


KOLACJA 

SCENY: 

Przyjęcie 

li Deja vu 

Ili Pierwsze wywołanie Waldemara 

IV Drugie wywołanie Waldemara 

• V Penetracja Waldemara 

VI Pieta 

VII Strych 

VIII Szal 

IX Madame Morte 

X Rozbicie kompozycji 

XI Epilog 

Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest absolutnie przypadkowe. 



TEATR ZAWIESZENIA 

Trwam, otoczony wokół swym życiem, zanurzony w swoim istnieniu. Tak 

bardzo otoczony, zanurzony w jednorodności trwania, że gdy chcę dotknąć 

istotnym poznaniem jego materii, nie znajduję żadnego ostrego konturu, na 

którym mógłbym się oprzeć, od którego mógłbym się odbić. 

Oczywiście wiem dobrze, na czym można się oprzeć. 

Dotknąć istnienia mogę przez dotknięcie nieistnienia, a właściwie konturu 

granicznego między tymi stanami. 

Dotknąć materii bycia sobą mogę przez dotkn i ęc i e linii granicznej, za którą 

soba być przestaję. 

Tak „. Nie wiem, czym jest istnienie, wiośnie dlatego, że ISTNIEJĘ. Oczywiście 

żyję, stykam się z zewnętrznością. Ta podstawowa linia graniczna rysuje się 

aż nadto wyraźnie. Uczestniczę, a właściwie przyglądam się cudzym narodzinom 

i śmierciom. Ten udział prowadzi wyobraźnię w rejony, które ona chce na swój 

użytek przybliżyć i przekroczyć. Ale proceder ten unaocznia świadomości naj

dotkliwiej, jak bardzo zanurzony jestem w mater i ę, z której SAM JESTEM -

ujęty w nieskończenie odległe ramy NARODZIN i ŚMIERCI. Oto przychodzą 

z tych rejonów mgliste wspomneinio i przeczucia, które zdoją się być spoza 

tych gronie. Nieważne, że jest to przeze mnie wywołane złudzenie. One, jak 

nic innego, przybliżają mi możliwość OBCOWANIA Z GRANICĄ. 

A granico bycia SOBĄ? 

Oto budzę się z półsnu w nieznanym miejscu i nagłe, no przeciąg chwili, 

która wydoje się przerażająco długo - bo ma swój czas niezależny - nie tylko 

nie wiem gdzie jestem, ole nie wiem również KIM JESTEM „. NIC „. żadnego 
wspomnienia, imienia oni nazwisko, żadnego z tych drobnych elementów, które 

składają się na to, że istnienie jest MOIM ISTNIENIEM. Czuję tylko NAGIE, 

BEZIMIENNE ISTNIENIE. I to istnienie się boi. Jest w panicznym l ęku, że strato 
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czegoś, czego ma teraz tylko mgliste wspomnienie, jest nieodwołalna. Po 

chwili lęk wyławia jeden szczegół, a wraz z nim wszystkie inne. Teraz można 

szybko powrócić da tamtej chwili - OBCOWAN IA Z GRANICĄ - zbliżenia do 

granicy. Zapowiedź zetknięcia, po którym powrót do SIEBIE był tylko JEDNĄ 

Z MOżLIWOSCI. A jakie mogły być inne możliwości? „. W każdym razie jedy

nie POWRÓT umożliwił penetrację tego zdarzenia odzyskaną świadomością 

siebie. 

W rejonach pogranicza kształt i rytm istnienia stoją się jakby uchwytne. 

Wyłaniają się również nowe, właściwe zmysły dotyku - pulsowanie lęków 

i euforii dotąd nieznanych. One wydobywają kontury w nadchodzącej prze

strzeni, one namocują ukryte miejsca w głębinach jaźni. Raz wydobyte stają 

s i ę nieodłącznym elementem, źródłem wyobraźni. 

Teraz nie mogę już czekać na przypadek, no impulsy zewnętrzne - wspom

nienie pociąga mnie magnetycznie w rejony graniczne. Uczę s i ę prowokować 

te zbliżenia. · Wciągom w te prowokacje otaczającą mnie rzeczywi stość i ota

czających mnie ludzi. Stwarzam TEATR. 

Teatr powstaje w wyniku świadomej ingerencji w KSZTAŁT SWEGO BYCIA, 

w PARTNERA - przez manipulowanie wzajemnym kontaktem, deformowanie 

go, kierowanie w nowe rejony; obserwowanie wyniku tych manipulacji. Raz 

zainicjowany TOCZY SIĘ. Jestem inspiratorem teatru i jego widzem. 

Manipulacji mogą podlegać również' kategorie kontaktu - przestrzeń 

czas. Teatr zaprowadzony w rejony graniczne staje się ich medium. 

TEATR ZAWIESZENIA. Poprzez manipulacje czasem pojawia się szanso WIELO

KROTNOSCI. Momenty ZBLIŻENIA, które w życiu umykają no skutek pospiesz

nej jednorazowości, teraz - w teatralnej rzeczywistości modelowej - można 

powtarzać wielokrotnie. Można dokonać próby PRZEKROCZENIA GRANICY 

i POWROTU. 
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„Aktor teatru trwania kołysze się na tej granicy, przekraczając ją wielo
krotnie w tę i tamą stronę" . 

Teatr zawieszenia - przez przek roczenie granic tożsamości próbuje pe
netrować KSZTAŁT TOżSAMOSC I. 

Teatr uprawiany przez bohatera może stać się po prostu teatrem -

TEATREM DLA WAS. Teatr uczepiony kontaktów ludzkich, wyłoniony z tęskno
ty i niejasnych pragnień bohatera, który bohater kreuje dla SIEBIE, oglądany 

przez was - może stać się PRZEDSTAWIENIEM. 

Proponuję wam właśnie takie przedstawienie. Ono oczywiście zbl i ża się 

do granic teatru, do niebezp iecznych granic sztuki. Proponuję wam otarcie 

się o artystyczne i intelektualne kuglarstwo, przedstawienie podobne do sean

sów dwuznacznych, szarlatańskich i pokątnych „ . Ale i tu pojawia się szansa : 

sztuka w rejonach granicznych staje się niemal automatycznie autotematyczna. 

Dotykając granic sama określa swój kształt, penetruje swoją istotę „. jak wi

dzialność brzegu po długiej podróży morskiej pozwa la przy jego pomocy znowu 

okreś l ić MATERIĘ WODY, która mogla być nieskończenie wszystkim kiedy była 

dookoła i była ty lko ona. 

Krystian Lupa 
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Alfred Kubin 
OCZYSZCZONE POZNANIE 

Czego się przede wszystkim nauczyłem - to cenić wartość indolencji. Zdo

bycz ta to d la ruchliwego człowieka praca calego życia. Ale jeżeliś raz zaznał 
jej słodyczy, to już jej, mimo ciągłej walki, przez cale życie nie poniechasz . 

Tak i ja próbowałem więc teraz godzinami wpatrywać się skupiony w kamie

nie, rośliny, zwierzęta i ludzi. Oko mi się przy tym zaostrzyło, jak zaostrzone 
miałem już węch i słuch. Teraz nadeszły wielkie dni. Odkryłem nową stronę 

Swiata Snu. Wyczulone zmysły jęły stopniowo wywierać wpływ na aparat my

ślowy i przekształcać go. Uzyskałem zdolność do zaskakującej formy zdumienia. 

Wyrwany bowiem z powiązań z innymi rzeczami, nabierał każdy przedmiot 

nowego znaczenia. Że takie ciało z wieczności dociera aż do mnie, przypra

wialo mnie 0 dreszcz. Samo istnienie, takie, a nie inne istnienie, było dla mnie 

cudem. Pewnego dnia, nad jakąś muszlą, olśniła mnie nagle pewność, że jej 

egzystencja nie jest wcale tak prostacka, jak mi się dotychczas zdawało. Tak 

stało się niebawem ze wszystkim: z całym światem. Najsilniejsze doznania 

zdarzały się początkowo przed zaśnięciem lub zaraz po przebudzeniu, a za

tem, gdy ciało było znużone i życie we mnie w stanie przyćmienia. Trzeba 

było stwarzać z wolna, z wolna świat - nie zawsze żyjący, i to wciąż od nowa. 

Coraz wyraźniej odczuwalem wspólną wi ęź we wszystk im: Wymienne stały 
się dla mnie barwy, wonie, tony i wrażenia smakowe. I wtedy pojąłem: świat 
to jest siła wyobraźni. Wyobraźnia - i siła. Wszędzie, dokąd szedłem, cokol

wiek robiłem, starałem się wzmocnić swoje radości i cierpienia, a potajemnie 

śmiałem się z obu tych stanów. Bo teraz wiedziałem już przecie na pewno -

że ruch wahadłowy w obie strony oznacza równowagę. Właśnie przy najdal

szych i najgwałtowniejszych wahaniach może się ona najbardziej dotykalnie 

przejawiać. 
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Raz widz i ałem świat niby cudnie kolorowy kobierzec, zaskakujące przeciw

s l a~J ienia łączyły się wszystkie w jedną harmonię . Innym razem mogłem ogar

ną c niezmierzony filigran form. W ciemności otaczał mnie poszum organowej 

symfon ii tonów, w której patetyczne i subtelne głosy przyrody uzupełniały si ę 

tworzac wyraźne akordy. Tak, łowiłem lunatycznie zupełnie nowe wrażenia . 

Pam iętam, że pewnego ranko wydawałem się sobie ośrodkiem elementarnego 

systemu liczbowego. Czułem się abstrakcyjny, jako punkt chwiejnej równowag i 

sił - b ieg myśli, który nigdy mi się więcej nie powtórzył. Teraz zrozumiałem 

Paterę, pono, straszliwego władcę . Bylem pośród tej wielkiej burleski głównym 
śmiejocym się, nie oduczywszy się wszakże drżeć wraz z umęczonymi. Mieści ł 

się we mnie trybunał, który obserwował wszystko, wiedziałem przeto, że w grun

cie rzeczy nic się nie dzieje . Patero był wszędzie. Widziałem go tok w oczach 

przyjaciela, jak wrogo, w zwierzętach, roślinach, minerałach. Jego siło wyobraź

ni pu l sowało we wszystkim, co istnieje: tętno Krainy Snu. Znajdowałem jednak 

i pierwiastki obce w sobie. Ku swemu przerażeniu bowiem wykryłem, iż moje 

„jo" składa się z niezliczonych „jo", z których zawsze jedno za drugim czatuje 

w pog otowiu. Każde następne wydawało mi s i ę znaczniejsze i bardziej zamk

n i ęte . Ostatnie, uchodząc w cień, wymykały się memu zrozumieniu. Każde z 

tych „jo" miało własne poglądy. Tok, no przykład, z punktu widzenia życia 

organ icznego słuszna przyjmować śmierć jako zakończenie . No wyższym stop 

niu poznania zaś nie ma w ogóle człowieka - więc nic się skończyć nie może 

Wszechobecne było rytmiczne tętno Patery. Chciał on, nienasycony w swej grze 

wyobraźni, zawsze wszystkiego naraz - i przeciwieństwo świata - i nicości . 

Dlatego jego stwory podlegały takiemu ruchowi wahadłowemu. Z nicości mu

siały wydzierać swój świat imaginacyjny, o z poezji tego świata imaginacyj 

nego - zdobywać nicość . Nicość było niepodatna, opierało się, wówczas siło 

wyobraźni zaczynało brzęczeć i szczebiotać, we wszystkich skalach formowało 

się, dźwięczało, pachniało i barwiło - i oto powstał świat. Ale nicość zżerało 
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z powrotem wszystko, co się natworzyło, świat nużył się, płowiał, życie rdze

wiało, cichło, rozpadało się, marła znowu - nicość- i znów zaczynało się od 
początku. Tok dowoła się wytłumaczyć, dlaczego wszystko do siebie pasuje, 

dlaczego możliwy jest kosmos. Wszystko to było strasznie przetkane bólem . 

Im wyżej się rosło, tym głębiej musiały sięgać korzenie. Chcę radości - więc 
chce zarazem cierpienia. Nic - albo wszystko. W sile wyobraźni i w nicosc1 

leżaio snadź praprzyczyno, o może stanowiły tożsamość. Kto poznał własny 
rytm, może mniej więcej przewidzieć, jak długo będzie dlań trwało męko czy 

cierpienie. Obłęd , sprzeczność - muszą był również przeżyte. Pożar mojego 

domu jest nieszczęściem, ole jest zarazem płomieniem . Niechaj się cierpiący 
tym pocieszy, że obydwa są wyimaginowane. Patero, wygrywający obustronnie, 

także musiał to uczynić. 
No skutek pokrewieństwo tętno rozumiałem też istoty niższe. Wiedziałem 

dobrze; ten kocur źle spoi; tamten szczygieł żywił podle zamysły . Podobne 

odbicia we mnie rządziły teraz moim postępowaniem. Hałas świata zewnętrz
nego dopóty smagał moje nerwy uczulając je, dopóki nie dojrzały do przeżyć 
Świata Snu. 

Przy końcu tego rozwoju kończy się człowiek jako istoto poszczególna, nie 

jest też już więcej potrzebna. To drogo prowadzi do gwiazd. 

(fragment książki p.t. „Po tamtej stronie" 

PIW, 1968) 
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TEATR 
IM. CYPRIANA NORWIDA 

W JELENIEJ GÓRZE 
Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 

Dyrektor - ALINA OBIDNIAK 

Zastępca dyrektora - HENRYK SZOKA 

IK O lAC JJA 
Scenariusz - KRYSTIAN LUPA 

oraz kreacja zbiorowa ZESPOŁU AKTORSKIEGO 

Reżyser.ia i scenografia 
KRYSTIAN LUPA 

Asystent reżysera 

BOHDAN GRZYBOWICZ 

W spektaklu wykorzystano muzykę L. van Beethovena, 
Fr. Schuberta oraz Msze Gregoriańsk i e 

1979/80) 

1 
l 

' ,\ 

OBSADA : 

Maria Mrowiec - MARIA GóRECKA 

- mecenas sztuki 
Felicyta Wołek - KRYSTYNA PARASZKIEWICZ 

- gospodyni domu 

Julia 
- młoda dziewczyna 

Madame Morte 
Julian Wysoczański 

- profesor gimnazjum 

Fryderyk 
- student filozofi i 

Michał Oślizło 

- młody rzeźbiarz 

Franciszek Gola 
- neurastenik 

Roman Wołek 
- inżynier 

- JOLANTA BIELA 

- ZOFIA KALIŃSKA 
- BOHDAN GRZYBOWICZ 

- PIOTR LESZEK SKIBA 

oraz 
- ZDZISŁAW SOBOCIŃSKI 

- STANISŁAW CICHOCKI 

- KRZYSZTOF BIEŃ 

w 'RW I 'RB 9 f'f!(I 

Konsultant słowa 
MIECZYSŁAWA WALCZAK 

Spektakl bez przerwy. .ZE ZBIORćW 
&Wu D Ji ZG ZASP 
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Inspicjent 

STAN ISŁAW TUBIELEWICZ 
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Kontrola tekstu 

KRYSTYNA PIOTROWSKA-ZABRAMNY 

Kierownik techniczny 

HELIODOR JANKOWSKI 

Kierownik sceny 

MIECZYSŁAW KULCZYK 

Brygadier sceny 

ANTONI CHICZEWSKI 

Rekwizytor 

TADEUSZ HALPERN 

Swiatło 

JERZY OFMAŃSKI 

Akustyk 

LESZEK STRZELEC 

KIEROWNICY PRACOWNI: 
krawieckiej 

JANINA SMERECZYŃSKA 

perukarskiej 

GENOWEFA BIEL 

akustycznej 

ANDRZEJ SOBOLEWSKI 

e le ktrotech n i czne j 

WALERIAN STOLARCZYK 

malarskiej 

HENRYK OLESZKIEWICZ 

tapicerskiej 

ANDRZEJ MICHALSKI 

Rainer Maria Rilke 

MA LT E 

(fragment) 

Te g ościnne pokoje znajdowaly si ę jeden prz y d rugim pod szczytem 

dworu w Ulsgaard i prawie stale były puste. jako że w owych czasach bardzo 

rzad ko m iewaliśmy gości. Tuż obok natomiast był ów duż y pokój n a rożny, po

ciągający mnie tak niezwykle. Nic tam nie było prócz stareg o pop iersi a, jak 

mi s i ę zdaje, admirała Juela, ale ściany wokoło były obstawione głebok imi , 

szarymi szafami w ten sposób, że nawet okno umieszczone był o oz nad sza

fami w pustej bielonej ścianie . Klucz znalazłem w jednej z szaf, o stosował 

się do wszystkich innych. Tak w krótkim czasie przeszukałem wszys tko : frak i 

szambelańskie z osiemnastego wieku, zupełn i e zimne od whaltowa nych nitek 

srebrnych, i da tego piękn i e wyszywane kamizelki, stroje orderóv, S ł onia i Da n

neborg, które zrazu uważałem za suknie kobiece, tak były bog ate i ceregielne, 

i z podszewką tak miękką w dotyku. Dalej prawdziwe toalety dwors~ ie, pod

trzymywane szkieletami, wisiały sztywno jak marionetki z jakiejs zbyt długiej 

sztuk i, która tak dalece wyszła z mody, że się ich głowy zużyło d o innych 

celów. A obok były szafy, w których ciemno było, gdy się je otwierał o , ciemno 

od wysoko zapiętych mundurów, a te mundury miały wygląd znacznie bardziej 

znoszony niż wszystko i właściwie chciały się nie przechować . 

Nikt się nie będzie dziwił, że to wszystko wyciągałem na świ atło ; że to 

i owo przykładałem do siebie lub przymierzałem, że kos~ um, który mógł się 

mniej więcej nadawać, nakładałem porywczo i pędziłem w nim, ciekawy 

i wzburzony, do najbliższego pokoju gościnnego, przed wąskie zwierciadło 

między oknami, zlożone z pojedynczych, nierówno zielonych kawałków szkła„ . 

Ach, jak się drżało, widząc w nim siebie, i jakie to było porywające, skoro 

się tam było we własnej osobie! Gdy oto coś z mętnej głębi się zbliżało, wal-
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niej n1z JO sam, bo zwierciadło jakby nie chciało wierzyć i,kompletnie zaspane, 

nie zaraz chciało powtarzać, co mu się dyktowało. Lecz w końcu musiało oczy

wiście. I teraz było w tym coś bardzo niespodziewanego, obcego, zupełnie 

innego niż to, co człowiek myślał, coś nagłego, samodzielnego, dającego się 

szybko ogarnąć, by w następnej chwili jednak poznać siebie, nie bez pewnej 

ironii , która o włos mogła zniszczyć całą przyjemność. Jeśli się wszakże zaczy

nało mówić natychmiast, kłaniać się, jeśli się dawało sobie znaki i, bezustan

nie patrząc w lustro, cofało się, a potem wracało z decyzją i zaciekawieniem 

- natenczas imaginację mi ało się po swojej stronie do woli. 

Poznalem wówczas wpływ, jaki może brać się bezpośrednio z danego stroju. 

Zaledwie włożyłem jeden z tych ubiorów, musiałem przyznać, że wziął mnie 

w swoją moc; że dyktował mi ruchy, wyraz tworzy, pomysły nawet. Moja ręko, 

na którą koronk i spada ł y bezustannie, wcale nie była zwykłą moją ręką . Ru

szało sie jak aktor, o nawet, chciałbym rzec, przyglądała się samej sobie, choć 

brzmi to przesadnie. Te udawania jednakie nigdy nie posuwały się tok 

daleko, obym się czu ł obcy sobie samemu; przeciwnie, i m bardziej się prze

mieniałem, tym głębszego p rzek onania nabierałem o sobie. Stawałem się coraz 

to śmielszy; ro słem coraz wyżej; bo moja wprawo w chwytaniu nie uległo 

wątpliwości. 

W tej szybko rosnącej pewności nie odczułem pokusy. Na moją zgubę 

jeszcze tylko potrzebo było tego, żeby ostatnia szafa, której dotąd jakoś nie 

mogłem otworzyć, rozwarła się pewnego dnia i zamiast określonych strojów 

ukazała mi colą górę niewyraźnego śmiecia maskaradowego, to fantastyczne 

„ni to, ni owo" napędziła mi krew do głowy. Nie sposób powiedzieć, czego 

tam nie było. Prócz półmask i „boutty", którą pamiętam, były tam domino w 

najróżniejszych barwach, szaty niewieście jasno dzwoniące naszytymi moneta

mi, pierroty, które mnie się wyd ały głupawe , i fałdziste tureckie spodnie, i czap

ki perskie, z których wypadały małe woreczki z kamforą, i korony w kształcie 
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obręczy o głupich kamykach bez wyrazu. Tym wszystkim pogardzałem trochę ~ 
taką to miało skąpą nierzeczywistość i tak zwisało mizern ie i oklepanie, i no 
światło wywleczone tak opadało bezwolnie. 

W pewien rodzaj upojenia wprawiały mnie jednak te płaszcze obszerne, 

te chusty, szale i welony, wszystkie te ustępliwie, wielkie niezużyte materie, 

miękkie i .przymilne albo tak śliskie, że je ledwie można było pochwycić, albo 

tak lekkie, że ulatywały jak wietrzyk , albo po prostu ciężkie z całym swym 

brzemieniem. W nich dopiero ujrzałem naprawd ę wolne i nieskończenie ruch

li we możliwości : niewolnicą być, którą sprzedają, albo Joanną d'Arc, albo 

starym królem, albo czarodziejem, to wszystko miało się teraz w ręku , tym 

bardziej, że mask i były wielkie, groźne lub zdziwione twarze z prawdziwymi bro

dami, o pełnych albo podniesionych brwiach . Nigdy przedtem nie widziałem 
masek, ale zrozumiałem natychmiast, że maski muszą ist n ieć. Roześmiałem się , 
kiedy przyszło mi na myśl, że mieliśmy psa , który tak wygladał, jak gdyby 

nosił maskę. Wyobraz iłem sobie jego serdeczne oczy, które zawsze jakby z tylu 

patrzały we włochaty pysk. Jeszcze się śmiałem przebierając się, a od śmiechu 
zapomniałem zupełnie, co właściwie chciałem udawać . No, będzie nowa zaba

wa rozs!/zygnąć t o dopiero później przed lustrem. Twarz, którą sobie przy

wiązałem, pachn i ała osobliwie pusta, przylgnęła silnie do mojej, ale widziałem 
przez nią wygodnie - i dopiero, kiedy masko już było utwierdzono, wybra

łem różne chusty, które sobie no kształt turbanu owinąłem koło głowy , tok iż 
brzeg maski u dołu sięgający olbrzymiego, żółtego płaszcza , od góry, także 
i z boków, rosłonięty był prawie zupełnie. 

W końcu, gdy już sil więcej nie miałem, uznałem się za dostatecznie za . 
kapturzonego. Pochwyciłem jeszcze wielką laskę i wyciągniętą ręką posuwa

łem ją obok siebie ; w ten sposób z niemałym wysiłkiem , ale pełen, jak mi 

się wydało, godności, zawlokłem się do pokoju gościnnego wprost do zwier· 
ciadła. 
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I to było też wspaniałe, ponad wszelki wyraz. Zwierciadło zoroz też oddał:::, 

zbyt to było przekonywujące. Wcale nie trzeba się było wiele ruszoć; zjawisko 

to było doskonałe; nawet kiedy nie robiło nic. Wszelako trzeba było dowie

dzieć się, czym jo właściwie byłem - obróciłem się więc nieco i podniosłem 

wreszcie obie ręce: wielkie zaklinające niejako ruchy, oto, jak już zauważyłem, 

jedyne gesty stosowne. 

W tej uroczystej wszakże chwili usłyszałem tuż koło siebie niezwykle złożo

ny łoskot, przygłuszony przez moje zamaskowanie. Przerażony ogromnie, 

straciłem z oczu tamtą zjawę w lustrze i bylem mocno zły, zauważywszy, że 

przew róciłem okrągły stolik z Bóg wie jakimi, prawdopodobnie kruchymi, 

przedmiotami. 

Schylilem się z wielkim trudem i ujrzałem potwierdzenie najgorszych moich 

przewidywań: wygląda ło to, jokby wszystko było stłuczone. Obie te niepotrzeb

ne, zie lonowo-liliowe papugi z porcelany były naturalnie zbite, każda na inny 

złośliwy sposób - bombonierka, z której posypały się cukierki wyglądające jak 

jedwabiście omotane owady odrzuciła wieko od siebie, a widać byle jego 

j edną połowę tylko, druga zniknęła w ogóle . 

Najfatalniejszy jednak był flakon rozbity na tysiąc maleńkich kawałków, 
z którego trysnęła resztka starej jaki ejś esencji i utworzy/a oto na jasnej po

sadzce plamę o nader wstrętne j powierzchowności. Wytarłem ją szybko czymś, 
co na mnie wisiało, lecz plamo zrobiła się jeszcze bardziej czarno i niemiło. 

Bylem po prostu w rozpaczy. Podniosłem się, szukając jakiegokol wiek przed

miotu, którym to wszystko można by naprawić. Ale nie znalazło się nic. Poza 

\ym tok miałem skrępowany wzrok i każden ruch, że porwała mnie złość na 

n oje bezsensowne położenie, którego już pojąć nie mogłem. Szarpałem na 

wszystkie strony, lecz wszystko zaciskało się jeszcze ciaśniej. Sznurki płaszcza 

dusiły mnie, a szmaty na głowie uwierały, jak gdyby wcią;i ich przybywa/o. 

Przy tym powietrze zrobiło się mętne i jakby zamg lone nieświeżym oparem roz

lanego płynu. 

Rozgrzany i gniewny rzuciłem się do zwierciadła i z trudem patrzyłem przez 

maskę, jak pracowały moje ręce. Ale zwierciadło tylko na to czekało. Chwila 

odwetu dla niego nadeszła . Podczas kiedy ja w zastraszająco rosnącym nie

pokoju usiłowałem w jaki bądź sposób wyzwolić się z mojego zakapturzenia, 

ono mnie zniewoliło, nie wiem jak, do podniesienia oczu i podyktowało mi 

obraz, nie, rzeczywistość, obcą, niepojęcie monstrualną rzeczywistość, którą 

przepojony zostałem wbrew swej woli: teraz bowiem ono było silniejsze, a jo 

byłem zwierciadłem. 

Wlepiłem oczy w tego wielkiego, strasznego nieznajomego przede mną i to 

samotność z nim jednym wydoła mi się potworna. Lecz w tej samej chwili, 

kiedy to pomyślałem , stało się rzecz ostateczna: straciłem resztę rozumu, po 

prostu odpadł61m. Przez jedną sekundę czułem nieopisaną, bolesną i daremną 

tęsknotę za sobą samym, potem już tylko był on: nie było nic prócz niego. 

Rzuciłem się do ucieczki, ole teraz uciekał on włośnie . Potrocoł o meble, 

nie znoi domu, nie wiedział, dokąd biec; zbiegi po jakich ś schodach, wpadł 

w korytarzu na jakąś osobę, która wyrwała się z krzykiem. Otwarły się kędyś 

drzwi, wypadło kilko osób : och, och, jak to dobrze, że się je znało! To była 

pan i Sieversen, dobra pani Sieversen, i pokojówko, i kamerdyner: teraz mu

siało się rozstrzygnąć. Lecz oni nie pobiegli na ratunek; okrutność ich nie 

miała granic. Stoli tak i śmiali się, mój Boże , oni mogli stać i śmiać się. 

Płakałem, ale maska nie przepuszczała łez, one w środku ciekły mi po 

tworzy i wysychały zaraz, i ciekły znów, i wysychały. I wreszcie ukląkłem przed 

nimi, jak nigdy nie klęczał człowiek żaden: klęczałem i ręce wzniosłem ku 

nim, i błagałem: 
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- Wyjąć , jeżeli j eszcze można, i zatrzymać !. 

Ale oni nie s ł ysze l i. Nie mia łem j uż g ł os u . 

Pan i Sieve rsen opowiadała p rzez ca le życie , jak upa dłem i jak wci ą ż d::: 

lej się śm i a li w przekonaniu, że tok trzeba. To k do teg o u mnie przywyki i. 

A le potem jed na k l eża łem j eszcze i n ie odpowi a dałem . I to p rze ra żen ie , kie 

dy wreszcie odkry li, że jestem nieprzytom ny, i l eżę jak d rewno we wszystk ich 

tych szmatach, dosłown i e j ak d rewno. 
(Czytel ni k, 1979) 
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