


Konstanty Jeleński 

Od bosości do nagości (o nieznanej sztuce Gombrowicza) 

Przed kilkoma miesiącami zaproponował mi mój przyja

ciel Fran\:ois Bondy, abym napisał wraz z nim książkę o Teatrze 

Gombrowicza na zamówienie niemieckiego wydawnictwa, 

Deutscher Taschenbuch Verlag. Zgodziłem się chętnie, nie wie

dząc, jak wielką mi to gotuje niespodziankę. W kwietniu 

otrzymałem dwie teczki zawierające łącznie 288 stron rękopisu 

i 12 stron maszynopisu Gombrowicza, przekazane nam przez 

Ritę Gombrowiczową. Miały to być pierwsze wersje Operetki. 

Gombrowicz zniszczył wszystkie swoje rękopisy. ( ... ) Rękopisy 

Operetki dotarły do nas zapewne dlatego, że pracował nad tym 

pomysłem niemal dwadzieścia lat, zarzucając go kilka razy. 

Jakież było moje zdziwienie, gdy odkryłem, że teczki zawierają 

nie - jak myślałem - kolejne wersje Operetki a fragmenty 

dwóch innych sztuk, z których jedynie późniejsza ściśle się 

z Operetką łączy. 

Piernsza sztuka miała już być komedią muzyczną. Na 

osobnej kartce, 1..a~ieruszonej wśród notatek osobistych, drzew 

genealogicznych (autentycznych i imaginacyjnych) polskich 

i zagranicznych rodów, rachunków, projektów listów, 1..awartych 

w tej samej teczce, znalazłem jej tytuł: HISTORIA (OPERETA) 

(sic!). Postacie i akcja (jak zobaczymy) nic z Operetką nie mają 

wspólnego, choć sedno zamysłu jest podobne: Gombrowicz starał 

się tu przeciwstawić nagość maskom i strojom historii naszego 

wieku. Rekonstrukcja kolejności zachowanych scen nie byla 

łatwa: błędna numeracja stron, szereg różnych ~ersji niemal 

każdej sceny. ( ... ) 

Data napisana na marginesie jednej ze scen (18 IX 1951) 

wskazuje, że Historia jest o cztery lata wcześniejsza od pierwszej 



wersji Operetki. Warto zresztą odtworzyć chronologię tego 

pomysłu. W rozmowach z de Roux (a więc w 1967 r.) Gombro

wicz oświadcza (a raczej - jak wiemy - pisze): „Ku memu 

zdziwieniu moje sztuki teatralne puszczone w ruch przez Lavelł

ego w Paryżu przedostały się na inne sceny i wcale nieźle zaczęły 

dawać sobie radę. Wyciągnąłem bruliony Operetki, sztuki, którą 

zacląłem pisać, kiedy jeszcze w banku pracowałem - i zarzuci

łem - potem znów się z nią użerałem w Tandilu - i znów 

odłożyłem ... ". W nocie biograficznej, napisanej przez samego 

Gombrowicza dla poświąconego mu numeru „Cahier de 

ł'Herne", w·ygląda to nieco inaczej: 

1955 - opuszcza Bank Polski, w którym pracował od 

siedmiu lat. Zaczyna pisać komedię muzyczną: 

Operetkę. 

1958 - pobyt w Tandilu (a więc powrót do Operetki). 

1965 - pisze drugą wersję Operetki. 

1966 - 2 września: kończy Operetkę. 

Jak widać w „Rozmowat·h" pamięta/ Gombrowicz o Hi.storii 

jako pierwslej wersji Operetki, (którą pisał w Banku Polskim), 

w nocie biograficznej dla „Herne" ją pominął. Ustalenie tych dat 

pozwala stwierdzić ciekawą kolejność w jego twórczości: raz 

proza, raz teatr (nie licząc oczywiście Dziennika pisanego stale 

od 1953 r.) ( ... ) 

Sam Gombrowicz na zapytanie włoskiego dziennikarza 

Pietro Sanavio czy istnieją różne powody, dla których wyraża się 

to w teatrze, to w prozie, odpowiada: „Powody są natury czysto 

praktycznej, kiedy wydaje mi się, że potrafię napisać sztukę 

szybciej od powieści, że nie stracę na to dwóch lat życia, jak mi 

się zdarza przy każdej powieści, wtedy zabieram się do teatru. 

Mówię sobie: to potrwa krótko, prosta sprawa! i pełen zapału 

zabieram się do roboty. Ale w końcu na,pisanie każdej, sztuki 

zabiera mi rok, półtora roku i wydaje mi się, że nigdy nie dobrnę 

do końca. Zawsze ta sama historia". ( ... ) 

Czy dobrze robimy podając do druku fragmenty sztuki 

nie doprowadzonej do końca, zachowanej dzięki przypadkowi? 

A może Gombrowicz nigdy nie zamierzał Historii ani wydać, ani 

nawet dokończyć, może to po prostu palcówki wirtuoza, który 

rozgrzewa się do koncertu? ( ... ) 

„Jedno z naczelnych zadań mojego pisania to przedrzeć 

się poprzez Nierzeczywistość do Rzeczywistości." - powiedział 

Gombrowicz. Pokierował swoim życiem i swoją twórczością tak, 

że nikt nie jest go w stanie upupić ani przyprawić mui gęby. Jeśli 

Historia choćby marginesowo rzuca na jego rzeczywistość świa

tlo, druk jej wydaje mi się usprawiedliwiony. 

Przed zakończeniem Operetki Gombrowicz notował 

w Dzienniku: „Operetko, co z tobą, cóż więc mam robić, jakie 

sposoby wymyślić, żeby twoje worki przemówiły głosem Historii 

( ..• ), gdy wyobraźnia czuje się przywalona ciężarem ludzi na 

scenie, tą niezgrabnością od której trzeszczą deski podłogi ... gdy 

pojmiesz, że trzeba ci ten ciężar uskrzydlić, zamienić w znak, 

w bójkę, w sztukę ... bo wtedy jedna za drugą wersja idzie do 

kosza ... ". 

Historia jest tylko bezkształtnym embrionem tych kolej

nych wersji Operetki. Trzeba było Gombrowiczowi zamienić swą 

bosą stopę na wiecznie żywą nagość Albertynki, trzeba mu było 

zredukować swe historyczne postacie figurantów w kadrylu 

(a wreszcie usunąć je całkowicie), aby od tej Historii - zbyt 

dosłownie historycznej - dojść do Operetki, gdzie wszystko 

przemienia się doprawdy „w znak, w bajkę, w sztukę" i właśnie 

dlatego nareszcie „przemawia głosem historii". 
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WITOLD GOMBROWICZ! IISTO RIA 
[n i e d o k o ń c z o n y d r a m a t] 



Plan 

AKT I 

Scena 1: Rodzina 
Scena 2: Egzamin Maturalny 
Scena 3: Komisja Poborowa 
Scena 4: Cesarz Miko/aj II. 

AKT II 

Cesarz Wilhelm II 
Wojna. 

AKT III 

Piłsudski poeci 
Hitler - Stalin 
H0j11a. 

[fragment l] [fragment 2] 

Projekt Aktu I 

Matka 
(ucieczka z życia - fantazja - nie wytrzymuje siebie) = 

WSTRĘT = nauczyciel Estetyki, Piękności = Cesarzowa 
Rosyjska , (syn) = Lekarz który zwalnia (matkobójstwo). 

Ojciec 
(Normalność, kodeks środowiska. Dyrektor Praktyczny, 
urzędnik, przyzwoitośc} = Prezes Komisji Poborowej = 
Cesarz Mikołaj II. 

Janusz 
(Faszyzm, Mężczyzna sztuczny, strach, terror, słabość, rea
lizm) = Nauczyciel , który gardzi Nauką Lekarz zmusza
jący do wojska = Rasputin [przekre ślone] = General. 

Jerzy 
(ucieczka, kobiecość, forma, lekkość, personalizm) = Nauczy
ciel, który lekceważy i bagatelizuje = Lekarz, ułan, zabawa = 

Szambelan. 

R e n a (matematyka, ścisłość, cnota, wiara, rzetelność, męskośc} 

Nauczyciel matematyki = Lekarz rzetelny i przejęty wojskiem 
= Wielka Księżniczka Anna. 

R as p u t i n (Anna Wyrubowa), S a w i n k o w 

Rodzina jako kapłani 
BOMBA 



Legenda I-go Aktu 

Przestaję z rówieśnikami. 

Dyskusje na temat mego wychowania. 
Rodzina przetw(lrza się w Komisję Egzaminacyjną, ale Komisja 

kończy się groteską, gdyż każdy w innym kierunku mnie kształci. 
Komisja przemienia się w Komisję Poborową, ale kończy się fiaskiem 

z powodu wewnętrznych tarć. 

ARESZTOWANIE 
Idę błagać o laskę Cesarza (grożę Rodzinie i odwołuję się do 

wyższych instancji). 
Gabinet Cesarza. Cesarz prosi mnie o radę. W sąsiedniej sali odbywa 

się HISTORYCZNE posiedzenie - Czy MOBIIJZOWAĆ? 
Cesarz szuka ratunku. 

Czy można by jeszcze dojść do porozumienia z Wilhelmem? Wyzwolić 
w nim człowieka? Czy ten absurd jest do uniknięcia? 

BYĆ PROSTYM CZŁOWIEKIEM. 
ŻOŁNIERZ NA WARCIE. 
CESARZ = ŻOŁNIERZ (Rówieśnik) . 
TĘSKNOTA starego i Cesarza. 
Przestać być Cesarzem Mikołajem! 

WYŁAMAĆ 
moja rada: 
UCIEKAĆ 
NIE BYĆ ROSJANINEM 
NIE BYĆ CESARZEM 
NIE BYĆ OJCEM I MĘŻEM 

[Notatki na marginesie tego fragmentu] 

HEGEL - HISTORIA 
WSTYD - GRZECH 
STRACH - wobec sil dojrzewających 
GROM - BLASK. 

AKT I 

(Rodzina siedzi jak na starej fotografii) 

Rodzina 
Witold! 

Matka 
Wituś, Witek 
Gdzie jesteś skarbie?! 

Rena 
Gdzie jesteś, Witold? 

Ojciec 
Witold! 

Jerzy 
Proszę, gdzie Witold? 

Janusz 
Gdzie ten gap?! Witold! Witold! 

(Wchodzi Witold) 

Matka 

[fragment 3] 

Ja się rozchoruję, znów jestem gorzej. Bazedow. O mój 
Bazedow! 

Ojciec 
Dlaczego jęczysz, Tosiu, dlaczego jęczysz męczysz? 

Matka 
Nikt nigdy me skarżył się mmeJ niż ja, 



Nie, ja nie lubię się skarżyć! 
Nie umiem się skarżyć, w ogóle 
Nie lubię mówić! Ale lekarz ostatnio mówił, że 
znów jestem gorzej - ale to wszystko jedno, to me 

[jest ważne - ale 

ale Witek ... 
Chyba umyślnie to robi, aby mnie wtrącić 
W cięższą jeszcze chorobę! Czy umyślnie to robisz? 
Czy nie rozumiesz, że w ten sposób 
Tylko zarazić się można najokropniejszymi 
Chorobami fizycznymi i moralnymi? 

Ojciec 
A co się stało? 

Matka 
Znowu wracał ze szkoły w towarzystwie tego 
Niemoralnego Józka, syna 
Naszego stróża! 

Rena 
Z kolegą! 

Janusz 
Z kolegą! 

Rena 
Przepraszam. 

(Ojciec, Jerzy, Janusz wstają) 

Dla nmie to nie jest jasne. Nie rozumiem. 
Logicznie biorąc, dlaczegóż nie miał wracać ze szkoły do 
domu z Józkiem, jeżeli obaj chodzą do tej samej szkoły i obaj 
wracają z tej szkoły do tego samego domu. 

Matka 
Nie rozumiesz, Renutku, że przecież zarazki 
Mikroby ... 
To nieciekawy typ! To łobuz 
Syn stróża ... 
A stróż pijak! 

Jerzy 
Ha, ha, ha - ze stróżakiem! Czy na bosaka? 
Może?! Ha, ha - stróż, stróżak 

To mi idylla! 
Ojciec 

Jesteś mocno przesadny. Rodzina nasza 
Jest skromna. Nie mamy powodu do zadzierania nosa, 
a z drugiej strony, jeżeli to porządny chłopak ... 

Matka 
O mój Bazedow! 
Przecież zarazki, mikroby. Świat cały 
Pełen mikrobów! 

Janusz 
Histeria! 

Rena 
Ja bym nie chciała popaść w przesadę. 

Ojciec 
Matka zapytuje 

[fragment 4] 

Dlaczego chodzisz bez butów. Wszyscy chodzą w butach. 
Bez butów chodzi tylko ten, kto butów nie ma. Co to jest, ja 
pytam! Ja pytam! Ja pytam co to znaczy? Spokojnie pytam -
co to ma być?! 
Co to za poza?! 
Czy to jest mania jaka? Żądza 
Oryginalność? A może filozofia jaka! Chyba 
Nie zdajesz sobie sprawy, że i mnie wystawiasz 
Na śmieszność!!! 

Jerzy 
Bosonóg, słowo honoru 
Bosonóg! 

Matka 
Chyba nie zdajesz sobie sprawy, że mnie i siebie 
Wtrącisz w ciężką chorobę! Zarazki! Mikroby! 



Pełno mikrobów! 
Bosą nogą dotykasz ziemi! 
Okropnych brudów, 
Rynsztok, błoto, 

Śmiecie, zgnilizna 
Jak można - nogą 

Dotykać świata! 

Ty chyba nie zdajesz sobie sprawy czym jest świat!! 
Janusz 

Dlaczego bez butów chodzisz, co? Żeby się podlizywać hołocie?! 
Doktryny i teorie 
Teorie i doktryny 
Doktryner! 
Nie bój się, że życie jest życiem! 
Jeżeli za mordę nie weźmiesz, ciebie 
Za mordę wezmą! 

Jerzy 
Bosonóg, ha, ha Bosonóg! 
Najokropniejsze jest to, że wczoraj 
Spotkałem naszą kuzynkę 

Hrabiankę Elę - i Ela 
Pytała się, co za idyllę 

Nożną uprawia na drumli 
Nasz biedny Witold?! 
Ha, ha, ha 
Ha, ha, ha!! 

Janusz 
Do diabła! Psia krew! 
Ty z nimi boso się poufalisz 
Po to chyba, żeby ci po mordzie, 
I mord, mord! 

Matka 
Zarazki: 
Zarazki nie tylko fizyczne, ale i 
Przede wszystkim moralne! Z łobuzami! 

Ojciec 
Ja się pytam 
Dlaczego ze mnie robisz wariata? 
Odpowiedz! Całe życie moje 
Byłem normalnym człowiekiem. 
Dziś syna mam wariata! 

Witold 
(Cóż za strach! 
Czegóż się boją? Przed czym 
Się bronią?) 

Janusz 

Jerzy 

Matka 

Ojciec 

Morda i morda. 
I mord, mord! 

Bosonóg, ha, ha, bosonóg! 

Zarazki i mikroby! 

Nie znoszę dziwactw! 
Witold 

(Jak unikają!) 

R e n a 
Kochany Witoldzie! 
Czy mógłbyś nie denerwować matki? Ostatecznie 
Nie widzę dlaczego nie mógłbyś chodzić bez butów, 

[jeżeli 

To ci odpowiada. Grzechu w tym nie ma. Bóg 
Nie zabrania tego. Ale 
Proszę cię - nie denerwuj matki! 

Witold 
(Biedaczka! 
Dlaczego drży?!) 

Rena 
Uczyń zadość mej prośbie, jeżeli 

Nie masz jakichś specjalnych powodów 
Do chodzenia boso. -



Wit o 1 d 
(Boso? Dlaczego 
Ja chodzę boso? ... ) 

Rodzina 
Siedemnaście lat. 

Witold 
(Siedemnaście lat!) 

Rodzina 
Ty nie zdasz Egzaminu Dojrzałości 

Wit o 1 d 
(Ja nie zdam Egzaminu Dojrzałości?) 

Jerzy 
W jaki sposób możesz zdać - na bosaka, na bosaka, 
na bosaka - Egzamin Dojrzałości? 

Wit o 1 d 

Matka 

(Rodzina siada przy dużym stole) 

(Jeżeli nie zdam egzaminu, 
To ostatecznie co? Nic ... ) 

Gdzieżby on zdał Egzamin Dojrzałości? W jaki sposób ty 
głowino moja zielona, zielona, zdać możesz Egzamin Dojrza
łości? Skąd ty, skarbku, możesz zdać Egzamin Dojrzałości? 

Ojciec 
EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI 

Wit o 1 d 
(Jak to? Co?) 

J e r z y (marginesowo) 
To jest Egzamin Dojrzałości. 

J a n u s z (nawiasowo) 
To jest egzamin dojrzałości 

R e n a (bardzo smutno i ciężko) 

Witold, to jest egzamin ... 
Egzamin dojrzałości ... 

RODZINA PRZEMIENIA SIĘ W KOM. EGZ. 
Ojciec 

Nazwisko i imię? 

Witold Gombrowicz, nieprawdaż? W porządku . 

Kandydat, proszę pań i panów 
Kolegów, nie wykazał nadmiernych postępów, 
Przechodził jednak z klasy do klasy i w naukach 
Jako tako dawał sobie radę. (Ciszej) Natomiast 
Należałoby wyświetlić czy jest normalny? Hm ... Nie potrzebuję 
Zwracać uwagi na pewien szczegół 

Rodzina 
Ach .. . tak, tak (wszyscy patrzą na bose nogi) 

[fragment 5] 

Ojciec 
Może byś raczył mi wytłumaczyć ... Proszę mi odpowiedzieć! 
Wymagam odpowiedzi! Ja zapytuję i wymagam odpowiedzi ... 
Normalnej i prostej odpowiedzi, bo ja jestem prosty, normal
ny człowiek ... Proszę mi odpowiedzieć, w jaki sposób możesz 
zdać egzamin dojrzałości - bo przecież jeżeli masz egzamin 
dojrzałości i ja wymagam, żebyś zdał ten egzamin - pytam 
się i zapytuję: czy myślisz, że zdasz ten egzamin, jeżeli 

zaprezentujesz się na bosaka i będziesz się zachowywał jak 
cudak.. . Ja pytam, czy to wszystko nie jest oczywistym 
dowodem, że brak ci dojrzałości umysłowej? 

Witold 
(Rzeczywiście jutro egzamin ... ) 

Ojciec 
Którego nie zdasz! 

Synowie 
Nie, nie zdasz! 

Matka 
Nie, nie zdasz, kotuńku, me zdasz! 

Witold 
(Możliwe, że nie zdam ... 
Wolę zawsze powiedzieć, że nie zdam. Gdy tak powiem 
To może właśnie zdam) 

Matka 
Ależ, dziecinko, jakżebyś ty miał zdać ten egzamm 
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Ojciec 
Oczywiste, że nie możesz zdać egzaminu 

Jerzy 
Wywołasz najfatalniejsze wrażenie 

Janusz 
I zleją cię, brak ci dojrzałości ... 

Witold 

Ojciec 

Witold 

(Dojrzałości ... 
Chyba nie zdam„. Gdybym 
Naprawdę był dojrzały, to by świat 
Zachował się wobec mnie dojrzale ... Niestety, 
Nawet najbliższa rodzina myśli, że może mnie 
Traktować 

Niepoważnie) 

Gombrowicz Witold 

Co? Co? 
Rodzina 

Gombrowicz Witold 
Wit o l d 

Co? Co? 

(Rodzina przetwarza się w Komisję Egzaminacyjną) 

Ojciec 
Gombrowicz dwojga 1m10n 
Marian i Witold 
Panowie profesorowie, zanim przystąpimy do egzaminu, 
chciałbym powiedzieć dwa słowa o osobie kandydata. 
Otóż to„. Otóż to ... Otóż to ... W naukach dość opie
szały, ale jakoś psim swędem przechodził z klasy do 
klasy. Sprawowanie przeciętnie zadawalające.„ Hm ... 
Ale w tym sęk. Bo na pozór kandydat wykazuje nawet 
pewne uzdolnienia„. ba, ba, pewną wyższość intelektual
ną, powiedziałbym polot... Hm, hm, hm„. Na pozór. 
Podkreślam i zaznaczam: tak by się zdawało. 

Ale tak nie jest. 
Albowiem 
Wszystkie zalety powyższe jakiś 
Wątpliwy, ciemny przyjmują charakter 
Stają się ślepe„. niskie 

Matka nauczycielka 
Bez butów ... 

Jerzy profesor 
Rzeczywiście na bosaka ... 

(sensacja, komentarze) 

[fragment 6] 

Scena 1 

Ojciec profesor 
Gombrowicz dwóch 1m1on, 
Marian i Witold. W naukach 
Dość opieszały, mimo iż przechodził 
Z klasy do klasy. Uczyć się nie lubi. 
Wiadomościami gardzi. Nie ufa wiedzy. 
Matematyki nigdy nie starał się pojąć. 

Do Historii z wielkim odnosi się powątpiewaniem 
A Filozofia go nudzi„. W językach dość zdolny 
Lecz nie szanuje języka: W ogóle 
Ten młody człowiek zda się pozbawiony 
Wszelkiej zdolności do szacunku. Pomimo iż na pozór 
Należałoby go zaliczyć do bardziej światłych, 
Myślących uczniów - jest w nim coś ślepego 
I coś ciemnego. Jeżeli jest wzniosły 
To tak jest wzniosły jak pies co załatwia 
Swoje potrzeby naturalne. Jest świadomy 
Ale świadomość jest w nim jak w psie co szuka kości 



Matka 

Czysto naturalną potrzebą. Jeżeli jest w nim jakaś 
Potrzeba moralności, to ją zaspakaja 
Podobnie jak inne potrzeby ... Zawsze na uboczu 
Oddaje się pokątnym spiskom, może i nałogom 
Niedozwolonym, może myślom, może 
I innym machinacjom .. . Tak, tak, tak, panowie, 
Dobrze nam trzeba zastanowić się zanim wydamy 
Uczniowi temu świadectwo dojrzałości ... 
Silniejszy w językach i w historii. Dość inteligentny 
Lecz anarchista, także egotysta 
I egocentryk ... Nie może uwierzyć 
Że nie jest pępkiem świata - ale jednocześnie 
Czuje iż jest nicością . Nie wierzy 
W nic, nie znosi wiar, nie czuje wiary, 
Nie ufa rozumowi. Świat dla niego 
To niezorganizowana przygoda, to wątek 
Nieokiełznany. I żyje na oślep 
Jak najciemniejszy kret! Podobnie 
Jak ameba ciągnie do światła, myśl jego 
Dąży do prawdy. Jak pies 
Załatwia swoje potrzeby, tak on jest wzniosły 
Ale głęboki! Jak motyl fruwa 
Tak on jest świadomy! I jak pies szczeka 
Jak kot miauczy, tak on jest szlachetny 
Niezbyt jest oczytany, natomiast 
Coś wie .. . Ale co wie? 
Jakąś ma wiedzę 
Ale jaką? ... 
Może coś przeczuwa ... 
Może coś widzi ... 

[fragment 7] 

Pan Dyrektor zechce wybaczyć łaskawie ten ... spontaniczny 
odruch wesołości wywołany tak dziwnym strojem kandydata.„ 
Całkowicie podzielam myśl Pana Dyrektora odnośnie do 

zbadania dojrzałości umysłowej .. . Zanim zapytam z fran
cuskiego i z historii, pragnęłabym bliżej wejrzeć, w - że tak 
powiem - stan ogólny duchowo-myślowy 
Proszę mi powiedzieć 
(I zapytuję jako kierowniczka 
1 przewodniczka duchowa). Proszę 
Pow~edzieć mi - czy zdaje sobie sprawę kandydat 
Z tego 
Iż jedyną ścieżką człowieka jest ścieżka 
Cnoty, obowiązku i wiary 

Ojciec 

Janusz 

Rena 

Jerzy 

Czy rozumiesz co to jest honor? 

Czy rozumiesz co to 
Mężczyzną być - spełniać 

Swe powołanie mężczyzny? 

Czy wiesz co to Bóg wiara? 

Czy wiesz co to 
Rycerskość, elegancja, hojność, 
Czy umiesz być miły ludziom? 

Ojciec 

Je r z y 

Ojciec 

Przestępuje z jednej bosej nogi ria drugą bosą nogę ... 
Być może w danym specyficznym wypadku należałoby 
zbliżyć się nieco„. bardziej poufnie ... Ano, moje dziecko. 
Widzisz ja także zdejmuję buciki ... Pomówmy ot tak, 
między nami ... Proszę pań i panów profesorów, żeby, 
mając na uwadze specyficzny casus psychiczny zechcieli 
zdjąć obuwie dla ośmielenia i zażegnania oporów ... 

Czy zdjąć także skarpetki? 

Oczywście - oczywiście. No, no, ha, ha, widzisz moje 
dziecko teraz wszyscy jesteśmy na bosaka. 



Rodzina 

Witold 

Na bosaka! 
Na bosaka! 

Na bosaka! 
I hejże ha! 
Tra la la 
Na bosaka 
Hoc, hoc, hopsasa 
Tra la la! 

(Wstają zaczynają tupać) 

(A to co? 
Przecie to OJCiec, matka, siostra, bracia 
O, to jest wstrętne!) 

Matka 

Witold 

Rena 

Witold 

Jerzy 

Posłuchaj mnie moje dziecko 
Teraz zapytam cię boso 
Czy masz wstręt do świata i ludzi 
Tak między nami - czy umiesz bać się 

Życia, czy umiesz być 
Tchórzem, uciekać, 
Uchylać się, wymigiwać 

Czy umiesz oszukiwać? 

Tak, umiem, mamo! 

Czy wiesz, że me ma Boga 
Czy umiesz 
Narzucać sobie wiarę 
W coś czego nie ma! 

Tak, umiem. 

Czy potrafisz być powierzchowny 
Unikać wszelkiego sedna 

wito 1 d 

Ojciec 

Janusz 

Wszelkiej istoty - świadomie 

Po wierzchu ślizgać się ... 

I... między nami, chłopcze , 

Czy umiałbyś być zacny, 
Szanowny, nieposzlakowany, 
Jak ja... z pensją 
Piętnastu tysięcy. 

Tak, o tak. 

Czy wziąć za mordę potrafisz - aby podobać się kobietom 
- czy rozumiesz, co to znaczy podobać się kobietom - czy 
umiesz być dość brutalny, aby być pociągający - czy 
rozumiesz co to: mężczyzna? ... Jeżeli nie jesteś niewinny. Czy 
umiesz używać? Zdobywać? 

wito 1 d 

Ojciec 

Matka 

Tak, o tak, 
Ja wszystko to rozumiem tak, 
o tak, 
Ja wszystko to mam we krwi! 

W takim razie zdałeś egzamin Niedojrzałości. 

Kochany synu, winszuję Ci - na piątkę zdałeś Egzamin 
Niedojrzałości! To najpiękniejsza godzina mojego życia . 

Ojciec 
Ode mnie dostaniesz złoty zegarek pradziadka! 

R o d z i n a (znienacka) 
Na bosaka 
I hopsa i hopsa 
Na bosaka! 

(zatykają sobie usta) 

[fragment 8] 



Matka 

Witold 
O tak! 

Janusz 

Wit o 1 d 
O tak! 

Janusz 

Witold 

Czy umiesz lękać się, 

Czy umiesz - bać się„. brzydząc 

I brzydzić się ... lękając? 

Ach, ach, ach, strach, strach, ach, ach! 

Bach, bach, bach! 
Bach, bach, bach! 
Czy umiesz bachem ze strachu 
Bić?! 

Bęk, bęk, bęk! Niezguło, niedojdo! Bęk! Bęk! 
Czy wiesz co to mężczyzna, 
Czy umiesz być mężczyzną 
Z kobietami - czy umiesz gwałcić? 
Czy wiesz co to gwałt? 

O tak, jeszcze jak! 
Ojciec 

Wit o 1 d 
O tak. 

Rodzina 

Co za wariat, co za wariatka, 
To zmora twojego tatka, 
Powiedz mi, dziecko moje, czy potrafisz 
W normalnej żyć pomyślności, przyzwoicie 
Całe życie! 

[fragment 9] 

Jesteśmy dumni z ciebie! Zdałeś na piątkę egzamin! 
Egzamin niedojrzałości! 

Witold 
Rozumiem dobrze słów tak bolesną 
Ironię 

I śmiech zawarty w waszych ze mną 
Igraszkach. 
Ale mylicie się. To nie wy ze mną ... 
Ja z wami igram!!. .. 
Od dawna już postanowiłem 
Brać na serio to, z czego wy się śmiejecie, 

I śmiać się z tego co dla was jest poważne. 
Żyć odpadkami waszej kuchni. W śmieciach [waszych 
I na podwórku waszym 
Tam miejsce moje ... 

Rodzina 
Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! O to degenerat! 
To brudas! To ci Bosonóg dopiero; To wielki 
Szampion niedojrzałości jak Palec! To Brudas. 
[Wywabiacz Brudów! 

Wit o 1 d 
Być może jestem brudnym degeneratem, ale co mme 
obchodzą wasze spawy. 

Krysia 

Matka 

Krysia 
Co to? 

(wchodzi Krysia) 

Przepraszam, że tak bez pukania 
Nachodzę państwa ... ale Witold 
Obiecał mi, że dziś ze mną pójdzie 
Na tenisowy mecz! 

Kochana Krysiu, dziecko drogie 
Wiesz dobrze jak nam jesteś miła 
Idź-że z Witoldem, idź na mecz 
Jeżeli ... 



Ojciec 
Bose nogi! 

Kr y sia 
Ale dlaczego? 

Janu sz 
Spytaj się! 

Krysia 

Rodzina 

Dlaczego nie jesteś normalny 
Tak jak inni chłopcy obuci! 
Przydałoby ci się wojsko! 
Tam by ci dali szkołę! 

O, ja nieszczęśliwa. 

(wychodzi) 

Przydałoby ci się wojsko!! 
Witold 

Nie, wojsko, nie ... Wołałbym, 
Nie wiem co! Wolę już, żeby ona ... 

Janusz 
W wojsku zrobią z ciebie mężczyznę! Wojsko by ci wybiło 
z głowy te fantazje... Rozwinąłbyś się fizycznie. Jesteś 
cherlawy! 

Ojciec 
Nauczyłbyś się punktualności, porządku i dyscypliny. 

Wit o Id 
Nie wojsko, nie! Ja nie chcę! .. . 

Ojciec 
A jednak wojsko! 

Witold 
Nie! 

Janusz 
Pobór! 

Wit o Id 
Nie! 

Jerzy 
Komisja Poborowa! 

Witold 
Nie! 

Ojciec 
Powiadam, że tak! Proszę się nie sprzeciwiać! Proszę stanąć 
przed Komisją Poborową! 

Witold 
Co?! 

Rodzina 
Proszę się rozebrać! 

Witold 
Nie! 

Ojciec 
Proszę się poddać badaniu, proszę się nie uchylać, bo za 
uchylanie się od obowiązku służby wojskowej grozi kara! 
Zapytuję czy poborowy zamierza spełnić swój obowiązek? 

Witold 

Ojciec 

Wit o 1 d 

Nie, nie, nie! 

Proszę wezwać policję! Proszę aresztować! 

(wchodzi policja, aresztuje) 
A teraz proszę powiedzieć co oskarżony ma 
na swoją obronę. Ale wpierw proszę aby Pan 
Prokurator odczytał akt oskarżenia . 

Z jakiej przyczyny ... 
Ojciec 

Odbieram głos oskarżonemu. Oskarżony nie ma głosu . 

Oskarżony jest pozbawiony głosu . Panie Prokuratorze. 
Rodzina 

Pan Prokurator. 
Prokurator 

Z aktu Kodeksu Karnego punkt b) par. 7) o uchylaniu się od 
służby i bosą psychikę rewolucyjną zgodnie z orzeczeniem 
władz -
Za obrazę Cesarza Panującego -
5 lat katorgi w kazamatach i w dybach! 



Matka 

Wit o Id 
Nie rozumiem.„ 

Ojciec 

O nieszczęśliwy! 

~skarż~ny nie ma głosu, jest pozbawiony głosu, me, 
me udziela się głosu oskarżonemu. 

Wit o 1 d 
Proszę pozwolić! 

Co to znaczy? Kto mi nie pozwala - Czym jestem 
Abyście mieli mi nie pozwalać - kto mnie głos mój 
Może odebrać? Głos mój! 

Witold 

Głos mój tu się rozlega! 
Ho, ho, ho, hola - głos mój 
Głos mój! 
Głos mój! 

[fragment IO] 

Ja mam głos. Ni_e m~żecie odebrać mi głosu. Ja będę mówił, bo ja 
?1am _gł~s; - _Nikt ~1gdy,_ p~zenig~y n~e odbierze mi głosu. Zaraz 
Ja, m_ow1_ę . C~ch_o, Ja mow1ę! M11czc1e, milczcie, ja mówię, ja 
mow1ę, Ja mow1ę! 
I powiem wam rzeczy bardzo ważne, ale 
Niech moja bosa noga towarzyszy 
Mym ustom ... Tutaj w dole 
Mojej osoby niechaj się pojawi 
I na bosaka będę mówił, boso ... 
O, ja rozumiem ... 

Dlaczego ze mną tak źle się bawicie ... Rodzinko moja! 
'!'Y widząc bosość moją, myślisz 
Ze na wszystko możecie sobie pozwolić ze mną! 
Gdybym ja nie był bosy, gdybym nie był bez butów, 
gdy~ym był j~k _inni pr_zyzwoici chłopcy - czyż pozwolilibyście 
sobie na takie 1graszk1? Ale jest we mnie jakieś rozluźnienie. 
I wskutek tego wszystko staje się jakieś 

Ciężko i strasznie rozluźnione. Wszystko staje się dowolne. 
Wszystko staje się możliwe ... Wszystko, wszystko jest dopusz
czalne ... 

Boże! Boże! Ale to słowo „Bóg" w ustach moich 
Opatrzone tą nogą moją 
Staje się rozluźnione! 

Z dawna zauważyłem 
Że świat jest taki jak ja! 
Dawniej bywałem wesoły 
I świat był jakiś weselszy 
Ale od dłuższego czasu 
Coś się zepsuło we mnie. Wskutek tego 
I świat niedobrze, nieprzyjemnie dźwięczy 
Nawet rodzina. 

Ja jestem odpowiedzialny za swiat 
Ja jestem panem świata! O, nie śmiejcie się ze mrne. 
Wiem, wiem 
Jam chłystek siedemnastoletni. 
Niczem jestem 
Jestem szczeniakiem 
Nie bierzcie mnie na serio 
Ja sam siebie nie biorę na serio ... A jednak ja jestem ... ja jestem ... 
Jestem bardziej niż wy ... Jestem 
I na moich barkach 
Spoczywa wszystko. Ja dźwigam 
Wszystko! O, jak to być może! Abym zarazem był tak niedojrzały 
I tak dojrzały! Boże! Boże! Boże! - Boże mój bosy - na bosaka 
Boże - wybaw mnie z rozterki mojej! 
Jeszcze to chcę wam powiedzieć: od dawna 
Coś się popsuło między mną i światem. Świat mi się wymknął 
Mnie nie lubi, ani ja jego - jakaś niechęć 

Powstała między nami - Wskutek tego 
Wzbiera fatalna fala wydarzeń i wszystko 
Zły obrót bierze - źle się skończy - w zło , me w dobro 



Musi obrócić się ... Niedobre wasze oblicza, niedobre wasze 
oblicza, niedobre wasze oblicza, niedobre wasze oblicza -

O, co to będzie 
Coś okropnego się przygotowuje 
O czym ja nie wiem ... Gdzie? Co? Jak? Proszę panów, to 
zamordowanie Arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie. - Dlacze
go ja jego zamordowałem? 
Dlaczego ja jego zamordowałem? 
Zamordowałem? 

Skażcie mnie, skażcie mnie. Skażcie. 

Ojciec 
Biedny chłopiec osz~lał 
Oszalał biedny chłopiec 

Rodzina 

Janusz 

Uwijcie mu z kwiatów wieniec 
Na trumnę ... 

Niech na trumnie jego wyrosme 
Tymianek i kwiat paproci 
Niech się rozkrzewi fijołków 
Rój ... 

Rój„. 
Rój ... 

M a t k a (naiwnie) 

Wit o 1 d 

Biedny chłopiec oszalał, 

Oszalał biedny chłopiec, 
Lepiej by było gdyby umarł 
I gdybym ja umarła. 
W szpitalu dla wariatów 
Musi zakończyć swe dni! 
I tak się skończy 

Ta zabawa w ... 

[fragment I I] 

Proszę Wysokiego Sądu! Panie Prokuratorze! Przeczuwam że to 

się niedobrze skończy! Coś niedobrego 
Pomiędzy mną a światem i jeżeli nie uda mi się rozładować 

Jeśli nie uda mi się w porę temu zaradzić - krew się ukaże 

I wszystko trzaśnie! Wszystko diabli wezmą! Wszystko ulegnie 
stopniowo strasznej zagładzie. Boże, Boże, Boże, o gdybym 
śmiał, gdybym miał prawo wywołać Ciebie z nieskończoności, 
ale mi nie wolno ... 
I tak męczę się strasznie w przeczuciu wielkiej katastrofy. 
Wszystko się kończy 

Wszystko staje się niedorzeczne 
Wszystko staje się apatyczne, złośliwe, złowrogie. 
Wszystko umiera 
A ja stoję! 
Boso! 
Na bosaka! 
But, but, but - o gdybym śmiał zażegnać ten But, który nas 
trzaśnie w zęby. Bosa noga moja bezbronna jest wobec Historii. 
Gdybym mógł dojść do miejsca, w którym się stworzy Historia! 
Polityka mocarstw! Ale jestem bezbronny! 
Co to za but? 

(Rod z i n a?) 
To but Cesarza! 
Czego on tu chce, ten but? 

(Rod z i n a?) 
Drogi przyjacielu 
Musisz zrozumieć kim ja jestem. Ten but przynależy 
Do pewnej nogi! 
Czyja to noga? 
Zaraz ją zobaczysz. Oto kolano -
Czyje? 
Powolutku. 

Rodzina 
Kolano to przynależy do kogoś. Jak c1 się wydaje? 

Wit o 1 d 
Pojęcia nie mam. Do kogoś ... potężnego ... 



Ojciec 

Witold 
Proszę bez ironii. 

Matka 

Tak ... tak by się zdawało, nieprawdaż. Oso
ba tak znakomita jak pan nie może z byle 
kim się zadawać. 

To musi być bardzo potężna osoba, Wituńku mój! 

Witold 
Któż by to był? 

Jerzy 
Byle kto by się me ośmielił tu być„ . 

Wit o 1 d 
Któż by to był? 

Janusz 
Widzisz jego siedzenie? 

Witold 
Nie rób z tata wariata! Nie szydźcie ze mnie 
Ja z was szydzę! 

(ukazuje się salon Cesarzowej Aleksandrówny 
- cesarz Mikołaj, Wyrubowa) 

Menuet 

Irysy, fluksje, roze, malwy 
I kwiatów cała czereda! 
Hiacynty, chabry i pierwiosnki! 

Cesarzowa 
Czy jeszcze boli ciebie noga? 

Cesarz 

Noga moja wcale dobrze „. Ale co tobie, dlaczego się lękasz! 

Cesarzowa 
Lękam się, bo ty się lękasz. 

Cesarz 
Droga moja! Czego się lękasz? Czyż me jestem Cesarzem 
Wszechrosji? 

Cesarzowa 

Jesteś, jesteś - ale syn nasz Aleksiej chory na nieuleczalną 
chorobę i nikt go zbawić nie może, chyba łaska Boska i ten tu 
starzec, Rasputin. 

Rasputin 

Stara głupka, leż u moich stóp to zbawię ci syna, a jak nie 
to won! 

(Cesarzowa tarza się) 

[fragment 12] 

AKT I Scena 4 

(Ukazuje się salon Cesarzowej Aleksandry Fiedorowny) 
(Cesarz, Generałowie. W głębi Cesarzowa) 

Cesarz 
Zamordowany! 

Generał 

Tak jest Wasza Cesarska Mość, zamordowany. 
II Minister 

Sarajewo. 
III M i n i s t e r 

Delcasse. 
I Minister 

Viviani. 
Cesarz 

Reakcja rządu austro-węgierskiego w oparciu o Trójprzymie
rze. A jaka reakcja Anglii? 

I Minister 
Polityka Bethmana-Hollwega. 

II Minister 
Wilhelm, Wilhelm, Wilhelm. 



Cesarz 
Poincare. 

I Minister 
Sarajewo. 

II Minister 
Delcasse. 

III M i n i s t e r 
Viviani. 

Cesarz 
Zarządzić przede wszystkim pogotowie policji. Czy panuje 
spokój? 

I Minister 
Panuje spokój. 

Cesarz 
Panowie 
Idźcie się przespać trochę. Ja też się przesp1ę 

A w razie gdyby coś ważnego się zdarzyło 

Zbudźcie mnie! 

(wychodzą ministrowie) 
Cesarzowa 

Czy jeszcze boli cię noga? 
Mikołaj 

Cesarzowa 

Noga moja wcale dobrze, dziękuję Ci za 
troskę twoją ... te świece ciemno się palą. 

Czy myślisz, że to zły znak? ... 
Mikołaj 

Ufajmy mocy Najwyższego„. Niech Wszechmogący ma 
w opiece nas„. i Imperium„. Rosję i mnie„. 
Mnie i Rosję, 
Rosja! 
Rosja! 

Cesarzowa 
Hospodi pomiłuj ! 

Mikołaj 

Co takiego? 

Cesarzowa 
Kot przebiegł. Co to za znak? Co nam zagraża?!! 

Mikołaj 

Nie bądź szalona... Szalona jesteś... szalona... Jesteśmy 
pomazańcami. 

Cesarzowa 
Aleksy gorzej dzisiaj. O! To być nie może 
Nie to nie moźe być. Lecz święty Starzec 
Przyrzekł, że wstawi się za nami, jeżeli 
Padnę mu do stóp! 

Cesarz 
Szalona! 

Cesarzowa 
Padnę! 

Mikołaj 

Milcz, milcz! 
Cesarzowa 

Padnę! 
Mikołaj 

Do brudnych ... jego ... stóp ... 
Nie, przyjaciółko moja, to za dużo, 
Wszak cesarzową jesteś! Kto tam? 

Głos 

Francji ambasador, 
Maurice Paleologue. 

Mikołaj 

Niech wejdzie! Co słychać, kochany Panie Ambasadorze, nie
zmiernie cieszę się, że widzę Pana w dobrym zdrowiu. Proszę 
siadać. Jakie Pan ma wiadomości o sytuacji. 

Pa!eologue 
Niezmiernie wdzięczny jestem za to, że Wasza Cesarska Mość 
zechciała udzielić mi tej poufnej rozmowy. 

Mikołaj 

Słucham. 

Paleologue 
Panie, ratuj siebie Rosję! 



Cesarz 
Mów Pan przy Cesarzowej, mów pan ... Czy ... czy ... 
Czy coś się stało? 

Paleologue 
Na podstawie 
Ostatnio otrzymanych informacji Rząd Francji 
Powziął poważne obawy, że incydent 
Zaczyna się komplikować ... Niemcy 
Zdają się popierać Austrię.„ Austria ... 

Adiutant 
Jego Ekscelencja 
Minister Wojny. 

Mi n. w o J ny 
Nie możemy 
Odkładać na moment dłużej częsc1owej przynajmniej 
Mobilizacji sił naszych. Wasza Mość Cesarska 
Nie może brać na swe barki tej bezmiernej 
Odpowiedzialności. 

Paleologue 
Panie! 
Trzeba mobilizować. Francja 
Musi mieć pewność! 

Mi n. woj ny 
Dalsze odwlekanie mobilizacji może spowodować 
Utratę kontroli nad krajem. 

Cesarz 
Mobilizować, mobilizować, 

Jeżeli zmobilizuję, to oni także 
Zmobilizują. A wtedy ... 

(bardzo długa cisza) 
(wchodzi Rasputin) 

[fragment 13] 

Projekt AKTU II 

Mikołaj wysyła mnie jako tajnego Radcę do Wilhelma II celem 
wyzwolenia z cesarza człowieka - aby przestał być 
Wilhelmem I I. 

Dwór pozostaje ten sam - tylko Władcy się zmieniają. 
Wilhelm przyjmuje mnie na koniec. 
Żołnierz-wartownik. 
Tłum za oknami. Krzyki. Rozkazy. Bębny. BURZA. STRACH. 
Biilow, Bethman-Hollweg, Kronprinz, von Pless. 
Wilhelm się załamuje - pragnie uciec. 
POSIEDZENIE RADY 

Wilhelm ze strachem przyjmuje orzeczenia Ministrów, którzy ze 
strachem je wygłaszają. 

Zbliżyć Żołnierza do Cesarza, przyłożyć Żołnierza do Cesarza 
między Żołnierzem a Cesarzem jest SEKRET STWARZAJĄCY 

Młodszy stwarza Starszego, 
Niższy Wyższego. 

ŻOŁNIERZ GO UTRZYMUJE W CESARZU. 
ZMIENIĆ SIŁY HISTORII?-?-? 
Domagam się Prywatnego, tajnego posłuchania. 
Sprzeciw Ministrów, Cesarz zgadza się. 
Namawiam Wilhelma do ucieczki. 



[fragment 12] 

AKT II 

Przybyłem do pałacu. Wyszli do mnie dwaj przyjaciele Cesarza: 
Xiążę von Eulenburg i Xiążę von Pless. 

Obaj silnie byli zastraszeni. 

Pless 
Mobilizacja. 

Eulenburg 
Mobilizacja? Czy myślisz, że to nieuniknione? 
Czy nie dałoby się„.? 

PI es s 
Tchórzysz? 

Eulenburg 

Pless 
Nie, me. 

A jednak strach cię oblatuje i drżączka cię nawiedza, 
ty Xiąże von Eulenburg. Zawsze Eulenburg był miękki, 
biały, tchórzliwy Eulenburg drży ze strachu! 

Eulenburg 
Xiążę von Pless, Xiążę, ja protestuję przeciwko tej obrazie. 
Nie zmuszaj mnie, abym musiał uderzyć Xięcia Pless! 

Pless 
Uderz własne tchórzostwo twoje! 
Wyzwij na pojedynek swą niemoc! Spraw by Xiążę 

Von Eulenburg zabił 

Tchórza Eulenburga! Musimy zamordować w sobie 
Słabość naszą! 

Nadchodzi godzina 
W której musimy być mężczyznami! 

Eulenburg 
Mężczyznami! 

Ja, ja nie chcę być mężczyzną! 
Pless 

Milcz Xiążę na Boga! Ktoś słucha! 
Eulenburg 

Kto by to był?!... O, co za noc, co za noc, 
co za noc! 
Noc mnie łamie!. .. Kim jest 
Ten bosy słuchacz„. 

Pless 
Czyżby to był ten tam wysłannik i tajny doradca 
Cesarza Mikołaja?„. 

(obaj podeszli do mnie -
ale w tej samej chwili zza okien doszedł niebotyczny głos tłumów, 

który bardzo mną wstrząsną{) 

Eulenburg 

P 1 es s 

Drogi przyjacielu! 
Widzimy w tobie pewną cechę, która 
Stanowiłaby pewien rys osoby, która 
W niezmiernie ważnej sprawie miała tu się zjawić 
W imieniu pewnej osoby„. 

Czy pan jest wysłannikiem JCK Cesarza Mikołaja? 
Eulenburg 

Ja 

Ach, tak obcesowo! 

(Balem się. Ale musiałem podjąć rozgrywkę, 
przyjąć rękawicę - bo to był alfabet, 

któremu odpowiadała jakaś treść„.) 

W istocie jestem tajnym wysłannikiem 



Nieoficjalnym doradcą - przepraszam 
Proszę darować .. . Chciałbym 
Być dopuszczony przed oblicze 
Cesarza Niemiec. - Rzecz jest ważna! 
Rzecz jest niezmiernie ważna! 

Eulenburg 
Nie traćmy ani chwili! 

PI es s 

J a 

Zwolna, zwolna! Nie można naruszać 
Porządku posłuchań, kto wie czy Cesarz będzie mógł zaraz 
przyjąć 

Waszą Dostojność. W każdym razie 
Zawiadomimy go! 

Muszę zaraz 
Zobaczyć się z Cesarzem. 

Eulenburg 
Prędzej, prędzej! 

P 1 es s 
Pośpiechu nie ma 
Raczej powoli właśnie! 

(I nagle przez drzwi w glębi wszedł itladca Niemiecki 
z wąsikami swoimi - w towarzystwie dwóch generałów 

von Hindenburga i von Ludendorjfa) 
Cesarz 

Ile dywizji? 
Hindenburg 

Siedem dywizji. 

Ludendorff 
Dziesięć dywizji. 

Cesarz 
Jedenaście dywizji . 

Ludendorf f 
Trzynaście dywizji. 

Hindenburg 
Piętnaście dywizji . 

Cesarz 
Musimy być przygotowani na wszelką 
Ewentualność!! 

(I grom uderzył! Dosyć się przestraszyłem. 

Skąd ten piorun? Wówczas wszyscy zaczęli piać. 
Co za noc! Co za noc? Co za noc?) 

Ludendorff 
Somme. 

Hindenburg 
Verdun. 

Cesarz 
Ardennes, Chemio des Dames. 

Eulenburg 
Panie, przybył 
Ktoś, kto wydaje się przybywać w 1m1emu ... 

P 1 es s 
Przybył tajny Radca Mikołaja. 

Cesarz 
Przyjąć go? Decyzja niezmiernej wagi. Otwieram 
Radę Koronną ... Boże! Boże! Nigdy jeszcze 
Nie było Rady tak przytłaczającej 

Wagę decyzji, którymi brzemienna. Panowie! Od naszej 
decyzji zależy być może pokój i wojna. To ostatnia 
możliwość - ostatni most. 

Ludendorff 
Czy wiadomo jest co wysłannik , ten Tajny Radca, 
Chce proponować, co mówić? 

Cesarz 
Nie, nie wiadomo, kuzyn mój, Nicky, powiadomił mnie 
jedynie, że przybywa celem uratowania pokoju, wstrzymania 
mobilizacji . 

P 1 es s 
Panie, jeżeli go przyjmiemy to poczytane będzie za dowód 
słabości! To właśnie wywoła wojnę! Taki jest cel tego 
manewru Cesarza rosyjskiego! 



Eulenburg 
Ja pragnąłbym zaznaczyc, ze wysłannik ten jest bosy, 
a nie wiem czy przystoi Majestatowi Cesarza Niemiec
kiego przyjmować bosych wysłanników! 

Hindenburg 
W każdym razie nie możemy wstrzymać mobili-
zacji. 

PI es s 
Ale jeżeli go nie przyjmiemy? 

Eulenburg 

Jeśli on rzeczywiście przynosi jakąś możliwość 
pokoju? 

Hindenburg 
Nie przyjąć tego wysłannika! 

Cesarz 
Rada wasza 
Zatacza się jak pijana 
Przeklęte małpy! 

Nic nie wiecie! 
Na mnie zwalacie! 
Prędzej, nie wolno 
Tracić czasu, czas upływa! 

Hindenburg 
Piętnaście minut! 

Ludendorff 
Piętnaście minut! 

Cesarz 

Pless 

Prędzej, na Boga, prędzej! Niech każdy 
Głosuje! Jego Ekscelencja Szef Sztabu! 

Na Boga żywego 
Panie nie zmuszaj nas abyśmy głosowali 
Skoro nie wiemy. 

Eulenburg 
Nie wiemy, panie, 
Nie wiemy. 

Cesarz 
Nie zostawiajcie mnie samego! 

Rada 
Ale my też nie wiemy! 

Hindenburg 
Trzynaście minut! 

Cesarz 
Na Boga ja też nie wiem! 
Już nic nie wiadomo! Jestem Cesarzem 
Niemiec i królem pruskim. Jestem 
Potomkiem Fryderyka Wielkiego oraz Wielkiego 
Elektora. Jestem 
Namaszczony i przeznaczony, w moich rękach 
Jest pokój lub wojna, jestem 
Władcą - ja władam - ja władam - a 
Jednak 
Nie wiem.. . Czy nie lepiej 
Nie bać się ... odepchnąć pokój ... uderzyć 
To przynajmniej jasne! Ale dlaczego, 
Jak to się dzieje, że to ja - ja 
Mam decydować! Boże! To znaczy, że kres 
Blisko, bo to wszystko 
Wydaje mi się fantastyczne 

PI e "s 
Przegraliśmy! Cesarz się załamuje! 

Cesarz 

J a 

Milcz, milcz, nieprawda! 
Cesarz twój się nie załamał. Twój pan, twój władca 
Jest panem! Milczcie, zdrajcy 
I tchórze! Ja się nie boję! 
Ja się nie boję! 

(do mnie) 
Czego chcesz? 

Przybywam 
Jako wysłannik. Ale muszę mówić 
Sam na sam. 



Cesarz 
Z kim? 

J a 
Z ... 

Cesarz 
Ze mną? 

J a 
Tak. 

Cesarz 
O czym? 

Ja 
O czym? 

Eulenburg 

Na Boga, nie możesz 
Panie, mówić z mm na 
Osobności. 

Pless 
Bez nas 
To niemożliwe! 

Cesarz 

J a 

Czy się boicie 
Abym nie uciekł wam? 

Sam na sam muszę 
Muszę sam na sam ... 
Sam na sam ... 

Cesarz 
O czym? 

J a 
Nie mogę powiedzieć przy wszystkich ... 

Eulenburg 
Panie strzeż się, 

Bo ten bosonóg gotów ci na boku 
Zaproponować coś nieprzyzwoitego, 
Coś co skompromituje ciebie. On w tym celu 
Tutaj się zjawił. 

AKT III 

Witold 
Przebywam w gronie poetów 
W kawiarni Ziemiańskiej w Warszawie 
To Otwinowski, to Piętak 
To Ważyk, a to Światek 
I Adaś Mauersberger 
- Mój biedny Adaś, ha, ha, 
Co mówisz? 

[fragment 15] 

Mauersberger 

Wit o 1 d 

Talentów między nami sporo, 
Ale jest coś sielskiego, 
Coś prowincjonalnego, jakaś małość 
I jakaś bieda. - Wszystko 
Co my piszemy jest biedne 
I bose! 

Ta bosość jest może 
Zaletą naszą i siłą. 

Mauersberger 
Nie rozumiem ciebie mój Witoldzie 
Bo nad stolikiem jesteś tak 
Pyszny i błyskotliwy i dumny 
Ze swego urodzenia. A pod stołem 
Na bosaka! 



Witold 
Bracia czyż wszyscy nie jesteśmy 
Na bosaka! 

W s z y s c y (kładąc nogi bose na stól) 
Rzeczywiście! 

(wchodzi Wieniawa-Długoszowski) 

W i e n i a w a-D ł u g o s z o w s k i 
Ja jestem przy ostrogach! 

Wszyscy 
Jestem ułan , jestem kawalerzysta! 

Dlaczego jesteś boso? 
W i e n i a w a-D ł u g o s z o w s k i 

Czy pan Gombrowicz? 
Witold 

W rzeczy samej. 
W i e n i a w a-D ł u g o s z o w s k i 

Słyszałem o panu 

Witold 

Znam pańską rolę w czasie wojny. Wiem 
Jakie ciążą na panu odpowiedzialności. Nędzny 
Degeneracie! Starasz się zohydzić 
Piękność naszą, ułańską krasę, chorągiewkę. 
Panie Gombrowicz! 

W rzeczy samej 
W i e n i a w a-D ł u g o s z o w s k i 

Witold 

Porzuć wysiłki twoje, bo ja ułan 
Będę czarował! Będę kokietował 

I będę kochał! 
Ja jestem zakochany w sobie! 

Czemu mam przypisać zaszczyt tych odwiedzin? 
W i e n i a w a-D ł u g o s z o w s k i 

Mój wódz, Marszałek, 
Józef Piłsudski, chce z panem mówić 
W Belwederze. Jest pan 
Wezwany do Belwederu. 

Witold 
W jakim celu? 

W i e n i a w a-D ł u g o s z o w s k i 
Potrzebuje on twojej rady. Wieść o twoim 
Niesłychanie przenikliwym umyśle, hm, hm, doszła 
Do Belwederu. Dlatego Belweder 
Pragnie obgadać z tobą pewne sprawy. - Czy widzisz tego 
Człowieka, który tam przy stoliku 
Siedzi w opończy? ... 

Witold 
Kto to? 

W i e n i a w a-D ł u g o s z o w s k i 
Piłsudski. 

Witold 
Ten historyczny mąż. 

W i e n i a w a-D ł u g o s z o w s k i 
· On sam! To Piłsudski! To Polska! To geniusz Narodu! 

Witold 
Wielka moc bije z tego człowieka, ale on oddany 
Wielkości . 

Wielkość! 

Wielkość! 

Jaki ma być mój stosunek do tego 
Człowieka? 

Czy mam potwierdzić go, czy mu zaprzeczyć? 
Coś w nim nie jest tak, jak być powinno. 

Piłsudski 

Witold 

Pozwól pan. Znana mi jest pańska 
Tajna właściwość. 
Pan zdaje się jest Historyk? 

Do pewnego stopnia 
Piłsudski 

Piłsudski 

Ciężką przeżywa wewnętrzną 



Rozterkę 

I w ciężkiej męce wykuwa Decyzję. 
Wit o 1 d 

(Dlaczego ten człowiek 
Mówi o sobie jakby nie był sobą? 

Dlaczego sobie imponuje i przed sobą 
Jest na kolanach?) 

Piłsudski 

Witold 

Pytanie jest takie: 
Mam z jednej strony sąsiada co ciemną 
Kuje ideologię, a z drugiej innego 
Co by nas pożarł. Jedyną mą myślą: 
Utrzymać Polskę. No, no, Bosonogu 
Mój Bosonogu, wydaje się, że coś tam 
Ty widzisz i przeczuwasz: co mi radzisz? 

Zdejm buty! 

Piłsudski 

Nieraz zdejmowałem, 
Bom był na wozie i pod wozem. Mogę zdjąć. 

Wit o 1 d 
Spróbuj w takim razie 
Zatańczyć i zaśpiewać piosenkę. 

Piłsudski 

Witold 

O nie! Ja ciebie! 
Straż! Straż! 

A jakbyś 
Palcem nogi podrapał się 

W głowę? Lub na przykład, 
Spróbuj być lekki jak piórko! 

Piłsudski 
Łajdaku! Ty chcesz Piłsudskiego 
Zamienić w co? Ja jestem Państwo, 
Ja jestem Naród! 

Wit o 1 d 
Józiek! Józiek! 

Piłsudski 

Co? Co? 
Wit o 1 d 

Ty jesteś słaby! 
Piłsudski 

Milcz przeklęty! 
Witold 

Ty jesteś słabosilny! 

Piłsudski 

O, o, 9! 

Wit o 1 d 
Udajesz Moc aby ją posiąść, 
Jesteś w przedpokoju mocy! Czy nie widzisz 
Jakie to wszystko słabe? Chcesz mojej rady? 
Postaraj się nie bronić 
Tego co jest. 
Weź rozbrat z teraźniejszością. 

Poddaj się stwarzaniu. 
Wchodzimy w okres burzliwy, dziwny, 
Ciemny, nieobliczalny i nieograniczony. Na me 
Wasze dotychczasowe sposoby. 

Piłsudski 

Precz, precz! Bosonogu! Jedź pan w tajnej misji do 
Adolfa Hitlera i powiedz mu Pan ode mnie, żeby się 

rozładował odnośnie nas. Ja nie mam kogo posłać. Sam 
nie pojadę, bo nie chcę do niego jechać. Zaproponuj mu 
Pan pakt o nieagresji na lat pięć. Może dotrzyma! 
Coż można robić? 

Wszystko cokolwiek by się zrobiło jest złe ... i słabe ... 
i bezsilne ... 
Jedź, jedź, jedź! 

Hej bieda, bieda! 
W i e n i a w a-D ł u g o s z o w s k i 

To wielki Mąż! 



S ł a w o j-S k ł a d k o w s k i 
To historyczne! 

Witold 
Hitler nie istnieje, 
Hitlera nie ma. 
Ach gdyby można było wykryć, 
Że nie ma Hitlera! 

Piłsudski 

Przeklęty ten Naród, 
Moje za słabe narzędzie. 

W i e n i a w a-D ł u g o s z o w s k i 
To historyczne! 

S ł a w o j-S k ł a d k o w s k i 
To wielki Mąż! 

Witold 
Jedyne co może nas zbawić, 
To ucieczka z tego więzienia 
W jakim jesteśmy zamknięci. 
UCIEKAJ! 

Piłsudski 

Tchórzu! 
wito 1 d 

UCIEKAJ! 
WYŁAMUJ! 

UCHYLAJ SIĘ! 
Jesteśmy w potrzasku. 
Jesteśmy skazani na zagładę! 
Jedyne co nas może uratować 
To ucieczka z nas samych. 

Piłsudski 

Jedż do Hitlera! 
Hej, las Rymanowski za mgłą! 
A mnie trzeba jechać do Krakowa! 

[fragment 16] 

OPERETKA I 

Albertyna 

Albert 

Jestem sama. Dom mnie zburzyli. Rodziców zabili, 
Siostry również. Nikogo nie mam. 

Ja także! 
Albertyna 

Ty masz mme - ja ciebie! 

(chce mu się rzucić na szyję) 

Albert 
Nie, me, nie! 

Albertyna 

Albert 

Albercie! Jeśli nie chciałeś mnie pos1ąsc 
Gdym była panną, co ślubu pragnęła 
W ślubnym welonie, 
To przecież teraz jestem obdrapana, 
Półnaga, poszarpana jak ty. Nie ma 
Już dla nas kościoła! Dlaczego 
Nie masz mnie posiąść?! 

Nie, za nic, 
Nie mogę posiąść ciebie, ot tak, 
Wprost. 



Złączmy się w czymś, 
Ale w czym? Ale w czym? Ale w czym? 

(Śpiewają) 

Jesteśmy bezdomni, któż nas 
Weźmie 

I któż nas zaprowadzi 
Gdziekolwiek? 

Na gruzach tego co było 
Wzdychamy do tego co będzie, 
Na razie jednak me 
Nie ma ... 

Hindenburg 

Widok tej młodzieży 
Bezdomnej i bezpańskiej napełnia me serce 
Zarazem goryczą i energią. 
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SCENOGRAFIA 
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WITOLD GOMBROWICZ 
O SOBIE, RODZINIE, HISTORII 

Kiedyś śniliście mi się wszyscy razem, całą rodziną 
gdzieś tak we Wsoli i ja tam byłem. Spotkaliśmy się po 
raz pierwszy po wojnie, każdy opowiadał swoje przeży
cia, ale nikt nie mógł dosłyszeć co mówią inni. Potem 
nagle zjawił się Pascal we własnej osobie i powiedział: 
żyje się samemu i umiera się samemu. 

* * * 
Naprzód o mojej rodzinie, to ma swoje znaczenie. 
Pochodzę z rodziny szlacheckiej, która przez jakieś 
czterysta lat miała posiadłości na Żmudzi, niedaleko 
Wilna i Kowna. W roku 1863 car rosyjski konfiskuje 
memu dziadkowi, Onufremu Gombrowiczowi, jego ma
jątki Lenogiry, Mingayłów i Wysoki Dwór, za rzekomy 
udział w powstaniu polskim. Dziadek przenosi się 

w Sandomierskie gdzie za resztki pieniędzy kupuje 
mały folwark. My, Gombrowicze, uważaliśmy się 

zawsze jako „nieco lepiej" w proporcji do ziem i aństwa 

sandomierskiego, a to z powodu zwłaszcza rozmaitych 
pokrewieństw, które nam pozostały z litewskich cza
sów, a także dlatego, że litewska szlachta, bogatsza 
i od wieków osiadła na swoich majątkach, mogła 

poszczycić się lepszą tradycją, ściślejszą historią 

i znaczniejszymi urzędami. Ja byłem najmłodszy. Naj
starszy był Janusz, potem szedł jerzy, moja siostra 
Irena starsza ode mnie o dwa lata. 

Mój ojciec? Piękny mężczyzna, rasowy, okazały, a też 
poprawny, punktualny, obowiązkowy, systematyczny, 
o niezbyt rozległych horyzontach, niewielkiej wraż
l 1iwości w rzeczach sztuki, katolik, ale bez przesady. 

Moja matka natomiast, odznaczała się niezwykle ży
wym usposobieniem i bujną wyobraźnią. Nerwowa. 
Egzaltowana. Niekonsekwentna, nie umiejąca się kon
trolować. Naiwna i, co gorzej mająca o sobie jak 
najbardziej pomylone wyobrażenie. Imponowało jej to, 
czym nie była. Podziwiała znakomitych lekarzy, profe
sorów, wielkich myślicieli i w ogóle „ludzi poważnych". 
Jej ideałem był typ matrony o niezłomnych ideałach 
i zasadach (katolickich), oddającej się obowiązkowi 

poświęcającej się dla rodziny. I z: jakąż świętą nai
wnością utożsamiała się tym, co podziwiała. 
Ojciec nieraz ulegał jej bystrości 'i inteligencji, ale 
częściej znosił w milczeniu jej egzaltacje, z którymi 
rzeczywiście trudno było dać sobie rady. 

* * * 

* * * 
Miałem lat szesnaście i ukończyłem szóstą klasę, gdy 

nadciągnęło dramatyczne lato 1920 roku. Te wakacje 

spędzałem na wsi, w Małoszycach. Stopniowo komuni

katy wojenne stawały się coraz groźniejsze i w końcu 

zaczęły docierać nawet do mojej młodzieńczej świado

mości. Bolszewicy zbliżali się. Były to ciężkie przeży

cia. 

Z wojny światowej niewiele wspomnień wyniosłem, 

gdyż byłem jeszcze dzieckiem, wojnę poczułem dopie· 

ro teraz, wojnę z dodatkiem strachu przed Rewolucją, 

z czymś jeszcze dla mnie dotkliwszym ... strachem 

przed służbą wojskową. 

Dla mnie wojsko to była zmora. Nie wojna, nie bitwa, 

a właśnie koszary, mundur, sierżant, musztra, cały tryb 

wojskowy, który był mi nienawistny, nie do zniesienia. 

Cała młodzież zgłaszała się wówczas na ochotnika, 

wszyscy prawie moi koledzy chodzili już w mundurach, 

na ulicach pełno było afiszów z palcem wskazującym 

i napisami w rodzaju „Ojczyzna Cię Wzywa", a młode 

panienki zapytywały młodzieńców na ulicach: Dlacze

go Pan jeszcze nie w wojsku?„. 

Cóż za upokorzenie! Tym bardziej, że nie byłem 

dotknięty chorobą czy ułomnością- na pozór nic mi nie 

brakowało. A więc byłem tchórzem? Ten rok 1920-ty 

uczynił ze mnie istotę „nie taką jak wszyscy", wyodręb

nioną, żyjącą na marginesie społeczeństwa. Ten roz

brat z gromadą, z narndem, zmuszający do szukania 

własnych dróg i życia na własną rękę , począł się dla 

mnie w owym pamiętnym roku bitwy warszawskiej. 

* * * 

* * * 
Buntowałem się( ... ) za nic nie chciałem zgodzić się na 

rolę wyczekującą i, widząc że to zbiorowość ją narzu

ca, za nic nie chciałem wiązać mojego losu z losem 

zbiorowości. - Dajcie mi punkt oparcia a poruszę 

z posad ziemię - ja te słowa Galileusza przykładałem 

do polskich stosunków i chodziło mi po głowie iż aby 

ruszyć coś w Polsce trzeba mieć punkt oparcia poza 

Polską. 

Poza Polską? Ale gdzie? Na czym ja mogłem się 

oprzeć? Nie ufałem wiarom, doktrynom, ideologiom, 

instytucjom. Mogłem więc oprzeć się tylko na sobie. 

* * * 
Historia przyszła mi z pomocą. W owym przedwojen

nym czasie coś dziwnego poczęło wyrabiać się z lu

dźmi. Wojnę można ująć jako konflikt form. Widziałem 

niedowierzając temu, co widzę. Jak sposobiąca się do 

wojny Europa - zwłaszcza Środkowa i Wschodnia 

- wchodziła w okres demonicznej mobilizacji formal

nej. Hitlerowcy, komuniści, fabrykowali sobie groźne, 

fanatyczne obllicze, fabrykacja wiar, entuzjazmów, ide

ałów, dorównywała fabrykacji armat i bomb. Ślepe 

posłuszeństwo i ślepa wiara stały się obowiązujące nie 

tylko w koszarach. Wprowadzano się sztucznie w stany 

sztuczne, i wszystko - a przede wszystkim sama 

rzeczywistość - miało być poświęcone dla uzyskania 

siły. Co to? Jaskrawe głupoty, cyniczne fałsze, nie

przytomne przeinaczanie najoczywistszej oczywisto

ści, atmosfera złego snu ... okropność tej potworności. 

* * * 

Jestem Polakiem, doprowadzonym do ostateczności 

przez Historię. 

* * * 


