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r+ Austriacko-amerykański pro
ducent i reżyser operowy urodzony 
w Wiedniu. Syn Olgi i' Maksa Grafów 
- ojciec pracował jako krytyk muzy
kolog i przyjaźnił się z Sigmundem 
Freudem, matka zaś była kobietą 

nowoczesną i oczytaną, a także 

pacjentką Freuda. Młody Herbert 
dorastał w atmosfme intelektualnej 
awangardy findesieclowego Wiednia 
- jego ojcem chrzestnym był Gustav 
Mahler. W roku 1925 Graf ukończył 
Uniwersytet Wiedeński, broniąc pra
cę o Richardzie Wag11erze jako reży
serze. Zafascynowany operą poświę- ••••••••• ~;.~~~;.:. ~;.~~. ;.:~~.5.:~~;.:. ??.:~:. „ „ „ . . •. . 

cił jej całe dorosłe życie. Jego kariera teatralna rozpoczęła się w Munster. Następnie zajmował 
kierownicze stanowiska w teatrach operowych Wrocławia (wówczas Breslau), Frankfurtu nad 
Menem i Salzburga. W roku 1930 wyreżyserował we Frankfurcie nad Menem światowe pra
premiery Z dnia na dzień Arnolda Schonberga i Transatlantyku George'a Antheila. Po dojściu 
nazistów do władzy wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie przyjął amerykańskie 
obywatelstwo. Tu odniósł sukces jako reżyser w operze w Filadelfii, a w roku 1936 przeniósł 
się do nowojorskiej Metropolitan Opera, z którą współpracował przez prawie ćwierć wieku, 
wystawiając głównie opery francuskie, włoskie i niemieckie. Dzięki pracy w Metropolitan Ope-
ra zdobył światową sławę i z początkiem lat pięćdziesiątych zaproszono go do reżyserowania 
spektakli operowych podczas letnich festiwali w Salzburgu - wśród nich słynnego Czarodziej
skiego fletu Wolfganga Amadeusa Mozarta z dekoracjami Oskara Kokoschki (1955). Pod koniec 
lat pięćdziesiątych powrócił do Europy, gdzie współpracował z londyńską Royal Opera House 
w Covent Garden (1958-1959). Z początkiem lat sześćdziesiątych Graf osiadł w Szwajcarii 
i wystawia/ w operze w Zurychu (1960-1963) oraz Grand Theatre w Genewie (1965-1973). 
Trzykrotnie reżyserował opery z udziałem Marii Callas: Nieszpory sycylijskie Giuseppe Verdiego 
w mediolańskiej La Scali (1951), Mefistofelesa Arriga Boita na Arenie w Weronie (1954) oraz 
Poliuto Gaetana Donizettiego w La Scali (1960). Napisał trzy książki: The Opera and its Future 
in America (1941), Opera for the People (1951) oraz Producing Opera for America (1961). Zmarł 
w Genewie. 

HANS 
-+ Analiza pacjenta została przeprowadzo

na w roku 1908. Terapię prowadził ojciec 
pacjenta według udzielanych mu wskazó
wek. W wieku czterech lat pacjent obja
wił lęk przed końmi. Fobia ta miała swój 
początek w czasie spaceru, gdy pacjent 
zobaczył przewracające się zwierzę. 

W trakcie terapii okazało się, ie odczuwa
ny przez Hansa lęk przed końmi jest prze
niesionym lękiem przed ojcem, któremu 
dziecko przypisywało zazdrość o matkę. 
Analiza wiodąca do wyleczenia pacjenta 
jest szczególnie wartościowa. Ściśle rzec 
biorąc, w trakcie tej terapii analitycznej 
nie dowiedzieliśmy się niczego nowego 
- niczego, czego już wcześniej byśmy nie 
poznali, i to nierzadko w formie bardziej 
dobitnej, mniej pośredniej, zajmując się 

pacjentami bardziej dojrzałymi. Ponie
waż zaś nerwice tych innych chorych 
w każdym przypadku można sprowadzić 
do tych samych kompleksów dziecięcych, 
jakie stoją za fobią Hansa, wydaje się, 

że ta nerwica dziecięca ma znaczenie 
typowe i wzorcowe. 

Rysunki ojca Małego Hansa 
~ykonane podczas terap11 syna 

Siusiak dorysowany 
przez Małego Hansa 

Mały Hans 1 Sigmund Freud 
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'DORA 1 XI 1882-1945 

r+ Urodziła się w Wiedniu w rodzinie pochodzenia czeskiego. Jej ojciec Philipp Bauer był 
przemysłowcem włókienniczym. Siostra Ottona Bauera, późniejszego przywódcy socjalde
lillokracji1 austriackiej i ministra spraw zagranicznych Austrii w latach 1918-1919. Rodzina 
Ba~erów mieszkała przy tej samej wiedeńskiej ulicy co rodzina Freuda. W roku 1903 Ida 
wyszła, za mąż za przedsiębiorcę i kompozytora Ernesta Adlera. Urodziła mu syna Kurta Her
berta Adlera, który zyskał sławę jako reżyser i dyrygent, a później dyrektor opery w San Fran
cisco, prowadzonej przez niego przez blisko trzy dekady. Po dojściu nazistów do władzy Bauer 
wyjechała do Francji, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Zmarła na raka w Nowym Jorku. 
W roku 2002 Nancy Fales Garrett (librecistka) i1 Melissa Shiflett (kompozytorka) stworzyły 
operę Dora - prapremiera światowa w reżyserii Garrett odbyta się 4 kwietnia w nowojorskim 
teatrze La MaMa we współpracy z The American Chamber Opera Comp_aj)y. 

Ośm1oletn1a Ida z bratem Ottonem !da Bau er 
z synem ~urtem He rberten Rdlere~ 

-+ Pacjentka skierowana na terapię przez 
ojca w wieku osiemnastu lat ze wszystki
mi objawami petite hysterie. Po raz pierw
szy diagnozowana w wieku lat szesnastu. 
Od ósmego roku życia pacjentka wykazy
wała objawy nerwicowe w formie ataków 
i duszności . Choroby wieku dziecięcego: 
przebyte wszystkie choroby zakaźne (bez 
uszczerbku na zdrowiu). Od dwunaste
go roku życia podobne do migren ataki 
bólów jednej połowy głowy oraz napady 
nerwowego kaszlu. Od piętnastego roku 
życia migreny pojawiały się rzadziej. Rok 
później zanikły całkowicie. Napady tussis 
nervosa, którym początek dawał zwykły 
katar, utrzymywały się i trwały od trzech 

Rafael Santi, 
„Madonna Sykstyńska", 

do pięciu tygodni. Najdłuższy atak był 
kilkumiesięczny. Ataki pacjentki leczono 
hydroterapią i miejscowymi elektrowstrząsami -
bez rezultatu. Objawy somatyczne i psychiczne: 
duszności, tussis nervosa, afonia, migreny, depre- olej na płótnie, ok . 1513-1514, 

Galeria Obrazów 
sja, histeryczny stan niepogodzenia się ze światem 

d · J d · Starych Mistrzów w Oreżni e 
i niezbyt poważne uczucie tae ium vitae. e na me- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
udana i oszukana próba samobójcza. 
Choroby w rodzinie: ojciec - oderwanie siatkówki ocznej, zaćma, nieznacz
ne zaburzenia psychiczne i syfilis. Brat - hipochondria. Choroby matki -
nieznane. 
Leczenie trwało jedenaście tygodni. Pacjentka sama przerwała terapię. 
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24 Xll 1886-7 V 1979 

~ Urodził się w Odessie. Pochodził z bogatej, arystokratycznej rodziny rosyjskiej, której 
własnością były tereny ziemskie w pobliżu Petersburga i Odessy. Siergiej uuęszczał w Rosji 
do gimnazjum i ukońuył je z wyróżnieniem, ale po rewolucji rosyjskiej z 1905 roku wyjechał 
na studia zagraniczne. Kiedy miał 18 lat, zaraził się rzeżąuką, w następstwie której pojawiła 
się depresja. Diagnozowały go największe sławy psychiatrii tamtego czasu, stwierdzając u nie
go obłęd maniakalno-depresyjny. Leczył się w sanatorium w Monachium, gdzie poznał swoją 
przyszłą żonę Teresę Keller, która pracowała tam jako pielęgniarka . W roku 1910 lekarz skiero
wał go do Wiednia na terapię u Freuda. Analiza przeprowadzana była do roku 1914, aż Freud 
uznał, że terapia zakończy/a się sukcesem. Po pierwszej wojnie światov/eJ Pankiejew powróci/ 
do Wiednia, jednakże był emigrantem bez majątku, który zrabowali bolszewicy. Pracował jako 
agent ubezpieczeniowy. Ponieważ cierpiał na depresję, zgłosił się ponownie do Freuda, który 
prowadził analizę w latach 1919-1920. W roku 1926 u Pankiejewa wystąpiły objawy paranoi 
- był on przekonany, że lekarz dermatolog popsuł mu nos. Po raz kolejny zgłosił się do Freuda, 
który jednakże nie podjął się jego terapii po raz trzeci i skierował go do swojej uuennicy Ruth 
Mack Brunswick. Ta stwierdzi/a, że podłożem objawów prezentowanych przez Freuda nie jest 
nerwica, ale psychoza. 31 marca 1938 roku, wkrótce po wcieleniu Austrii do Trzeciej Rzeszy, 
żona Pankiejewa popełniła samobójstwo, trując się gazem. Siergiej do końca życia miał pro
blemy ze zdrowiem i często przebywał w szpitalach. Hobbystyunie malował obrazy i rysował. 
Kilka lat przed śmiercią wydal drukiem wspomnienia. Zmarł w Wiedniu. 

SiergieJ z siostr~ Ann~ Siergiej Pankiejew z żoną Teresą Keller 

SiergieJ Pankiejew, „Mój sen", olej na plótnie, 1964, 
Muzeum Freuda w Londynie - obraz podpisany pseudonimem ~olfmann 

·· ·························································································· 
-+ Terapia pacjenta była prowadzona od lutego 1910 do lipca 1914 roku. 

Dzieciństwo pacjenta znamionowały wahania pomiędzy aktywnością a pasywnością. Przy
uyny jego choroby nie da się zaliuyć do „typów schorzenia neurotycznego''. Problem ten 
w ten sposób zwraca uwagę na lukę w tym zaszeregowaniu. 
Cechy osobiste i charakter narodowy sprawiały, że z trudem udawało się zdobyć podejście 
empatyune. Rozziew pomiędzy milą, uprzedzającą osobowością chorego, jego przenikliwą 
inteligencją, wytwornym myśleniem i całkiem nieokiełznanym życiem popędowym sprawiał, 
że konieczne były przedłużające się próby przygotowawcze i wychowawcze. 
Gdy pacjent miał utery lata, nawiedził go sen lękowy o wilkach. Stał on się centralnym punk
tem analizy. 
Pacjent ponownie podjął leczenie po zakońueniu drugiej wojny światowej. Wtedy też, 
podczas kilkumiesięcznej pracy, udało się zapanować nad nieprzezwyciężonym do tej pory 
fragmentem przeniesienia. Od tej chwili pacjent, którego wojna pozbawiła ojuyzny, majątku 
i wszelkich więzi rodzinnych, czuł się normalnie i zachowywał nienagannie. Być może właśnie 
owo nieszczęście, zaspokajające jego pouucie winy, przyuynilo się do okrzepnięcia uzdro
wienia . 



HAN 
DORA 
i WILK 
inspirowane Sigmundem Freudem 

... oczywiście powstrzymam się od wszelkiej próby zaburzania naiwnej i szczerej atmosfe
ry pokoju dziecinnego przez jakieś konwencjonalne zniekształcenia. 

Sigmund Freud 
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1. MAŁY HANS BAŁ SIĘ 

HANNA 
Mały Hans bał się, że ugryzie go koń . Co wieczór, kiedy leżał w łóżku, bał się, że biały koń wej
dzie do pokoju. Jakich koni Mały Hans bał się najbardziej? Wszystkich. Nieprawda. 
Naprzeciwko jest skład artykułów spożywczych z rampą przeładunkową i przez cały dzień 
zajeżdżają tam wozy odbierające skrzynie. Mały Hans bał się przede wszystkim wtedy, gdy 
z podwórka wyjeżdżały bądź gdy wjeżdżały tam wozy. Bał się, że konie się przewrócą, gdy wóz 
będzie zawracał. Tak samo bał się, gdy wozy stojące przy rampie nagle ruszały. Hans bardziej 
bał się dużych koni zaprzęgowych niż małych koni, koni wiejskich bardziej się lękał niż ele
ganckich koni zaprzęganych na przykład do dorożek. Bardziej bał się wtedy, gdy wóz przejeż
dżał obok z dużą szybkością, niż wtedy, gdy konie człapały powoli. 
Najbardziej bał się wozów z meblami. Wydawało mu się, że kiedy konie ciągną ciężki wóz 
z meblami, to na pewno zaraz się przewrócą. Małych wozów i dyliżansu pocztowego Hans się 

-+ OSOBY: Hanna, Syn Hanny, Dora, Terapeuta, Pandora, Wilk, Anna, Śpiewak 
(. TI·· .. ) 
·· ........... „ 

nie bał. Ale gdy przejeżdżał omnibus, wtedy bał się najbardziej. Kiedyś widział, jak koń, który 
ciągnął omnibus, przewrócił się. I co sobie pomyślał? „Że tak będzie zawsze: wszystkie konie 
ciągnące omnibusy będą się przewracać''. Gdy sobie to pomyślał, przestraszył się naprawdę 
i po raz pierwszy. Wtedy opadła go„bzdura''. Wtedy też Tata zaczął konsultować„bzdurę" Małe
go Hansa z Profesorem. 
Najpierw „bzdurą" było to, że sobie pomyślał, iż koń go ugryzie; potem lęk, że koń się przewró
ci. „że się przewróci i ugryzie" - tego bał się Mały Hans najbardziej. 
Czy kiedy koń się przewrócił, to umarł? ,,Tak". Nie, on wcale nie umarł, Hans tylko żartował. 

Ale najbardziej, najbardziej bał się koni, które mają coś przy pysku.„Coś czarnego przy pysku". 
Kiedyś, po śniadaniu, zaplanował, że zamiast - jak zwykle - stać przed bramą, przejdzie przez 
ulicę. Tata powiedział, że „będzie bardzo rad, jak Hans przejdzie przez ulicę". Hans bał się stać 

przy wozie, ale z drugiej strony chciał się wspiąć na rampę i odjechać wozem. A może bał się, 
że gdy odjedzie razem z wozem, to już nie trafi z powrotem do domu? O nie, przecież zawsze 
mógł wrócić do mamy - wozem albo fiakrem. Przecież mógł podać numer domu. 
A więc dlaczego się właściwie bał? 
Profesor na pewno wie. 

,,. 

2. DZIECINSTWO 
~~ . 
Nazywam się Siergiej Pankiejew. Urodziłem się w wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 
1886 roku według kalendarza juliańskiego, według kalendarza gregoriańskiego - 6 stycz
nia 1887 roku. Posiadłość mojego ojca leżała nad brzegiem Dniepru, na północ od Cherson . 
To była ogromna posiadłość, na której głównie uprawiono pole. Do części naszej ziemi przyle
gało targowisko z jarmarkami. Spacerując po naszym ogrodzie jako małe dziecko, usłyszałem 
hałas i krzyk. Patrząc przez dziurę w płocie, zobaczyłem ognisko - to była zima - przy którym 
siedzieli Cyganie i inni dziwni ludzie. Cyganie gestykulowali żywo i wszyscy krzyczeli głośno. 
Dookoła stało pełno koni. Ci ludzie ewidentnie kłócil i się o ich cenę. Ta scena wydała mi się 
chaosem nie do opisania. Pomyślałem sobie, że w piekle na pewno jest podobnie. 
Posiadaliśmy też znaczną liczbę owiec. Kiedyś wydarzyło się coś, co stało się sensacją wśród 
różnych specjalistów z całej Rosji. Owce w okolicy dopadła groźna epidemia. Wydawało 
się więc rozsądne, aby zaszczepić nasze zwierzęta. Rezultat był katastrofą. Wszystkie owce 
zdechły, ponieważ podano złą szczepionkę. Ludzie mówili, że był to akt zemsty, nie przeciwko 
mojemu ojcu, ale przeciwko lekarzowi, który szczepił zwierzęta. Zostało zarządzone śledztwo, 

ale nigdy się nie rozpoczęło, a cała sprawa pozostała tajemnicą. 
Mam cztery Jata. (Wiem od niani, że jako dziecko miałem tycjanowskie włosy. Po ich pierw
szym ścięciu stały się ciemnobrązowe, czego moja matka głęboko żałowała . Trzymała mały 

kosmyk tycjanowskich włosów jako coś na kształt relikwii przez całe swoje życie.) Jestem 
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absolutnie zakochany w małym akordeonie, który dostałem jako prezent gwiazdkowy. Jestem 
w nim zakochany dosłownie. Zupełnie nie rozumiem, dlauego ludzie potrzebują instrumen
tów takich jak pianinko ay skrzypce, skoro jest akordeon, który jest zdecydowanie piękniejszy. 
Jest zima i czasem, gdy zapada zmrok, udaję się do pokoju, w którym wiem, ie nikt nie może 
mi przeszkodzić, i gdzie, jak sądzę, nie będę słyszany przez nikogo, i zaczynam improwizować. 
Wyobrażam sobie wtedy samotny, zimowy krajobraz z saniami ciągniętymi przez zmęaone 
konie. Próbuję wydać z mojego akordeonu dźwięk, który pasowałby do aury tej fantazji. 
Te muzyczne próby szybko się kończą. Pewnego razu ojciec usłyszał mnie improwizującego. 
Następnego dnia zostałem wezwany do jego gabinetu i poproszony o przyniesienie akorde
onu. Wchodząc, usłyszałem jego rozmowę z nieznanym mi dżentelmenem o moich próbach 
kompozycji, które ojciec uznał za interesujące. Wtedy poprosił mnie, abym zagrał to, co grałem 
poprzedniego wieczoru. Ta prośba zawstydziła mnie ogromnie, ponieważ nie byłem w sta
nie zagrać mojej improwizacji ot tak, na zawołanie. Poniosłem porażkę. Mój ojciec ze złością 
odesłał mnie do mojego pokoju. Po tej bolesnej klęsce straciłem cale zainteresowanie moim 
ukochanym instrumentem. Zostawiłem go gdzieś w moim pokoju i nigdy więcej nie dotkną
łem. Później ojciec wpada na pomysł, ie powinienem uayć się gry na skrzypcach. Pomysł 
jest zupełnie nietrafiony, nie lubię tego instrumentu bardzo. Nielubienie szybko przeradza się 
w nienawiść, a skrzeaące dźwięki coraz bardziej zaaynają grać mi na nerwach. 
Ale za każdym razem, gdy ojciec pytał mojego nauayciela od skrzypiec, ay warto, abym kon
tynuował lekcje, nauayciel, nie chcąc stracić pracy, odpowiadał, że „teraz to byłaby naprawdę 
szkoda''. Musiało minąć chyba z sześć lat, zanim ojciec zrozumiał, że nie ma sensu wysyłać 
mnie na lekcje muzyki, a ja wyzwoliłem się z tej męki. 

3. DAVID COPPERFIELD 
PANDORA 
Nazywam się Dora. Tak samo jak bohaterka powieści Dickensa. David Copperfield to ukochana 
książka Freuda, a Dora to ukochana Copperfielda. Dora jest frywolną i głupiutką dziewczyn
ką. Nie potrafi gotować, robić zakupów, nie zna się na prowadzeniu domu. Zakochany w niej 
David Copperfield w ogóle tego nie zauważa, ale dzięki Bogu i na jego szaęście Dora choruje 
i umiera. 

4. LODOWISKO 
HANNA 
Zimą tata zabierał Małego Hansa (Hans miał wtedy trzy lata i dziewięć miesięcy) na ślizgaw
kę. Tam zapoznał go z liaącymi sobie po około dziesięć lat córeakami swojego kolegi. One 

·· ......... ·· 

spoglądały na chłopaczka trochę z góry, podczas gdy on patrzył na nie z szacunkiem, ale nie 
zrobiło to na nich żadnego wrażenia. Mimo to Hans zwracał się do nich jedynie per „moje 
panienki''. „Gdzie są moje panienki? Kiedy przyjdą moje panienki?" - męczył tatę w domu 
przez kilka tygodni, powtarzając pytanie: „Kiedy znowu pójdę na ślizgawkę do moich panie
nek?". 
Mały Hans zachowywał się w stosunku do dziewaąt bardzo agresywnie, po męsku, zdobyw
czo, obejmował je i całował. Kiedyś Berta wyszła z pokoju, Hans rzucił się jej na szyję i powie
dział: ,,Berta, ale ja cię kocham". 
Hans kochał tei liczącą sobie około aternastu lat Mariedl i pewnego wieczoru, kładziony 
dołóika, wyznał: „Mariedl powinna leżeć obok mnie''. Na odpowiedź, ie to nie uchodzi, odparł: 
„Wobec tego powinna spać z mamą albo z tatą". Odpowiedziano mu: „Ale to też nie uchodzi". 
,,To ja pójdę na dół spać z Mariedl''. „Naprawdę chcesz opuścić mamusię?". „No, rano przyjdę 
na górę na kawę''. „Skoro naprawdę chcesz odejść od tatusia i mamusi, zabieraj szlafrok 
i spodnie i do widzenia!" - powiedziała w końcu mama. Hans w rzeay samej wziął swoje 
rzeay i zszedł na dół„spać z Mariedl". 
Kiedyś pięcioletni kuzyn Hansa złożył mu wizytę w domu. Mały Hans lubił go obejmować, 
a któregoś razu, ściskając go, powiedział: „Ale ja cię kocham''. 
SYN 
Wydaje się, ie nasz Mały Hans w rzeczy samej jest uosobieniem wszelkiego zła! 
HANNA 
Przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania. Hans odkrył, że mieszka tam siedmio-, ośmio
letnia dziewczynka. Aby ją podziwiać, przysiada na stopniu balkonu i tkwi tak całymi godzina
mi. Któregoś razu, kiedy dziewczynka nie pokazuje się w oknie o zwykłej godzinie, Hans robi 
się niespokojny i zadręaa wszystkich domowników pytaniem:„Kiedy przyjdzie dziewczynka? 
Gdzie jest dziewczynka?" i tak dalej. A kiedy dziewaynka w końcu się pokazała, Hans był 
szaęśliwy. 

5. SCHÓNBRUNN 
HANNA 
Będąc w Schonbrunn, Mały Hans objawił strach przed zwierzętami . A zatem za nic w świecie 
nie chciał wejść do pawilonu z żyrafą, nie chciał tei wejść do zagrody słonia, na widok którego 
normalnie się cieszył. Bał się wszystkich dużych zwierząt. Spoglądając na ptaki, tym razem 
bał się, najwyraźniej z powodu jego wielkości , pelikana, przed którym nigdy wcześniej nie 
okazywał lęku. 

SYN 
Wiesz, dlaczego Hans bał się dużych zwierząt? Bo mają duże siusiaki, a on tak naprawdę bał 
się dużego siusiaka. 
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HANNA 
Ale on nigdy nie widział siusiaka duzego zwierzęcia. 
SYN 
Ale przecież widział siusiaka konia. 
HANNA 
O, u konia widział często. Na przykład kiedyś w Gmunden, jak przed domem zatrzymała się 
dorożka. 

6. ZATWARDZENIE 
WILK 
Cierpiałem i nadal cierpię na chroniczne zaburzenie funkcji odbytniczej, to znaczy na zatwar
dzenie. Zdarza się, że miesiącami nie mam samoczynnych wypróżnień. Codziennie piję olejek 
parafinowy. Jem susz owocowy: śliwki, morele i figi. Potrafię zjeść..oewet kilogram takiego 
suszu. Śliwki, których nie zjem, wrzucam do garnuszka, wlewam szklankę wody i gotuję przez 
dziesięć minut. Miksturę odstawiam na całą noc. Rano wypijam płyn i zjadam rozgotowane 
śliwki. Na śniadanie i kolację jem otręby. Codziennie wieczorem przed snem parzę w rondelku 
po pięćdziesiąt gramów suszu z kory wierzby, dwadzieścia gramów ziela drapacza, dwadzie
ścia gramów kłącza rzewienia, dziesięć gramów ziela dziurawca, piętnaście gramów korzenia 
kozłka, dziesięć gramów liścia melisy, po pięć gramów korzenia arcydzięgla, korzenia omanu 
oraz kwiatu ślazu. Gotuję te liście i korzenie piętnaście minut, mieszam co chwilę długą łyż
ką coraz bardziej śmierdzącą ciecz, po czym przelewam przez drobne sitko, by później wlać 
w moje zaparte jelito. Już zdążyłem się przyzwyczaić do lewatyw. Przez długi czas aplikował 
mi je mój przyjaciel. Jeśli nie pojawi się nagłe pobudzenie, dzięki któremu udaje się na kilka 
dni przywrócić normalne funkcjonowanie, to świat wydaje się jakby spowity welonem. Tylko 
podczas lewatywy welon rozdziera s ię, a ja mogę oglądać świat bez niego. Dłużej już nie mogę 
tak żyć. 

7. HOTEL 
Scena zapisana na bazie improwizacji 

ANNA wchodzi. WILK nieruchomo leży w łóżku. 

ANNA 
Jest tu jakiś basen? W tym hotelu? Wzięłam strój kąpielowy. Chciałam się wykąpać. (cisza) Jak 
długo jesteś już w tym hotelu? 
WILK 
Nie mam pojęcia. 

ANNA 
Więcej niż tydzień? 

WILK 
Więcej niż tydzień. 

ANNA 
Więcej niż miesiąc? 

WILK 
Więcej niż miesiąc. 

ANNA 
Ile cię to kosztuje? 
WILK 
Myślę, że około siedmiuset pięćdziesięciu milionów czy coś takiego. 
ANNA 
Jak długo zamierzasz zostać? 
WILK 
A jak długo ty chcesz zostać? 
ANNA 
Wyjeżdżam jutro rano. 
WILK 
Jesteś tak samo biedna jak ja? 
ANNA 
Nie, nie biedna. Jestem strasznie elegancką kobietą. Wymagam eleganckiej kolacji. Spotykam 
się z eleganckimi facetami. Prowadzę elegancki tryb życia . Jestem damą. Anna jest głodna . 
(ANNA zamawia jedzenie przez telefon) Pokój 205. Chciałam zamówić bażanta , kaczkę, indyka 
faszerowanego jabłkami z cynamonem, ananasy, mandarynki, kawior, rybę doradę, rybę solę, 
rybę szczupaka, rybę łososia , rybę węgorza, rybę suma, rekina ... owoce morza, małże, mule, 
sushi - dużo? Tort kawowy, creme brulje ... 
WILK 
. .. bnilee. 
ANNA 
Wino (kończy rozmawiać przez telefon). 

8. SEN 
WILK 
Wiem, że jest zima i że jest noc, i że leżę w łóżku . Nagle okno samo się otwiera, a ja z wiel
kim przerażeniem dostrzegam, że na wielkim orzechu przed oknem siedzi kilka białych wil
ków - sześć czy siedem. Wilki są całkiem białe, wyglądają raczej jak lisy czy owczarki. Mają 
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duże ogony niczym lisy, a uszy postawione niczym psy, gdy czegoś nasłuchują. Z wielkiego 
lęku, najwidoczniej przed pożarciem przez wilki, krzy~nąłem i obudziłem się. Minęła dłuższa 

chwila, zanim przekonałem się, że był to tylko sen, choć obraz wilków siedzących na drzewie 
wydawał mi się tak naturalistyczny i wyraźny. 
Jedyną akcją w tym śnie był moment otworzenia się okna -wilki siedziały całkiem spokojnie, 
w bezmchui, na gałęziach drzewa, na lewo i prawo od pnia, i patrzyły na mnie. Wyglądało 
to tak, jakby całą uwagę skupiły na mnie. Wydaje mi si.ę, że był to mój pierwszy sen lękowy. 
Miałem wówczas trzy, cztery lata - no, najwyżej pięć. Od tej chwili, aż do jedenastego czy 
dwunastego roku życia, zawsze bałem się, że ujrzę we śnie coś strasznego. Ten sen przypo
mniał mi o czymś, co musiało się wydarzyć wcześniej. 

9. ALBO ONA, ALBO JA 
PANDORA 
Moja rodzina oraz zaprzyjaźnione z nami małżeństwo K. wynajęły w hotelu w Merano pokoje 
połączone wspólnym korytarzem. Te wydarzenia miały miejsce podczas pierwszych wakacji 
letnich i otw0rzyły mi oczy na prawdziwą naturę tej„przyjaźni". Pewnego dnia pani K. oznaj
miła, że nie może spać w dotychczas zajmowanej sypialni, którą dzieliła z jednym ze swych 
dzieci, a kilka dni później ojciec - papa - postanowił odstąpićjej1 swoją. Oboje przenieśli się 
do nowych pokoi, które leżały blisko siebie na końcu korytarza. Powiedziałam ojcu, 
że to za bliska zażyłość, ta zażyłość z panią K., ale ojciec powiedział mi, że nie rozumie moich 
pretensji, bo to ja, właśnie ja z bratem mamy wszelkie powody, by być wdzięcznymi tej osobie. 
Poprosiłam matkę, żeby wyjaśniła mi słowa ojca, i matka zdradziła, że ojciec był kiedyś tak 
nieszczęśliwy, że chciał się zabić w lesie, ale pani K., która - wiedziona intuicją - poszła 

za nim, ubłagała go, aby się nie zabijał i nie porzucał rodziny. No cóż, pewnie ktoś zobaczył 
tych dwoje w lesie, a wobec tego ojciec wymyślił tę bajeczkę o samobójstwie. 
Parę dni później pan K. poprosił, żebym wraz z jego żoną przyszła po południu do jego biura 
na rynku w Merano, aby stamtąd obserwować uroczystość kościelną. W ostatnim momencie 
przekonał panią K., żeby została w doml!I, zwolnił pracowników i czekał na mnie sam. Póź-
11iej przycisnął mnie nagle do siebie i wymusił pocałunek na moich ustach. Nie poczułam 
podniecenia, tylko silny wstręt. Wybiegłam i wyrzygałam się na ulicy. Ciągle czuję ten ucisk 
w okolimh tułowia. Duszę się od tego. Kaszlę. Czasem tracę głos. Wtedy papa wysłał mnie 
na terapię d'o doktora Freuda. 
Pani K. przyjmowała od ojca pieniądze, jestem tego pewna. Wydawała tyle, że trudno było 
uwierzyć, by mogła sobie na to pozwolić z własnych pieniędzy. Poza tym ojciec przynosił jej 
drogie prezenty i żeby to ukryć, zaczął też dawać prezenty matce i mnie. Jestem prawie pewna, 
że jak dostaję biżuterię od ojca, to pani K. ją wybierała. 

Pani K. ma piękne białe ciało. Jej skóra jest gładka i nie ma żadnych pieprzyków. Depiluje sobie 
nogi i pachy, ale pozostawia zarośniętą cipkę. Zawsze pachnie. 
Wczoraj powiedziałam do ojca: „Albo ona, albo ja". 

10. SESJA 1 
Scena zapisana na bazie improw izacji 

TERAPEUTA 
Chce się pani pić? 
DORA 
Chce mi się pić. Trzęsę się. Ale się pozytywnie trzęsę. Dziękuję panu. 
TERAPEUTA 
To co? Możemy zacząć? 
DORA 
Możemy. Mogę stać? Wyjątkowo? 

TERAPEUTA 
Jeśli się pani czuje komfortowo. Zimno pani? 
DORA 
Nie. 
TERAPEUTA 
To co się dzieje? 
DORA 
Coś od środka. 
TERAPEUTA 
Od środka„. Gdzie, gdzie? Gdyby pani miała wskazać to miejsce, które panią trzęsie„ . 

DORA 
Splot. 
TERAPEUTA 
Splot. 
DORA 
Splot. 
TERAPEUTA 
Niech pani zamknie oczy na chwilę i teraz wskaże, gdzie panią boli. I tu panią trzęsie? Mhm„. 
To jest strach? Co to jest? Gdyby pani mogła nazwać to uczucie, które panią trzęsie„ . 

DORA 
To jest... złość„. Złość. I może się czuję trochę jak taki snajper w lesie, na takiej budce. Chcę 
ustrzelić zwierzynę. To jest podn iecające, w jakimś sensie. 
TERAPEUTA 
Jest pani teraz podniecona? 
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DORA 
Podniecona, ale sytuacją, sobą, jakąś taką niecodzienną, a jednocześnie ... 
TERAPEUTA 
Jak myśliwy. 
DORA 
Jak myśliwy„. 
TERAPEUTA 
Czy snajper? 
DORA 
Nie, nie snajper. 
TERAPEUTA 
Snajper strzela do ludzi, często do wrogów. A myśliwy strzela do zwierzyny, często dla sportu. 
DORA 
Nie, to jednak snajper. Czy kobieta może być wrogiem dla kobiety? 
TERAPEUTA . ~ 
To pani może mi powiedzieć. 
DORA 
No, nie powinno tak być„. 
TERAPEUTA 
A tak jest? W pani przypadku„. 
DORA 
Tak. Ale nie powinno tak być, bo wielki błąd robi kobieta, która w pierwszym odruchu nie myśli 
o drugiej kobiecie. Trzeba fuyć w wielkim porozumieniu ze wszystkimi kobietami na świecie. 
TERAPEUTA 
Chciałaby pani strzelić do kobiety? 
DORA 
Nie. 
TERAPEUTA 
Czyli chciałaby pani strzelić do mężayzny. 
DORA 
Nie, jednak do kobiety. 
TERAPEUTA 
Ale wydaje się to pani, złe? 
DORA 
Tak, bo ciepło myślę o kobietach. Ciepło, bo nie mogę zaprzeayć mojej filozofii. 
TERAPEUTA 
Co to za filozofia? Że wszystkie kobiety ... 
DORA 
„.powinny trzymać się razem. Powinny trzymać się razem w każdej sytuacji. Zemsta jest 
brzydką cechą. 

······ ···· „„ .. „„ „ ... „„. HANS, DORA 

TERAPEUTA 
Chciałaby się pani mścić na kimś? 
DORA 
Nie. 
TERAPEUTA 
Nie. Dokąd pani idzie? Teraz? 
DORA 

WILK 

Dokąd ja idę? Nie wiem. Dokąd ja idę? Podróżuję sobie. Z drogą jest tak, że aasem w bardzo 
trudnej życiowej sytuacji, w jakiej ja teraz jestem, chciałoby się zrobić skrót. 
TERAPEUTA 
Skrót? 
DORA 
No chciałoby się pójść na skróty. Szybko zdobyć cel. 
TERAPEUTA 
Możemy bardziej konkretnie? Co to za cel, w kierunku którego chciałaby pani wykonać ten 
skrót? 
DORA 
Chciałabym być szczęśliwa. 

TERAPEUTA 
Kto pani przeszkadza: kobieta ay mężczyzna? 
DORA 
To nie ludzie mi przeszkadzają w drodze do szczęścia, tylko sytuacja. To ja sama'. 
TERAPEUTA 
Lubi pani cierpieć. 
DORA 
No to już ustaliliśmy. 
TERAPEUTA 
Tak. 
DORA 
Ale, ale to jest tylko taka perwersyjność„. Nie wiem, czy lubię cierpieć. 
TERAPEUTA 
Jest pani perwersyjna? 
DORA 
Pewnie. Mam takie odważne myśli, mogłabym zrobić coś nieobliaalnego. Mogłabym jednym 
ruchem zmienić całe moje życie, ale może ja niaego nie chcę zmienić, to tylko taka moja fan
tazja erotyana. Tak to się mówi? No tak, fantazja erotyczna. 
TERAPEUTA 
Lepiej by było, gdyby pani nazywała rzeay po imieniu. 
DORA 
Jakie rzeay? 
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TERAPEUTA 
Co by pani chciała zmienić? 
DORA 
Nic. Chciałabym zrobić skrót. Ale nie zrobię. Dlatego tak strasznie się ze sobą męczę. Ale nie 
zrobię tego. Tylko kobieta mogłaby mnie pocieszyć. 

TERAPEUTA 
Potrzebuje pani p0cieszenia. W tej chwili? 
DORA 
W tej chwili to pan mi wystarcza. 
TERAPEUTA 
Ale ja nie jestem kobietą. 
DORA 
Ale mimo to ma pan w sobie coś takiego.„ 
TERAPEUTA 
Do mnie nie chce pani strzelać. Dobrze.„ Do mężczyzny? Jakiego~lsonkretnego? Do wszystkich 
oprócz mnie? 
DORA 
Nie, do mężczyzny nie. 
TERAPEUTA 
Do kogo chce pani strzelać? Do nikogo? Tak na oślep? Do mężczyzny- nie. To czemu przygo
towuje się pani do st~zał11? 
DORA 
Chyba coś odgrywam teraz. 
TERAPEUTA 
Tak? 
DORA 
Tak. 
TERAPEUTA 
To dobrze, że sobie to uświadamiamy. 
DORA 
Czy ja jestem już nową osobą? 
TERAPEUTA 
Inaczej się pani dzisiaj ubrała. Inaczej niż zwykle. 
DORA 
Tylko tyle? 
TERAPEUTA 
Nie wiem.„ 
DORA 
Nie pamięta mnie pan z pierwszego spotkania? 

TERAPEUTA 
Usta ma pani pomalowane. 
DORA 
Ale może coś bardziej wewnętrznego. 
TERAPEUTA 
No nie wiem. Mówi mi pani, że z jednej strony jest pani szczęśl iwa, z drugiej strony chce pani 
strzelać. 

DORA 
No właśnie. Coś pan mi teraz uporządkował. Czyli ja nie jestem jeszcze gotowa na osiągnięcia 

celu. 
TERAPEUTA 
Jakiego celu? 
DORA 
Szczęścia . Ale wiem, że muszę być mądra. Najpierw muszę.„ 

TERAPEUTA 
„ .chcę„ . 

DORA 
„ .chcę przejść przez wszystko, przez co musi przejść kobieta, cały wachlarz - histerie, rozpacz, 
błaganie, upokorzenie - w tym błaganiu . 

TERAPEUTA 
Przeszła pani przez to wszystko. 
DORA 
Przeszłam. 

TERAPEUTA 
Dlatego chce pani chodzić? Nie chce pani usiąść? 
DORA 
Nie. Trochę chce mi się siku, ale nie wysikałam się przed tym wszystkim. Chciałabym zdjąć 
futro, ale jestem prawie naga. Ale jest mi tu gorąco. 

TERAPEUTA 
Często nie robi pani rzeczy, które chce pani zrobić? 
DORA 
Nie robię tego, co bym chciała zrobić. 

TERAPEUTA 
Często nie robi pani rzeczy, które chce pani zrobić? Nie strzela pani, kiedy chciałaby pani 
strzelić. Nie robi tego kroku, który chciałaby pani zrobić. Nie ściąga pani futra, kiedy jest pani 
gorąco. 

DORA 
Ale jestem w tym bardzo szczera, bo przecież mówię, że chciałabym! 
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TERAPEUTA 
Ja wiem, ja tylko pytam, ay aęsto pani tak ma. Często pani nie robi rzeuy, na które ma pani 
ochotę? 

DORA 
Nie. Właściwie często robię to, co chciałabym zrobić. Chociaż nie, nie robię. Niech pan mi odpo
wie! 
TERAPEUTA 
Nie wiem. Ale przecież pani się zmienia! Salilla pani powiedziała, że dzisiaj jest odmieniona. 
DORA 
Pewnie ma pan żonę? 
TERAPEUTA 
Tak. A pani ma męża. 

DORA 
Mam. 
TERAPEUTA 
I do niego chciałaby pani strzelić? 
DORA 
A wie pan, że tei? Chciałabym, żeby mnie potrzebował. Na przykład wskutek jakiegoś urazu. 
TERAPEUTA 
Postrzału na przykład. 

DORA 
Na przykład. Ale to chyba nie jest fajne ... To źle o mnie świadczy ... 
TERAPEUTA 
Ale dlauego się pani ocenia? 
DORA 
Powinnam martwić się, ay jest zdrowy, czy będzie zdrowy, czy ja go nie wykańczam. Powin
nam się martwić. Ale już się wymartwiłam i teraz mam to w dupie. Teraz się martwię o siebie. 
Nie, teraz tylko mówię, żeby mówić. Teraz to ja się nad sobą lituję. Zdejmę futro. 
TERAPEUTA 
Nie chce pani usiąść? 
DORA 
Nie. 
TERAPEUTA 
Jest pani zdenerwowana? 
DORA 
Nie. 
TERAPEUTA 
Już pani nie jest zdenerwowana. 
DORA 
Dobrze, ie się wygadałam. 

TERAPEUTA 
Jest pani spokojna. 
DORA 
Lepiej mi. Rzeczy wcale nie są takimi, jakimi się nam wydają. 
TERAPEUTA 
Już nie chce pani strzelać? 
DORA 
Czemu pan się przyczepił do tego strzelania? Ja już zapomniałam, że chciałam strzelać. 
TERAPEUTA 
Tak? Może pani usiądzie? (DORA siada) Lepiej? 
DORA 
Lepiej mi się stało. 
TERAPEUTA 
O czym pani myśli? 
DORA 
A jeśl i się przywiążę do pana i będę musiała do końca życia tu przychodzić? 
TERAPEUTA 
Nie ma takiego problemu, którego nie jest pani w stanie rozwiązać. 

DORA 
Czyli zakłada pan coś takiego, że rozwiązanie każdego problemu ma swój kres. Jest. Istnieje. 
TERAPEUTA 
Jestem przekonany. Czego pani chce? Chce pani cierpieć. Uciekać. To już ustalili~my. 
DORA 
Ja już uciekam, dlatego lepiej się poczułam. 
TERAPEUTA 
Ktoś panią goni? 
DORA 
Nie. Wie pan co, uuję, że się zgrywam. Ale to normalne, u chorych ... 
TERAPEUTA 
Dlaczego się pani zgrywa? Pani próbuje coś ukryć? (cisza) Dlauego pani teraz zmienia fryzurę? 
DORA 
Tak sobie kręcę, bo myślę, że zmieniam fryzurę do fotografii. Schudłam bardzo. 
TERAPEUTA 
Gratuluję. 
DORA 
Zna się pan na kobietach. Ktoś inny powiedziałaby: „Ojej, co ci jest, co się stało?': a pan powie
dział dokładnie to, co kobieta chce usłyszeć„ . Myśli pan, że to anoreksja? 
TERAPEUTA 
A jak pani myśli? 
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DORA 
Myślę, że skoro schudłam tyle, to jeszae mogę schudnąć. Dobrze wyglądam? 
TERAPEUTA 
Bardzo panią interesuje, co o pani myślę. A jak się pani czuje z tym, że palili schudła? 
DORA 
Swietnie. W ogóle coraz lepiej. Naprawdę. Jezu, czemu się tak teraz mizdrzę! Co za chuj! 
TERAPEUTA 
Kto? 
DORA 
No ja! 
TERAPEUTA 
Mówi pani o sobie„chuj"? 
DORA 
Tak. 
TERAPEUTA 
Jest pani mężczyzną? 
DORA 
No, nie jestem sobą . 

TERAPEUTA 
A kim pani jest? 
DORA 
To jest niebezpieczne, bo ja się dobrze poczułam. To jest niebezpieczne, bo za chwilę się okaże, 

że to wszystko nieprawda i rzeczy wcale nie są takimi, jakimi się nam wydają. Bez przesady! 
Nie wszystko jest naszą winą! Ale jest naszą winą. 
TERAPEUTA 
Czuje się pani winna? 
DORA 
Tak. Swojego losu. 
TERAPEUTA 
Tego, że jest pani nieszczęśliwa, tak? 
DORA 
Tak, ale jednocześnie to nieszczęście jest moim największym skarbem. 
TERAPEUTA 
Skarbem? 
DORA 
A nie widzi pan tego! 
TERAPEUTA 
Chciałaby pani, żebym to zobaczył? 

DORA 
Nie podobam się panu. Coraz bardziej? W tym? 
TERAPEUTA 
Chciałaby pani, żebym to zobaczył? Czy żeby zobaczył to ktoś inny? 
DORA 
Nie! Pan! 
TERAPEUTA 
Ja? 
DORA 
Tak! 
TERAPEUTA 
Na pewno? 
DORA 
Tak! No tak! Do pana przyszłam . Pan mnie zna„. 
TERAPEUTA 
No dobrze, ale przecież nie z mojego powodu pani tu przyszła. 
DORA 
Przyszłam z problemem. Tak naprawdę, jak staję twarzą w twarz z człowiekiem ... 
TERAPEUTA 
Ma pani kogoś konkretnego na myśli? 
DORA 
... tak, to próbuję mu wydrapać oczy. 
TERAPEUTA 
Chciałaby pani teraz z nim porozmawiać? Z tym człowiekiem? Proszę sobie wyobrazić, 
że on tutaj siedzi. 
DORA 
Nie kłam. 
TERAPEUTA 
Ale proszę się zwracać do tej osoby. Ona tutaj siedzi. .. Ale proszę, ona tutaj siedzi. Na czyjej 
akceptacji pani zależy? 
DORA 
Ja sobie wybieram ... Mężczyzn! 
TERAPEUTA 
Przede wszystkim. 
DORA 
Ale ja mam bardzo dobre stosunki z kobietami. Wie pan, że w chwilach napięcia myślę tylko 
o kobiecie?Tylko ona mogłaby mnie uspokoić. 

TERAPEUTA 
Zobaczyć sukienkę ... 
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l>ORA 
Pochylić się nade mną. O! To jest ładne zdanie! Chciałbym cała obudować się ładnymi zdania
mi, na przykład ,,.zamienić się w zwierzę i dać się zabić jak zwimę': (dzwonek) wezmę jednak 
papierosa, doorze? 
TERAPEUTA 
Wcześniej była palili myśliwym, a teraz zmieniła1 się pani w zwierzynę. Pani strzela do siebie? 
l>ORA 
Czy ja mam starą szyję? 

... 
11. KLUCZ/LIST SAMOBOJCZY 

PANDORA 
Naprawdę nazywam się Ida Bauer, ale jestem Themidorą, od uasu kiedy Freud poszed/1 
do teatru i zobaczył tam nową sztukę Sardou. W roli tytułowej Sara~ ~rnhardt. Sarah była 
wspaniała, ale niestety dla Freud'a wieczór nie należał do udanych. Krzesło było niewygodne, 
było strasznie gorąco, a do tego miał migrenę. Wyżył się na sztuce, mówiąc „Sard'ou napisał 
już «Dorę» i «Fedorę», teraz czas na Themidore, Ecuadore i Terrodore. 

Po rejsie łódką z panem K. jak zwykle położyłam się na sofie w sypialni w mieszkaniu państwa 
K. na krótką drzemkę. Nagle obudziłam się i ujrzałam pana K. stojącego przede mną. Zażą

dałam, kategorycznie zażądałam, żeby wytłumaczył, czego tu szuka. Odparł, że nie pozwoli, 
by ktoś go powstrzymywał od wchodzenia do własnej sypialni, wtedy gdy mu się to podoba. 
A tak poza1 tym chciał coś wziąć. Postanowiłam nabrać ostrożności, przygotować się na. wszelki 
wypadek. Spytałam panią K„ czy nie ma klucza do sypialni, i1 następnego dlilia rano zamknę
łam się, robiąc toaletę. Gdy chciałam się zamknąć po południu, żeby jak zwykle położyć się 
na sofie, klucza już nie było. Jestem przekolilana, że to pan K. gdzieś go schował. Bałam się, 

że pan K. zaskoczy mnie przy toalecie, dlatego rano zawsze ubierałam się szybko. Ale palil 
K. już mi się nie naprzykrzał. 

Kilka dni później opowiedziałam o wszystkim matce i poprosiłam, aby przekazała ojrn, że pan 
K. miał czelność złożyć mi propozycję erotyczną. Nie byłam w stanie sama mu powiedzieć. 

Obwiniony pan K. oczywiście stanowczo zaprzeczył. Ośmielił się też skierować wszystkie 
podejrzenia w moją stronę. Papa tłumaczy/ mi, że będzie lepiej, jeśli zapomnę o całej sprawie. 
Dla mojego dobra. Poprosiłam więc panią K. o pomoc. Ale jej zdaniem wymyśliłam sobie całą 
scenę. Mój papa i pani K„ żeby chronić swój romans, wydali mnie na łup panu K. 

(czyta) Jeśli umrę, oto moja ostatnia wola. Nie mam pieniędzy, nie licząc trzech marek w skar
bonce i pewnej kwoty w znaczkach pocztowych. Chcę, żeby dostał je Otto, mój brat. Moje 
ubrania niech otrzyma organizacja charytatywna albo ktoś, komu się przydadzą . Jeśli moje 
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zwłoki będą wystawione w trumnie, to chcę być ubrana na niebiesko. Nie chcę być pochowana 
w grobie rodzinnym. Mojemu ojcu daję całą miłość i wszystko, co posiadam. Nikt mnie nie 
zabił. Chcę umrzeć. Popełniłam samobójstwo. 

12. ANNA, MOJA SIOSTRA 
WILK 
Anna, moja siostra Anna. Anna jest ode mnie dwa łata starsza. Gdy ja mam cztery lata, Anna 
ma sześć. Anna nie zachowuje się jak mała dziewczynka. Nigdy nie bawi się lalkami. Gdybym 
ja był dziewczynką, z radością bawiłbym się lalkami. 
Ja i moja siostra bardzo lubiliśmy rysować. Na samym początku rysowaliśmy drzewa. Sposób, 
w jaki Anna rysowała małe, okrągłe liście, był szczególnie interesujący. Zeby nie imitować 
jej stylu, szybko porzuciłem malowanie drzew. Zacząłem rysować konie, prosto z natury, ale 
niestety każdy koń, którego namalowałem, bardziej przypominał psa czy wilka niż prawdzi
wego konia. Lepiej mi szło z postaciami ludzkimi, na przykład pijakami, skąpcami, żebrakami, 

chorymi. 
W tym czasie cierpię z powodu silnych stanów lękowych, które dodatkowo moja siostra Anna 
złośliwie wykorzystuje, aby mnie dręczyć. Pewnego razu Anna mówi mi, że chce mi pokazać 
obrazek bardzo ładnej, nagiej dziewczynki. Chcę go zobaczyć, ale Anna zasłani go kawałkiem 
papieru. Gdy w końcu odsłania ten papier, zamiast ładnej, nagiej dziewczynki widzę wilka, 
który za chwilę połknie Czerwonego Kapturka. Zaczynam krzyczeć. 
Faza, jak moglibyśmy to określić„, burzy i naporu': którą przechodzi Anna, nie trwa zbyt długo. 
Jej zachowanie wobec mnie również ulega zmianie - Anna zaczyna odgrywać rolę starszej 
siostry. Uczy mnie na przykład mówić, która jest godzina. Jako pierwsza mówi mi, że Ziemia 
tak naprawdę jest okrągła. Wydaje mi się to niemożliwe. Do dziś wyobrażam sobie Ziemię 
bardziej jako dysk. 
ANNA 
Lepiej opowiedz o tym, jak dręczyłeś zwierzęta . 

WILK 
Mam cztery i pół roku i uwielbiam dręczyć zwierzęta. Największą przyjemność znajduję 
w wyrywaniu skrzydełek muchom, miażdżeniu chrząszczy kamieniami i krojeniu gąsienic 
na małe części. Tylko konie budzą mój podziw. Gdy kiedyś byłem w cyrku i zobaczyłem, jak biją 
konia, zacząłem przeraźliwie krzyczeć i rodzice musieli mnie stamtąd zabrać. Później ojciec 
nakrył mnie, jak w naszej stajni bez opamiętania i prawdopodobnie bez powodu biłem batem 
konia. Zabronił mi tego, więc pozostało mi tylko fantazjowanie o tym. 
Mam też inne fantazje. Na przykład wymyślam sobie małego chłopca, który zrobił coś strasz
nego i teraz musi zostać ukarany. On, a zwłaszcza jego penis. 
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Kiedyś bawię się przed nianią siusiakiem, niania mówi mi, ie to złe, ie to grzech i ie będę miał 
ranę w tym miejsw. Nie wierzę jej w ogóle. Gdy mam pięć lat, podglądam Annę i jej przyja
ciółkę, gdy robią siku. Pomyślałem, ie to, co powiedziała niania, to ~rawda i ie dziewczynki 
maj~ tam taką ranę. Muszą się dużo bawić siusiakiem albo to po prostu przednia pupa'. 
Pamiętam, jak biegam w parku za pięknym, wielkim motylem ze skrzydełkami w żółte paski. 
Te skrzydełka są zakońaone różkami. O takich motylach mówi się paź królowej. Nagle, gdy 
motyl opada na kwiat, ogarnia mnie straszliwy lęk i z krzykiem uciekam. Dużo później, w trak
cie analizy, przypominam sobie, ie przecież motyl w moim rodzinnym języku to „babuszka'; 
„babuszka'; czyli mateaka! Wtedy wydaje mi się, ie motyle są jak kobiety ay dziewczęta, 
a chrząszae i dżdżownice jak chłopcy. W gruncie rzeay składanie i rozkładan ie skrzydeł, ten 
ruch, jaki wykonują siedzące na kwiatach motyle, robi na mnie ogromne wrażenie. Ten ruch 
jest trochę taki, jakby kobieta zwierała i rozwiera/a nogi i robiła z nich rzymską cyfrę V. 
Kończę pięć lat. Przenosimy się do Odessy. 
ANNA 
Aja siedem 
WILK 
Dopiero tam dowiadujemy się, ie oj,ciec sprzedał naszą posiadłość. 
ANNA 
Płakaliśmy całą noc. 
WILK 
Nasze życie, w którym byl iśmy tak blisko natury, skończyło się. Teraz będziemy musieli przy
wyknąć do dużego i dziwnego miasta. 
ANNA 
Matka powiedziała, ie ojciec takie zaczął szybko żałować sprzedaży. 
WILK 
Nasza dawna posiadłość zaczęła się modernizować i przekształcać w miasto. Mój ojciec dostał 
pierwszego ataku melancholii, kiedy dotarło do niego, jak wielki błąd popełnił. 
W końrn kup il will'ę w Odessie, naprzeciwko parku miejskiego, któfiy rozciągał się ai do brzegu 
Morza Czarnego. Razem z nami zamieszkali: wujek Aleksiej„. 
ANNA 
.„starszy brat mojej matki. 
WILK 
Dwaj bracia naszego ojca - wujek Pietia i wujek Epifanes„. 
ANNA 
„ .na którego mówiliśmy„wujek Pinia". 
WILK 
Oraz Mademoiselle - francuska guwernantka„. 
ANNA 
„.która tak naprawdę pochodziła ze Szwajcarii. 
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13. ULICA 
HANNA 
Nie mogę spać. Widzę, jak Hans stoi przy wozie. Boi się, ie rozdrażni konie, one się przewrócą 

i będą robiły hałas nogami. 
SYN 
Czy Hans drażnił już kiedyś konie? 
HANNA 
Tak, aęsto. Boi się, ie to zrobi, ale to nieprawda. 
SYN 
Ale lubi drażnić konie? 
HANNA 
O, tak, bardzo! 
SYN 
Chciałby je okładać batem? 
HANNA 
Tak. Koniom nic nie szkodzi, kiedy się je bije, powiedział tata, aby osłabić jego lek przed bato
żeniem koni. I kiedyś Hans naprawdę to zrobił. Kiedyś miał bat i okładał nim konia, a on się 
przewrócił i zrobił hałas nogami. 
SYN 
Ale gdzie to było? 
HANNA 
Przy studni. 
SYN 
To jak się znalazł przy studni? 
HANNA 
Hans go przyprowadził. 
SYN 
Skąd? Ze stajni? 
HANNA 
Wyprowadził go, bo chciał go wybatożyć. 
SYN 
Nikogo nie było w stajni? 
HANNA 
Woźnica był. 

SYN 
On mu pozwolił? 
HANNA 
Hans spytał, czy może wziąć sobie konia, wybatożyć go i krzyczeć na niego. A on mu pozwol ił. 
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SYN 
Bardzo go batożył,? 

HANNA 
To, co ci opowiadam, to nieprawda. 
SYN 
A co z tego jest prawdą? 
HANNA 
Nic. Wtedy profesor wytłumaczył tacie, że tym, aego Mały Hans boi się naprawdę, jest sam 
tata. 

14. ROK 1905: 
TRAGICZNE WYDARZENIE 

WILK 
Jest rok 1905. W połowie sierpnia Anna zaayna przygotowania do podróży na Kaukaz. Przed 
tym wyjazdem nie zauważam niczego nadzwyczajnego w jej zachowaniu. Wydało mi się jed
nak dziwne, gdy Anna sugeruje, że mógłbym pojechać z nią . Przecież wie doskonale, że dopie
ro co zdałem na uniwersytet. Anna nie nalega, ale prosi mnie, abym napisał do niej w tydzień 
po jej wyjeździe. To też wydaje mi się dziwne, ale nie przywiązuję do tego większej wagi. 
Ostatni raz widzę Annę na statku płynącym do Nowosybirska. 
ANNA 
Parowiec opuścił port, Anna staje przy sterze statku i macha mi, aż do chwili, gdy tracę 
ją z oau. Stoję jesme chwilę w porcie, patrząc, jak parowiec opuszcza redę i wpływa 
na otwarte morze. 

15. HOTEL 2A 
Scena zapisana na bazie improwizacji 

WILK leży w łóżku. ANNA wprowadza do pokoju przystojnego śpiewaka, który śpiewa rosyjską 
pieśń ,,Trojka" [z rosyjskiego: kareta zaprzężona w trzy konie]. Krótko. Śpiewak wychodzi. WILK 
na niego nie reaguje. ANNA kładzie się na nim na łóżku i podśpiewuje arię - będzie to robiła 
od aasu do aasu, aż nie przebierze się za WILKA. 
ANNA 
I co? Ładnie? (śpiewa, WfLK nie reaguje, ANNA zaayna chodzie} To był mój prezent. Przywio
złam prezent. To j.est mój prezent. Powiedz, że ci się podobało. Mogłeś go sobie zachować! 

Mogłeś go sobie mieć! Na zawsze! Piękny! Nigdy nie przyniosłam ci piękniejszego prezentu 
(śpiewa) . Fałszuję? 

Kocham cię. 
WILK 
Ja wiem, że ty mnie kochasz. 
Słuchaj, to w ogóle nie tędy droga. 
ANNA 
Tędy. 

WILK 
Nie tędy. 

ANNA 
Tędy. Ja chodzę moimi ścieżkami zawsze. To jest moja ścieżka. Weszłam moją ścieżka. Moja 
ścieżka jest właściwą ścieżką. Ty chcesz prowadzić mnie inną ścieżką, inna ścieżka jest twoją 
ścieżką, nie moją ścieżką . Moja ścieżka jest tą ścieżką, którą weszłam. Dlaaego ci się nie podo
ba? Zawsze chciałeś, żebym chodziła twoją ścieżką. 
WILK 
To może wejdź jeszcze raz. I zarejestruj w ogóle to, gdzie wchodzisz! (ANNA posłusznie wycho
dzi) 

16. KONIE CIĘZAROWE 

HANNA 
Hans najbardziej bał się omnibusów, wozów ciężarowych, ale tylko wtedy, gdy były załado
wane. Gdy były puste, to się ich nie bał. Ale kiedy był do nich zaprzężony jeden koń i gdy były 
załadowane, wtedy się ich bał, a kiedy były zaprzężone w dwa konie i gdy były załadowane, 
wtedy się nie bał. Omnibusów się bał, bo zawsze miały na dachu tyle bagaży. Hans mówił, 
że „były tak załadowane jak mama, kiedy miała Hannę''. Mama znowu będzie cała załadowa
na, kiedy znowu będzie miała jedno, kiedy znowu jedno urośnie, kiedy znowu jedno urośnie 
w środku - mówił. Mamusia zawsze mówiła, że kiedy ona nie będzie chciała mieć dziecka, 
to i dobry Pan Bóg też nie będzie chciał. Kiedy mama nie będzie chciała, to i nie będzie miała. 
Hans zapytał kiedyś tatę, czy w mamie sąjesme jakieś dzieci.„Nie. Kiedy dobry Bóg nie zechce, 
to nic w niej nie urośnie" - powiedział tata. Ale mama mu powiedziała, że kiedy nie zechce 
mieć dzieci, to żadne w niej nie urosną, a ON mu mówi, że nie urosną, jeśli dobry Pan Bóg nie 
zechce. 
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17. HOTEL 28 
Scena zapisana na bazie improwizacji 

ANNA wchodzi jeszae raz. 
WILK 
No jednak nie jest to takie wejście, jakie powinno być. To jednak nie jest ta ścieżka. 
ANNA zaayna się przebierać. 
WILK 
No i nadszedł ten moment, gdy zaczynasz się przebierać. Tylko ja mam takie pytanie, do czego 
to zmierza. 
ANNA 
Do grobu. Oto docelowy cel wszystkich celów. 
WILK 
A przepraszam, kto zmierza do tego grobu? Jeśli już o grobach mowa. 
ANNA -' 
Ja, ja. Realizuję moją ścieżkę. 
WILK 
Korcisz mnie, Jezu, jak ty mnie korcisz. 
ANNA 
Na co masz ocmotę? 
WILK 
Na to, żebyś stąd wyszła. 
ANNA 
Nie mogę. 
WILK 
Czemu nie możesz? 
ANNA 
Nie mogę. Mogę wyjść i jeszcze raz wejść. 
WILK 
Dlaczego? 
ANNA 
Bo cię kocham. 
WILK 
A kto ci każe tutaj być? 
ANNA 
Ty. 
WILK 
Ja ci każę tutaj być? Kto ci kazał tu przyjeżdżać? 
ANNA 
Ty. 

„„.„ .. „.„„ · · „.„ „.„.„„„„ .. „„ HANS, DORA WILK 
WILK 
Ja ci kazałem tu przyjechać? Dlaczego mi sugerujesz coś, czego w ogóle nie mam w gło
wie? Dlaczego mi sugerujesz myśli, których ja w ogóle nie mam? Dlaczego sugerujesz 
mi to, co chcesz usłyszeć? Dlaczego sugerujesz mi to, żebym szedł twoją ścieżką? 
ANNA 
Dzisiaj rano znowu wstałam bardzo wcześnie. 

WILK 
Co mnie to obchodzi? 
ANNA 
Znowu szukam inspiracji. 
WILK 
Do czego? 
ANNA 
Do twojego nowego obrazu. 
WILK 
Przecież ja już nie maluję. 
ANNA 
Ja maluję. Ja maluję twoje obrazy. Maluję wszystko to, co ty chciałbyś namalować. 

ANNA kładzie się na podłodze. 
WILK 
Skąd wiesz, co ja chciałbym namalować? 
ANNA 
Myślę, że.„ 

WILK 
Co ja chciałbym namalować?! 
ANNA 
„.piękno. Szukasz piękna. Chcesz namalować piękno. 

WILK 
Ja szukam piękna? Ja szukam spokoju, a nie piękna! 
ANNA 
Jestem twoim świętym spokojem! 
WILK 
Raz, dwa, trzy, znikasz ty. (WILK wstaje z łóżka, ubiera szlafrok) Wszystko zepsułaś. Jak zwykle. 
Jak zwykle wszystko nie w tym momencie, kiedy powinno. Jak zwykle. Jak zwykle moja sio
stra chciała być atrakcyjna. Co ty robisz? 
ANNA (skrada się po podłodze do jego łóżka) 

Spałeś w skarpetkach? Socks! Nie można spać w skarpetkach. To jest bardzo nieładnie. To jest 
prostackie. 
WILK 
Ja wcale nie spałem, ja tylko leżałem . 
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ANNA 
Spałeś, leżałeś w skarpetkach. Raz, dwa, trzy, znikasz ty (reraz ANNA leży na środku łóżka, 
w rej samej pozycji co WILK, a on siedzi w forelu na jej miejscu). Wczoraj znowu aesałam się 
sama. A mam piękne włosy, długie do pasa. Chciałam uaesać się w kok. Nikt nie chce obciąć 
mi włosów. Mówią, że są długie i piękne, i nie chcą ich obcinać. Mam piękne włosy, kolosalne, 
do pasa. Dokąd idziesz? 
WILK (.przedrzeźnia reraz ANNĘ, rzuca się na nią rak, jak ona na niego zaraz po wejściu) 
Podobało ci się ... jestem taka, atrakcyjna, taka prężna itd. 
ANNA (wchodzi w rolę WILKA) 
Wyjdź. 

WILK (siada na fotelu naprzeciwko niej, parrzą na siebie) 
Nie mogę, muszę się przebrać. Jestem taki atrakcyjny, taki piękny, naprawdę. Tak się lubię 
kontaktować z ludźmi, tak lubię z nimi rozmawiać. Ludzie są magiani, ludzie są fascynujący. 

Czy ty widzisz siebie? Widzisz, jaka jesteś? 
ANNA -~ 
Co robisz? 
WILK 
Patrzę na ciebie. Uważasz, że tędy droga? (ANNA milczy) Tak przyjechać i na powitanie tak się 
zachować (ANNA milczy). Nie, uważam, że to nie jest właściwa droga. 
ANNA 
A jaka to jest właściwa droga? 
ANNA podchodzi do WILKA, tak jakby chciała go objąć. 
WILK 
Nie dotykaj mnie. 
ANNA 
Masz krzyż. (WILK robi unik i wraca na łóżko, więc ANNA, zostając przy fotelu, zaczyna się prze
bierać w nową sukienkę) Wierzysz w niebo? 
WILK 
Słuchaj, jeśli chcesz używać takich argumentów, to naprawdę nie tędy droga. Czemu się zno
wu przebrałaś? 
ANNA 
Bo lubię. 

WILK 
Ale po co ty się tak przebierasz? (ANNA przebiera się przed nim) Zdejmij perukę. Czemu nie 
zdejmiesz peruki? (WILK wydaje się zrozpaczony tym, że ANNA nie reaguje. ANNA spokojnie się 
przebiera, inaczej niż do tej pory, powoli i dokładnie. Wchodzi WILKOWI do łóżka. ) Dlaaego wilki 
są białe? Pomyślałem o owcach, które mieliśmy w dzieciństwie w naszej posiadłości. No wiesz, 
że owce są białe ... Ale to może dlatego, że we śnie przypominały owaarki. .. Ale w jaki sposób 
wilki trafiły na drzewo? 

ANNA 
Myślę, że to ma jakiś związek z opowieścią dziadka. 
WILK 
Jaką opowieścią? 

ANNA 
Siedzi sobie krawiec w swojej izbie przy pracy, gdy nagle otwiera się okno i wpada wilk. Kra
wiec uderza go łokciem - nie - łapie go za ogon i wyrywa go, a przerażony wilk ucieka. Chwi
lę później krawiec idzie przez las i nagle widzi, że zbliża się stado wilków. Widząc je, ucieka 
na drzewo. Wilki są bezsilne, ale ten, którego krawiec waeśniej okaleaył, też jest w stadzie 
i chce się na nim zemścić. Proponuje, żeby wspięły się jeden na drugim, a ten, który będzie 
ostatni, dosięgnie krawca. Wilki czynią to, co im zaproponował. Krawiec jednak rozpoznaje 
wilka i nagle woła jak waeśniej: ,,Łapcie szarego za ogon". Wtedy wilk bez ogona na samo 
wspomnienie bierze nogi za pas i ucieka, a pozostałe wilki spadają. 
WILK 
Odcinanie ogona to tak jak odcinanie ałonka ... Może wilki w moim śnie mają lisie ogony, 
dlatego, że nie mają ich w bajce?Tylko dlaaego we śnie jest sześć czy siedem wilków?To raaej 
nie jest ilustracja z Czerwonego Kapturka. 
ANNA 
Dlaczego nie? 
WILK (znudzony) 
Bo w Czerwonym Kapturku są tylko dwie sceny przedstawiające spotkanie Kapturka z wilkiem 
w lesie i jedna, gdy wilk leży w łóżku w aepku babci. Więc tak naprawdę chod~i o inną bajkę. 

ANNA 
Może chodzi o bajkę o wilku i siedmiu koźlątkach. 
WILK 
Rzeaywiście, ale tam jest ich sześć, a nie siedem. Chociaż z drugiej strony wilk pożera sześć 
kózek, a siódma chowa się w zegarze ... 
ANNA 
Jest też biel - gdy wilk idzie do piekarza i każe sobie pobielić łapę, żeby kózki go nie rozpo
znały. W ogóle te bajki dużo łąay, w obu jest motyw pożarcia, rozcinanie brzucha, wyciąganie 
pożartych osób, podkładanie kamieni. No i w obydwu zły wilk umiera. 
WILK 
Ale co oznacza to drzewo? W bajce o kózkach jest jeszcze drzewo. Wilk siada pod nim najedzo
ny i robi sobie drzemkę. 
ANNA 
Nie wiem. 
WILK 
Nie pamiętam tej bajki. 
Przebierz się! Już się wyaerpałaś w tej kreacji. Przebierz się! (wyrzuca ANNĘ z łóżka) 
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Charakter sceny się zmienia, ich stosunek do siebie się wyostrza, radykalizuje, jakby prowadzili 
jakąś okrutną grę. ANNA znowu siada w fotelu, a WILK leży na łóżku. Mamy wrażenie, jakbyśmy 
wrócili do początku sceny. Tylko że WILK jest o wiele bardziej surowy, wręcz oschły. 
ANNA 
Jesteś ładny. Masz ładne włosy, masz ładny profil, taki rzymski, ale tylko trochę. Masz coś bar
dzo pięknego. Dłonie masz piękne. Chciałbym takiego mężczyznę mieć na zawsze dla siebie. 
WILK 
Na· twoim miejscu nie zbliżałbym się do mnie. 
ANNA 
Dlauego? 
WILK 
Na twoim miejscu w ogóle starałbym się trzymać dystans. 
ANNA 
Dlaaego? 
WILK 
Czego ty ode mnie chcesz? 
ANNA 
Wspomnień 

ANNA zaczyna ubierać jego spodnie. Ona jest w świetnym humorze, on stopniowo już nie jest 
zdenerwowany, ale jakby przerażony tą sytuacją. 

WILK 
Nie dotykaj mojego ubrania. Nigdy nie wyjdę z tego łóżka. Przez ciebie. Zgniję. Będ'ę miał 

odleżyny. Przez ciebie, przez ciebie nie wyjdę z tego łóżka. No tak, zawsze chciałaś być chłop
cem i co, lepiej ci? Tylko fryzurę powinnaś zmienić. Nie zakłada się butów na gołą stopę! 
Grzyba będziesz mieć. Ja będę mieć! Ludzkie odruchy.„ ludzkie zachowania„. czysta perfidia. 
Ja chcę spać. Ja chcę po prostu spać. Ja nie chcę myśleć, ale ja chcę po prostu spać. (ANNA mówi 
do niego coś po rosyjsku) Ja nie pamietajau ta kawa języka . Ja nie bud u z toba gawarit! Zdejmij 
moje buty. Nie boisz się, że będziesz miała grzyba? 
ANNA 
Boję się. 

WILK 
Nie mam innych butów. Nie mogę teraz wyjść z tego pokoju, bo nie założę już tych butów. Nie 
mam innych butów. Kup mi buty. Idź i kup mi buty. 
ANNA 
Możesz założyć moje buty. 
WILK 
Nie założę twoich butów. Nie założę żadnych niczyich butów. 
ANNA (wącha golf WILKA, który zakłada) 

Pięknie pachnie. 

.... . .. „ . .. „ . . . . .. . .. .•• .... . .. . . • . . ...... . „ . .... • ... . • . ...... . • HANS, DORA 
WILK 
Powiedziałem ci, żebyś trzymała dystans. 
ANNA 
Daj mi skarpety. 
WILK 

WILK c·~·;„) 
· .. „ . ... ·· 

Masz moje skarpety. Masz! Masz moje śmierdzące skarpety. I co? (WILK ma na sobie dwie pary 
skarpet) I dalej będę miał skarpety. 
ANNA 
Kocham cię, kocham cię. Dla mnie przyniosłeś skarpety. 
WILK 
Nie przyniosłem ich dla ciebie. 
ANNA 
Jesteś najwspanialszym mężczyzną mojego życia. Kiedy potrzebuje skarpet, ty masz dla mnie 
skarpety. 
ANNA zaczyna chodzić po męsku, zachowuje się jak WILK. Od tego momentu staje się też bardziej 
zdecydowana, surowsza, a WILK stopniowo coraz bardziej uległy. 

WILK 
Co ty robisz? Ja się tak nie zachowuję. Zdejmij podkoszulek. 
ANNA 
Dobrze. 
ANNA ściąga koszulkę. Jest teraz w samych spodniach. WILK założył perukę. ANNA poprawia 
mu fryzurę. • 
WILK 
Możesz teraz poudawać mężczyznę? Możesz zrobić pompki jak mężczyzna? Ja też zrobię coś 

jak kobieta, jeśli chcesz. 
ANNA się waha, jakby się wstydziła. 

ANNA 
Ale będę mi cycki wisiały. 
WILK 
Musisz po prostu zapomnieć o tym, że masz cycki. Mężczyzna o tym nie myśli. 

ANNA robi pompki. 
WILK 
To teraz ja mogę coś zrobić, jak chcesz. 
ANNA 
Wysikaj się jak kobieta. Jak ja. 
WILK 
Tutaj? 
ANNA 
Tu. 
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WILK 
Na podłogę? 
ANNA 
Możesz do kubka. Patrz, tam jest tekturowe pudełko. Zmieścisz tam swojego kutasa? 
WILK 
Ja nie mam kutasa, ja mam cipkę. 
ANNA 
Wspaniale. 
WILK zaczyna przymierzać się do sikania. Waha się, jakby się wstydził. 
WILK 
Potem też coś zrobisz męskiego. 
ANNA 
Ja już zrobiłam. 
WILK 
Ale później zrobisz coś jeszae. _ ./ 
ANNA 
Ja już zrobiłam . Nie umiesz się bawić. Boisz się. Jak zwykle. Tchórzu! Sikaj! 
WILK 
Możesz się odwrócić? 

ANNA 
Nie. Ty patrzyłeś, jak ja robiłam pompki. Sikaj. 
WILK 
Tak sika kobieta?Tak? 
ANNA siada na krześle obok niego. WILK sika. Kiedy ANNA zdaje sobie sprawę, że on zrobił 
to naprawdę, czuje się zażenowana. Odchodzi, ubiera coś na siebie, ściąga spodnie. On stoi tyłem. 
ANNA 
Jesteś wstrętną kobietą. Ohydną. Jesteś wstrętny, ohydny. Boże, jesteś tak wstrętny, nie chcę 
być facetem. Jesteś wstrętny. Wytrzyj to. Idź po papier i wytrzyj to! Słyszysz, idź po papier 
i wytrzyj te szczochy, ty świnio. Jesteś wstrętny. Jesteś wstrętny i śmierdzący. Ja bym się nie 
zeszczała, jakbyś mnie prosił. Idź szybko po papier. Idź i: to posprzątaj. W życiu nie będziesz 
damą! Brzydki, taki brzydki. 
WILK 
Posikałem się. Jestem brzydki. Jestem taki brzydki. Mówi mi tak dalej. No to posikałem się 
jak kobieta. 
ANNA 
Wysusz się. Ściągaj majtki i wysusz tę mokrą, wstrętna dupę. Ściągaj majtki i wysusz dupę. 
Ściągaj majtki i wysusz dupę. Ściągaj majtki. Ty wstrętna, brzydka kobieto. Wysusz dupę. 
Wystaw dupę do suszarki. (WILK zaayna robić wszystko, co każe mu ANNA) Ręce na łóżku, gło
wa dalej. Patrz w moją stronę. Patrz na mnie. Patrz na mnie. 

WILK 
Nie, nie, nie. Nie mogę. 

Zrób mi zdjęcie. 
ANNA robi mu zdjęcia. 

WILK 
Boże, Boże, Boże. Ale nie dupę. Całą rzeźbę. Robisz zdjęcia mojej dupy, a chciałbym, żebyś 
robiła zdjęcia wszystkiego. 
ANNA 
Nie odzywaj się, nie odzywaj się, proszę cię. 

WILK 
Raz, dwa, trzy, znikasz ty. Widzisz to, co zrobiłaś? Widzisz to? Twój brat się zeszczał! Zeszczał 
się ze strachu, widzisz to? 
ANNA ma już dość tej gry. Chce, żeby ten wieczór już się skońaył. Nie ma w niej już żadnej emocji. 
ANNA 
Ściągnij perukę. 
WILK 
Niczego nie będę ściągał. 
ANNA 
Ściągnij . 
WILK wpada w szał WILK staje się wilkiem. 
WILK 
Nie, ty zniknęłaś teraz, NIEJA. Wytrzyj to. Wytrzyj te twoje szczyny. Szybko! Wytrzyj te szczyny. 
Masz wytrzeć te szczyny, bo cię zabiję. Wycieraj te szczyny, ty szmato, wycieraj, bo cię zjem. 
ANNA 
Jesteś piękny. Mój mały braciszek. 
WILK 
Moja mała siostrzyczka. Złośliwa, cyniczna. 
ANNA 
Złośliwy, cyniczny. 
WILK 
Złośliwa, cyniczna, ale silna. 
ANNA 
Złośliwy, cyniczny, ale piękny. Chciałbyś być taki silny. Jak ja chciałabym być taka piękna. 
WILK 
Jesteś piękna. 

ANNA 
Kocham cię, moja kobieto. 
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18. W MUZEUM FREUDA 
HANNA i SYN zwiedzają gabinet Freuda w Wiedniu. HANNA co jakiś czas czyta podpisy pod sprzę
tami w gabinecie. 
HANNA (czyta) .. 
„Powyżej zdjęcia Abu Simbel, które zajmowało centralne miejsce nad kanap~, w1~1ał_ portr~t 
Ernsta von Fleischl-Marxowa, z którym Fre~d przyjaźnił się podczas stażu w w1edensk1m szpi
talu; poniżej - reprodukcja Edypa i Sfinksa Jeana-Auguste'a-Dominique'a lngresa, po prawej 
stronie gipsowy odlew Gradivy z fragmentem papirusu zatkniętym w ramę''. . 
„Kanapa oraz krzesło, na którym Freud zwykł siedzieć, prowadząc ~nahzę. ~en układ mebli 
zaczął funkcjonować w 1934 roku, gdy Freud ze względu na postępujący zanik słuchu w pra-
wym uchu był zmuszony przestawić swoje krzesło''. . . . 
„Pomiędzy oknem a drzwiami do poczekalni wisiała seria litografii obrazow P. A. Brou1lleta 
Lekcja doktora Charcota w Sa/petriere, które łącznie z oknem oraz ze starooam1 Freud zawsze 
miał przed oczami, przeprowadzając analizę ze swojego krzesła''. • / 
SYN 
A może Hans chciał mieć dziewczynkę? 
HANNA 
O, tak. Dlaczego nie? 
SYN 
Uważał, że może mieć dziewczynkę? 

HANNA 
Przecież tylko kobieta może mieć dziecko.„Ale dlaczego ja nie mogę?" - pytał. 

SYN 
„Ponieważ dobry Pan Bóg tak urządzir'. 
HANNA 
„A dlaczego ty nie masz dziecka? Poczekaj, na pewno będziesz miał". No to tata _mógł sobie 
długo czekać. Ale Hans się upierał: „Przecież ja należę do CIEBIE" - nie rozumiał, ze to mama 
wydała go na świat. Nie rozumiał, że należał do mamusi i do tatusia. Ale ja, Hanna'. nalezałam 
tylko do niego. Nie do mamusi. Do niego, Hansa. Nie można mu było wytłumaczyc, ze jestem 
jego młodszą siostrą i że urodziła mnie mamusia. 
SYN 
Hans lubił tatusia? 
A może był na niego zły za to, że mama go lubiła i że spała z tatą, a nie z Hansem? 
HANNA 
Nie. 
SYN 
To dlaczego zawsze płakał, kiedy mamusia dawała tacie całusa? Tak mi mówiłaś. Bo był 
zazdrosny. 

HANNA 
Tak, to prawda. 
SYN 

HANS, DORA 

Gdyby Hans był tatusiem, co chciałby robić? 
HANNA 
Nic. 
SYN 
A co chciałby robić z mamusią? 
HANNA 
Nic. 
SYN 
No to dlaczego był zazdrosny? 
HANNA 

WILK 

Kiedyś, po śniadaniu, Mały Hans stał bardzo długo na balkonie. Stał tak i wyobrażał sobie, 
że Hanna jest na balkonie i że spada w dół. (siada na sofie) Kiedy Hans przestał bać się koni, 
zaczął snuć fantazję na temat „swoich" dzieci. Przed południem chodził ze wszystkimi swoimi 
urojonymi dziećmi do ubikacji. Najpierw on robił kupę i siusiu, a one patrzyły. Później sadzał 
je na klozecie i one robiły siusiu i kupę, a Hans podcierał im pupy papierem. Wiesz, dlacze
go? Bo tak bardzo chciał mieć dzieci. Jak już by je miał, to wszystko by im robił: sadzałby 
je na ubikacji, podcierał pupę, wszystko, co się robi z dziećmi. 
SYN 
A więc Hans myślał, że jest mamą? 
HANNA 
On naprawdę był mamą. 
SYN 
Rozmawiał z nimi? 
HANNA 
Kiedy nie wszystkie dzieci poszły do łóżka, niektóre sadzał na sofie, a niektóre kładł do wózka, 
a jeśli jeszcze jakieś zostały, znosił je na podłogę i kładł do skrzyni, a jeśli jeszcze jakieś były, 
to kładł je do innej skrzyni. 
SYN 
Myślę, że kiedy Hans siedział na nocniku i wychodziła kupa, to myślał sobie, że wydaje 
na świat dziecko. Wiesz, co się stało, jak przewróciły się konie omnibusowe? Przecież wóz 
wygląda jak skrzynia z dziećmi, a kiedy przewrócił się kary koń, to.„ 
HANNA 
„.tak jakby się dostało dziecko. 
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19. FIGURKA 
WILK 
Koniec mojej terapii zbiegł się z wybuchem pierwszej wojny światowej. W tym czasie często 
rozmawialiśmy z profesorem o niebezpieaeństwie, jakie wiąże się ze zbytnim przywiązaniem 
do terapeuty. W związku z tym Freud zwykł twierdzić, ie prezent od pacjenta na koniec leae
nia może przyczynić się, w geście symbolicznym, do zmniejszenia jego wdzięczności do tera
peuty, a w konsekwencji do bycia od niego niezależnym. Uzgodniliśmy więc, że dam mu coś 
na pamiątkę. Ponieważ znałem jego miłość do archeologii, prezentem, jaki wybrałem, była 
figurka Egipcjanki z infułą na głowie. Dwadzieścia lat później, oglądając „Timesa'; zobaczy
fem zdjęcie F~euda siedzącego przy swoim biurku, na którym stała moja Egipcjanka. Dla mnie 
symbolizowała ona całą moją terapię u Fre!lda, który sam zresztą nazywał mnie prawdziwym 
bohaterem psychoanalizy, jego ulubionym pacjentem: „Człowiekiem-Wilkiem''. 

_/ 

20. HANINA (HANS) 
HANNA 
W październiku 1906 roku przyleciał bocian. Kiedy Hans ujrzał mmie po raz pierwszy, był tak 
bardzo zaskoczony, ie nie umiem mówić. Myślał, że to ze względu na brak zębów. Dla nie
go byłam już dawno temu na świecie, jeszcze zanim się naprawdę pojawiłam. „Przecież była 
na świecie u bociana w bocianiej skrzyni" - mówił Hans. Jak przyszłam, byłam całkiem bia,
ła i miła. Jakby złotawa . Byłam mała jak młody bociek. Hans uważał, ie już gdy jechałam 
w skrzyni, umiałam chodzić i powiedzieć:„Anna''. 

SYN 
A co Hanna jadła w skrzyni? 
HANNA 
Wkładano mi chleb z masłem, śledzia i rzodkiewkę, a kiedy pojechałam, posmarowałam sobie 
chleb masłem i zjadłam pięćdziesiąt razy. Cały czas jadłam i nawet się nie odezwałam. Wypi
łam dwa duże garnce kawy, wcześnie rano wszystko było zjedzone, a nieczystości zostawiłam 
w skrzyni, listki z dwóch rzodkiewek i nożyk do rozcinania rzodkiewek; wszystko wyczyściłam 
jak królik. To ci dopiero. Wiesz, to, co ci opowiedziałam, to nieprawda. 
SYN 
Co jest nieprawdą? 
HANNA 
Wszystko. (stuka laską w trotuar) Powiedz mi, czy tam, pod spodem, jest jakiś człowiek ... 
no, pogrzeba11y„. czy też tacy ludzie są tylko na cmentarzu? 

SYN 
ludzi chowa się na cmentarzach. Hans cię lubił? 
HANNA 
O, tak, bardzo. 
SYN 
A może wolał, żebyś nie przyszła na świat, czy też milej mu było, że przyszłaś? 
HANNA 
Wolałby, żebym nie przyszła na świat. 
SYN 
Dlaczego? 
HANNA 

·· ....... „·· 

Przynajmniej bym tak nie krzyczała. On nie mógł znieść mojego krzyku. Skoro Hans wolałby, 
żeby mnie nie było na świecie, to znaczy, ie mnie nie lubił. Dlatego pomyślał sobie, że kiedy 
mama mnie kąpie, to mogłaby wypuścić mnie z rąk, a wtedy wpadłabym do wody ... 
SYN 
„.i umarła. 
HANNA 
Wtedy Hans zostałby na świecie sam z mamą. Ale grzeczny chłopczyk nie ma takich życzeń. 
Ale może o tym myśleć. 
SYN 
Ale to też niedobre. 
HANNA 
Skoro o tym myśli, to jest to dobre, bo może znowu o tym napisać do profesora, prawda? 
WILK 
Po co? Być może naprawdę sensowny był zwyczaj praktykowany we wczesnym okresie cywili
zacji, gdy zabierano starych ludzi na pustynie i pozwalano, aby umarli tam z głodu . 

21. MADONNA SYKSTYŃSKA 
PANDORA 
Kiedyś byłam z moim kuzynem w Dreźnie. Zaproponował, żebyśmy razem zwiedzili Galerię 
Obrazów Starych Mistrzów, ale ja chciałam iść tam SAMA. Zatrzymałam się przed Madonną 
Sykstyńską Rafaela. Nigdy wcześniej nie widziałam tego obrazu. Spędziłam przed nim dwie 
godziny w stanie cichego, rozmarzonego podziwu. 
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22. SESJA 2 
Scena zapisana na bazie improwizacji 

TERAPEUTA 
Jadła pani śniadanie? 
DORA 
Tak. 
TERAPEUTA 
Co pani jadła na śniadanie? 
DORA 
Płatki z owocami. Nie mogę za dużo jeść ostatnio ... Mam ściśnięty żołądek. Wstaję wcześniej 
niż zwykle, jakoś tak zwarłam się w sobie. Chyba bym zapaliła od razu. Mogę zapalić? Ma pan 
ognia? 
TERAPEUTA 
Zastanawiałem się, co pani odpowiem, kiedy mnie pani zapyta o1)apierosa, i pierwsze, 
co mi przyszło do głowy, to to, że powiem wyjątkowo - nie, ale z drugiej strony myślę sobie 
- dlaczego? 
DORA 
No słusznie, bo nie może być barier między nami... Tak od razu!ITo jest bariera! 
TERAPEUTA 
Z jednej strony bariera, a z drugiej strony jeżeli jedna strona nie chce, a druga strona chce 
palić ... 
DORA 
A co? Ma pan problemy z gardłem? Czy z psychiką? Chcę zapalić. Poproszę ognia. Bardzo pro
szę. Dzięki. Obudziłam się dziś rano i zanim siadłam do tego śniadania, poczułam, że mam 
żyletki w gardle. Zna pan takie uczucie? 
TERAPEUTA 
Znam. 
DORA 
Nawet nie w gardle, niżej, tu - w tchawicy. Jakby mi ktoś nawsadzał żyletek i to jest taki 
ból, że ... Myślę, że będę niezdolna do życia, do funkcjonowania, że po prostu to gardło będzie 
już tym miejscem, w którym się rozpadnę, a jak się rozpadnę, to może ktoś w końcu mnie 
zauważy. Dzwonił telefon, odebrałam i mówię, że nie mogę rozmawiać, że idę na terapię 
i że po pierwsze, nie mam czasu, po drugie, muszę zjeść śniadanie, a po trzecie, nie mogę 
mówić. A teraz odzyskałam tę mowę i nawet nie wiem, czy się cieszę. Bo jakaś się czuję taka 
sprawna! To znaczy taka zdrowa. 
TERAPEUTA 
A wcześniej się pani czuła niezdrowa? 

····•••·········· · •··· ·· · .. „ •• . ..•• . . „ ... . „ . • „ .. . ···••••· ·· · HANS, DORA WILK ( 4s „) 
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DORA 
Niezdrowa ... No niezdrowa się czułam i właściwie hmm ... Zna pan taki film Niebezpieczne 
związki? 

TERAPEUTA 
Tak. 
DORA 
Żyję w tym filmie, mam wrażenie. Od dziecka ... Jakbym żyła w filmie Niebezpieczne związki„. 
Teraz mam żyletki w gardle. 
TERAPEUTA 
A pali pani przed snem? 
DORA 
Tak. 
TERAPEUTA 
Dużo? 
DORA 
Nie. Cztery na wieczór. 
TERAPEUTA 
Ale przed samym snem? 
DORA 
Przed samym snem nie. Ale przebywam wśród dymu, palą wokół mnie. 
TERAPEUTA 
Kto? 
DORA 
Mój mąż pali. 
TERAPEUTA 
Lubi pani, kiedy mąż pali? 
DORA 
Tak. Zapach dymu mnie podnieca. 
TERAPEUTA 
W nocy? 
DORA 
T~k. Wys_tarczy sam zapach, nie o to chodzi, że muszę na niego patrzeć. W nocy też mnie pod
nieca. Wie pan, ze osoby nieszczęśliwe też mają życie seksualne? 
TERAPEUTA 
Tak? 
DORA 
Nawet jeśli go nie mają realnie, to je mają. Mają bardzo intensywne życie seksualne. Pan 
na pewno mi powie, że to jest wyładowanie napięcia. Ale to jest coś więcej . 
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TERAPEUTA 
Pani auje się osobą nieszaęśliwą? 
DORA 
Mhm. Jakbym była szczęśliwa, to bym tu nie przyszła . No chyba! 

.. ... ... .. . . . „„ ........•. ......... •........ . „ . .... . . .• • • .. 

TERAPEUTA . , 
Właściwie od tego chciałem zacząć - dlaczego pani tu przyszła, ale już dostałem odpowiedz. 
Bo jest pani nieszczęśliwa . 
DORA 
No. 
URAPEUTA 
I długo jest pani nieszaęśliwa? 
DORA 
Rok. 
TERAPEUTA 
Rok? 
DORA 
Trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt? Nie, jeszcze nie. Jeszaetyle nie żyję. Pan jest szczęśliwy? 
TERAPEUTA 
Teraz? 
DORA 
To głupie pytanie. Przepraszam, bo teraz tak z panem rozmawiam jak z mężczyzną, a nie jak.„ 
TERAPEUTA 
A nie jak? 
DORA 
Chodzi mi o takie szaęście niechwilowe, tylko takie głębokie szczęście. 
TERAPEUTA 
Głębokie szczęście. 

DORA 
Ręka mi się trzęsie. Czemu? Głębokie szaęście. To się nagrywa? 
TERAPEUTA 
Tak. 
DORA 
Czuję, że to się nagrywa. 
TERAPEUTA 
I jak się pani czuje w związku z tym, że to się 11agrywa? 
DORA 
Jakoś tak świąteanie. Będę w YouTubie? Na YouTubie! 
TERAPEUTA 
Nie wiem. Lubi pani· święta? 

.„.„.„„.„„.„„„„ . „„.„„„„„„„ .. „.„„ ... „.„„„„. HANS, DORA WILK 
DORA 
Bardzo, ale mogą być różne święta. Mogą być święta, kiedy nikt nikomu nie składa żyaeń. 

Wyobraża pan sobie takie święta, że nikt panu nie składa żyaeń? Jak byłam mała, to marzy
łam o tym, żeby nie było tego momentu, kiedy podchodzi się do najukochańszych , którym 
miałam tyle do powiedzenia. Że trzeba podejść, spojrzeć w oczy, powiedzieć te żyaenia, 
że to jest taka chwila skrępowania .. A teraz się pragnie tego momentu zbliżenia.„ Do pana„. 
TERAPEUTA 
Do mnie? 
DORA 
No gdyby pan sobie to wyobraził.„ Tylko użyłam takiej formy. Do mnie oczywiście, do mnie. 
TERAPEUTA 
A o jakiej bliskości pani mówi? Fizycznej? Psychianej? 
DORA 
Psychianej, ale„. Bliskość dla mnie jest czymś totalnym. Czymś, aym się obdarza drugiego 
ałowieka, czym się jest obdarzanym. No na przykład ja jestem„. no nie wiem, jak to powie
dzieć, ay to jest w ogóle możliwe, żeby wszystko skumulować w jednej osobie? 
TERAPEUTA 
Dąży pani do tego, żeby wszystko skumulować w jednej osobie? 
DORA 
Tak, do tego dążę. 
TERAPEUTA 
Dlaczego? 
DORA 
Bo zrozumiałam moje przemyślenia. I w końcu chcę być ayjaś. Chcę w końcu być ayjaś. Nie 
chcę być używana, przestawiana, podglądana. 
TERAPEUTA 
Przestawiana. Użyła pani słowa „przestawiana''. Czuje się pani jak mebel? 
DORA 
Tak. Tak. 
TERAPEUTA 
A jaki mebel? 
DORA 
Nakastlik. 
TERAPEUTA 
Może pani powtórzyć? 
DORA 
Nakastlik. 
TERAPEUTA 
Nakastlik. Dlaczego akurat nakastlik? 
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DORA 
Nie wiem, to było pierwsze, co powiedziałam, bez zastanowienia dlaczego. Nie wiem, 
co ma w sobie nakastlik. Nakastlik stoi przy łóżku. Nie wiem, może o tyfill pomyślałam. Może 
dlatego, że nie jest to wielki mebel'. Właśnie, czuję się mała. 
TERAPEUTA 
Mała, dlatego można panią przestawiać? Gdy była pani większym meblem, na przykład 
ogromną szafą, to .. . 
DORA 
Właśnie, to byłabym silna. Ja właśnie ju1ż jestem silna. To znaczy chcę być! Nie, nie jestem 
jeszcze. O czymś pomyślałam. 
TERAPEUTA 
O czym? 
DORA 
Ciągle mówi pan to, co ja napra.wdę 1111yśl.ę. 

TERAPEUTA 
A o czym ja teraz myślę? 
DORA 
No właśnie pan myśli, że „gdyby pani myślała o sobie lepiej, to by pani wybrała inny mebel". 
Nakastlik ma raptem jedną szufladę. 
TERAPEUTA 
Dlaczego pani uważa, że myślę tak jak pani,? 
DORA 
Bo wyraźnie daje mi pan tego znaki! 
TERAPEUTA 
Jakie znaki? 
DORA 
Jak można to inaczej czytać? "Gdyby pani była większa , to nie by/aby pani taka łatwa do posu
nięcia''. Oo przesunięcia (śmiech), ale to nie o to chodzi. Nie mówmy o fizyczności. 
TERAPEUTA 
A o czym? O czym tak naprawdę chciałaby pani ze mną porozmawiać? 
DORA 
Cały czas. mam wrażenie, że pan czyta w moich myślach. Ale to jest takie ~roste . Pani mAie 
oswoił z tym miejscem, więc ja, zaczęłam myśleć o tym, jak się czuję. Tak, jestem jakaś w poło
wie. Tak się czuję, że powinnam gdzieś wyruszyć. Gdzie można daleko wyruszyć? Dużo myślę 
o przeszłości. Przeszłość mnie przytłacza . Właśnie, przeszłość mnie pfzytłacza. Czuję się nie
odkryta. Nie umiem się odkryć tu i teraz. Bo wie pan, ja mam tak, że się czasem uspokajam, 
jak w coś na chwilę uwierzę, to rosnę, staję się silniejsza, więcej widzę, to poszerza się moja 
przestrzeń. Taki cyrkiel. Jakbym tak rękę wzięła o .. „ mam jednego dnia o tyle, mam przestrze
ni, potem drugiego dnia mam tyle, tej dobrej, energii, która mnie wzmacnia, która robi taką 
przestrzeń ... 

TERAPEUTA 
A jaką ma pani dzisiaj? 
DORA 
No właśnie nie wiem. Jezu, już się zagubiłam . 

TERAPEUTA 
Jak daleko dzisiaj jest ten cyrkiel odchylony? 
DORA 
Właśnie dość szeroko, bardzo nawet szeroko, dość szeroko nawet jak na mnie. W tym stanie. 
(rozwala płytę) Chciałam to zrobić od początku, jak tu przyszłam. Wie pan, że mi wywietrznik 
zamarzł? W łazience mam wywietrznik, takie śmigło. W wywietrzniku jest śmigło z plastiku. 
Ten plastik jest dość giętki, bo to śmigło robi wwww, nie? Jak się pociągnie, wyrzuca powie
trze z łazienki i ono w tej chwili, to śmigło. No i teraz zamarzło. I one są odchylone, jak są, one 
są zbudowane, jak są, jak ja włączam, to te zamarznięte śmigła, ten wiatraczek w wywietrz
niku robi yyyyy. Aż sąsiadka z góry mówi: 0Proszę pani, tam jakaś rura pani pęka, co tam się 
dzieje, jakaś tragedia u pani w tych murach. Pani dom wywali. Ludzie są bezdomni, płoną 
im domy, to tragedia!''. I płacze, bo to stara kobieta. Matka. Sąsiadka - matka. 
TERAPEUTA 
Sama mieszka? 
DORA 
Sama. 
TERAPEUTA 
Z dziećmi? 
DORA 
Nie, sama. Zamarznięty wiatrak jest narażony na to, że ktoś go tak ... On powinien być ciepły, 
giętki. Czy ja zniszayłam tę płytę? 
TERAPEUTA 
Chyba tak. 
DORA 
Jakoś nie mogę się tym zmartwić. Zachowuję się tak, jakby tu wszystko było dla mnie. 
TERAPEUTA 
Dobrze, że sobie to uświadamiamy. A gdyby pani mogła zadać jedno pytanie? Jedno pytanie, 
na które uzyskałaby pani prawdziwą odpowiedź. 
DORA 
Na mój temat? 
TERAPEUTA 
Na jakikolwiek temat. 
DORA 
Na temat, który mnie interesuje? 
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TERAPEUTA 
Jedno pytanie. Co tak naprawdę chciałaby pani wiedzieć? Mając świadomość tego, że uzyska 
pani jedną prawdziwą odpowiedź. 

DORA (kaszle) 
Kochasz mnie? 
TERAPEUTA 
Do kogo pani to powiedziała? Wróćmy do żyletek w pani gardle. Kasłała pani, potem powie
działa pani o mężQyźnie, a później zapytała:„Kochasz mnie?''. 
DORA 
Wie pan, od razu, jak sobie wyobraziłam, że zadaję to pytanie, to pomyślałam o mężczyź
nie. Nie pomyślałam o kobiecie. To niesamowite, że ja tak po odpowiedź, po najważniejsze 
to do mężczyzny. Całe moje życie takie było. Chcę być kochana, chcę być kochana ... Jak dłu
go można żyć bez miłości1? Co to znaQy? Że przesunę do nieświadomości wszystkie moje 
bóle, żale, do gardła je przesunę. Może ja wsuwam w gardło wszystko, co cierpię? Wsuwam 
to w gardło i. .. 
TERAPEUTA 
A dlaczego akurat w gardło? 
DORA 
Bo tam mnie boli. 
TERAPWTA 
Bo tam mniej boli? 
DORA 
Bo tam mnie boli. Ale może tam mniej boli? Tak, mniej boli. łam mniej boli, bo mózg już nie 
przyjmuje. 
TERAPEUTA 
DlaQego wkłada to pani akurat do gardła? Dlaaego nie chce pani tego wyrzucić gdzie indziej? 
DORA 
A ja nie wiem. Boli mlilie gardło. 

TERAPEUTA 
To z Qego ja mam panią wyleczyć? 
DORA 
Ale teraz się boję, że pan mi nie pomoże. Do tej pory się nie bałam, a terazsię boję, że pan mnie 
nie wyleczy. Teraz jak tak patrzę w pana oay, to mam takie seksualne myśli. 
TERAPEUTA 
Dlaczego nie chciała pani wypowiedzieć tych myśli? Przyjmijmy, że na tym będzie pol'e
gała dzisiaj nasza terapia. Może pani wypowiedzieć wszystkie słowa, które pani krążą po gło-
wie. 
DORA 
Wie pan co, jak ktoś się nawdychał tyle kłamstwa w życiu ... 

·· ......... ·· 

TERAPEUTA 
... ale gdyby pani teraz nie analizowała tych słów, które chciałaby pani wypowiedzieć. Niech 
pani sobie wyobrazi, że jest jak karabin maszynowy, który w msie kilku sekund jest w stanie 
wystrzelić kilkaset naboi. 
DORA (wyrzuca z siebie słowa) 
Nie wiem. Co ja mam panu powiedzieć? Kot. Być jak kot. Ciepły kot. Koty przed śmiercią pchają 
się ludziom na kolana, wie pan? 
TERAPEUTA 
Słyszałem. 

DORA 
I ja się tak pcham komuś na kolana. Koty żyją aż dwadzieścia lat. Ile można tego kota 
na kolanach trzymać? I ta sierść. Kot już później też jest taki przesuwany. Ale potem kot nagle 
pufff jednego dnia umiera i już wiemy, czemu on nam się pchał na kolana. Chciał się wepchać 
na kolana przed śmiercią. Ja czasem myślę o samobójstwie. O nie, nie, nie. Tak troszmkę 
myślę. Nie boi się pan, że myślę o samobójstwie? Teraz jakbym panu tworzyła problem. Niech 
pan mnie ratuje! Wyjdę stąd i popełnię samobójstwo, jeżel i pan mi nie powie, dlaaego mia
łabym nie popełnić. A pan patrzy na mnie i myśli: „Na pewno nie popełni tego samobójstwa". 
A to jest sekunda - uwolnię od siebie cały świat. Wtedy zobaQycie, QY byłam wam potrzeb
na. 
TERAPEUTA 
A jeżeli się okaże, ze nie była pani potrzebna? 
DORA 
A ja wiem, co się okaże? Przecież mnie już nie będzie. Ale nad samobójcą każdy się pochyli. 
Podpalę się na przykład. Podpalę się. Kobieta płonąca . Płonąca kobieta. Wtedy wszyscy 
zobaczą, że płonę. A czemu ktoś nie podejdzie i nie powie: „Przecież ty płoniesz! Palisz się!''. 
A dlaczego wy macie taką łatwość? Wy! MężQyźni! Wie pan co, tak przechodzę łatwo ze spraw 
prywatnych na sprawy społeczne, zauważył pan? Właściwie to mnie to bardzo interesuje. 
Mogłabym być politykiem. 
TERAPEUTA 
Zauważyłem, że przy każdej zmianie tematu bawi się pani włosami. 

DORA 
Tak? 
TERAPEUTA 
Lubi pani bawić się tak włosami? 
DORA 
Marilyn Monroe międliła swoje piersi, a ja międlę moje włosy. Często międlę moje włosy. Gło

wa mnie rozbolała . Straszenie mi wolno z panem czas leci. 
TERAPEUTA 
Wolno? 
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DORA 
A niech pan sprawdzi, czy minął już aas. Może pan sprawdzić? 
TERAPEUTA 
Zaaęliśmy piętnaście po ... 
DORA 
Chciałbym, żeby pan mnie klepnął w pupę. Gołą. 
TERAPEUTA 
Czy to są te myśli, których nie chciała pani wypowiedzieć? 
DORA 
Teraz je wypowiedziałam. 

TERAPEUTA 
Dlatego, że końay się nam czas? Czuła pani teraz taką odwagę, bo sądzi pani, że i tak nic 
z tego nie będzie? 
DORA 
~eraz s~bie dokład~i~_wyobraziłam, ż.e to mogł?by _być takie ukaranie ."1.J'!e _za coś-, Myśl o tym, 
ze powmnam pomesc cielesną karę, iest podmecaiąca . To moze me powm1en byc pan. To nie 
o pana przecież chodzi. 
TERAPEUTA 
A o kogo? 
DORA 
No ... (kaszen To nadl aym będziemy pracować na następnym spotkaniu? 

23. PIELĘGNIARKA 

PANDORA 
Nazywam się Pandora. Freud długo modlił się do bogów, aby zesłali mu nowego pacjenta. 
Sześć miesięcy później pojawiłam się ja. Jestem więc darem od bogów. 
Merano to szpital. Mera no to umieralnia. Papa nie jest już papą . Nachylam się nad jego łóżkiem, 
żeby poprawić mu poduszkę, i słyszę jego płytki, rzężący oddech. Mój ojciec chorował od szó
stego roku życia. Od urodzenia widział tylko na jedno oko, a w młodości zaraził się syfilisem. 
Zaręaył się w wieku dwudziestu sześciu lat, ożenił w wieku dwudziestu ośmiu i wkroczył 
w pożycie małżeńskie z zaawansowaną chorobą . Mając 30 lat, zachorował na gruźlicę. Później 
doszło do odklejenia się siatkówki w zdrowym oku. 
Papa leży w wyciemnionym pokoju tygodniami, aż następuje cud: jego genetyanie „ślepe" 
oko zaayna stopniowo widzieć, gdy funkcjonujące zaayna chorować coraz bardziej. Myję 
go, czeszę, przycinam mu brodę, zmieniam bieliznę. Jest zbyt słaby, żeby to zrobić to sam. 
Dlaczego ja? Tęsknię za naszym mieszkaniem na Praterze. Kiedy byłam mała, Prater byl 
ogromnym, dzikim parkiem, w którym wciąż jeszae można było spotkać stado jeleni. 

24. HOTEL 3 
ZŁY CZAS 

WILK 
Opróa południowej, jakby trochę portugalskiej urody Teresy było coś jeszcze, co sprawiało, 
że była dla mnie tak szczególnie podniecająca. Marcel Proust w Miłości Swanna pisze, 
że Swann był pod wrażeniem podobieństwa Odetty do Sefory, namalowanej przez Botticelle
go w Kaplicy Sykstyńskiej. To podobieństwo olśniło Swanna i sprawiło, że znalazł dla Odetty 
miejsce w swoim świecie marzeń. Utwierdził się w przekonaniu, że jego wybór był wybo
rem właściwym, bo zgodził się z jego standardem estetyanym. Byłem poruszony przez coś 
podobnego. Zawsze podziwiałem twóraość Leonarda da Vinci, szaególnie portret kobiety 
z ciemnymi włosami, La belle ferronniere. Odkryłem głębokie podobieństwo między tym por
tretem i Teresą. Było to podobieństwo, które pozwoliło mi na miłość do Teresy zgodnie z moją 
tendencją do artystyanej sublimacji. Jakiś czas później sama Teresa opowiedziała mi, jak 
to się stało, że ma portugalskie korzenie - jej prababka poślubiła Portugalczyka. Portugalczyk 
podobno zginął w pojedynku, a prababka wraz z córeaką wróciły do Niemiec. 
Od naszej emigracji z Rosji stan Teresy zatrważająco się pogorszył. Pamiętam, że czasem stała 
naprzeciwko dużego łóżka w naszej sypialni i powtarzała : „Jestem stara i brzydka". Próbowa
łem ją przekonać, że to nieprawda, że ma ledwie widoczne małe zmarszaki, zdrową skórę 
i właściwie wygląda na dużo młodszą, niż jest w rzeaywistości . Stopniowo.traciła jednak 
kontakt z otoaeniem, nawet nie chciała, abyśmy odwiedzali tych kilku przyjaciół, którzy nam 
zostali w Wiedniu. Nie chciała ich też zapraszać do nas. 
Wraz z poaątkiem okupacji hitlerowskiej rozpoczęły się oczywiście wszelkiego rodzaju prze
śladowania Zydów. Z tego powodu żydowscy mieszkańcy Wiednia zaczęli panikować. Rozpo
aęła się fala masowych samobójstw. Któregoś dnia Teresa i ja rozmawialiśmy o tym i Teresa 
poayniła uwagę, że dużą niesprawiedliwością jest uznawać Żydów za tchórzy, skoro tylko 
oni są na tyle odważni, by popełnić samobójstwo. W przeciwieństwie do nich to chrześcijanie 
są tchórzami, których na to nie stać. Było dla mnie jasne, że Teresa uważała samobójstwo 
za śmierć heroianą. Zawsze gloryfikowała samobójstwo. Z drugiej strony propozycja, któ
rą mi złożyła parę dni później, wydawała się złowieszaa . „Wiesz, co zrobimy?" - zapytała . 

„Co takiego?''. „Odkręcimy gaz". „Skąd ci przyszedł do głowy ten szaleńay pomysł? Nie jeste
śmy Zydami!''. Teresa spuściła wzrok i zaczęła mówić o aymś innym, jakby nigdy nie padły 
powyższe słowa. 

Ostatni dzień marca 1938 roku był najgorszy w moim życiu . Wtedy wydarzyło się coś, co uzna
wałem za nieprawdopodobne - gdy byłem w pracy, Teresa rzeaywiście odkręciła gaz. Czemu 
Teresa mi to zrobiła? Była jedynym pewnym elementem mojego zmiennego życia . Jak mam 
teraz żyć bez niej? Pamiętam bardzo dobrze, jak wiele mnie kosztowało, by wrócić do domu 
i wybrać garnitur na pogrzeb. Zapytano mnie, ay chciałbym, aby trumna została otwarta. 
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Zgodziłem się. Gaz nadał twarzy Teresy niezwykłą świeżość - jej poliaki były delikatnie różo
we. Wyg·lądała jak bardzo młoda koroieta, która ~o prostu spokojnie zasnęła. Dwa miesiące 
później pojechałem odwiedzić brata Teresy - Josefa. Okazało się, że Teresa zmyśliła opowieść 
o swoim portugalskim pochodzeniu. Wtedy przypomniałem sobie dziwny wzwk, jakim obda
rzyła mnie Teresa, gdy mówiłem, że przecież każdy bardzo łatwo będzie mógł sprawdzić jej 
aryjskie pochodzenie, korzystając z archiwów jej rodzinnego miasta -Wiirzburga. 

BÓG-GÓWNO 
WILK leży na stole do masażu i jest masowany. Wchodzi ANNA w stroju z 7905 roku. 
WILK 
Moja matka była pierwszą osoba, która nauczyła mnie czegokolwiek o religii . Największe 
wrażenie robiło na mnie wszystko, co dotyczyło cierpienia Chrystusa na krzyżu. Stawałem się 
coraz bardziej pobożny. Czułem, że muszę się długo modlić przed zaśnięciem i nieskończenie 
długo żegnać się znakiem krzyża - wspinałem się na fotel i składałelJ1 pobożne pocałunki 
na każdym świętym obrazie, jaki wisiał w pokoju. A potem, byłem wtedy jeszcze dzieckiem, 
gdy tylko pomyślałem„Bóg'; za chwilę musiałem pomyśleć„świnia" albo„gówno". Bóg-świnia,. 
Bóg-gówno. Za każdym razem, jak zobaczyłem końskie gówno na ulicy, musiałem natych
miast pomyśleć o Trójcy Świętej. 
ANNA 
Ty jesteś„dzieckiem szczęścia". 

WILK 
Dlaczego, skoro Bóg jest tak potężny, ukrzyżowanie jego syna było konieczne? 
ANNA 
Tobie nic złego nie może się stać. 

WILK 
Anna, dlaczego, pomimo boskiej wszechmocy, jest tak wiele zła na świecie? 
ANNA 
Urodziłeś się w aepku. 

ANNA, TY NIE ŻYJESZ 
WILK 
Anna, wtedy w porcie w 190S roku widziałem cię po raz ostatni. Zażyłaś rtęć i nikomu o tym 
nie powiedziałaś. Przez dwa dni cierpiałaś z powodu silnego bólu. Wezwałaś lekarza. Odra
towano cię . I wtedy bardzo zachciało ci się żyć. Ale po dwóch tygodniach miałaś atak serca 
i umarłaś. 
A ja sobie pomyślałem:,.Teraz jestem jedynym dzieckiem, teraz ojciec może kochać tylko mnie". 

·· ....... ·· 

25. STREFA ROSYJSKA 
WILK 
Pewnego dnia sierpnia 1951 roku udałem się na przedmieścia Wiednia, na łąki niedaleko 
kanału, żeby malować. Zobaczyłem budynek fabryki, która niegdyś była największą w Austrii 
piekarnią. Widok ten przypomniał mi moje dzieciństwo w Rosji. Owładnęła mnie nostalgia. 
Nagle mój pędzel złamał się - to był zły omen. Wtedy podeszli do mnie rosyjscy żołnierze . 

Wszedłem w strefę rosyjską. Byłem tak nieostrożny tylko dlatego, że myślami byłem w prze
szłości, a nie w teraźniejszości. 
Zaczęło się przesłuchanie ... A oni wiedzą, jak ci zadawać pytania, jak cię torturować, jak cię 
złamać.,.Jak to możliwe, że prawdziwy Rosjanin może pracować przeciwko swojej ojczyźnie?''. 
Podejrzewali mnie o szpiegostwo. Starałem się im wytłumaczyć, że malowałem dla przyjem
ności - nie zrozumieli mnie. Byłem przepytywany przez dwa i pół dnia. Z każdą chwilą coraz 
bardziej traciłem wiarę w siebie. Czułem potworną winę, jakbym naprawdę był szpiegiem ay 
kryminalistą . Cierpiałem od ciągłego bólu głowy. 
Powiedziałem im, że mogę pokazać inne moje obrazy. Wtedy zobaczyliby, że malowanie 
to moje wrodzone zamiłowanie . Myślałem, że każą mi wrócić następnego dnia, ale powie
dzieli mi, że mam się stawić za dwadzieścia jeden dni. Czy wyobrażacie sobie, co dla mnie 
oznaaał tak długi czas oaekiwania? Zacząłem cierpieć na manię prześladowaą, wydawało 
mi się, że wszyscy ludzie na ulicy ciągle się na mnie patrzą i rozmawiają o mnie. To aekanie 
było po prostu koszmarem. Schudłem pięć kilo. 
Gdy zjawiłem się tam po trzech tygodniach, nikt nie pamiętał o mojej sprawie. Właściwie 
dopiero po upływie wielu miesięcy uwierzyłem, że niebezpieczeństwo jest zażegnane. Po tym 
zapytałem Frau Doktor, czy uważa, że moja nerwica sprawiła, że potraktowałem ten incydent 
tak poważnie? 
Fra u Doktor odpisała : (czyta list) „Cóż mogę odpowiedzieć? Rzeaywiście była realna podstawa 
dla Pana lęku. Żadna normalna osoba nie martwiłaby się tak bardzo tą sytuacją. Być może 
ten strach został wzmocniony przez Pana nerwicę . Chciałabym opowiedzieć Panu o jednym 
z moich pacjentów, u którego nerwica zmniejszała jego lęk w podobnych sytuacjach zagroże
nia. Człowiek ten był młodym polskim Żydem, który przeżył całe piekło drugiej wojny świa
towej bez najmniejszego usmerbku, prawdopodobnie tylko dlatego, że jego nerwica podpo
wiadała mu ciągłe zmiany miejsca oraz ciągłe zmiany tożsamości - on bezaelnie podszywał 
się pod swoich wrogów''. 

Aśka Grochulska i Michał Borczuch 
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+ Studentka V roku dramaturgii na Wydziale Reżyserii Drania;{! w krakowskiej Pań
stwowej Wyższej Szkole Teatralnej (indywidualny tok studiów). Studiowała filozofię i wiedzę 
o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była asystentką Michała Borczucha (Werter 
wg Johanna Wolfganga Goethego w Starym Teatrze w Krakowie, 2009) oraz Jerzego Stuhra 
(Giganci z gór Luigiego Pirandella, spektakl dyplomowy PWST w Kra~owie, 2009). Dramaturż
ka i autorka scenari~sza przy Nadobnisiach i koczkodanach Stanisława Ignacego Witkiewicza 
w reżyserii Adama Nawojczyka (spektakl dyplomowy PWST w Krakowie, 2010), Poszerzeniu 
pola walki wg Mid\ela Houellebecqa w reż. Tomasza Węgorzewskiego (Teatr Dramatyczny 
m.st. Warszawy im. G. Holoubka, 2010), Hamlecie Williama Shakespeare'a w reż. Jana Peszka 
(spektakl dyplomowy PWST w Krakowie, 2010) i Hamlecie W. Shakespeare'a w reż. Cezarego 
Tomaszewskiego (spektakl dyplomowy PWST w Krakowie - Wydziału Teatru Tal\ca w Byto
miu, 2010). Koordynatorka (wraz z Barbarą Hanicką) projektu „Dramaturg/Kurator/Story
teller" oraz (wraz z Igą Gańczarczyk) projektu miejskiego „Akcja Forum". Kuratorka (również 
z B. Hanicką) wystawy Opowieść. Przebudowa w krakowskim Muzeum Książąt Czartoryskich 
(2011 ). W roku 2010 otrzymała stypendiurm Małopolskiej Fundacji Sty~endialnej Sapere Auso 
za działalność artystyczną. 

+ Reżyser, scenograf, współautor scenariu
szy. Ukończył Wydział Grafiki w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie oraz Wydział Reżyserii Dramatu w krakowskiej Państwowej Wyższej 
Szkole Teatralnej. Asystent Kazimierza Kutza (Pieszo Sławomira Mrożka, Stary Teatr w Krako
wie, 2003), Pawła Miśkiewicza (Niewina Dei Loher, Stary Teatr w Krakowie, 2004) i Krystiana 
Lupy (Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusa Mozarta, Theater an der Wien w Wiedniu, 2006). 
Wyreżyserował KOMPOnenty Małgorzaty Owsiany (Stary Teatr w Krakowie, ,2004-2005), 
Wielkiego człowieka do małych interesów Aleksandra Fredry (Stary Teatr w Krakowie, 2005), 
Ciemno wszędzie Pawła Sali (Stary Teatr w Krakowie, 2005), Leonce'a i Lenę Georga Blichnera 
(Teatr Dramatycznym.st. Warszawy, 2007), Lulu Franka Wedekinda (Stary Teatr w Krakowie, 
2007), Wieczór sierot wg Króla Maciusia I, Króla Maciusia na bezludnej wyspie, Dziecka salonu 
i Pamiętnika Janusza Korczaka (koprodukcja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi i Sto
warzyszenia na rzecz inicjatyw twórczych FABRYKA, 2008; wyróżnienie za scenariusz, XXXIV 
Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska'; 2009), Portret Doriana Graya wg Oscara Wil
de' a (TR Warszawa, 2009), Wertera wg Johanna Wolfganga Goethego (Stary Teatr w Krakowie, 
2009). Co chcecie albo Wieczór Trzech KróliWilliama Shakespeare'a (Teatr im. J. Kochanowskie
go w Opolu, 2010; wyróżnienie, XIV Festiwal Szekspirowski w Trójmieście, 2010), Metafizykę 
dwugłowego cielęcia Stanisława Ignacego Witkiewicza (TR Warszawa, 2010) oraz Brando. 
Miasto. Wybranych wg Henrika Ibsena (Stary Teatr w Krakowie, 2011). W warszawskim Insty
tucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego przygotował spektakl-wykład Zawisza Czarny Juliusza 
Słowackiego w ramach całosezonowego projektu „Słowacki . Dramaty wszystkie" (2009). Jest 
jednym z założycieli Forum Obywatelskiego Teatru Współczesnego (listopad 2009). 
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~zastępca dyrektora naczelnego: REMIGIUSZ LENCZYK, główna księgowa: JADWIGA ZGRZEBNICKA, 
sekretarz litemki: JAROSŁAW MINAŁTO, asystentka kierownika literackiego: ALICJA SZUMAŃSKA, czynne 
poniedziałki : KASIA MAJEWSKA, kierownik działu marketingu: HANNA FRANKOWSKA-JAKUBIEL, eduka
cja teatralna: NINA KARNIEJ, ALEKSANDRA DZIURA (urlop wychowawczy), główny specjalista ds. organi
zacji pracy artystycznej: ALEKSANDER RUDKOWSKI, specjalista ds. impresariatu: EWA SIWEK, specjalista 
ds. organizacji wyjazdów zagranicznych: MAGDALENA PŁYSZEWSKA, KATARZYNA MARKOWICZ (urlop 
wychowawczy), grafika i strony internetowe: NATALIA KABANOW, MICHAŁ MATOSZKO, PIOTR SARAMA, 
informatyczka: AGNIESZKA MAJEWSKA, asystentka dyrektora: ANNA WOJCIECHOWSKA, sekretariat: EWA 
KOZŁOWSKA, główny specjalista ds. kadr: JOLANTA KLIER, specjalista ds. zamówień publicznych: IZABELA 
KOŁODZIEJ, radca prawny: EUGENIA FRANIECZEK, archiwum i biblioteka: ELŻBIETA MAŁECKA, kierownik 
działu administracyjnego: TADEUSZ TWOREK, kierownik działu technicznego: ANDRZEJ FIUTEK, zastępca 
kierownika działu technicznego ds. produkcji kostiumów i obsługi sceny: JADWIGA ZIEMIŃSKA, kostiumy 
i rekwizyty: KRZYSZTOF CICHOCKI, specjalista ds. technicznych: JACEK CIMICKI, kierownik sekcji garderobia
nych: ANNA DOBOSZ, zaopatrzenie: MAREK KURC, główny brygadier scen Teatru Polskiego: ADAM BURA
CZEK, brygadier Sceny Kameralnej: MAREK STAPKIEWICZ, brygadier Sceny n Swiebodzkim: MIECZYSŁAW 
PASKA, inspektor widowni Sceny im. Jerzego Grzegorzewskiego: JÓZEF OGONOWSKI, inspektor widowni 
Sceny Kameralnej : BEAlA KURZYCA, inspektor widowni Sceny na Świebodzkim: AGNIESZKA TIUTIUNIK 
•• kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: EWA ZDANIEWICZ, krawieckiej męskiej: GRZEGORZ RAGAN, perukarskiej: MATEUSZ 
STĘPNIAK, szewskiej: JERZY PORZYCZEK, modelatorskiej i malarskiej: PIOTR DYBNER, stolarskiej: TOMASZ 
JASZCZYŃSKI, tapicerskiej: JERZY RAGAN, ślusarskiej: LESZEK NOWAK, elektroakustycznej: TOMASZ 
ZABORSKI, elektrotechnicznej: DARIUSZ BARTOŁD 

~specjalista ds. public relations: KINGA WOŁOSZYN-ŚWIERK 
tel. kom. (+48) 502 52 29 77 
kinga. woloszyn@teatrpolski.wroc.pl 

TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU 
• SCENA IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO 

ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław 

centrala -tel. 7131607 OO 

sekretariat-tel. 7131607 01-02 

faks 7131607 03 

kasa - tel. 7131607 80 

sekretariat@teatrpolski.wroc.pl 
www.teatrpolski.wroc.pl 
www.tpl.wroc.pl 

• SCENA KAMERALNA 
ul. świdnicka 28 

tel. 7131607 52 

• SCENA NA ŚWIEBODZKIM 
pl. Orląt Lwowskich 20c 
tel. 71 341 29 54 

kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzinach: 11 :00-14:00 i 15:00-19:00 
w niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem 
kasa biletowa Sceny na Świebodzkim czynna tylko dwie godziny przed spektaklem 

• informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dział marketingu 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 

tel. 7131607 77-78 
e-mail:marketing@teatrpolski.wroc.pl 

bilety@teatrpolski.wroc.pl 

··································································································· 

DOLNY 
SLĄSK 

INSTYTUCJA KULTURY 
SAMORZĄDU . 

WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKI EGO 

··································································································· 
teatr jest członkiem Unii Polskich Teatrów • 

··································································································· 

koncepcja programu - AŚKA GROCHULSKA 

redakcja programu - JAROSŁAW MINAŁTO, PIOTR RUDZKI 

opracowanie graficzne programu i projekt plakatu - NATALIA KABANOW 



~t JT IVI Pni~·m!·~1 ~- li •w-ttU„.au ~ "" ..rr 

2016 ~ 

.~ lg~tą o I ~ 11111'1 [1!1 
-~·-- :J:: 

;.„ 

L piko d/a!tudenta.PI 
TU ,VROCLA\Yi_", wroclaw.pl 

onetpl 
_,/ 

• • kulturaonlme pl lrlłOć)~~~!~ 

+ KRONO ,„ 11 ••O•Q G•O"• 

c' MPICWROCtAw 

rEnorna ~ ARKADY 
WROCŁAWSKIE 

empik NFM l m_~-2,!!lAWROCtAWSKA 

\IE~K 
Bl!R ll/t11dl!RIJ!ibl{I 

---.. 

-amm 



WWW.TERTRPOLSKI.WROC.PL 
WWW.TPL.WROC.PL 


