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pięknym tańcom Wezuwii, a nastc:pnie spędza długie godziny sam na sam z Frego
lltem. Wiadomo panu, kapitanie. że główny talent tego komedianta polega na błys
kawicznych przeobrażeniach przy pomoey peruki, sztucznych wąsów czy kostiumów. 
W ten sposób potrafi on odegrać ró:.":ne farsy czy tragedie i sam interpretuje kolejno 
wszystkie postacie sztuki. 

Kapitan halabardników: - Wiem o tym. 

Nadintendent orgii: - Królowa wykorzystuje ten niezwykły talent Frcsolita, ta
lent całkowitego przeobrażania się, by odnieść wrażenie, że w jej łożu goszczą 

wszystkie wielkie postacie historii, i.yjaee i nieżyjące. Każdej nocy Fregolifo przy
biera postać, jakiej sobie królowa hczy, i... Ale cicho, oto i ona wraz zr swoją 
siostrą Blanką Burbońską, nieodłączną towarzysz'.q orgii. 

Małgorzata Burbońska: - !\icch mi tu panowie zaraz dostawią Fregolita! 

Nadintendent i kapitan wychodzą 

Blanka Burbońska: - W kogo ma się przeobrazić tej nocy? 

Małgorzata Burbońska: - \V ni'.rngo. Jcste:n już zmęczona tą maskaradą miłosna. 
Rozkoszuję się kolejno pocałunkami \Vcrcyngetory:csa, boh:1.tcra Galów, pieszczotami 
Chilperyka czy Chlodwiga, gwałtownymi \Vybuchami n::.miętności Karola J,ysego. 
Z Pepina Krótkiego mało miałam przyjemności, ale pięknego Rolanda pfośń dlui:o 
rozbrzmiewała ... Muszę przyznać. że Fregolito, odgrywając swoje różne role, okazał 
się artystą sumiennym, zmieniając odpowicclnio ch:!raktcr swej gry i indentyfi:mjąc 
się doskonale z interpretowaną przez siebie postacią. Kiedy odgrywał, na przykład, 
Chlotara III, chrapał przez ealą noc, odmawiając mi jakieitokołwiek uścisku pod 
pretekstem, że monarcha ten miał przJdomck „leni'\\y". Ale ta zabawa, któr.l jeszc7.e 
wczoraj mnie bawiła, dzisiaj bawk mnie przestała. Chcę czegoś innego. Ale oto on. 
Zostaw nas samych. 

Blanka wychodzi 

Fregolito: - Wzywałaś mnie, pani? Czy tej nocy mam się zjawić w twoim łożu 
Jako Karol Wielki ezy może jako Filip Piękny? 

Małgorzata Burbońska: - Nie. Fregolito. Skończm:i- z tymi przeobrażeniami. Znu
dziło mi się spanie z ludżmi wielkimi. Aby zmienić rodzaj przyjemności, mam ochotę 
spędzić noc w ramionach jakiegoś silnego draba ... - (!>poglądając na niego ognistym 
wzrokiem) - takiego jak ty, Fregolito! 

Fregolito (podrywając się): - Jak to, pani? życzysz sobie„. 

Małgorzata Burbońska: - Tak, eicbie pożl\dam ... 

Fregolito: - Ależ, pani, to niemożliwe? Jestem narzeczonym cnotliwej Wezuwii. 
Nie mogę jej oszukać! 

Małgorzata Burbońs'.<a: - Czyś postradał zmysły? Przecież wblokrotnie dzieliłes 
moje łoże, przebrany za wybitne postacie historyczne? 

Fregolito: - Byłem zamówiony, by odgrywać taką rolę; była to tylko kwestia 
mego zawodu. Ale dzielić twe łoże, pani, pod moją własną postacią? Ni~lły! 0111J.

czałoby to zdradę wobec Wezuwii! 

Małgorzata Burbońska: - Przekleństwo! Opierasz mi się? Pokażę ci więc, co 
czeka tego, kto woli miłość tancerki niż uściski król<>wej! - (Dzwoni. Wchodzi kapi
tan halabardników). - Kapitanie, zbierz natychmiast siedemdziesit:eiu halabardni
ków przed pokojem Wezuwii! Ja chcę, ja rozka:i:uję, aby twoich siedemdziesięciu 
halabardników weszło jeden po drugim do pokoju Wezuwii, kolejno pozbawiając 
Ją czci! Powiedziałam! Możesz odejść kapitanie! 

Przedstawienie prowadzi 
TERESA TWARDZIAK 
BOLESŁAW SMIAŁOWSKI 

Kontrola tekstu: 
JANINA NA WROCKA 

Kierownik techniczny: 
JACEK PYZIK 

Swiatio: 
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Kostiumy wykonano w pracowniach Teatru 
pod kierownictwem: 
JANINY BAZARNIK i MARIANA ROPY 
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AKT DRUGI 

STRASZLIWA ZEMSTA 
Scena przedstawia pokój We:zuwii 

Wezuwia: - Czy to jakiś straszliwy kos·imar? Niestety, to potworna, ws:rzą!>a
jąca prawda! Od przeszło czterech godzin lubieżni halabardnicy, jeden za drugim, 
wchodzą do mego pokoju i dają upust swoim ohycln)m żądzom. Nic ma ju~ nadziei! 
Hańba moja jest pełna! 

Głos Małgorzaty (zz:i muru): - Pełna, masz prawo to powiedzieć! Moich 5iedem
dziesięciu halabardników wykonało swoje zadanie. Możesz iść teraz do swego na
rzcczon:!go, Wczuwio! Ja zaś mogę opuścić moje niewidzialne obserwatorium. 

Wezuwia: O, hańbo! To by~a Małgorzata Burbo.iiska. Siedemdziesiąty halab:udnik, 
po wypełnieniu swej ohydnej misji, zabiera się do opuszczenia mego pokoju. - (łka

jąc) - O, nieszczęsna Wezuwio! Nie jesteś już godna. miłości Fregoiita: 
Siedemdziesiąty halabardnik: - Nie płacz Wezu~io! Ciągle jes!cś godna twego 

narzeczonego. 
Wezuwia: - Boże, ten głos! Przecież się nie mylę, te„. 
Fregolito (odlepiając swoją sztuczną brodę, zdejmując pcru!•c; i b{'łm ha!:lbardni · 

ka): - Ta:C, to ja, twój narzeczony Fregolito! 
Wezuwia: - Co to wszystko :mac7y? Nie rozumiem„. 
Fregolito: Zaraz wszystko zrozumiesz, moja Wczuwio! Kiedy się dowiedziałem, 

na jakie wielkie cierpienia skazała cię :\lałgorzata, pospieszyłem do przedpokoju, 
gdzie zebrało się siedemdziesięciu halabardników. Każdy z nich gotowy, by wtargnąć 
do twego po!<oju. Z miejsca rozbiłem, rzucając o ziemię szkl:mą kolbę. którą skra
dłem w tajnym laboratorium królowej. Kolba n;zbijając się n'lpełniła powietr.i:c 
oparami silnego narkotyku. Dzięki odpowil'dnicmu środkowi, który :lażyłem, a który 
działa antyusypiająco, tylko ja jeden nic zasną!cm, w przeciwieństwie do wszystkich 
siedemdziesięciu halabardników. Aby wprowadzić w błąd Małgorzatę, która śledziła 
cię z ukrycia, szybko zabrałem się do wykonania ml"go planu. Przyniosłem z sobą 
kosz peruk i sztucznych bród. Jak wiesz, potrafię błyskawicznie przeobrażać si~, 

dzięki czemu otrzymałem przydomek „człowieka o tysiącu twarzaeh". Nałożywszy 

uniform śpiącego halabardnika, zmieniając szybko '\\ąsy, brodę i perukę za każdym 
nowym wcieleniem, udało mi się samemu, bez jakichkolwiek uchybirń, odegrać -
kosztem nadludzkich wysiłków, to prawda - rolę siedemdziesięciu balabardmków. 
A Małgorzata Burbońska opuściła swoje obserwatorium, niczego nie podejrzewając. 
Jesteśmy uratowani! Bije północ na wieży zamku Nesle. Chodź, moja Wezuwio, 
uciekajmy z t2go przeklętego miejsca! ~ 

AKT TRZECI 
NIEWDZIĘCZNOSC 

Scena przedstawia pokój w zajeździe, gdzie w godzinę później Fregolito i Wezuwia 
położyli się do łóżka 

Fregolito: - Udało nam się bez przeszkód uc\ec z zamku Nesle. Tu, w tym po
koju zajezdnym, jesteśmy zupełnie bezpieczni. Ciężki to był wieczór! Umforam do
słownie ze zmęczenia. Dobranoc, Wczuwio! - (Odwraca się i natychmiast zasypia). 

Wezuwia (głosem pełnym rozczarowania): ·- Co za brzydal! Zasnął nie dając swo
jej Wezuwii żadnych dowodów miłości! 

KURTYNA 

Tłumaczenie: ARNOLD MOSTOWICZ 

Nakrycia głowy: 
HALINA PAZDERSKA ~-Q \> ~ ;• 
Rekwizyty: -C „ , 1:, ~ <(" 
MARIA wisn~s~-t].;v ~ ).. 
Brygadier scen~ _\...::> <] "'() ~ 
JAN SMOŁKA·~ t, /,.) ~ 

'łę.dakcja programu: 
'TERESA CZERNIEJEWSKA-HERZIG 

Opracowanie graficzne: 
MSCIWOJ OLEWICZ 

Cena 5 zł 

DN-8 1229/77 4.500+20 egz. C-33(2279) 



, , ~~------------------------------. 

CAM 

1 1 

FREGOLITO 
albo 

Z TAJEMNIC TOUR DE NESLE 
AKT PIERWSZY 

KROLOWA SIĘ BAWI 
Scena przedstawia pałac Nesle v.. 1314 roku 

Nadintendent orgii (do kapitana halabardników): 

- Od chwili, kiedy przedstawiłem Małgorzacie Burbońskiej komedianta FregolitCI 
I Jego narzeczoną, tancerkę Wezuwię, królowa jakby się odmieniła. Niegdyś ta!{a po
nura, stała się wesołą do szaleńc;twa. Co noc udaje się do wieży, gdzie przygl1J.da się 
pięknym tańcom Wezuwii, a nastt:pnie spędza długie godziny sam na sam z Frego
litem. Wiadomo panu, kapitanie. że główny talent tego komedianta polega na błys
kawicznych przeobrażeni:lch przy pomocy peruki, sztucznych wąsów czy kostiumów. 
W ten sposób potrafi on odegrać ró:.":ne farsy czy tragedie i sam interpretuje kolejno 
wszystkie postacie sztuki. 

Kapitan halabardników: - Wiem o tym. 

Nadintendent orgii; - Królowa wykorzystuje kn niezwykły talent Frc6olita, ta
lent całkowitego przeobrażania się, by odnieść wrażenie, że w jej łożu goszczą. 

wszystkie wielkie postacie historii, i.) jące i nieżyjące. Każdej nocy Fregolito przy
biera postać, jakiej sobie królowa hczy, i ..• Ale cicho, oto i ona wraz zr c;woją 
siostrą Blanką. Burl.Jońską, nieodłączną towarzysz'.q orgii. 

Małgorzata Burbońska: - Xicch mi tu :panowie :c:::.raz dostawią Fregolita! 

Nadintendent i kapjtan wychodzą 

Blanka Burbońska: - W kogo ma się przeobrazić tej nocy? 

Małgorzata Burbońska: - W ni'.rngo. Jestem już zmęczona tą maskaradą miłosną. 
Rozkoszuję się kolejno pocałunkami lVcrcyngetoryl{sa, bohatera Galów, pieszczotami 
Chiłperyka czy Chlodwiga, gwałtownymi \Vybuchami n::.miętności Karola ł ... ysego. 
Z Pepina Krótkiego mało miałam przyjemności, ale pięknego Rolanda pfośń dłu~o 
rozbrzmiewała •.. Muszę przyzn:ić, że Fregolito, odgrywając swoje różne role, okazał 
się artystą sumiennym, zmieniając odpowieclnio char:::.l<ter swej gry i indentyfi:mjąc 
się doskonale z interpretowaną przez siebie postacią. Kiedy odgrywał, na przykład, 
Chlotara Ili, chrapał przez ca?ą noc, odmawiając mi jakiegokol\.\<ick uścis?m pod 
pretekstem, że monarcha ten miał prz3·domck ,.leniVI y". Ale ta zabawa, któr.l jeszc1.e 
wczoraj mnie bawiła, dzisiaj bawić mnie przestała. Chcę czegoś innego. Ale oto on. 
Zostaw nas samych. 

Blanka wychodzi 

Fregolito: - Wzywałaś mnie, pani? Czy tej nocy mam się zjawić w twoim łożu 
jako Karol Wielki czy może jako Filip Piękny? 

Małgorzata Burbońska: - Nie, Fregolito. Skończm3 z tymi przeobrażeniami. Znu
dziło mi się spanie z ludźmi wielkimi. Aby zmienić rodzaj przyjemności, mam ochotę 
spędzić noc w ralJlionach jakiegoś silnego draba ... - (!>poglądając na niego ognis~ym 
wzrokiem) - takiego jak ty, Fregolito! 

Fregolito (podrywając się): - Jak to, pani? Życzysz sobie ... 

Małgorzata Burbońska: - Tak, ciebie pożl\dam •.• 

Fregolito: - Ależ, pani, to niemożliwe? Jestem narzeczonym cnotliwej Wczuwil 
Nie mogę jej oszukać! 

Małgorzata Burbońs'.{a: - Czyś postradał zmysły? Przecież wblol:rotnie dzieliłes 
moje łoże, przebrany za wybitne postacie historyczne? 

Fregolito: - Byłem zamówiony, by odgrywać taką rolę; była to tylko kwestia 
mego zawodu. Ale dzielić twe łoże, pani, pod moją własną postacią? Ni~rly! Onll.
czałoby to zdradę wobec Wezuwii! 

Małgorzata Burbońska: - Przekleństwo! Opierasz mi się? Pokażę ci więc, co 
czeka tego, kto woli miłość tancerki niż uściski królc.wej! - (Dzwoni. Wchodzi kapi-

Kapitan halabardników wychodzi 

Frcgolito: - Pani, nie zrobisz tego! To niemożliwe! 
Małgorzata Burbońska: - Milcz! I ażeby się przckonac, czy moja zemsta została 

wykonana, będę obserwowała cały ten miłosny <:pcktakl przez ukryte w murze 
okienko. 

Fregolito: - Litości! Będę posłuszny! ... 
Małgorzata Burbońska: - Za pó:ino! Nie odtrąca się uścisków :'.\lałgorzaty! Wyjdi! 

AKT DRUGI 

STRASZLIWA ZEMSTA 
Scena przedstawia pokój Wezuwii 

Wezuwia: - Czy to jakiś straszliwy kos·im:ir? Niestety, to potworna, ws:rzą!>a
jąca prawda! Od przeszło czterech godzin lubieżni halabardnicy, jeden za drugim, 
wchodzą do mego pokoju i dają upust swoim ohydn)m żądzom. Nit! ma ju± nadziei! 
Hańba moja jest pełna! 

Głos :Małgorzaty (zz:i muru): - Pełna, masz prawo to powiedzieć! Moich r.iedem
dziesięciu halabardników wykonało swoje zadanie. l\loźc~z iść teraz do swego na
rzeczon~go, Wczuwio! Ja zaś mogę opuścić moje niewidzialne obserwatorium. 

Wezuwia: O, hańbo! To by~a Małgorzata Burbo..J.ska. Siedemdziesiąty halahndnik, 
po wypełnieniu swej ohydnej misji, zabiera się do opuszczenia mego pokoju. - (łka

jąc) - O, nieszczęsna Wezuwio! Nie jesteś już godna. miłości Frcgolita: 
Siedemdziesiąty halabardnik: - Nie płacz WezuV1io! Ciągle jes!eś godna twego 

narzeczonego. 
Wezuwia: - Boże, ten głos! Przecież się nie m:rłę, te ... 
Fregolito (odlepiając swoją sztuczną brodę, zdejmując pcru:;c: h:.>łm hal::ibardni

ka): - Ta:-1:, to ja, twój narzeczony Fregolito! 
Wezuwia: - Co to wszystko znac1y? Nie rozumiem ... 
Fregolito: Zaraz wszystko zrozumiesz, moja \Vezuwio! Kiedy się dowiedziałem, 

na jakie wielkie cierpienia skazała cię :\lałgorzata, po!>pieszyłem do przedpokoju, 
gdzie zebrało się siedemdziesięciu halabardników. Każdy z nich gotowy, by wtargnąć 
do twego po'.{oju. Z miejsca rozbiłem, rzucając o zi<•mię szkl:iną kolbę, którą skra
dłem w tajnym laboratorium królowej. Kolba r(jzbijając się n'lpcłniła powietr.i:c 
oparami silnego narkotyku. Dzięki odpowkdnicmu środkowi, który :1a:tyłem, a który 
działa antyusypiająco, tylko ja. jeden nie zasną!cm, w przeciwieństwie do wszystkich 
siedemdziesięciu halabardników. Aby wprowadzić w błąd Małgorzatę, która śledziła 
cię z ukrycia, szybko zabrałem się do wykonania mego planu. Przyniosłem z sobą 
kosz peruk i sztucznych bród. Jak wiesz, potrafię błyskawicznie przeobrażać się, 

dzięki czemu otrzymałem przydomek „człowieka o tysiącu twarzach". Nałożywszy 

uniform śpiącego halabardnika, zmieniając szybko Vląsy, brodę i perukę za każdym 
nowym wcieleniem, udało mi się samemu, bez jakichkolwiek uchybil'ń, odegrać -
kosztem nadludzkich wysiłków, to prawda - rolę siedemdziesięciu halabardmków. 
A Małgorzata Burbońska opuściła swoje obserwatorium, niczego nie podejrzewając. 
Jesteśmy uratowani! Bije północ na wieży zamku Nesle. Chodź, moja Wezuwio, 
uciekajmy z tego. przeklętego miejsca! 

AKT TRZECI 
NIEWDZIĘCZNOSC 

Scena przedstawia pokój w zajeździe, gdzie w godzinę później Fregolito Wezuwia 
położyli się do łóżka 

Fregolito: - Udało nam się bez przeszkód uc\ec z zamku Nesle. Tu, w tym po
koju zajezdnym, jesteśmy zupełnie bezpieczni. Ciężki to był wieczór! Umforam do
s!ownie ze zmęczenia. Dobranoc, Wczuwio! - (Odwxaca się i natychmiast zasypia). 

Wezuwia (głosem pełnym rozczarowania): ·- Co za brzydal! Zasnął nie dając swo
jej Wezuwii żadnych dowodów miłości! 
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