CZAROWNICA
Nie wiedziałam, co

MAG
Kiedy ciemność była światłem, a światło ciemnością, widziałam wszystkie rzeczy
takimi, jakimi są. I nie było tam nic, co byłoby stale i niezmienne Tylko gwiazdy
i słońce na niebie. Jedni Bogowie umierali, drudzy się rodzili. Wszyscy jednakowo
okrutni, wszyscy jednakowo spragnieni krwi. Albowiem krew miła jest jednakowo
i bogom, i ludziom. Jej smak, smak ambrozji. Jej zapach, woń młodej dziewicy.
Mężom daje siłę. Niewiasty czytają w niej przyszłość.
Wchodzi brat Michał.

mówię.

BRAT

MICHAŁ

Można panią prosiĆ7

BRAT MAREK
Skoro nie wiesz co mówisz, musisz być czarownicą.

Rozlega

Trzydzieści

BRAT MICHAŁ
trzy.

BRAT BENEDYKT
(do brata Michała) Kochasz mnie, aniele mój?

Trzydzieści

BRAT MAREK
dwa .

BRAT
Tak .

BRAT MICHAŁ
Jak toi

BRAT BENEDYKT
Ale powiedz I

BRAT MAREK
Ta ostatnia nie była czarownicą, tylko zwykłą dziwką.

Mówię.

BRAT

MICHAŁ

Skąd

wiesz?

BRAT

się

walc . Brat Michał i Mag zaczynają

tańczyć.

MICHAŁ

MICHAŁ

BRAT BENEDYKT
Bardzo?

CZAROWNICA
Ja też jestem dziwką .

BRAT MICHAŁ
Bardzo.

BRAT MAREI<
My decydujemy kim jesteś.

BRAT BENEDYKT
Ale bardzo Jaki Tak , że oddałbyś życie?
Mag daje bratu Michałowi nóż. Ten podchodzi do brata Benedykta.

BRAT MICHAŁ
to sprawdzić.

MAG
Raz, dwa, trzy ...

Mo ż emy

Odchodź

tyi

BRAT MAREK
(do brata Piotra) Jest twoja 1

Brat Benedykt krzyczy.

Brat Piotr kładzie się na Czarownicy, rozbiera Ją ...

Sen brata Piotra. Wchodzi Sylwia, ubrana Jak Uczennica.

CZAROWNICA
Nie I ... Błagam, nie I

UCZENNICA
Kto ty jesteś? ... Polak mały. Jaki znak twój?. .. Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz7.
Między swymi. W jakim kraju7.„ Ja nie znaju..
Wczoraj dostałam piątkę
z matematyki. Nie umiem matematyki, ale pan mnie lubi . Wystarczy, że się do
niego uśmiechnę. Nie wiem nawet, ile to jest dwa razy dwa. To podobne proste
działanie. Mama mówi, że ciężko w życiu coś osiągnąć, jeśli się nie wie, ile to Jest
dwa razy dwa. Nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Na świecie jest tyle rzeczy do
robienia. Niemożliwe żeby wszystkie były uzależnione od jednego działania ...
W przyszłym tygodniu jest wywiadówka. Przyjdziesz'

BRAT MICHAŁ
(śpiewa) A wszystko te czarne oczy.,.

Sen bra ta Benedyk ta. Wchodzi Sabina, ubrana w czarną szatę, jako Mag.
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Sen brata Marka. Wchodzi Sabina, jako Postać, cala zakrwawiona.

BRATMAREK
Kim jesteś'
Postać

BRAT ANDRZEJ
Rocznicat Równo trzy miesiące temu były u nas pierwszy raz.
BRAT MAREK
DzisiaJ piątek.

milczy.

BRATMAREK
Dlaczego nie zostawisz mnie w spokoJu'··· Czego chcesz?

BRAT MAREK
Dzień Śmierci Pańskiej.

Postać milczy.

BRAT MAREK
... Nie

Odejdź'

BRAT MICHAŁ
To co 7

Cisza.
męcz

mnie

więcejt

Brat Marek chwyta krucyfiks.

BRAT ANDRZEJ
Niech przenocują. Spotkamy

BRAT MAREK
Apage Satanast

BRAT MICHAŁ
Po śniadaniu posprzątam w izbie chorych.

Postać podchodzi

BRATMAREK
Precz! ... W imię
Postać ca/uje

się

z nimi Jutro.

BRAT ANDRZEJ
Kwiatów jeszcze nie stawiałem. W taki upał do wieczora zwiędną.

do brata Marka.

BRAT BENEDYKT
Przewiesiłem do celi brata Jana jeden obraz z kaplicy.

Boże'

brata Marka w usta i kładzie się obok niego.
PRZEOR
Który'

CZEŚĆ DRUGA - TRZY MIESIĄCE PÓŹNIEJ

BRAT ANDRZEJ
Ten z aniołem i dziećmi'··· On ładny.

SCENA 16
DZIEŃ CZWARTY
JUTRZNIA

BRATMAREK
Wczoraj w kuchni ktoś wybił okno.

Śniadanie

BRAT MICHAŁ
(jakby go nie słyszał) Pytaliśmy, wielebny OJCZe, czy możemy kupić jakieś perfumy
albo wodę toaletową.

BRACIA
(śpiew) Trzymając lampę płonącą
Na gody weszłaś, dziewico
By Chrystus, Król wiecznej chwały,
Poślubi/ Ciebie na zawsze .

BRAT ANDRZEJ
To JUŻ prędzej papier toaletowy trochę lepszy.

Już Jedno

z Panem stanowisz
I tobą cieszy się niebo,
Bo zasłużyłaś przez czystość,
By Oblubieniec cię wybrał.

BRAT BENEDYKT
Albo nowe habity. W tych już chodzimy, nie wiem ile.
Brat Marek wstaje od sto/u i chce wyjść.

PRZEOR
Umiłowani,
umiłowane

BRAT BENEDYKT
Ten mały, z zakrystii.

bracia 1 Ku naszej wielkiej radości, dziś znowu przybywaJą do nas nasze
siostry w Chrystusie.
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BRAT ANDRZEJ
A tobie co'
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PRZEOR
Przeczyta] nam, bracie Marku, fragment księgi Hioba I . „ Księga ta przypomina
nam, umiłowani bracia, że diabeł w każdej chwili może wystawić nas na próbę.
BRAT MAREK
Bóg wystawił Hioba na próbę, wielebny ojcze. Nie diabeł.

BRAT MICHAŁ
Co cię ugryzło?
BRAT MAREK
Nic.
BRAT

BRAT MICHAŁ
Czy mogę iść do fryz] era, wielebny ojcze?

MICHAŁ

Jesteś

na mnie

zły? ...

Co

się

dzieje, Marek?

BRAT MAREK
Nie zwracaj się tak do mnie I

BRAT BENEDYKT
Siostra Sabina kiedyś była fryzjerką.

BRAT

MICHAŁ

Zwariowałeś?

BRAT ANDRZEJ
Zaprzyjaźniliście się, widzę.

BRAT MAR EK

Brat Marek wstaje.

Powiedziałem

SCENA 17

BRAT MICHAŁ
Dziwnie się zachowujesz.

TERCJA
Brat Michał i brat Marek.

1

BRAT MAREK
Spójrz na siebie I

BRAT MICHAŁ
(podekscytowany) Chodź ze mną1

Brat Marek chce odejść, ale brat Michał chwyta go za ramię. Brat Marek wyrywa
się.

BRAT MAREK
Gdzie?

BRATMAREK
Nie dotyka] mnie I

BRAT MICHAŁ
Do kaplicy.
BRAT MAREK
Nie mam czasu.

BRAT MICHAŁ
(po chwili) Myślałem, że Jesteśmy przyjaciółmi.
Muszę jechać.

BRAT MAREK
Ja nie mam przyiaciół.

BRAT MICHAŁ
Zagram ci psalm. Już prawie skończyłem.
BRAT MAREK
Jak wrócę.
BRAT

SCEN A 18
SEKSTA
Dziedziniec.

MICHAŁ

Proszę cię I Powiesz mi, co o tym myślisz. l\Jie jestem pewien końcówki. Zależy mi
na twoim zdaniu.

BRAT MAREK
Jak wrócę, powiedziałem.

BRAT ANDRZEJ
Nie wiem, które kwiaty bardziej
BRAT BENEDYKT
W celi brata Jana postawcie

BRAT MICHAŁ
Bóg mnie wysłuchał. Zesłał mi natchnienie
BRAT MAREK
(oschle) Cieszę

Brat Marek odchodzi.

pasują.

fiołki,

Fiolki czy konwalie?

a w izbie chorych konwalie.

BRAT MICHAŁ
Siostra Sylwia lubi róże.

się.
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Brat Andrzej i brat Benedykt patrzą na brata
BRAT MICHAŁ
(speszony) Tak mi

się

BRAT ANDRZEJ
ja teraz wezmę

Skąd

Michała.

BRAT ANDRZEJ
Jak to, nie mamy?

wydaje .

PRZEOR
Wszystko, co nam zostaje po kupieniu najpotrzebniejszych rzeczy, oddaję bratu
Markowi. Jego podróże wiele kosztują.

róże?

Cisza.
Brat Piotr coś pokazuje bratu Benedyktowi.
BRAT BENEDYKT
Masz rację, bracie Piotrze .

PRZEOR
Czemu martwcie się, bracia , o doczesne sprawy? Wracajcie do modlitwy 1
Przydałoby się

malowanie . W bibliotece

już

grzyb na

ściana c h się z alągł.

SCENA 19

BRAT ANDRZEJ
wstyd przyjmować ojca Navarr. U siebie pewnie ma komnaty, a tu ...

NONA
Przeor i brat Marek .

Aż

Wchodzi Przeor. Odmawia

różanie c.

BRAT MAREK
mnie, wielebny ojcze 1

Wzywałeś

BRAT BENEDYKT
A to okno?

PRZEOR
Jak tam nasze umiłowane siostry?

BRAT ANDRZEJ
dzieciaki pewnie wybiły.
(do Przeora) Wielebny ojcze, czy ojciec

Jakieś

generał będzie

u nas

nocował?

PRZEOR
Jak że by

BRAT MAREK
Śpią w celi brata Jana.
PRZEOR
Razem? ... Czy to nie grzech?

inaczej 1

BRAT BENEDYKT
Trzeba odmalować cele, wielebny ojcze.

BRATMAREK

PRZEOR
Po co?

PRZEOR
,
. , . , .
Przyjaźń. To piękne uczucie. Tam gdzie 1est przyjaźń, jest i Bog. Przy]azniłes się
z kimś kiedyś, bracie Marku?

BRAT BENEDYKT
Nie chcemy chyba

żeby

BRAT ANDRZEJ
To prawda, że w Rzymie

Przyjaźnią się .

ojcu Navarrtynk sypał

mówią na

się

na

głowę.

niego Archanioł?

Brat Marek milczy.
PRZEOR
A może kochałeś kiedyś kogoś 7
Brat Marek milczy.

PRZEOR
Prawda.
BRAT BENEDYKT
Ostatnio umiłowanej siostrze Sabinie wpadł do oka kawałek tynku. Biedaczka,
myślała, że straciła wzrok . Powiedziała , że więcej tu nie przyjedzie.

PRZEOR
Jak inaczej odnaleźć Boga, niż w miłości 7
BRAT MAREK
W modlitwie, wielebny ojcze.

Cisza .
PRZEOR
Nie mamy

PRZEOR
(po chwili) Już dawno ni e było w na szy m klasztorze takiego poruszenia.
pieniędzy.
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BRATMAREK
Bra cia są zagubieni. Nie

PRZEOR
wiedzą co s ię

Obowiązują cię śluby posłuszeństwa.

dzieje.

BRAT MAREK
Miejscowi ludzie zaczynają gadać. Ktoś wypisał na bramie czerwoną farbą jakieś
znaki. Wczoraj ktoś wybił okno ...

PRZEOR
Przeciw nie I Z radością modlą się. Z radością wypełniają swoJe obowiązki.
BRAT MAREK
Jak mają odnaleźć Boga, jeśli wywróciliśmy im wszystko do góry nogami7 ... Gdzie
go mają szukać, Jeśli nie pokażesz im, wielebny OJCZe, prostych zasad? Co Jest
dobre, a co złe .

wie, co jest dobre .

BRATMAREK
Każdy cz łowiek

wybierze

zło, jeśli

PRZEOR
Nie ucz mnie, co wie Kościółl
Zrobiliśmy dobry uczynek .

go zostawisz samemu sobie.

Przyjęliśmy

te

umiłowane

Kościół

o tym wie.

niewiasty pod nasz dach.

PR Z EOR
Kimkolwiek są, nie odwróciliśmy się od nich. (po chwili) Dobra wieść szybko się
niesie.
BRAT MAREK
Nie rozumiem.

PRZEOR
I bardzo dobrze. Wyciągniemy je z tego bagna grzechu. Bóg im pomoże w podjęciu
właściwej decyzJi. (po chwili) Oba klasztory będą nam płacić pewną sumę.
Niewielką wprawdzie, ale to sprawiedliwe wynagrodzenie za trud waszego
pielgrzymowania.

PRZEOR
Te pieniądze bardzo nam się przydadzą. Trzeba odmalować cele.
Cisza.
BRATMAREK
Dobranoc, wielebny OJCze1
PRZEOR
Z Bogiem i

PRZEOR
Rozmawiałem z przeorami dwóch innych klasztorów. Oba położone niedaleko.
W promieniu nie więceJ niż stu kilometrów. Obaj prosili mnie, aby nasze
umiłowane siostry mogły ich odwiedzić.

SCENA20
NIESZPORY
Brat Marek, Sabina i Sylwia.

BRAT MAREK
Co to zn aczy7

SABINA
To znaczy, że teraz ty będziesz naszym opiekunem.

PRZEOR
Powiedziałem, że
ciężar

mną .

BRAT MAREK
(zrezygnowany) Skoro taka jest twoja wola, wielebny ojcze.

BRAT MAREK
Te niewiasty to ...

siebie

Chociażbym przechodził przez ciemn ą dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty Jesteś ze

BRAT MAREK
(po chwili) One się nie zgodzą. Musiałyby przestać pracować gdzie indziej.

PRZEOR
Każdy człowiek

PRZEOR

najpierw muszę o tym porozmawiać z
organizacJi tych pielgrzy mek.

BRAT MAREK
Jakich pielgrzymek7

tobą. Musiałbyś wziąć

na
BRAT MAREK
Ni e i
SYLWIA
Ale my musimy mieć opiekuna.

PRZEOR
Powinniśmy s ię dzielić naszą radością z

inn ym i braćmi .

BRAT MAREK
Wielebny ojcze, to szaleństwo i

BRATMAREK
Jednego już macie.
SYLWIA
Ty je steś lepszy od Francuza. Nie bijesz nas.
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SABINA
Nie zmuszasz nas,

żebyśmy

SYLWIA
(do brata Marka, trochę ironicznie) Niech się ojciec na nas nie gniewa 1
Już będziemy grzeczne .

z tobą spały.

BRAT MAREK
Zamknijcie się I
SYLWIA
Nie wiedziałam,

Cisza.

że księża s ą

SABINA
Musimy się jakoś nazwać jeszcze.

ta cy fajni.

SABINA
To nie są księża, tylko zakonnicy.

SYLWIA
Jak to nazwać?

SYLWIA
Co za różnica'

SABINA
Są siostry jakie ś tam , jakieś tam„. Urszulanki, na przykład. Albo Karmelitanki.

SABINA

SYLWIA
Malowanki.

Księża są

najgorsi . Gorsi niż Francuz. Najpierw są mili, nieśmiali, uśmiechają się,
tiu, tiu, tiu, ble, ble, ble„. A po wszystkim od razu st raszą cię piekłem i nie chcą

SABINA
Ale jesteś

płacić.

SYLWIA
To kiedy jedziemy do tego drugiego klasztoru'

głupia 1

SYLWIA
Albo Kochanki I

BRAT MAREK
Jeszcze nie wiem.

SABINA
Mami Przytulankil „ . Siostry Przytulankil

SYLWIA
Ja mogę nawet jutro.

SYLWIA
Su perl Jak ładnie I Napiszę do mamy, że wstąpiłam do zako nu sióstr Przytulanek ..

SABINA
Żeby mi ktoś pół roku temu powiedział, co będę robić, to bym mu powiedziała: tu
mi kaktus wyrośnie.

W tym momencie brat Marek uderza Sabinę w twarz . Cisza. Dziewczyny zupełnie
zaskoczone .

SYLWIA
Mo że uszyjemy sobie habity'

BRATMAREK

BRAT MAREK

SABINA

Prosiłem żebyście przestały.

Zwariowałaś'

(trzymayąc się za policzek) Mocno bijesz Jak na zakonnika.

SYLWIA
Jak siostry to siostry'

BRAT MAREK
Potrafię mocniej. (do Sylwii) Co się tak patrzysz?

SABINA
Tylko nie szare i Błagam i Mogą być czarne, białe, czerwone, ale szare nie.

SABINA
Teraz prawdziwy z ciebie alfons.

SYLWIA
Bi a łe. Jak do komunii.

SCENA21

SABINA
I nie z takiego

KOMPLETA
Noc. Kaplica. Brat Michał i Sylwia, przy organach.
gryzącego materiału.

Samej bielizny pod to nie

założysz.

SYLWIA
To bardzo ładne , co grałeś .
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BRAT MICHAŁ
Które?

SYLWIA
Kto to'

SYLWIA
To ostatnie.

BRAT MICHAŁ
General naszego zakonu.

BRAT MICHAŁ

SYLWIA
To będą tu

Naprawdę'

SYLWIA
W ogóle wszystko

było ładne ... Ładnie

żołnierze?

BRAT MICHAŁ
To jest najważniejszy gość w całym zakonie. Bardzo mądry.

grasz.

BRAT MICHAŁ
E tam r Tak sobie.

SYLWIA
Superr

SYLWIA
Pierwszy raz w

Chciałabyś żeby

BRAT MICHAŁ
życiu słyszę taką muzykę.

BRAT MICHAŁ
Nie chodziłaś nigdy do

SYLWIA
Dlaczego nie?

kościoła'

SYLWIA
W naszej wsi był taki
przenośne pianino ...

Brat
mały kościółek.

Nie

było

Michał zasmuca się.

organów tylko taki „. Takie
SYLWIA
Hej r A co to znowu za humory?

BRAT MICHAŁ
Keyboard.

BRAT MICHAŁ
Jestem zazdrosny o ciebie.

SYLWIA
Taki chłopak na nim grai„. Jeszcze jak grai, to pól biedy. Na19orzej jak zaczynał
śpiewać.

BRAT MICHAŁ
Ale za to pewnie

tu byli żołnierze?

był

SYLWIA
Nie wolno być ci o mnie zazdrosnym .
BRAT MICHAŁ
Dlaczego?

przystojny.

SYLWIA
Nawet.

SYLWIA
Bo jesteś zakonnikiem.

BRAT MICHAŁ
Podrywa/ cię'

BRAT MICHAŁ
No to no co'

SYLWIA
Co tyi On poszedł do seminarium potem .
Cisza . Sylwia i brat Michał uśmiechają się do siebie.

SYLWIA
Nie jestem twoją narzeczoną . Ani nawet żoną.

SYLWIA
Jak się nazywa to, co

BRAT MICHAŁ
(po chwili) Niedawno jeden z braci wystąpi/ z naszego zakonu.

grałeś '

SYLWIA
BRAT MICHAŁ
Psalm. Skomponowałem go z okazji
Panny. U nas zawsze wtedy jest wielka
ojciec Navarr.

Słyszałam.

święta Wniebowzięcia Najświętszej
uroczystość.
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W tym roku

przyjeżdża

Maryi
nawet

BRAT MICHAŁ
Dla kobiety.
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Poważnie?

BRAT MICHAŁ
(po chwili) To dobrze.

BRAT MICHAŁ
Była wielka afera.

SYLWIA
A ty?

SYLWIA

BRAT MICHAŁ
To moje powołanie.

SYLWIA

Musiał się w niej bardzo zakochać. Widziałeś ją?

BRAT
Tak.

SYLWIA
Pytam, czy wystąpiłbyś z zakonu' ... Gdybyś się zakochał.

MICHAŁ

Brat Michał i Sylwia patrzą na siebie.

SYLWIA
Ładna?

BRAT MICHAŁ
Ten psalm. „ napisałem

BRAT MICHAŁ
Ty jesteś ładniejsza.

dzięki

tobie.

SYLWIA
Naprawdę?

SYLWIA
Czaruś z ciebie.
BRAT MICHAŁ
Zdradził Boga dla kobiety„. Tak mówi brat Marek. (po chwili) Mogę cię o coś
zapytać? Czy to prawda, że ...
SYLWIA
Że co?
BRAT

Sylwia i brat
dotyka.

Michał zaczynają się całować.

BRAT MICHAŁ
Kocham cię'
SYLWIA
Cicho'

MICHAŁ

BRAT MICHAŁ
Kocham 1„. Ubóstwiam cię'

Że tu pracujesz. Że jesteś„.

SYLWIA
A ty coś myślał? Że dla przyjemności tu przyJeżdżamy?
BRAT MICHAŁ
inne zajęcia.

SYLWIA
Nie mów tak!
BRAT MICHAŁ
Dlaczego?

Są

Cisza.

SYLWIA
Nie wolno' To grzech'

BRAT MICHAŁ
Jestem o ciebie zazdrosny.

Całują się.

SYLWIA
Niepotrzebnie.

Nagle Sylwia przerywa.

SYLWIA
Słyszałeś?

BRAT MICHAŁ
Lubisz swoją pracę?

BRAT
Co?

SYLWIA
Nie.

MICHAŁ

SYLWIA
Ktoś tu jest.
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Sylwia rozbiera

się.

Brat

Michał

jej

Brat Michał pospiesznie wstaje. Idzie sprawdzić czy nikt ich nie podgląda. Po chwili
wraca, ciągnąc brata Benedykta .

SCENA2 2
TERCJA
Brat Piotr i Sabina . Brat Piotr leży z głową na kolanach Sabiny.

BRAT MICHAŁ
Czego tu chcesz'
BRAT BENEDYKT
Przechodziłem i usłyszałem

SABINA
A co ty tak nic nie mówisz? ... Jesteś niemową?
hałas .

Brat Piotr przecząco kiwa głową.
BRAT

MICHAŁ

Kłamiesz I

SABINA
Obcięli ci język? ... Taki film kiedyś widziałam. Jak Krzyżacy obcinają język takiemu
staruszkowi ... Okropne 1

BRAT BENEDYKT
Przysięgami

Cisza.
BRAT

MICHAŁ

Podglądałeś

nas, zboczeńcu 1

SABINA
No powiedz cośl Przed chwilą tak krzyczałeś, a teraz cichutki jak myszka.
Specjalnie tak'

SYLWIA
Zostaw goi

Brat Piotr potakuje.
BRAT

MICHAŁ

Podglądał

nas.

SABINA
Dlaczego 7

SYLWIA
No to co' Chodź do mnie i

Brat Piotr wzrusza ramionami.

BRAT
Ale ...

SABINA
Zanim wstąpiłeś do zakonu mówiłeś 7

MICHAŁ

SYLWIA

Brat Piotr potakuje.

Proszę I

Brat Michał, zbity z tropu, puszcza brata Benedykta. Znowu zaczynaJą całować się
z Sylwią.

SABINA
Nieźle tu jesteście pojebani 1 Taką pokutę dostałeś?

Brat Piotr potakuje.
SYLWIA
N iech patrzy 1

Brat Michał całuje

SABINA
Kto ci ją daP ... Przeor?
Sylwię,

zatraca

się

w niej.
Brat Piotr zaprzecza.

SYLWIA
(do brata Benedykta) Lubisz

Brat Benedykt przecząco

podglądać?

SABINA
A kto?

kręci głową.

Brat Piotr pokazuje palcem na siebie.
SYLWIA
(pokazując

brata Michała) Podoba ci

się'

SABINA
Ty sam?... Zwariowałeś? Dlaczego?

Brat Benedykt potakuje.
Brat Piotr milczy.
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SABINA
Ja jakbym miała nie mówić przez godzinę, to bym chyba dostała świra. (po chwili)
Co zrobiłeś? Zabiłeś kogoś7

Podobasz mi się. Naprawdę. Co spotkam jakiegoś fajnego faceta, to albo żonaty,
albo ksiądz. Kurwa mać! Co za parszywe szczęście71 (po chwili) Coś ci pokażę .
Chcesz'

Brat Piotr przecząco kiwa głową.

Bierze swoją torebkę i wyciąga z niej małe zdjęcie. Pokazuje je bratu Piotrowi.

SABINA
Okradłeś7... Zgwałciłeś'„ . Długo

tak nie będziesz mówił'

SABINA
To moja córeczka. Śliczna, prawda?

Brat Piotr wzrusza ramionami.

Brat Piotr z uwagą wpatruje się w zdjęcie.

SABINA
Chyba nie do

Brat Piotr milczy.

SABINA
Ma na imię Nadin. Trochę dziwacznie, wiem. Ale czytałam kiedyś taka książkę
i spodobało mi się. Teraz ma siedem lat. Kiedy pracuję, mieszka u mojej mamy„.
Co się stało?

SABINA

Brat Piotr płacze.

Przestańt

końca życia,

co'

Trzeba pogadać trochę z ludźmi. Zagramy w pomidorat Jak masz na
SABINA
Co się stało' Powiedziałam coś nie tak7„. Dlaczego płaczesz?„. (po chwili)
Dziecko? ... Gdzie ono teraz j est?

imię'

Brat Piotr milczy.

Brat Piotr wzrusza ramionami.

SABINA
Mówisz pomidor. Ile masz lat7

SABINA
Nie wiesz co się z nim dzieje'„ . Dziewczynka'„. Ile ma lat7

Brat Piotr milczy.
SABINA
Pomidor. Nie znasz tej gry7 ...

Brat Piotr pokazu1e dziesięć palców.
Proszę cięt

Co by się

stało gdybyś się odezwał'

SABINA
Dziesięć!

Brat Piotr milczy.
SABINA
Wiesz, że masz najmniejszego fiuta jakiego

Brat Piotr jeszcze raz pokazuje dziesięć palców.
widziałam

w życiu'
SABINA

BRAT PIOTR
(przestraszony)

Dwadzieścia'
Naprawdę'

Brat Piotr pokazuje jeszcze trzy palce.

SABINA
Pomidor.
Sabina

śmieje się.

SABINA
Dwadzieścia

trzy ... Jak ma na imię'

Brat Piotr wygląda na jeszcze bardziej przerażonego.
Brat Piotr wzrusza ramionami.

SABINA
Żartowałam. Nie miej takiej przera żo ne] miny' Nikomu nie powiem .

Sabina przytula brata Piotra.

SABINA
Szukałeś jej kiedyś?

Brat Piotr przecząco kręci głową.

SABINA
Dlaczego wstąpiłeś do klasztoru'„. Żeby się modlić?„. Ja nie lubię się modlić. Nie
modlę się nigdy. Nawet jak jest mi bardzo źle. Jakoś wtedy zawsze zbieram się
w sobie i„. Modlitwa nie pomaga. Człowiek się tylko rozczula nad sobą. (po chwili)

SABINA
Dlaczego'
Brat Piotr milczy.
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SABINA
Wiesz, co zawsze najbardziej mi się podobało na religii? . „ Jak czytaliśmy o Matce
Boskiej, która do końca idzie za swoim dzieckiem .. Chociaż wie, że je zabiją.
Zawsze wtedy płakałam.

SYLWIA
Ja dam panu przepis, a pan mnie nauczy hodować kwiaty.
BRAT ANDRZEJ
Nie mów do mnie pan.

SCENA23
SEKSTA
Kaplica. Bracia l eżą na ziemi „krzyżem", rozebrani do pasa. Brat Marek, ubrany
w habit, chodzi pośród nich i kolejno uderza ich biczem po plecach.
PRZEOR
na ziemi) Ocal mnie w łaskawości swoj ej I

(leżąc

Brat Marek uderza brata

BRAT MICHAŁ
I bardzo dobrze I Niech siedzi 1 Wygania ją ktoś7
BRAT ANDRZEJ
Potrzeba mi kogoś do pomocy. A tu sami lenie, powiem ci.

Michała.

PRZEOR
W ogromie swej litości zgładź moJą nieprawość I

BRAT MICHAŁ
Przepraszam bardzo I
BRAT ANDRZEJ
Jedyny to Piotruś. (pokazuje na brata Piotra) Ale on do kwiatów ma ciężką rękę.

Brat Marek uderza brata Piotra.
PRZEOR
Obmyj mni e z upełnie

BRAT BENEDYKT
(do Sylwii) Musiałabyś tu siedzieć tyle, co brat Andrzej.

SABINA

z mojej winy i

Ważne, ż e

do czego innego ma

lekką.

BRAT MICHAŁ
Ciekawe do czego?

Brat Marek uderza brata Andrzej a.
PRZEOR
I oczyść mnie z grzechu moj ego i

SABINA
Nie interesuj

się1

Brat Marek uderza brat Benedykta.
BRAT ANDRZEJ
To nie tak ie p roste . Kwiaty trzeba

PRZEOR
Amen i

kochać.

SYLWIA
Ja ko ch am .

Brat Marek uderza Przeora.
SCENA24

SABINA
Akurat i

NONA
Refektarz . Prz y stole si e dzą brat Mich a ł, brat Andrzej, brat Benedykt, brat Piotr,
Sylwia i Sabina . Je dzą i p iją wino. Sa bina siedzi na kolanach u brata Piotra. Brat
Michał jest już nieźle podchmielony.

SYLWIA
Dlaczego tak mów isz7„. Chc iała bym mieć kiedyś dom i duży ogród.
SABINA
Musi sz s ię bogato oz e nić.

BRAT ANDRZEJ
(jedz ąc) Pyszności

1

SYLWIA
Tam rosłyby kwiaty i

SY LWIA
Przepi s mojej mamy.

bawiłyby się

BRAT M IC HAŁ
(pijany) Raz, dwa, t rz y,

BRAT AN DRZ EJ
Kiedy j a ostatnio Jadłe m co ś t ak iego 7

odchodź

dzieci ...

tyi (pokazuje na brata Piotra)

BRAT ANDRZ EJ
Ouzo chcesz mieć dzie ci7
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SYLWIA

SYLWIA
Ja nie lubię psów. Szczekają, brudzą, trzeba po nich sprząta ć ...

Trójkę. Co najmniej .

SABINA
Po pierwszym ci się odechce.
SYLWIA
Na pewno nie 1Trójkę albo czwórkę. Dwie dzi ewczynki i dwóch chłopców.
SABINA
Roztyjesz s i ę potem tak, że nigdzie ni e znajdziesz pracy.
SYLWIA
Dziewczynki miałyby na imię Julia i Marysia . A chłop c y„.
BRAT MICHAŁ
Bolek i Lolek.

SABINA
A propos' Wy tu sprzątacie w ogóle?... Kuchni to myślałam, że nie domyję .
Zamiast się modlić cały czas, by wziął jeden z drugim ścierkę i przetarł czasem.
BRAT ANDRZEJ
Tak to jest, jak nie ma kobiety w domu .
SABINA
Pan Bóg

się

musi

wkurwiać,

jak widzi taki burdel.

BRAT BENEDYKT
Kochanie I Pan Bóg ma sto razy ważniejsze sprawy na głowie.
BRAT MICHAŁ
A co ty wiesz, jakie Bóg ma sprawy''

SYLWIA
i Konrad .

Łukasz

BRAT ANDRZEJ
Ty już nie pij więcej,

BRAT MICHAŁ
A pies' ... Pies musi być.

Michaś'

BRAT MICHAŁ
Bo pierdzieli głupoty' „ . Wszyscy tyl e wiecie o Bogu,

SYLWIA
Nie chcę psa.

że„.

BRAT BENEDYKT
Ty za to wiesz najwięcej .

BRAT MICHAŁ
Uważajcie, drogie dzi eci' Baba Jaga masło kleci.

BRAT ANDRZEJ
Dla dzieci najlepsze są boksery. Mój brat, on ma trójkę ...
SABINA
Bokserów'

BRAT ANDRZEJ
Nie kłóćcie się'
BRAT BENEDYKT
Tylko dyskutujemy kulturalnie.
BRAT ANDRZEJ
Po co dyskutować o rzeczach, które, jak to się mówi . ..

BRAT ANDRZEJ
Dzieci. Teraz ju ż wszys~ko dorosłe . Powyjeżdżało za granicę„. Ale jak były małe, to
m1el1 psa. Boksera własn1e ; Co te dzieciaki z nim nie wyprawiały I Kiedyś patrzą, a
łobuzy wkręca Ją temu psu srubokręt w tyłek. A ten nic. Słowa nie powiedział.
BRAT MICHAŁ
Benek 1Ty byś tak chciał, ni e'„. Zdrowie'

SABINA
(śpiewa)

A wszystko te czarne oczy. Gdybym ja je miał ...

BRAT ANDRZEJ
Do Boga trzeba

się modlić,

a nie tam„.

BRAT BENEDYKT
Amen'

Brat Michał pije .

Sylwia siada na kolanach u brata Andrzeja.

SABINA
No i co?
BRAT ANDRZEJ
Nawet nie szczeknął.

SYLWIA
Nauczysz mnie, dziadku,

hodować

BRAT ANDRZEJ
tu z wami. Dawno

się

Wesoło
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kwiaty7

tyle nie

śmiałem.
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Ho, ho, ho'

SYLWIA
Nauczysz'

BRAT ANDRZEJ
Gówniarz się upił.

SABINA
Bo my jesteśmy Siostry Przytula n ki.

Brat Michał podchodzi do Sylwii,

BRAT ANDRZEJ
A to dobre! Słyszeliście'

Chodź I

BRAT

kolanach brata Andrzeja.

MICHAŁ

SYLWIA
Daj mi spokój I

BRAT BENEDYKT
Ja to wymyśliłem.
SABINA
Nieprawda 1 (do brata Piotra, czule) Twoje zdrowie, kochanyr Ty taki fajny jesteś.
Nic nie mówisz .. .
Przytula się do brata Piotra. Brat Michał wstaje.
BRAT MICHAŁ
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętegor Dziękujemy Ci, Panie Boże , za te dary, które
z Twojej łask a w ości spożywać możemy.

Brat Micha/ ciągnie ją za
BRAT MICHAŁ
ze mnąr

BRAT ANDRZEJ
Zostawżejąl

BRAT MICHAŁ
Dlaczego nie chcesz'

Chodź I ...

SYLWIA
Bo nie I

BRAT MICHAŁ
Benek, chodź 1 Ja ci ę wez mę na kolana. No chodź I Pomyziam cię.

BRAT

MICHAŁ

Proszę cięr„.

dręczysz'

SYLWIA
(patrząc na butelkę z winem) Mogę o coś zapytać'

fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemur

SYLWIA
Naprawdę wino się zamienia w czasie mszy'

BRAT BENEDYKT
Tajemnica, kochanie!

rękę.

Chodź

BRAT ANDRZEJ
Siad aj 1

BRAT MICHAŁ
Ósme: Nie mów

siedzącej na

Jezul Jak ty mnie doprowadzasz do szałur„. Dlaczego mnie tak
(szarpie Sylwię) No c hodź , ty ... ty ... ty dziwko I

Cisza. Brat Piotr wstaje od stołu.
BRAT MICHAŁ
(do brata Piotra) Co7 Coś ci się nie podoba'„. Taki jesteś James Bond?„. No co'
Ch cesz coś powiedzieć'
Brat Piotr milczy.
BRAT

MICHAŁ

Jesteście

BRAT MICHAŁ
Czary mary, hokus pokus „. (do brata Piotra ) Co'.„ Co tak na mnie patrzysz? Źl e
mówię 7 . . Ten, Ja k on się nazywa'„ Nie Harry Potter, tylko ten „ . David
Copperfield.
BRAT BENEDYKT
Siądźjużr

BRAT MICHAŁ
Jakby tak wystąpił kiedyś w orna cie„. Tu, wszystko, stula, alba, pełne
zawodowstwo„. I Proszę państwa1 Ladies and gentelmen„ . I bach1 Ocean
Atlantycki zamienia w Morze Czerwone.„ Krewi Morze krwi.„
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się

beznadziejni wszyscyr Jede n lepszy od drugiegor (do Sylwii) A
z tobą ożenić.

Wchodzi brat Marek.
BRAT MAREK
Co tu się dzieje'
BRAT MICHAŁ
01 Przyszedł Wielki Inkwizytor'
BRATMAREK
Co tu się dzieje, pytam'
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chc iałem

BRAT ANDRZEJ
w swojej celi z siostrami.

BRAT ANDRZEJ
Nic. Siedzimy sobie, rozmawiamy ...

Zamknął się

BRAT MICHAŁ
(pokazując na Sabinę) Ona nie wierzy, że potrafisz zamienić wino w krew . A ja jej
mówię, że potrafisz „ .
BRAT MAREK
Won 1„. Won,

Już

dwie godziny jak nie

wychodzą.

Cisza.
BRAT ANDRZEJ
Tak nie wolno przecież . Z dwoma naraz.
BRAT MAREK
Musisz klęknąć koło mnie. Nie słyszę co mówisz.

powiedziałem 1

Brat Marek wpada we wściekłość. Zrzuca ze stołu naczynia. Przewraca stół.
Powinno to przypominać scenę biblijną, kiedy Chrystus wypędza kupców ze
ś wiątyni .

Brat Andrzej klę ka obok brata Marka .
BRATMAREK
Zdrowaś Mario.' Łaskiś pełna' Pan z Tobą.'

SCENA25

Brat Andrzej, chcą c nie chcąc, zaczyna modlić się z bratem Markiem.

NIESZPORY
Kaplica . Brat Marek modli się .
BRAT MAREK
Zmiłuj się, Panie, nade mną, grzesznikiem! Zmiłuj się nade mną 1 Grzech mój
powrócił do mnie. Szydzi ze mnie. Naśmiewa się ... Wrócił, by wyrównać ze mną
rachunki. Jeśli taka jest wola Twoja, bym nigdy nie zaznał spokoju, niech tak
będzie .

BRAT ANDRZEJ
Błogosławionaś Ty międz'( niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego,

Jezus 1••. Tak nie można„. Swięta Mario' Matko
Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen'

BRAT ANDRZEJ
(przestraszony) Brat Michał żle się czuje„ . Mówi coś od rzeczy. Chwilami robi takie
oczy w slup, jakby miał umrzeć .

Brat Marek milczy.

BRAT MICHAŁ
On nie ma prawa i
BRAT BENEDYKT
Uspokój się I

Żeby jakiegoś kłopotu

z tego nie było.

BRAT MICHAŁ
Ja pierwszy się do niej
w spokoju I Ona Jest moja I

BRAT MAREK
Klęknij i pomódl

mną1

BRAT BENEDYKT
Bo każę cię związać i

BRAT ANDRZEJ

ze

Módl się za nami grzesznymi.

Do kaplicy wpada brat Micha/. Jest wściekły. Brat Benedykt i brat Piotr s tarają się
go powstrzymać .

Wchodzi brat Andrzej.

się

Boża'

BRAT ANDRZEJ
Może trzeba wezwać lekarza ?

BRAT

zapisałem.

Słyszycie,

pierwszy! .„ Niech

zostawi

MICHAŁ

Puśćcie

mnie tarni

BRATMAREK
Idź do przeora 1

Brat Benedykt i brat Piotr chwytają brata Micha/a i silą

BRAT ANDRZEJ
Nie mogę .

BRAT ANDRZEJ
A nie mówiłem i

BRATMAREK
Dlaczego '

BRAT MAREK
Kyrie elejson 1
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ją

Może być

z tego

kłopot.. .

wyprowadzają

Dlaczego nic nie mówisz?
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z kaplicy.

BRAT ANDRZEJ
Chryste eles)on' Kyrie el ej son'

SABINA
(zdziwiona) HeJ,

BRAT MAREK
Chryste, usłysz nas'

SYLWIA
(jakby do kogoś mówiła) Mam na imię Sylwia .

BRAT ANDRZEJ
Chryste, wysłuchaj nas'

SABINA
Wiem jak masz na imię.

BRAT MAREK
Ojcze z nieba,

SYLWIA
(jak poprzednio) A to moja

Boże'

BRAT ANDRZEJ
Zmiłuj się nad nami'

Zmiłuj się

Na co tak patrzysz?

koleżanka,

Sabina.

SABINA
(zaniepokojona) Z kim rozmawiasz?

BRATMAREK
Synu, Odkupicielu Świata, Boże'
BRAT ANDRZEJ
Z dwoma naraz?„.

młoda!

PRZEOR
W te] chwili wynocha z kaplicy'
SYLWIA
(jak poprzednio) Nie

nad nami'

Do kaplicy wpadają Sylwia i Sabina. Obie
także niekompletnie ubrany.

są

prawie nagie. Za nimi biegnie Przeor,

boję się„.

Nie wiem kim jesteś.

SABINA
Zwariowałaś? .. .

Z kim ty gadasz?

PRZEOR
Chodźcie

SYLWIA
(jak poprzednio)

tu!„. Tuta) niewolno'

Jesteś

taka piękna.

SABINA
Dlaczego'

Sylwia

PRZEOR
Tu Jest kaplica.

SABINA
Dobra, daj spokój' Nie nastraszysz mnie'

SYLWIA
Ja już tu

SYLWIA
Taka piękna'

byłam.

klęka.

SABINA
Jezu' Jakja dawno nie byłam w kościele.

SABINA
Hej, młoda' Co się z tobą dzieje? ... Dlaczego płaczesz?

Sabina robi znak krzyża.

SYLWIA
O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże pięknat
Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną.
Włosy twe jak stado kóz falujące na górach Gileadu.
Zęby twe jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli.
Każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej.
Jak wstążeczka purpury wargi twe,
I usta twe pełne wdzięku.

PRZEOR
Chodźcie

tu 1

SABINA
Zawsze lubiłam ten zapach jak byłam mała. To świece czy kadzidło 7
PRZEOR
Nie przed tabernakulum'

Sylwia nagle staje na środku kaplicy. Wpatruje się w coś zachwycona.
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SYLWIA
Cieszysz

SCENA 26

DZIEŃ SZÓSTY
JUTRZNIA
Śniadanie. Przy stole siedzą bracia oraz Sylwia i Sabina.
PRZEOR
Umiłowani

braciat Zapewne
miejsce niezwykłe zdarzenie.

już

wiecie,

Umiłowana

że

w naszym klasztorze miało wczoraj
siostra Sylwia dostąpiła łaski widzenia.

się7

SABINA
Nie wiem.
SYLWIA
(z radością) Tu jest tak cicho ...
SABil\JA
Głupio się czuję

BRATMAREK
Albo przywidzenia.
PRZEOR
Póki nie włoż ę

w tym habicie.

SYLWIA
Jak wyglądami
ręki

do boku Jego, nie

uwierzę.

Cisza.

SABINA
Gdyby mi ktoś kiedyś powi e dział„.

PRZEOR
Siostro Sylwio , opowiedz nam o tym 1

SYLWIA
Siostry Przytulanki

Bożet

SABINA
nienormalna'

Sylwia wstaje.

Jesteś

SYLWIA
Widziałam Panienkę.

W niebieskiej sukience, w żółte kwiatki. Miała zakryte czoło.
jej po policzkach. Ale uśmiechała się do mnie przez te Izy.
Powiedziała żebym się nie bała. Że Królestwo Boże należy do takich jak ja. (coraz
bardziej natchnionym głosem) Potem przyszła do mnie kiedy się kąpałam .
Przestraszy/am się, bo byłam naga. Ale ona znowu się uśmiechała. Nie wstydź się,
mówiła. Wszystko co piękne, jest miłe Bogu. Dotykała moich ramion, moich
włosów, mo ich piersi„ . Ciało nie jest grzeszne, mówiła . Gdyby było, czy Syn Boży
przybrałby cielesną postać/„. A potem przyszła kiedy leżałam w łóżku . Położyła
się koło mnie, gładziła moją twarz i śpiewała. Nazwała mnie swoją ukochaną
przyjaciółką. Taka byłam przy niej szczęśliwa i spokojna, że łzy same płynęły mi
z oczu. A ona całowała moje oczy i moje łzy.

SYLWIA
Nie mam nic pod spodem.

Długa

SYLWIA
Masz bieliznę7

Płakała. Łzy spływały

cisza. Bracia w skupieniu

wpatrują się

w

Sylwię .

Sylwia siada.

PRZEOR
(po chwili) Siostra Sylwia dostała wskazówki. Wraz z umiłowaną siostrą Sabiną
mają z nami zamieszkać, wspólnie się modlić i wysławiać imi ę Naszego
Umiłowanego Pana, Jezusa Chrystusa.
BRACIA
Amen'

SABINA
Wszystko mnie gryzie.
SYLWIA
A ty?
SABINA
Co7

SABINA
No pewnie'
Sylwia cieszy się, tańczy .
SYLWIA
Ale super'

SCENA27

Sylwia pociąga do tań ca Sabinę.

PRYMA
Sabina i Sylwia. Obie w habitach.

SABINA
Daj mi spokój'
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SYLWIA
A tobie co

powiedział

SABINA
Czy Ją widziałaś7

brat Piotr7

SABINA
Nic.

SYLWIA
Tak.

SYLWIA
Podoba ci7

SABINA
Jak wyglądała7

SABINA
Przestań 1

SYLWIA
Normalnie.

SYLWIA
Zakochana para' Jacek i Barbara'

SABINA
To znaczy?

SABINA

SYLWIA
Nie wiesz jak wygląda Matka Boska7

Głupia jesteś'

SYLWIA
Może wystąpi

dla ciebie z zakonu. Powiedz mi'

SABINA
Wiem. Nie ma żółtych kwiatków na sukience.

SABINA
To ty mi powiedz'

SYLWIA
Moja miała.

SYLWIA

SABINA
I nie przychodzi do ludzi w

Oświadczył

ci się już7

SABINA

SYLWIA
Do tych, których kocha, przychodzi.

Widziałaśją7

SYLWIA
Klęknął

przed

SABINA
Powiedz mi

kąpieli.

tobą

SABINA
Sra ty taty 1

na kolana?

SYLWIA
prawdę'

Myślisz, że kłamię7

SYLWIA
Najpierw ty'

SABINA

SABINA
Nie.

Cisza.

Przysięgnij się'

SYLWIA
Na takie rzeczy

SYLWIA
Nie wierzę.

się

nie

przysięga.

SABINA
N ie wierzę ci!

SABINA
Mów'

SYLWIA
(żegna się) W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego' ... Nauczę się hodować kwiaty.

SYLWIA
Co?

SABINA
Kłamiesz!
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SYLWIA
A kiedyś będę miała duży dom z ogrodem.

PRZEOR
Masz czas do wieczora.

SABINA
Nie widziałaś jej. Wcisnęłaś im bajeczką, a oni uwierzyli.

Przeor wychodzi.
SCE NA 29

SYLWIA
Będziemy

tu

miały

SEKSTA
Kaplica. Sabina klęcz y. Modli się. Wchodzi brat Marek. Zdziwiony, patrzy na
Sabinę . Po chwili Sabina żegna się i wstaje. Widzi brata Marka.

jak u Pana Boga za piecem. Zobaczysz'

Sabina zdejmuje habit.
SABINA
Pieprzę

toi Nie

będę

w tym

SABINA
Co tak na mnie patrzysz7 .. Nie mogę się modlić7

chodzić.

SCENA28

BRAT MAREK
Każdy może.

TERCJA
Cela brata Benedykta. Oo Benedykta przychodzi Przeor. Brat Benedykt
i całuje go w rękę .

klęka

SABINA
Już myślałam, że

tylko ty.

BRAT BENEDYKT
Wielebny 01cze

BRAT MAREK
Musimy jechać.

PRZEOR
Wstań'

SABINA
Daleko ten klasztor7

BRAT BENEDYKT
ci za wyrozumiałość i cierpliwość. Moje miejsce jest tu, w klasztorze.

BRAT MAREK
Trzy godziny drogi .

PRZEOR
(po chwili)

SABINA

Dziękuję

Możemy pojecha ć

Chcę znać przyszłość.

same .

BR.l'..T MAREK
Nie możecie.

Brat Benedykt wstaje, zaskoczony.
PRZEOR
Chcę wi e dzieć,

co mówią gwiazdy.

BRAT BENEDYKT
Wi elebny ojcze .. Gwiazdy

SABINA
Pilnujesz nas7

milczą. Pr z yszłość zależy

PRZEOR
Znasz tajniki astrologii i numerologii. Wiem,
tajemne] .

że

od naszych uczynków.

masz w bibliotece

księgi

o wied zy

BRAT MAREK
Miejscowi lud zie bywają ni ebezpieczni. Znowu ktoś wczoraj wybił okno .
SABINA
Obronisz nas w razie czego7

BRAT BENEDYKT
dawno, jako grz e s z ną i zaka z a ną.

Brat Marek milczy.

PRZEOR

Jesteś taki odważny'.

Zarzuciłem Ją

SABINA
„

Taki odważny jak kiedyś'

Chcę znać prz yszłość.

BRAT MAREK
O co ci chodzi'

BRAT BENEDYKT
Tę zna tylko Bóg.
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SABINA
Od razu cię poznałam , jak mnie uderzyłeś.„ Pracowałeś kiedyś z Francuzem .
Prawda'··· Kawał czasu, co'··· Byliście przyjaciółmi. A potem nag!e zniknąłeś. Cale
miasto się zastanawiało, dlaczego? Co się stało? ... Nikt się tym specjalnie nie
martwił, szcze rze mówiąc. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Byłeś jego najwierniejszym
psem. Najgorszym z najgors zych. Widziałam parę dziewczyn, które miały z tobą
rozmowę. Trochę oszukiwały i Francuz kazał ci je utemperować ... Jedna z nich
zmarła w szpitalu. Trzy dni po twojej wizycie. (po chwili) Pewnie słyszałeś, jak na
ciebie mówili?

rozmowę

z Diabłem.

Cisza.

BRAT MAREK
Czego ode mnie chcesz'

BRATMAREK
(po chwili) Nie mogę ci odmówić Sakramentu Pokuty.
SABINA
Ale najpierw ty klękniesz przede mną i poprosisz mnie o wyba cze nie. Tak jakbyś

SABINA
Modliłam się, żeby nie mieć z tobą do czynienia . I teraz, kiedy prawie już o tobie
zapomniałam, Ja też mam rozmowę z Diabłem. W kościele. Świat jest p0Jebany1

BRATMAREK
Nie przeklina] w kaplicyi

prosił moją przyjaciółkę.

BRATMAREK
(po chwili) Tysiące razy prosiłem o wybaczenie Boga.
SABINA
Teraz poprosi sz

SABINA
Nawróciłeś się?

kurwę i

Cisza. Sabina i brat Marek stoją naprzeciw siebie. Po chwili brat Marek klęka.
W tym momencie słychać brzęk tłuczonego szk/a, jakby ktoś wybił okno.

BRATMAREK
Musimy jechać.
SABINA
Twoi koledzy

Cisza.

SABINA
Ze byś mnie wyspowiadał .. To będzie dowód, że ci wierzę.

Brat Marek milczy.
SABINA
Diabeł. .. Mam dzisiaj

SABINA
Ta dziewczyna, która zmarła, była moją przyjaciółką. Obie c ałam je], że jak cię
spotkam, to cię zabiję.

SCENA30

wiedzą_,

co

robiłeś wcześniej?

Brat Marek milczy.

NONA
Kaplica. Bracia, z wyjątkiem, brata Marka.

SABI NA
Wybaczyli ci?

PRZEOR
Oświeć nas, Pani e l Ześlij na nas mądrość Ducha Świętego, abyśmy podjęli dobrą
i roztropną decy zję I

BRATMAREK
Bóg mi wybaczył.

BRACIA
Amen i

SABINA
Bo założyłeś habit'

PRZEOR
Z bólem serca poprosiłem was, umiłowani bra cia, na naradę.
BRAT ANDRZEJ

Cisza.
SABINA
Chcesz że bym ci

Stało się coś złego?

PRZEOR
Jeszcze nie. Al e boję s i ę , że w krótce może b yć za późno.

uwierzyła'

BRATMAREK
Wszystko mi iedno.

BRAT MICHAŁ
Masz Jakieś podejrzenia, wiel ebny, umiłowany ojcze'
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PRZEOR
Podejrzenie jest bratem nieufności . A te] w moim umiłowanym sercu nie
znajdziecie .

PRZEOR
Kto ma zamknięte serce, ten z czasem coraz bardziej wątpić będzie.

BRAT ANDRZEJ
Brat Marek umiłowany jest jednym z nas.

Uważasz,

BRAT BENEDYKT
wielebny ojcze, że należy wydalić umiłowanego brata Marka z klasztoru 7

Cisza.
PRZEOR
Nie wszyscy znacie przeszłość umiłowanego brata Marka . Pełna była grzechu
i cierpienia innych ludzi.

BRAT MICHAŁ
Skoro nie ma innej rady.

BRAT ANDRZEJ
Brat Marek to dobry, umiłowany zakonnik. Może najbardziej gorliwy z nas
wszystkich.

PRZEOR
Czy jednak wtedy przestanie nas publicznie oskarżać:> ... Czy raczej, szatan, książę
zemsty, pchnie go do jeszcze podlejszych pomówień 7

PRZEOR
mnie

BRAT ANDRZEJ
Co zatem robić:>

Doszły

słuchy, że

oczernia publicznie nasze

umiłowane

zgromadzenie.

BRAT MICHAŁ
W to ni e uwierzę. Jest ostatnio jakiś dziwny, to prawda ...

PRZEOR
(po chwili) Długo o tym wszystkim myślałem. Czasami zdawało mi się, że
zamknięty w tych murach, straciłem zmysły. Że to diabeł podszeptuje mi różne
grzeszne myśli. Wysłuchajcie tego, co powiem i nie oceniajcie mnie pochopnie 1• Nie
myślcie, że jestem szalony, ani opętany. Być może to Bóg wystawia mnie na probę .
Nas wszystkich ...

BRAT BENEDYKT
Poczekajmy do jego powrotu 1

Wysłuchajmy

BRAT ANDRZEJ
tego, co on sam ma nam , umiłowany, do powi edzenia I

SCENA31

BRAT MICHAŁ
Tego wymaga sprawiedliwy wyrok .

NIESZPORY
Brat Marek i Sylwia. Sylwia stoi do niego

PRZEOR

SYLWIA

Gdybyście wiedzieli, jak złe i kłamliwe rzeczy rozpowiada o naszych umiłowanych

Siostrach Przytulankachl I to akurat teraz, kiedy, za
Sylwii, dostaliśmy od Boga tak wyraźny znak.

sprawą umiłowanej

Myślisz, że

tyłem.

Jest naga .

Bóg nie może objawić się dziwce?

siostry

BRAT MICHAŁ
DzisiaJ, przed wyjazdem, siostra Sylwia znowu miała widzenie. Najświętsza
Maryja Panna pocałowała ją w usta . Dotykała jej umiłowanych pleców i piersi .
Powiedziała do niej: Idź i nieś radość braciom na całym świecie'
BRAT BENEDYKT
Powinienem spisywać JeJ widzenia . Kiedyś będą świadectwem jej wiary i świętości.

BRATMAREK
Nie rozśmiesza] mnie I
SYLWIA
Żałujesz, że nie objawił się tobie'

BRAT MAREK
Bóg to nie objaw ienia .
SYLWIA

PRZEOR
Umiłowany

Aco7

brat Marek w nie nie wierzy.

Cisza.

BRATMAREK
Wspólna modlitwa. Wspólny posiłek. Praca, milczenie, posłuszeństwo„.

BRAT ANDRZEJ
potrzeba mu czasu.

SYLWIA
W takim razie,

Może

90

diabeł

mnie opętał.
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BRATMAREK
Chciałem.

BRAT MAREK
Chciała byś 1

SYLWIA

SYLWIA
Nie wierzysz w szatana'

Być częścią.

BRAT MAREK
Odpokutować.

BRATMAREK
Nie twoja sprawa i

SYLWIA
Potrzebny ci do tego Bóg?

SYLWIA
A w Boga?
BRATMAREK
Nie przeciągaj struny i
SYLWIA
Bo co'··· Mnie też uderzysz?

BRAT MAREK
On istnieje'
SYLWIA
Aż strach pomyśleć , że mogłoby być ina czą

Cisza.

BRATMAREK
On istnieje'

SYLWIA
Przyznaj

SYLWIA
W co wtedy byś uwi erzyP

się I

BRAT MAREK
(zaskoczony) Co ty

powiedziałaś?

SYLWIA
Nie bój się I Zrób to nareszcie I
BRAT MAREK
Do czego mam się przyznać?
SYLWIA
Do tego, co

najważniejsze.

Cisza.
SYLWIA
Dlaczego tak na mnie patrzysz'
BRATMAREK
Kim jesteś?
SYLWIA
Wiesz, kim jestem. Ukryłeś s ię tu.
BRAT MAREK
Uwierzyłem.

SYLWIA

BRATMAREK
On istnieje'
SYLWIA
Kto by ci powiedział: NIE ZABIJAJ I
Brat Marek płacze .
BRATMAREK
Istn ieje„
SYLWIA
NIE POZĄDAJI
BRATMAREK
Istnieje ..
SYLWIA
KOCHAJ I
BRAT MAREK
Istnieje ..
SYLWIA
Myślałem, że jesteś odważny .

BRAT MAREK
Odejdż!

Musiałeś.
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SYLWIA
Dlaczego rzuciłeś wolność psom na pożarcie?

BRAT ANDRZEJ
Ale kto z nas to zrobi'

BRATMAREK

Cisza.

Zyskałem wolność.

BRAT BENEDYKT
Wybaczcie, umiłowani bracia' Ręce, które piastują księgi, nie mogą dotykać
ostrza.

SYLWIA
(krzyczy) JEGO NIE MA'

Cisza.

Słychać

tylko płacz brata Marka. Sylwia idzie w jego kierunku.

SYLWIA
Wolny jest ten, kto nie boi się iść sam. Kto z rękami we krwi bliźniego swego,
z podniesionym czołem idzie na bezdroża. Kto nie boi się nagiej skały i mroku.
I wycia wiatru, który z lasów, pól i łąk, z bagien, kościołów i cmentarzy, z gwiazd
i z kosmosu, krzyczy tuż nad twą głową: Jesteś sami
BRATMAREK
(po chwili) Czego chcesz?

BRAT ANDRZEJ
Ja jestem za stary.

Ręce

mam JUŻ niesprawne.

BRAT BENEDYKT
brat Piotr' Jest z nas najsilniejszy.

Może

PRZEOR
(do brata

Michała)

Ty z nim

byłeś najbliżej, umiłowany

bracie Michale.

BRAT ANDRZEJ
To prawda! By/twoim przyjacielem.

SYLWIA
Ukryłeś się

tu

„

Przed sobą.

BRAT BENEDYKT
Z twojej strony niczego

BRAT MAREK
Czego ode mnie chcesz'

się

nie spodziewa.

BRAT MICHAŁ
Mam mieć na rękach jego krew'

SYLWIA
Ciebie .

Sylwia podchodzi do brata Marka, obejmuje go i całuje namiętnie.

PRZEOR
Abraham nie zawahał się przelać krwi własnego syna, byleby pozostać wiernym
Bogu.

SCENA32

Cisza.

KOMPLETA
Kaplica. Bracia

PRZEOR
Za dwa

głosują.

dni święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny' Przyjeżdża
ojciec Navarr. Od Jutra tylko temu powinniśmy poświęcić nasze myśli.

umiłowany

BRAT MICHAŁ
Czy głosowanie nie powinno być tajne'

BRAT ANDRZEJ
zaczekajmy. Niech on nam powie, co

Może

zrobić.

PRZEOR
Jeśli ktoś

ma

odwagę bronić

zdrajcy, niech to czyni z otwartą przyłbicą i

PRZEOR
Żeby brat Marek oczernił nas przed nim'

Cisza .
BRAT ANDRZEJ
Jeśli jest taki mądry Jak mówią, w kłamstwo nie uwierzy.

PRZEOR
Kto jest zal

Wszyscy bracia po kolei podnoszą

ręce.

Cisza.

PRZEOR
Nie lękajcie się, umiłowani bracia' Czasem pasterze muszą zgładzić wilka, aby
owce mogły paść się spokojnie.
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BRAT MICHAŁ
A jeśli nie uwierzy w objawienie umiłowanej siostry Sylwii'
PRZEOR
Ci, którzy wątpią, nie ma Ją wstępu do świątyni Pańskie) .
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BRACIA
Amen'

BRAT BENEDYKT
Błądzić jest rzeczą ludzką.

PRZEOR
Pomódlmy się, bracia, za duszę naszego umiłowanego brata Marka'

BRAT MAREK
Rzeczą ludzką jest szukać usprawiedliwień. Nie po to wstąpiłem do klasztoru.
Wyspowiadasz mnie'

SCEN A33
Brat Benedykt milczy.

DZIEŃ SIÓDMY
JUTRZNIA
Brat Marek i brat Benedykt.

BRAT MAREK
Bracie Benedykcie'

BRAT BEN EDYKT
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus'

BRAT BENEDYKT
Nie wracaj dzisiaj do klasztoru 1

BRATMAREK
Na wieki wieków 1

Brat Benedykt odchodzi.

SCENA 34
BRAT BENEDYKT
Myślałem, że od wczoraJ Jesteście w podróży.
BRAT MAREK
Wyruszamy za

godzinę.

TERCJA
Kaplica. Przeor i bracia, z wyjątkiem brata Marka.
PRZEOR
Kyrie elejson 1

BRAT BENEDYKT
Szczęśliwej drogi'

BRACIA
Chryste elejson' Kyrie eleison 1

BRAT MAREK
Mam nadzieję, że kiedy przyjedzie ojciec Navarr, skończy się to szaleństwo.

PRZEOR
Chryste,

usłysz

BRACIA
Chryste,

wysłucha]

nas'

Brat Benedykt milczy.
BRAT MAREK
Wierzysz w te brednie o objawieniu'
BRAT BENEDYKT
To nieważne, w co ja

PRZEOR
OJcze z nieba,

nas'

Boże'

w ierzę.

BRACIA
Zmiłuj się

BRATMAREK

nad nami 1

Jesteś mądrym człowiekiem.

PRZEOR
Synu, Odkupicielu świata, Boże'

BRAT BENEDYKT
Muszę już iść.

BRACIA
BRATMAREK
Jak wrócę, chciałbym ż ebyś mnie wyspowiadał.

Zmiłuj się

nad nami'

PRZEOR
Duchu Święty, Boże'

BRAT BENEDYKT
Ja'··· Ciebie'

BRACIA
Zmiłuj się

BRATMAREK

nad nami'

Zgrzeszyłem.
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PRZEOR
Święta Trójco, Jedyny Boże I

Wniebowziętej. Dziewczyny przywiązali do drzew. Dzieci i kobiety zaczęły znosić
suche gałęzie i układać wokół nich stosy.

BRACIA

BRAT MICHAŁ
Nie chcę tego słuchać.

ZmiłuJ się

nad nami I

SCENA35

NONA
Refektarz. Brat Marek zakrwawiony, pobity.
Przeora.
BRAT ANDRZEJ
Co się stało? Opowiadaj, na

Wokół

niego bracia, z

wyjątkiem

BRATMAREK
Kiedy stosy zapłonęły, zapłonęła też suknia Matki Boskiej Wniebowziętej.
Zapłonęły oczy dzieci, kobiet i starców. Zaczęły się śpiewy i tańce. Jęki i wycia.
(do brata Michała) Brakowało tylko twojego psalmu.
BRAT MICHAŁ
Milcz I

miłość boskąl

BRAT MAREK
(do brata Benedykta) Masz rację. Wróciłem z piekła.

BRAT BENEDYKT
Wyglądasz, jakbyś wrócił

z piekła.
Cisza.

BRATMAREK
Byłem w piekle.
BRAT MICHAŁ
Gdzie Sylwia? Co

BRAT BENEDYKT
Barbarzyństwo i ciemnota!
się

z nimi

BRAT

stało?

MICHAŁ

Skąd wiedzieli, którędy będziecie jechać?

BRATMAREK
Mam nadzieję, że już nie
przywiązane do drzew.

żyją.

A

jeśli

jeszcze nie

umarły,

to pewnie

wyją

z bólu,

BRAT MICHAŁ
A może to ty je wydałeś? Może ty podpuściłeś tłum? Wszyscy wiemy, co mówiłeś o
objawieniach siostry Sylwii.

BRAT MICHAŁ
Co ty mówisz? Chryste i Do jakich drzew?
BRATMAREK
Kiedy ogień dobiera się do ciała i topi je w
ktoś wbił ci nóż w serce albo strzelił w łeb.

BRAT MAREK
Widocznie nas śledzi li.

cuchnącą masę,

to tylko marzysz,

żeby

BRAT ANDRZEJ
Przestańcie I Pomódlmy się za spokój dusz naszych umiłowanych sióstr'

BRAT ANDRZEJ
Matko Najświętsza 1 Co on bredzi?

BRAT MAREK
Nie ważcie się klęknąć ani się przeżegnać, bo zabiję!

BRAT BENEDYKT
Jak to się stało?

BRAT ANDRZEJ
(żegnając się) W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ...
Brat Marek wyciąga nóż i przykłada go do gardła brata Andrzeja,

BRATMAREK
Wracaliśmy już. Był

wieczór. Napadli nas w lesie,
BRATMAREK

BRAT BENEDYKT
Kto?

Jeśli któryś z was odmówi za ich dusze choćby jedną zdrowaśkę, będzie to ostatnia

BRAT MAREK
Pijana hołota. Krzyczeli: Czarownice' Opętały zakonnikówl Diabeł ich
prowadzi' Najpierw nas bili. Czym popadio. Co kto miał pod ręką Dziewczynom
wsadzili między nogi rozbite butelki". Potem zaciągnęli nas na polanę. Tam był już
cafy tłum. Dzieci, starcy, kobiety." Modlili się do figury Matki Boskiej

Cisza. Po chwili brat Marek, jakby przerażony tym co zrobił, rzuca nóż i wybiega.

modlitwa w jego życiu.

Chłopi,

98

BRAT BENEDYKT
Zwariował.
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BRAT ANDRZEJ
Z tego wszystkiego

pomieszało

mu

się

w

głowie.

BRAT

MICHAŁ

Rzucił się

z

nożem

na brata Andrzeja.

Wchodzi Przeor.
PRZEOR
PRZEOR
Zamknijcie

Mówiłem wam. To wilk w owczeJ skó rze.
bramę i

Wchodzi brat Piotr.
BRAT ANDRZEJ
Po co?

BRAT PIOTR
(poruszony) Brat Marek ...

BRAT MICHAŁ
Przed klas ztore m tłum . Krzy czą, że w środku jest diabeł.
PRZEOR

Powiesił się.

SCENA36

i picia I

NIESZPORY
Scena, w trakcie której widzimy, yak bracia przygotowują ciało brata Marka do
pogrzebu, zaś Przeor przebiera się w kobiecy stróy i ucieka z klasztoru.

BRAT MICHAŁ
Co to za dzieci stoją na dziedziń c u?

Opuścił

PRZEOR
To nasze nowe siostry. Marta, Weronika i Maria Magdalena .

BRAT MICHAŁ
Brat Piotr też uciekł. W Jego celi znalazłem tylko habit i zdjęcie dziecka.

BRAT ANDRZEJ
Skąd się tu wzięły'

BRAT ANDRZEJ
Nic już nie wiem ..

PRZEOR
Z okolicznych wsi. Dobra wieść szybko się niesie. Objawienie umiłowanej siostry
Sylwii zys kuje sławę. Zamknijcie bramę1 Nikogo nam tu nie trzebal Szata n nie
będzie miał przystępu do ś wiątyni Pana . Zaprawdę powiadam wam, Bóg widzi
nasze czyste serca i błogosławi nam 1

Cisza.

Zasuńcie bramę żelazną sztabąl Nikogo nie wpuszc zajc iel Mamy do ść jedzenia

BRAT ANDRZEJ
nas. W takiej chwili 1

BRAT BENEDYKT
Wielebny ojcze, umiłowane siostry Sylwia i Sabina nie

BRAT BENEDYKT
(po chwili) Musimy
BRAT ANDRZEJ
Ojciec Stanisław

pochowa ć

miał

brata Marka .

klucze od krypty.

żyją.

Cisza .
PRZEOR
Okłamałeś

mnie.

BRAT

MICHAŁ

Po wi nniśmy odprawić mszę.

BRAT BENEDYKT
(ciszey) Gwiazdy o tym
wypisana w ich obrotach .

milczały.

Przysięgam!

Tylko ś mierć brata Marka była

PRZEOR
(do pozostałych) Widać taka była wola Pana. Zginęły jak pi erwsi męczennicy. Czy
siostra Sylwia miała prz ed śmiercią jakieś widzeni e? Zostawiła nam Jakieś
w skazówki'
BRAT ANDRZEJ
Nie wiadomo. Brat Marek

ca łki em po str adał zmysły.

BRAT ANDRZEJ
Kto będzie celebrował?
BRAT BENEDYKT
z nas naj starszy, bracie Andrzeju.

Jesteś

BRAT ANDRZEJ
Ja' ... Ja nie. Nie mam

siły. Rę ce

mi

się trzęsą .

BRAT M ICHAŁ
Ktoś musi nam przewodzić.

Cisza.
100
101

BRAT BENEDYKT

BRAT ANDRZEJ
nadzieja w ojcu Navarr. On nam powie co robić.

Zgrzeszyliśmy i

BRAT MICHAŁ
Podobno w Rzymie

Zblądziliśmy1

Cała

BRAT
mówią

na niego Archanioł.

MICHAŁ

BRAT BENEDYKT
On oczyści nas z grzechu.

BRAT ANDRZEJ
Myśleliśmy, że to na

Cisza.

BRAT BENEDYKT
Wybacz nam, umiłowany ojcze I

BRAT MICHAŁ
Mam tego dość I

BRAT BENEDYKT
Chcesz

żeby

nas zlinczowali'

BRAT MICHAŁ
Wszystko mi jedno i

MNICH
(czyta)

okazji Święta
w Chrystusie!
trwa wieczniel
Memento morii Marność nad marnościami, wszystko marność1 W Bogu nadziejal
Kościół, Matka Nasza, Oblubienica Chrystusa i A ws zelka władza na ziemi od Boga
pochodzi I Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki I Maryjo, Królowo Polski! Żołnierz
strzela, Pan Bóg kule nosi I Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubiel Albowiem wielka będzie
nasza nagroda w niebie .
Homilia

ojca

generała,

Jose

Augustino

Navarr,

z

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny1 Umiłowani bracia
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz! Nic na tym świecie nie

rozkazywaćl

BRAT ANDRZEJ
Nie kłóćcie się1
BRAT MICHAŁ
Zróbmy coś, na

BRAT ANDRZEJ
Powiedz, co robićl
Cisza. Ojciec Navarr przez cały czas jest nieporuszony, patrzy przed siebie.
Po chwili yeden z mnichów wyjmuje zwóJ papieru, rozwija go i czyta.

BRAT BENEDYKT
Siadaj!
BRAT MICHAŁ
Nie masz prawa mi

Pana.

BRAT MICHAŁ
Zadaj nam pokutę, choćby najsurowszą1

Idę otworzyć bramę.

Zwariowałeś?

chwalę

miłość boskąl

BRACIA
Amen 1Amen! Amen 1

BRAT BENEDYKT
Co'

KONIEC

BRAT MICHAŁ
Cokolwiek.
Rozlegają się fanfary. Przy ich dźwiękach mnisi wnoszą lektykę, w której siedzi
starzec. To Ojciec Navarr. Jego postać przypomina mumię. Bracia rzucają się na
kolana. Cisza.

BRAT ANDRZEJ
Ratuj, umiłowany ojcze I
BRAT BENEDYKT
Brat Marek nie żyje.
BRAT MICHAŁ
Przeor uciekł.
BRAT ANDRZEJ
Przed bramą wściekły tłum. Chcą wejść do klasztoru.
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