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Leonard Neuger 

„Jak się zbudzi, to nas zje" ... 

Rosjanie, mniej więcej od XIX wieku, a już zwłaszcza od 
Dostojewskiego, nawiedzają naszą wyobraźnię w sposób sce
niczny: ohydnie i nachalnie, w oparach podłego alkoholu. I 
tego od nich oczekujemy, tego od nich wymagamy. Unosi się 
nad tym wszystkim cień Marmieładowa ze Zbrodni i kary. A 
może Prisypkina i całej ferajny ze sztuki Słobodzianka? Choć 
u Słobodzianka nie ma nic, czego by wcześniej nie było. Naj 
pierw była Pluskwa Włodzimierza Majakowskiego. Ba, ale czy 
na pewno? A może najpierw była kanoniczna inscenizacja tej 
sztuki przez Meyerholda, gdzie Prisypkin był rosyjskim wcie
leniem Chaplinowskiego trampa? No nie. „ wcześniej Alek
sander Błok napisał Dwunastu, gdzie na czele bandy rewolu
cjonistów ulokował Jezusa Chrystusa. Piszę „bandy", bo u 
Błoka to była czerń , dzicz, Scytowie. Więc na początku był 
Jezus Chrystus? Niekoniecznie ... W powieści Williama Styra
na Wyznania Nata Turnera tytułowy bohater, wzorowany na 
autentycznej postaci przywódcy rabacji murzyńskiej z 1830 
roku, morduje swoich dobroczyńców, ich dzieci i sąsiadów 
ze Starym Testamentem w ręku. Bo Sodomę, Babilon, Jery
cho należy zniszczyć, zło wyplenić: kto tam mieszka. jest z 
góry winny. 
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Wi~c może straszliwe jest pytanie: Co byto najpierw? Co było 
na początku? Słobodzianek zawsze do tego pytania wraca, naj
częściej z Nowym Testamentem w ręku. Pytanie o Początek 
jest przeraźliwe, ponieważ jest naprawdę pytaniem o uprawo
mocnienie początku ludzkiego, nie-boskiego. Sztuki Słobodzianka 
zaczynają się po wygnaniu z Raju, po wyzuciu z Sensu. Koniecz
ne jest zatem Drugie Przyjście, Paruzja. ale i to nie wystarcza: 
Zmartwychwstanie musi zostać poparte Zbawieniem, inaczej 
jest zaledwie gestem ponowienia, duplikacji, przywrócenia. Bo
haterowie Słobodzianka domagają się czegoś więcej. Ponowie
nie, duplikacja, przywrócenie skazują ich bowiem na beznadziejne 
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poszukiwanie Oryginału, Początku, źródła. A oni potrzebują 
Sensu. W Proroku llji uprawomocnieniem boskości (Sensu) może 
być tylko Zmartwychwstanie: jeśli to Bóg prawdziwy, zmar
twychwstanie, jeśli nie, to jest to duplikat. W Śnie pluskwy zmar
twychwstanie już nie wystarcza, jest bowiem zupełnie świecką 
duplikacją. Poświadczeniem boskości może być czynienie cu
dów, cóż kiedy cudotwórstwo jest tylko wynikiem intepretacji, 
zawodnej i słabej. Co gorsza, Prorok, który w Prysypkinie od
krył Chrystusa, odczytuje jego działania wedle klucza ewange
licznego. Najpierw zatem rozpoznaje w Prysypkinie Chrystusa, 
a dopiero potem zmuszony jest potwierdzić własne 
o nim przekonanie. „Skoro jesteś Chrystusem, to wiele z tego 
co czynisz. musi być cudem"! 
Amerykański tramp wychodzi na drogi i bezdroża Ameryki by 

odnaleźć tożsamość. Jest także na upartego figurą biblijną. ale 
to jest figura starotestamentowa: droga trampa jest Drogą do 
Ziemi Obiecanej, drogą-która-jest-sensem. Dlatego wkraczając 
na swą drogę tramp automatycznie niejako odnajduje sens: w mi
łości (niechby nawet nie odwzajemnionej). w przyjaźni, w tym co 
indywidualne, w ostateczności w społecznym mikroświecie. 
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U Słobodzianka bohaterowie też poszukują tożsamości. 
Są bowiem tak długo nikim, jak długo nie odnajdą Sensu wspól
nego dla wszystkich. Bohaterowie Słobodzianka budzą się do 
życia na scenie jako nikt i muszą znaleźć tożsamość. Bycie 
nikim, bycie bez Początku jest bowiem ciężarem nie do znie
sienia, może być nawet śmiertelnym zagrożeniem, jak w Śnie 
pluskwy. Muszą zatem wyruszyć w drogę, ale to nie jest 
Eksodus, to jest replika Nowego Testamentu. A skoro tak, 
to zanim się jeszcze obudzili do scenicznego życia, czyha na 
nich mesjanizm. Wyzuci z dotychczasowych usensownień zbio
rowych (powiedzmy jasno: sowieckich), poszukują nowego 
Sensu zbiorowego, wszechogarniającego, o mocy powszecl;i_
nej. Tym Sensem jest dla nich historia Zbawienia. Rosja Sło
bodzianka poszukuje Zbawiciela. Rosja Słobodzianka musi 
Zbawicielem być. Zaczyna się błędne koło: Chrystus, który 
się tam pojawia, jest naraz łotrzykiem, drobną kanalią, od
stępcą. i cierpieniem wcielonym. Rosja Słobodzianka chce być 
naraz Chrystusem i Sanhedrynem. Każdy epizod Snu pluskwy 
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kończy się męczeństwem , lub nieomal męczeństwem Chry
stusa-Prysypkina. Za każdym razem owo męczeństwo jest uza
sadniane Sensem wspólnym, swoistą odmianą mesjanizmu. Ci 
ludzie panicznie się boją - czego ? - chyba zgody na siebie 
samych, na ciężar odpowiedzialności za siebie i tylko za sie
bie. Nie, oni muszą się wcielać, ale za wszelkim wcieleniem 
(przeobrażeniem, nie bez kozery jednym z bohaterów sztuki 
jest Preobrażeński) czyha paniczny lęk. Może lepiej powie
dzieć krótko: czyha na nich replika, powtórka, parodia. Indy
widuum Słobodzianka jest parodią samego siebie, jest po
wtórką, kopią, upiorem. Zbiorowość Słobodzianka jest upio
rem zbiorowości. Zatem to wszystko czyha zanim jeszcze kur
tyna pójdzie w górę . To co przedustawne w świecie ludzkim, 
Gombrowicz nazywał Formą. Forma Słobodzianka jest upio
rem zbiorowego Zbawienia. Dlaczego tak się dzieje? Bo za
nim kurtyna pójdzie w górę, nastąpiła już katastrofa, totalna 
katastrofa, która wymazała, zakwestionowała to wszystko, co 
stanowiło o dotychczasowej tożsamości świata i ludzi . Do
kładnie jak w Gombrowiczowskim Ślubie . Tylko u Gombro
wicza indywiduum heroicznie walczy o swoje prawo do nada
wania (narzucania) sensu, tak jest, przez małe „s", to znaczy 
o władzę, dyktaturę, tyranię. Natomiast u Słobodzianka indy
widuum już nie ma. Jest Pekoś, który sam nie wie, skąd się 
wziął (Obywatel Pekoś). Są Rycerze Okrągłego Stołu (Merlin), 
którzy muszą się dopiero w swym sensie ustanowić. I jest 
Prisypkin, który wie, że jest ze sztuki Pluskwa Majakowskie
go, która to sztuka została przez historię unieważniona, jej 
autor, Włodzimierz Majakowski, popełnił w 1930 roku samo
bójstwo, ale wciąż jeszcze stoi na cokole, jako własna paro
dia. Ba, ogród zoologiczny, na który Włodzimierz Majakow
ski Prisypkina skazał, też przestał istnieć. Bohater jest cudzym 
tworem pozbawionym namiastki domu i wyrusza w drogę, 
która jest także ucieczką. Albo musi znaleźć dla siebie nową 
tożsamość, albo zginie. A nad sceną unoszą się trujące wyzie
wy mesjanizmu: wystarczy się obudzić na jakiejś ławce, wy
starczy kogoś spotkać, niechby i zalkoholizowanego Proroka, 
a już brzmią słowa-zaklęcia: 

- A ty, bracie, kim jesteś? 
- ja. bracie, pan Jezus jestem ... 
- Pan Jezus, we fraku i z gitarą? (. . .) Niesamowite, bracie, pan 

Jezus we fraku i z gitarą ... Za artystę przebrany ... 
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Istnienie jest zawsze przebraniem, maskaradą . Za przebraniem 
czyha albo Bóg, albo Szatan, AntycHryst ... Jedno z dwojga: albo 
białe , albo czarne; albo Dobro, albo Zło . A czyśćca w prawosła
wiu i w kulturze na nim wyrosłej nie ma. 
Błędne koło, jakby parodia dramatu stacji (powiedzmy, 

jak Oo Damaszku Augusta Strindberga): jest punkt startu , 
są etapy, doświadczenia męczeństwa i jest punkt dojścia, swo
isty powrót do punktu wyjścia, a swoisty. bo stanowiący kulmi
nację samopoznania. Czyżbyśmy byli pożywieniem dla pluskwy? 
Owszem, ku pożytkowi publicznemu! 
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Tym razem jest jednak trochę inaczej. Tym razem jest Ro
sja i ulubiony gatunek teatru rosyjskiego, rodzaj burleski, fe
eryczna komedia z jej ulubionym bohaterem, swego rodzaju 
łotrzykiem. Pisywał takiei<omedie Majakowski, lllf i Pietrow, 
Ostrowski; można zresztą odnaleźć tego bohatera w prozie, 
choćby Erenburga, czy Bułhakowa. Tempo takiej burleski za
piera dech w piersiach, każdy każdego goni, każdy przed każ
dym ucieka, rubaszny śmiech zdaje się działać terapeutycz
nie, wyzwalające. Michaił Bachtin wierzył w oczyszczającą moc 
takiego śmiechu . Majakowski zresztą chętnie kojarzył taką 
burleskę z moralitetem. Moralitet zaś kojarzył z satyrą poli
tyczną . To co dobre, miało oznaczać to co politycznie, ide
ologicznie słuszne, z dodatkiem dość prymitywnych praktycz
nych wskazówek moralnych. No tak, ale praktyczne wska
zówki związane z walonkami nie na wiele ogarniętemu pa
niką, walczącemu o przeżycie Prisypkinowi się przydadzą, zaś 
cała warstwa ideologiczno-polityczna zdezaktualizowała się: 
po prostu Ogród Zoologiczny, czy, jeśli ktoś woli ZSRR, roz
padł się. Oznacza to także , że została pusta Forma: moralitet 
już wcześniej pozbawiony sankcji sakralnej, religijnej, teraz 
-pozbawiony został dotychczasowego, ideologicznego upra
womocnienia. Zatem: jest moralitet, naga konstrukcja, ale nie 
ma co w niego włożyć. Owszem, są pieśni („słowa X, kom
pozytor nieznany"), są postaci, są fabułki, tylko sensu brak. A 
u Słobodzianka nad sceną, jeszcze zanim kurtyna pójdzie w 
górę, unoszą się trujące wyziewy mesjanizmu. 
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Jest cień świata, jest potrzeba Sensu, są zwyczajni ludzie. Ale 
nie ma tożsamości. Nazywam się Prisypkin ... Cóż to znaczy? Że 
stworzył mnie Majakowski? Albo Meyerhold? Ba, ale z czego, 
po co, i co mam z tym moim istnieniem zrobić? Nazywam się 
Neron, jestem psem, a może repliką, cieniem, zmorą okrutne
go cesarza? Nazywamy się Wiara, Nadzieja, Miłość. Kim jeste
śmy? Ale serio: kim jesteśmy bez dodatkowych uzasadnień? Ofia
rami przemocy? Prostytutkami? Użytkowniczkami pończoch 
Armaniego? Ale skoro tak, to jesteśmy w z y s t k o j e d n o 
k i m ? ! A w moralitecie na w s z y s t k o j e d n o nie ma 
miejsca, moralitet jest właśnie przeciwko istnieniu niezróżnico
wanemu! Ale czy istnieje jeszcze świat poza moralitetem? To 
ważne pytanie i Słobodzianek jest tego świadom, jak mało kto. 
Zacznijmy zatem jeszcze raz. 
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Meyerhold został zakatowany. Majakowski, zanim popełnił sa
mobójstwo, pisał donosy na Pilniaka, który został potem zamor
dowany. Majakowski, który skazał stworzonego przez siebie Pri
sypkina na karę wieczystego pożywienia dla pluskwy za oportu-
nizm i drobn mi • · · · 
na zabój w białej emigrantce i rozbijał się po Paryżu nowiutką 
renówką. Błok patetycznie postawił na czele bandziorów Chry
stusa. Nie wiedział, co się dzieje? Wiedział! Sądził też zapewne, 
że bez Chrystusa nie znajdzie Sensu. A bez Sensu żyć nie umiał. 

No więc Prisypkin raz jeszcze wychodzi w świat w stroju z 
Meyerholda, z biografią od Majakowskiego. I nie dość, że jest 
tworem zafałszowanym i cudzym, cudzym do sześcianu, to jesz
cze wychodzi w świat, który utracił tożsamość. Jest znowu w 
moralitecie, ale ten moralitet domaga się Sensu. Nazywa się 
Prisypkin, ale to oznacza tylko puste miejsce. Podobnie jak Ro
sja Słobodzianka jest miejscem pustym, czy lepiej: opustoszo
nym, spustoszonym, ogołoconym. jest miejscem po ... , które 
domaga się zapełnienia. Jest zatem miejscem na„. Wszyscy bo
haterowie tej sztuki są takim miejscem opustoszonym i miej
scem na„. 
Napisałem, że Słobodzianek ma świadomość problemu świa

ta poza moralitetem. Albowiem, zwłaszcza w przypadku Rosji, 
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ten świat pozasceniczny znów układa się w morderczy, pusty 
moralitet. Sen pluskwy domaga się komentarzy, trzeba rozszy
frować aluzje, cytaty, źródła dramatu, podać także informacje o 
wymienionych w sztuce postaciach rzeczywistych. I nagle staje
my wobec koszmaru: rozszyfrowywanie jest przecież poszuki
waniem początku, praźródła; informacje o postaciach czymże 
są, jeśli nie fabułami przez nas wybranymi, prawda, dramatycz
nymi, tragicznymi nawet, które jednak, przez cały czas doma
gają się Sensu. Ba, ale jak usensownić męczeńską śmierć Meyer
holda? jak usensownić samobójstwo Majakowskiego? jak usen
sownić krwawą historię ZSRR? Martyrologia domaga się upra
womocnienia. Ofiara bez rytu nie chce się zmieścić w głowie. 
Nie wystarczy nam wiedza, że„. koniecznie chcemy wiedzieć, 
dlaczego. U Słobodzianka mamy wybór: albo szukać będziemy 
jako bohaterowie burleski, albo jako tragicznie przerażeni 
wszechcierpieniem rekonstruktorzy historii. W obu wypadkach 
trafiamy na pusty moralitet. Tylko że na scenie możemy zawsze 
zmartwychwstać, wystarczy o to poprosić Autora. Ale to, co 
zmartwychwstaje w akcie ludzkiej kreacji to tylko duplikat, po
wtórka, upiory. Tak, to znaczy, że otaczają_ nas upiory, biesy 
(owszem, duplikaty tych Dostojewskiego!). Ze miejsca mistyki 
zajęła w naszym świecie mistyfikacja. Mistyka bowiem, a może 
religijność, która przez Słobodziankowe biesy prześwieca, jest 

· · · · · · zi -
nością wziąć musi na siebie każdy z osobna. 
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Powiedzmy, że w Rosji. 
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Tadeusz Słobodzianek 

Z notatek 

1990 

niedziela 

Iwan VI, wnuk Piotra I, został carem jako roczne dziecko. 
Na skutek zamachu Elżbiety Piotrowny został aresztowany, 
odizolowano go od rodziców, osadzono w twierdzy w Szlis
selburgu i przypilnowano, żeby nie nauczył się pisać i czytać. 
Zabroniono rozmów z nim nawet strażnikom, którym pod 
karą śmierci nie wolno było opowiadać o nim i mieli rozkaz, 
że jeżeli tylko ktoś będzie próbował uwolnić albo nawiązać z 
nim kontakt, mają go zarżnąć. Rodziców i rodzeństwo zesła
no na Syberię. Też pod ścisłą kontrolą. 

Iwan wyrósł na jąkającego się idiotę, mającego przebłyski, 
które nie wiadomo skąd się w nim wzięły, że jest imperato
rem. Spotkała się z nim najpierw Elżbieta przebrana dla nie
poznaki za lekarza, kiedy była wściekła na Piotra Ili i myślała, 
żeby następcą zrobić Iwana, a potem Katarzyna li, która po 
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zować i wyjść za Iwana za mąż. Obie były rozczarowane spo
tkaniem, idiota nie rokował nadziei. W związku z czym Kata
rzyna wymyśliła prowokację: jakiś głupi oficer, pijak i zadłu
żony karciarz, postanowił uwolnić „prawdziwego" cara. Ze
brał oddział awanturników i próbował szturmować Szlissel
burg. Strażnicy, zgodnie z rozkazem, zarżnęli Iwana. Kata
rzyna obcięła oficerowi głowę za bunt, a rodzicom i rodzeń
stwu Iwana pozwoliła opuścić Rosję i wyjechać do Kurlandii. 
Opuścili, jak okazało się, kalecy i psychopaci. Jedna z sióstr 
była głuchoniema, jeden z braci garbusem, wszyscy - oprócz 
tej głuchoniemej - byli zupełnymi analfabetami. Na pożegna
nie Katarzyna obsypała ich klejnotami i drogimi, modnymi stro
jami, których nie wiedzieli jak nosić. 

Oto historia rosyjskiego Kaspara Hausera. A czy sowiec
kim Kasparem Hauserem nie jest czasem Prisypkin? Zamknięty 
przez Majakowskiego z pluskwą w klatce w ZOO? 

X 

1991 

wtorek 

G. zaprosił mnie na rozmowę i zaproponował, żebym do
pisał nowe zakończenie Pluskwie Majakowskiego. 

Takie na dzisiaj - powiada - współczesne, śmierć ko-
munizmu, bazar i handlarze z ulicy wdzierają się do teatru. 

A kto ma grać Prisypkina - pytam - i reżyserować? 
Józek„. 
Józek? 
Józek. 
Grać i reżyserować? 
Grać i reżyserować„. 

Aha, myślę sobie, o Józku ktoś ostatnio napisał, że jest już 
wybitny na miarę Łomnickiego i Józek postanowił pójść na 
całość, dwa w jednym, Łomnicki i Swinarski na dodatek. No, 
ale z Józka taki Prisypkin, jak trąba wiadomo z czego, od razu 
będzie wiadomo, że Prisypkin to kanciarz i łobuz, bo tak zwane 
„liryczne pęknięcia" w wydaniu Józka są niezwykle wprost 
wstrząsające, a na dodatek, uświadamiam sobie, jeżeli G. pro
ponuje coś takiego do reżyserowania aktorowi, znaczy to, że 
szykuje sobie kolejne tło we własnym teatrze, i bardzo uprzej-. _._ 
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Wieczorem o rozmowie z G. opowiadam K .• a ten w ogó
le się nie śmieje, przeciera najpierw prawy okular, potem lewy. 
potem znowu prawy, zapala papierosa bez filtra i mówi: 

Nie dopisuj, pisz. 
Co - pytam? 
Sztukę o Prisypkinie„. 

środa 

Prisypkin wychodzi z klatki. No i co? Wiadomo. Chodzi po 
Moskwie. Wolność jak w Ameryce. Bomżowie. Mafia. Kure
stwo. Dzieci na dworcach. Afgańcy. Kagiebiści . Ale to mało. 
Kim jest Prisypkin? Lakmus. Duch Czasów. Kaspar Hauser. 
Mało. Ofiara stulecia. W Rosji? Apokalipsa? Drugie przyjście 
Zbawiciela do Moskwy. Koniec świata i Sąd Ostateczny? Po
tępienie i przebaczenie? Stalin i Chrystus? Modlitwa i płacz 
dziecka? 
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niedziela 

Dostojewski w Idiocie: 

„Trzeba, by na odparcie Zachodu zajaśniał nasz Chrystus, 
którego myśmy zachowali, a którego oni nie znali nigdy!" 

W Biesach: 

„Wierzę w Rosję i wierzę w jej prawosławie ... Wierzę w 
ciało Chrystusowe ... Wierzę. że Chrystus powtórnie zstąpi 
na ziemię w Rosji. .. Wierzę .. . „ 

piątek 

A może Prisypkin jest kimś w rodzaju dwudziestowiecz
nego Jedermanna, który szuka swojego miejsca w świecie, w 
którym Niebo pomieszało się z Piekłem, a Piekło z Niebem? 

1992 

sobota 

Pierwszy dzień w Moskwie. Na Twerskiej pod Filharmo
nią im. Czajkowskiego, czyli niedokończonvm teatrem budo-
wanym dla Meyerholda, tuz przy Placu l riumfalnym i pomni
ku Majakowskiego, na samym rogu, spotykam żebrzącego 
bomża. Ma siwą brodę, muszkę i frak. 

środa 

Drawicz poświęcił mi dziś popołudnie. Chodziliśmy po Mo
skwie śladami z Mistrza i Małgorzaty. Rany boskie. wie nawet, 
gdzie Korowiow gwizdał i jak daleko było go słychać . Pokazał 
mi dom, z którego Małgorzata wylatywała na miotle. I parę 
innych miejsc ... 

Wieczorem bankiet z braćmi Słowianami i prawosławnym 
episkopatem w Domu Dziennikarza, który jest prototypem 
tej knajpy u Bułhakowa. 

Xll 

I 

piątek 

R. opowiada mi, że jego teściowa postanowiła sprzedać 
mieszkanie w Moskwie i pieniądze położyć w jakimś spec
banku. Przeprowadzi się do niego i za odsetki będą wszyscy 
żyli: 

Ooo tak! - R. unosi dłoń powyżej czoła. 

Teściowa ma zamiar zamieszkać z R. i jego żoną. 

wtorek 

To pisanie „Śmierci Prisypkina" robi się podobne do zaję
cia tych brudasów w westernach, którzy stoją po kolana w 
jakimś mule i przesiewają błoto przez sito w nadziei, że znajdą 
jakiś pyłek złota . . . Coś takiego jest z pisaniem sztuki dzieją
cej się współcześnie ... Ilość mułu jest nieprzebrana. 

1993 

czwartek 

Wat: 
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„Niwy"; ślady tego są rozsypane na całej przestrzeni jego życia. 
Czytając Dostojewskiego pod tym kątem widzenia ( ... ) wspo
mnę tu smierdiakowszczyznę, która określa psychoideologię 
stalinowskich stańczyków, ich wiarę w dwugroszowy ateizm 
i moralny nihilizm, ich sytuację fagasowską( .. . ), która tak głę
boko wżarła się w dusze literatów stalinowskich. Wspomnę 
Biesy z paradoksem Szygalewa: wyszedłem z założeń wolno
ści absolutnej i doszedłem do absolutnego zniewolenia. Wspo
mnę publicznie Napoleona, tak jak go pojmował Raskolnikow, 
nade wszystko Wielkiego Inkwizytora, który odbiera ludziom 
tak strasznie ciążącą im wolność, odpowiedzialność za wy
bór, by dać im chleb. Notabene, Stalin odebrał im chleb nie 
ze swego okrutnego serca, ale żeby odebrać im wolność. Do
stojewski przewidywał, że piramida szpiclowania zaistnieje we 
Francji socjalistycznej i że na szczęście prawosławna Rosja 
carska uratuje świat od tej plagi. Ale to już jest taki profesjo
nalny błąd proroków: przewidując trafnie sytuacje historycz-
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środa 

Karabczewski: 

„W niewielkiej książeczce dla dzieci Lila Juriewna opowia
da, jak w 20-ym roku, razem z Brikiem i Majakowskim za
mieszkali w ogromnym, pustym mieszkaniu, i żeby nie ogrze
wać wielu pokoi, żyli w trójkę w jednym, najmniejszym. My
ślę, że nie tylko starsze, ale i młodsze dzieci, musiały zada
wać pytanie, jak wyglądało takie życie we trójkę, chociażby 
gdzie kto spał - tym bardziej, że Lila Juriewna w swoim opo
wiadaniu koncentruje się na opisie nocy: jak Majakowski wstaje 
z łóżka, otwiera drzwi, wpuszcza szczeniaka ... " 

czwartek 

Karabczewski c.d.: 

„ Łunaczarski nazywał Brika złym demonem Majakowskie
go. Liberalizujący ludowy komisarz oświaty widział w nim 
wręcz średniowiecznego herszta bandytów, który z góry roz
grzeszał swoją LEF-owską szajkę z każdego najgorszego po
stępku„. („.) Podczas wielu dyskusji, w trakcie których umiar
kowany Łunaczarski usiłował ratować resztki sztuki przed 
band walcząc eh rafomanów, odczuwał obecność Brika, 
c oc1az y on cz owie iem ga metowym 1 wo a przesia y
wać w domu. Gromy i błyskawice ciskał Majakowski, ale 
wszystko, co dotyczyło określenia pozycji, strategii, oceny 
bieżącej chwili, było z reguły nadzorowane przez Brika. Jako 
ideolog i nauczyciel był nieprzeciętny. Oczytany, znający ję
zyki, wyczuwał koniunkturę i umiał ją wykorzystać. Główną 
jego tezą była dyskredytacja sztuki i zastąpienie jej produkcją. 
Gazeta zamiast książki. Wymalowany perkalik zamiast obra
zu. Sztuka - to opium dla ludu. Wymysł tak samo szkodliwy 
jak religia. "Należy codziennie pluć na ołtarz sztuki." Jego 
nazwisko - Brick - było niewątpliwie znaczące. Na nim, jak 
na fundamentalnej cegle opierała się konstrukcja LEF-u, on 
też w razie konieczności łamał karki wszystkim wrogom i 
zdrajcom. Miał ogromny wpływ na LEF-owców. Umiał roz
palić każdego, samemu pozostając chłodnym i trzeźwym. Jego 
wodewilowe wąsiki z przedziałkiem niewzruszenie unosiły się 
ponad wszelkimi namiętnościami. („.) Gdyby nie Osip Mak-
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simowicz Brik - Majakowskiego ominęłaby Rewolucja i nie 
rzuciłby się w jej żelazne objęcia, tylko siedział sobie gdzieś 
w kącie, pił wódkę z Jesieninem albo wino z Mandelsztamem; 
pisał o samotności i miłości.„" 

1996 

poniedziałek 

W Moskwie u R. Tak jak przypuszczałem. Bank okazał się 
jednym złodziejstwem, teściowa straciła pieniądze i mieszka
nie, wyprowadziła się na daczę, gdzie sadzi warzywa i karto
fle, i w ten sposób pomaga R. od wiosny do jesieni. W zimie 
mieszka z nimi. 

1997 

sobota 

Burleska. Bracia Marks. Na skutek zbiegu okoliczności, Pri
sypkin ucieka z klatki i ścigany (jak się w końcu okazuje przez 
całą Moskwę) przeżywa różne przygody. Spotyka na swojej 
drodze s ta · · 
nacjonalistów, mafię i spauperyzowanych inteligentów. Tra
fia też pod pomnik swojego Stwórcy-Majakowskiego, z któ
rym wdaje się w dyskusję na temat swojego życia, czyli całe
go XX wieku i w końcu wraca do klatki w ZOO, które w 
międzyczasie (w ciągu jednej nocy) zostało sprywatyzowane, 
odbudowane i przybrało kształt godny XXI wieku. 

niedziela 

Akcja „Nocy pluskwy" rozgrywa się w Moskwie pod ko
niec lat dziewięćdziesiątych XX wieku w ciągu jednej doby: 
od wschodu do wschodu słońca. Zaczyna się w miejscu, gdzie 
kończy się akcja sztuki Majakowskiego, w moskiewskim ZOO, 
z tym, że o kilkanaście lat później. 
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W Dwunastu Błoka: 

„ Maszerują tak z kurzawą, 
A za nimi - głodne psisko, 

A przed nimi - z flagą krwawą. 
Pośród śniegu niewidzialny, 
Pośród ognia nietykalny, 

Nad padołem wrących burz, 
Ścieżką pereł, ametystów, 

W śnieżnobiałym wianku z róż -
Prowadzi ich - Jezus Chrystus! " 

Nowosielski w eseju Chłyści i nadrealizm: 

sobota 

czwartek 

„Mało znaną w Polsce sektę rosyjskich chłystów, powstałą 
w XVll wieku, chciałem ukazać jako „mistrza" epoki, i to mi
strza, który może już być- w jakimś sensie teologicznym roz
patrywany. ( .. . ) Trzeba zdać sobie sprawę, że chłystostwo 
wyrosło z Raskołu (schizmy) w Cerkwi rosyjskiej. Co to był 
Raskoł? Była to skrajnie formalistyczna frakcja Kościoła rosyj
skiego, która w XVll wieku oddzieliła się od hierarchi i „Wiei-

YJ 1ego, na gruncie o rony orma 1s r 
liturgicznej, doktrynalnej i kultowe-artystycznej oraz dyscy
plinarnej. Rzecz ważna, że nie była to herezja, lecz typowa 
schizma, ponieważ Raskoł nie naruszył żadnego dogmatu -
występował w obronie czystości dogmatycznej. Później wła
śnie na gruncie Raskołu pojawia się pewien człowiek, sam 
przewodnik duchowy jednej z gmin raskolniczych, który w 
pewnym momencie dochodzi do wniosku , że dogmat, kano
ny, formy liturgiczne - ani stare ani nowe - nie mają sensu. 
Od tego wszystkiego trzeba odejść . Wziął więc wszystkie 
swoje księgi i wyrzucił do rzeki , uznając i głosząc, że jedynie 
ważną w życiu chrześcii_anina jest księga zywa, księga „latają
ca", gołąb, sam Duch Swięty, względnie księga złota - za
mknięta. Człowiek ten nazywał się Daniło Filipow. Dalsze jego 
losy gubią się w micie. Mit opowiada dalej, jak Filipow był 
więziony, torturowany przez patriarchę Nikona, potem ukrzy
żowany na murach Kremla i zmartwychwstał; dwukrotnie jesz-
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cze krzyźowany, dwukrotnie zmartwychwstał. aż został wnie
bowzięty jako Jezus Chrystu.s wcielony. Chłystowie uważali , 
że każda z osób w Trójcy Swiętej może wcielać się w po
szczególnych członków duchowej gminy, chrześcijan „ducho
wych". Zależnie od właściwości danego człowieka mogą się 
wcielać także Bogarodzica i aniołowie, czyli że historia zba
wienia ulokowana przez ortodoksyjne chrześcijaństwo raz na 
zawsze w jakimś momencie historii, tu w jakimś sensie „ uzo
terycznia się" i schodzi na plan mistyczny, powtarza się nie
ustannie w przeżyciach i doświadczeniach członków Kościoła 
Duchownego.(„.) Stosunek do Kościoła prawosławnego: uwa
żany jest on za „synagogę diabelską"( ... )" 

poniedziałek 

Przewodnik po Moskwie Pascala: 

„Wspaniała uczta czeka każdego, kto trafi do restauracji 
„ U Mamy Zoi" ( 12.00-22.00) przy zaułku Barykowskim. Je
dyna w swoim rodzaju pikantna kuchnia gruzińska, trochę 
przypominająca bliskowschodnią, docenia zarówno walory 
potraw mięsnych, jak i jarzyn („oto prawdziwe jedzenie" -
westchnął , dotarłszy do restauracji „U Mamy Zoi" , jeden z 
turystów po powrocie z trasy transsyberyjskiej) . Kto nie wy-

1era srę o ruzp, powm1 
skwie. A jeśli ktoś nie chce czekać na stolik, powinien ko
niecznie odwiedzić knajpkę „U Mamy Zoi" ok. godz. 19.00. 
Jest to jedna z najprzyjemniejszych restauracji gruzińskich . W 
kiosku na zewnątrz - obok stacji metra Kropotkinskaja -
można kupić parę butelek wina i wnieść je do środka (wyj
dzie to taniej niż zamawianie gruzińskiego wina z karty-bu
telka kosztuje 4 $). Idąc od stacji metra ulicą Prieczistienka 
(dawniej Kropotkinskaja), należy skręcić w trzecią przeczni
cę w lewo (Barykowskij pierieułok) i przejść pod pierwszym 
łukiem po prawej stronie. Wejście do tej niewielkiej, usytu 
owanej w podziemiach restauracji , mieści się w tylnej części 
podwórka. Najlepiej zamówić różne potrawy, a potem po
dzielić się nimi w gronie przyjaciół. Dania mięsne, którymi 
można się najeść, kosztują poniżej I O $. W jadłospisie można 
znaleźć ,,łobio" (fasolę). „charczo" (pikantną zupę z baraniny 
z ryżem), „saciwi" (indyka w sosie orzechowym na zimno). 
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szaszłyk, „chinkali" (knedle), „czachochbili" (kurczaka w so
sie pomidorowym i cebulowym), „pchali" i bakłażany z orze
chami (obydwa w zestawach z oberżyną i orzechami włoski
mi). Warto zamówić chociaż po jednym „chaczapuri" (płaski 
chlebek na gorąco z serem w środku) na osobę. Gruzińska 
orkiestra podwórkowa umila klientom czas, ale jeśli ktoś nie 
jest przygotowany na wydatki, powinien powstrzymać się od 
zamawiania utworów." 

wtorek 

A może podzielić całość według prawosławnego (chłystow-
skiego wtedy też!) cyklu dobowego-codziennego nabożeństw? 

I . Ogród Zoologiczny - Świt - Jutrznia 
2. Patriarsze Prudy - Rano - Pierwszej Godziny 
3. Nasz Bank Rosja - Przedpołudnie - Trzeciej Godziny 
4. Worobiowe Góry - Południe - Szóstej Godziny 
5. U Cioci Zoi - Popołudnie - Dziewiątej Godziny 
6. Wielki Kamienny Most - Wieczór - Wieczernia 
7. Dworzec Kurski - Noc - Całonocne Biadanie 
8. Plac Triumfalny - Początek Świtu (zatrzymanie czasu, 

czarne słońce, etc.) - Początek Jutrzni 
9. Ogród Zoologiczny - c.d. Świtu - Jutrznia 

środa 

Wczoraj umarł Drawicz. Zbierałem się, żeby wysłać mu 
„Sen". Trzecią wersję. Pierwszą i drugą czytał. I kibicował mi 
bardzo. Tylko jak zwykle zbierałem się za długo, szlifowałem 
tę wersję i te wszystkie zabawy literackie, niektóre tylko dla 
Niego czytelne, no i nie doszlifowałem. 

środa 

Z Pekosiem ma Prisypkin tyle wspólnego, że odgrywa rolę 
Chrystusa. Jednakże są to dwa różne Chrystusy. Pierwszy -
polski, garbaty i schizofreniczny, wysnuty z polskiej koncepcji 
odpustowego katolicyzmu i mesjanizmu, drugi - rosyjski, 
z całym tym totalizmem rosyjskiego mesjanizmu, zarówno 
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w wymiarze prawosławnym, jak i komunistycznym. Przynaj
mniej w zamierzeniu różnica jest taka, jak między tym na
szym Chrystusikiem frasobliwym, a Pantokratorem Rublowa. 

1998 

czwartek 

Właściwie nie jest ważne, czy Majakowski mylił się, czy 
nie. W Pluskwie wbrew jego ideologii przetrwała filozofia tra
gicznego uwikłania człowieka w czas skażony utopią, ideolo
gią, etc. On wierzył w to wszystko i próbował wyartykuło
wać swoją wizję nowego wspaniałego świata na przekór temu, 
co widział dookoła. Zresztą jak Meyerhold - był zarażony 
myśleniem o komunizmie Trockiego, który jako jedyny z nich 
miał konkretną wizję komunizmu ukształtowaną przez swoje 
doświadczenia amerykańskie. Zarówno Trocki, jak i za nim -
Majakowski - wyobrażali sobie komunizm jako amerykański 
rozmach, wieżowce, Most Brookliński, etc. Taki mieli obraz 
w głowie. Reszta z nich znała co najwyżej Europę: Paryż, Ber
lin, Londyn, etc. A jedyny, który miał coś jeszcze w głowie, 
czyli ideolog NEP-u Bucharin, w oparciu o te wzory zachod
nioeuropejskie próbował coś zrekonstruować. Oczywiście . 
dzy ideami Trockiego i Bucharina, ale zrobił wszystko po 
swojemu. Podstawy organizacji poznał w seminarium: dono
sicielstwo i samokrytykę. 

sobota 

Prisypkin ze względu na swoje sprzeczności: plebejski ro
dowód i plebejskie aspiracje do lepszego życia, doświadcze
nie rewolucji, która miała zmienić świat na lepsze i która 
zmieniła świat w raj dla urzędników, czyli całe to rozdarcie 
między rzeczywistością i marzeniami, w swojej naiwności i 
prostocie rzeczywiście przypomina trochę Chaplina, rzecz 
jasna, sowieckiego. W tym sensie Prisypkin jest ciekawszy od 
tych pokręconych inteligentów Bułhakowa czy Erdmana, któ
rzy prowadzili swoje gry z systemem, podobnie jak ich wspa
niali autorzy, no ale w tych grach zwyciężył - jak dziś czyta 
się te teksty - system. 
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poniedziałek 

Czy to „wielkie zagadnienie" Prisypkina, czyli szafa z lu
strem, nie pachnie czasem Białoszewskim? 

1999 

niedziela 

Sen Stawrogina: 

„Sen, który mnie wówczas nawiedził, był dla mnie samego 
czymś niespodziewanym, nigdy przedtem nic podobnego mi 
się nie śniło . ( .. . )Jest taki zakątek na morzu egejskim. Błękit
ne, łagodne fale, wyspy i skały, wybrzeże całe w kwiatach, 
czarowna panorama w oddali, zachód słońca przyciągający 
wzrok - słowami opisać się tego nie da. Tu znajdowała się 
kolebka ludów Europy, . kraina mitologicznej szczęśliwości, 
ziemski raj ludzkości„. Zyli tam wspaniali ludzie! Budzili się 
ze snu i kładli na spoczynek szczęśliwi i niewinni, zagajniki 
rozbrzmiewały ich radosnym śpiewem, zaś dla nadmiaru swych 
nieprzebranych sił znajdowali ujście w miłości i spontanicznej 
wesołości. Wyspa i morze kąpało się w promieniach słońca, 
które radowało się swymi urodziwymi dziećmi. Cudowny sen, 
szlachetny omam! Marzenie na1bardziej nieprawdopodobne 
ze wszystkich, jakie kiedykolwiek istniały; marzenie, dla któ
rego ludzkość na przestrzeni całych swych dziejów poświę
cała wszystkie swoje siły, dla którego umierano na krzyżach i 
za które ginęli prorocy. bez którego narodom trudno jest żyć 
i bez którego nawet nie są w stanie umrzeć. Odniosłem wra
żenie, że wszystko to jak gdybym przeżył w owym śnie, choć 
nie bardzo wiedziałem, co mi się właściwie śniło , lecz skały, 
morze i ukośne promienie zachodzącego słońca niejako wi
działem jeszcze, gdy zbudziłem się i otwarłem oczy po raz 
pierwszy w życiu dosłownie przepełnione łzami. Poczucie 
szczęścia, jakiego dotąd nie znałem, przeszyło mi serce aż do 
bólu. ( ... ) Zbliżał się wieczór. Przez okno mojego maleńkie
go pokoiku, poprzez zieleń stojących na framudze kwiatów 
wdzierał się ukośny snop promieni jaskrawo zachodzącego 
słońca oblewając mnie jasnością. Czym prędzej zamknąłem 
oczy. pragnąc, aby sen, który minął, powrócił, gdy nagle 
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w jaskrawym blasku ujrzałem jakiś malusieńki unkcik. Na
bierał kształtów i niespodziewanie zupełnie wyraźnie rozpo
znałem w nim maleńkiego czerwonego pajączka.( ... ) Poczu
łem przeszywający, kłujący ból i usiadłem na łóżku.(„.)" 

2000 

Dwa punkty widzenia: 

Majakowski: 

Rozwijajcie się w marszu! 
W gadaniach robimy pauzę. 
Ciszej tam, mówcy! 
Dzisiaj 
ma głos 
towarzysz Mauzer. 

Mandelsztam: 

Krucha chronologia ery dobiega końca. 
Dzięki, za to co było. 

wtorek 

Zaplątałem się sam, zbłądziłem, pomyliłem w ra-

Era dzwonem dźwięczała jak złota kula, 
Wydrążona od wewnątrz, lita, zawieszona w próżni. 
Na każde dotknięcie odpowiadała „tak" i „nie". 
Dziecko odpowiada podobnie: 
„Dam ci jabłko" albo „Nie dam ci jabłka". 
I twarz jego jest dokładnym odlewem głosu, który 
wypowiada te słowa. 

Dźwięk się jeszcze rozlega, choć przyczyna dźwięku 
ustała. 
Koń leży w kurzu i spieniony chrapie, 
Ale ostry skręt jego szyi 
Wciąż przechowuje wspomnienie o biegu z rozrzu
conymi nogami -
Kiedy było tych nóg nie cztery 
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Lecz według liczby kamieni na drodze, 
Ponawianych na cztery zmiany 
Według liczby odepchnięć od ziemi bijącego żarem 
kłusaka. 

Tak 
Ten, co znalazł podkowę, 
Zdmuchuje z niej kurz 
I wyciera wełną, aż zalśni blaskiem, 
Wtedy 
~awiesza ją nad progiem, 
Zeby odpoczęła. 
I nigdy już więcej nie będzie wykrzesywać iskry z 
krzemienia. 

Ludzkie usta, które już nic nie powiedzą, 
Zachowują kształt ostatniego wypowiedzianego sło
wa, 
I ręce wciąż ciąży dzban, 
Mimo iż na wpół rozlany w drodze do domu. 

To, co mówię teraz, mówię nie ja, 
Lecz wykopane jest z ziemi jak ziarna skamieniałej 
pszenicy, 
Jedni na monetach ryją podobiznę lwa 
I • ' . 

Najrozmaitsze placki z miedzi, złota i brązu 
Jednako uhonorowane spoczywają w ziemi. 
Wiek, próbując je nadgryźć, odcisnął na nich swe 
zęby. 
Czas przegryza mnie jak monetę, 
I nie starcza mi już samego siebie. 

wtorek 

Gotlandia. W oknach nie ma firanek. Widać, co w środku . 
Na parapetach stoją często jakieś bibeloty i starocie: modele 
żaglowców, porcelanowe figurki, kwiaty, świeczniki , lampki, 
akwaria, etc. Niektóre naprawdę piękne. I cenne. O co cho
dzi? Nie ma na Gotlandii złodziejstwa? Ręce kiedyś obcinano? 
A może nie było gdzie uciekać, bo wyspa? A może wyższość 
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protestantyzmu nad katolicyzmem i prawosławiem , bo nie 
ma łatwizny spowiedzi , a jest poczucie odpowiedzialności , 
że Pana Boga nie da się tak łatwo oszukać? 

niedziela 

Karabczewski: 

„Wraca z Paryża jakiś odmieniony, bardziej niezależny i 
wyobcowany, ma nowe myśli i nowe zmartwienia: listy do 
Paryża, przekazy do Penzy, i te straszne, nie jej poświęcone , 
publicznie odczytane, wiersze„. I w dodatku przyjechał tylko 
na dwa miesiące , nadzorować inscenizację Pluskwy, i naza
jutrz po premierze wyjeżdża. ( ... ) Znowu wraca na określo
ny czas, tylko do jesieni. Pisze listy, dostaje listy, wysyła tele
gramy ... I, najprawdopodobniej, w tym ostatnim okresie nie 
dociera do niego wszystko, co zostało wysłane. Z czyjej ini
cjatywy, kto tu maczał palce? GPU, czy Lila Juriewna osobi
ście? Wiadomo tylko (wg świadectwa Rity Rajt), że po śmier
ci Majakowskiego, Lila Juriewna spaliła wszystkie listy pisane 
do niego przez Tatianę Jakowlewną ... " 

poniedziałek 

"araoczevvsK1, c .u .. 

„Jeszcze jedna ważna inicjatywa pochodzi od Brików. W 
maju 1929 r . Osip Maksimowicz przedstawia mu Weronikę 
Połońską. Było to bezbłędne posunięcie . Bardzo piękna, bar
dzo młoda, i widocznie, bardzo prosta i szczera, bo Maja
kowski od razu się w niej zakochał, a ona po obowiązkowym, 
początkowym speszeniu przyzwyczaiła się i przywiązała do 
niego. 

Rozpoczyna się podwójny romans: w listach - z Jakow
lewą, a w życiu - z Połońską. ( .. . )Jakowlewa ma jeszcze pew
ne wątpliwości, jeszcze czeka na jego przyjazd, ale szybko 
dochodzą do niej słuchy, że on zamierza się ożenić. Można 
się tylko domyślać, kto te plotki rozpuszcza . .. " 
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wtorek 

Ledwo Połońska zamknęła drzwi, rozległ się wystrzał. Kie
dy wróciła, jeszcze żył, starał się podnieść głowę ... Najpierw 
przybiegli czekiści, mieli w końcu bliżej niż inni, z Łubianki na 
Łubiankę.( ... ) Był poniedziałek. Brikowie przyjechali we wto
rek, 15-go, pogrzeb zaplanowano na czwartek. Zgodnie z 
rangą Majakowskiemu przysługiwała laweta armatnia, ale jako 
samobójca został pośmiertnie zdegradowany i dostał jedynie 
zwykłą ciężarówkę. ( ... )Spadek, na początku pewnie skrom
ny, w perspektywie zapowiadał się o wiele lepiej. Został po
dzielony między rodzinę Majakowskich a Lilę Juriewnę. Od 
tego czasu mieli zapewnione znośne, a nawet bardzo znośne 
życie. A dla biednej Połońskiej „towarzysz rząd", nie bez po
mocy Lili Juriewnej, załatwił surowego, kremlowskiego urzęd
nika o pięknym nazwisku Szybajło. Zaproponował jej wyjazd 
na wczasy. Odmówiła. 

wtorek 

Polemika z L.: 

I. Piszesz, że „tekst wydaje ci się strasznie antyrosyjski" i 
pytasz, „czy nie mógłbym okazać swoim bohaterom tra-
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zdaniem, polega? W czym więcej serca? Myśl is~. że nie
nawidzę Prisypkina i w związku z tym męczyłem się nad 
nim od tylu lat? Tekst nie jest antyrosyjski ani pro i je
żeli na jakiejś zasadzie uczuciowej się opiera, sądzę, że 
najbliższe jest mu Hassliebe. Poza tym nie wiem, czy 
zauważyłeś, że w tekście nieomalże nie używam słowa 
Rosja, tylko Ojczyzna, jako opozycję do Związku Ra
dzieckiego i robię to świadomie, ponieważ w żadnym 
wypadku nie jest moim celem napisanie sztuki o Rosji, 
ale o tym, co się wydarzyło minionym dziesięcioleciu 
po tej stronie żelaznej kurtyny i co popierdoliło się w 
naszych głowach. Rosja jest tu tylko tłem, pretekstem, 
fikcją literacką, a właściwie, moim wyobrażeniem, po
dobnie jak Argentyna w Ma/ambo. Nikt z bohaterów 
nie jest tylko zły, każdy ma jakąś - jeżeli nie ideę fix, 
która go rozgrzesza, to przynajmniej słabość, która na 
Sądzie Ostatecznym nie pozwala go do końca potępić. 

2. 

3. 

Oczywiście, wedle miary, ale jednak. „Sen pluskwy" bie
rze się z ducha satyry Gogola, Majakowskiego, Bułha
kowa, Erdmana i Jerofi~jewa i ten mój hołd dla nich 
chyba widać gołym okiem? Gogol, Majakowski i Bułha
kow, Erdman i Jerofiejew są, Twoim zdaniem, antyro
syjscy, czy nie? Okazują serce bohaterom? 
Co do doraźności . Temat Kaukazu w sztuce pojawił się 
jeszcze przed pierwszą wojną czeczeńską i dotyczył 
afgańskiej przeszłości bohaterów, jeszcze wtedy, kiedy 
Preobrażeński nazywał się Riabus:zyński i jego prototy
pem była mieszanka Lebiedzia z Zyrinowskim i Łużko
wem. W międzyczasie z Afganistanu zrobiła się najpierw 
pierwsza, a potem druga Czeczenia, co zresztą nie ma 
większego znaczenia: chodzi po prostu o polityka, któ
ry wywodzi się z komunistycznej armii i aspiruje do au
torytarnej władzy używając nacjonalistycznych chwytów. 
Jak to się ma do Putina? Pewnie ma w sobie aluzję, któ
ra sama się zrobiła, bo kogoś takiego jak Putin prze
czułem . l tak w teatrze ostatecznie jakiś aktor go do
określi . Jak będzie lizusowaty prymus, będzie wiado
mo, że chodzi o Putina, a jak będzie jakiś jamochłon 
wyrazisty, będzie wiadomo, że nie. 
Jeśli natomiast chodzi o „intrygę i warstwę czysto te-

" 
cze", znowu, mimo szczerych chęci zgodzić się z Tobą 
nie mogę . Rzecz odbywa się w świecie pękniętym na 
pół , gdzie działają wartości wykluczające się nawzajem, 
wolność niewola, prawda kłamstwo, mądrość głupota, 
niebo piekło , dobro zło, etc. Intryga na tym się opiera. 
Prisypkin jest legendarny i zarazem zapomniany. Siedzi 
jako burżuj, a jednocześnie okazuje się, że jest bolsze
wik. Jest bolszewik, który wzięty zostaje przez pomył
kę za Chrystusa i okazuje się tym Chrystusem, czyni 
cuda, etc. (Nawiasem mówiąc: dlaczego wzmianka o 
latach osiemdziesiątych jest ryzykowna? Prisypkin w i
dzi lata Gorbaczowa, podobnie jak lata Breżniewa czy 
Jelcyna z perspektywy klatki w ZOO, a w tej perspek
tywie nic się nie zmienia, a zwłaszcza jego świadomość, 
starzeje się po prostu i to wszystko.) Cała Moskwa zna 
Prisypkina i jednocześnie wszyscy o nim zapomnieli. Dy
rektor wypuszcza Prisypkina i od razu każe go łapać, 
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5. 
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wierząc jednocześnie, że nie zostanie złapany i osta
tecznie modląc się, żeby został złapany. Dozorcy zasu
wają za nim przez całą Moskwę. robiąc wszystko (chle
jąc bez umiaru), żeby stracić jego trop. a jednak w koń
cu go łapią. Czy to Ci nie przypomina np. naszego do
świadczenia z pierwszą „Solidarnością"? Albo całej tej 
historii z pierestrojką i „demokracją" w Rosji? Wypu
ścić z klatki, a potem robić wszystko, żeby z powro
tem do niej zapędzić? Nie mówiąc już o tym, że zapę
dzony koniec końców chce być zapędzony. Co w tym 
takiego niezrozumiałego? Intryga „Snu ... " nie odbywa 
się w świecie jasnych wartości, które co prawda można 
kwestionować, no, ale jednak niebo to niebo, a piekło 
to piekło, jak u Szekspira czy Calderona, ale dzisiaj, kiedy 
wszystko ze wszystkim się popierdoliło i o cokolwiek 
próbują oprzeć się moi bohaterowie, wali się w proch, 
bo okazuje się zbutwiałe, zgniłe albo przerdzewiałe. Co 
w tym niejasnego? 
Piszesz dalej, że „zaraz potem, ni stąd ni zowąd, zaczy
na się polowanie na Prisypkina, i to z nagonką, z udzia
łem mafii, mediów, a nawet z całkowicie, ale to całko
wicie niezrozumiałymi telefonami komórkowymi w jego 
sprawie z Nowego Jorku i Warszawy (kogóż, na Boga, 
--.:.o _1 ;,< 1-- 1">-:-•. -1 ·-- • „. -L ' .L,,I\ I 

to, Tadeusz, kompletnie' niewiarygodne ... " Rozumi~m. 
że telefony komórkowe do mafiosa od innych mafio
sów zaniepokojonych tym. że w Rosji może dojść do 
nowej rewolucji i ich interesy mogą być zagrożone, są 
całkowicie, ale to całkowicie niezrozumiałe, a to, że 
cała Moskwa szuka gościa, za którego wyznaczono mi
lion dolarów nagrody, kompletnie niewiarygodne. Na
tomiast to, że Prisypkin przez pół wieku był zamrożo
ny i następnie przez dwadzieścia parę lat siedzi w klat
ce; że jest wzięty za Chrystusa i czyni cuda; gadający 
Posąg, śmierć i zmartwychwstanie pozostałych boha
terów, Sąd Ostateczny i koniec świata, a w końcu to, 
że w ciągu jednej nocy ZOO zostało przebudowane z 
socjalistycznego syfu i biedy w disneyland, jak rozumiem, 
jest całkowicie zrozumiałe i kompletnie wiarygodne. 
Co do postaci Dozorców. To jest klasyczny przykład, 
że czytasz tekst sztuki literalnie, bez wyobraźni teatra!-

' 

nej. Otóż wyobraź sobie, że wśród Dozorców bohate
rem jest pies Neron. Rzecz więc w psie, a nie w Do
zorcach, którzy coraz bardziej pijani myślą o tym tylko, 
żeby napić się jeszcze bardziej i w związku z tym prze
szkadzają psu iść tropem Prisypkina, no, ale koniec koń
ców, kiedy już są tak pijani, że nie widzą na oczy, pies 
ich doprowadza do celu. To jest karykatura dialektyki 
w wydaniu sowieckim. Dwaj faceci w mundurach głup
si od psa uganiają się za człowiekiem, żeby go wsadzić 
do klatki. To, że w lekturze kwestie Dozorców rażą 
monotonnością, wiem. Zapewniam Cię jednak, że w 
teatrze na intermediach z Dozorcami, publiczność bę
dzie się śmiała. 

6. Twój zarzut, co do zdania Dyrektora „Słonina, Prisyp
kin, czyli mięso słonia. Trąba!" też jest nietrafny. Skąd 
widz siedzący w teatrze w pewnym oddaleniu od sceny 
ma wiedzieć, że ciemny podłużny przedmiot, który 
Dozorcy trzymają w rękach razem z narzędziami i wor
kami, to trąba? Nawet, jeżeli jest inteligentny i domyśla 
się, nie musi być wcale tego pewny. Po to, żeby w gło
wie widza, wszystko złożyło się do kupy, musi paść sło
wo, które nazywa ten przedmiot. Teatr to nie film, gdzie 
można zrobić zbliżenie i wszystko jest jasne. Teatr wy-
---- „I ·-

2001 

czwartek 

Konrad Swinarski: 

„Ale to, co mnie w tym fascynowało, to był kompromis, 
który się zawiera z ideologią. ( . .. ) I w takim powolnym, po
wolnym tłumaczeniu doszliśmy do wspólnego wniosku: że 
właściwie kompromis, jaki się zawiera z epoką - niekoniecz
nie musi być grzechem. Że to jest tylko zależne od tego, jaką 
prawdę ludzką człowiek w końcu ma potomności do przeka
zania. I godziliśmy się wewnętrznie na to, że Prisypkin nie 
jest ani dobry, ani zły, tylko że jest po prostu także człowie
kiem." 
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TADEUSZ SŁOBODZIANEK 
Wybitny dramatopisarz współczesny. Debiutował sztuką dla 

dzieci Historia o żebraku i osiołku. Jego najbardziej znane utwory 
to: Car Mikołaj , Obywatel Pekosiewicz, Turlajgroszek (współautor 
Piotr Tomaszuk), Prorok I/ja, Merlin - inna historia, Kowal Ma
/ambo, Obywatel Pekoś (nowa wersja Obywatela Pekosiewicza) i 
oczywiście Sen pluskwy. Ponadto wymienić należy: Baśń jesienną . 
Pułapkę i jaskółeczkę . 

Tadeusz Słobodzianek to również reżyser teatralny, współza
łożyciel Towarzystwa „Wierszalin" oraz krytyk teatralny, piszą
cy pod pseudonimem Jan Koniecpolski - znany z publikacj i w 
„Studencie" i „ Polityce" . Był też kierownikiem literackim kilku 
teatrów oraz dramaturgiem w Teatrze Dramatycznym w War
szawie; funkcję tę pełni obecnie w Teatrze Nowym w Łodzi. 
Wykłada ponadto „Sztukę dialogu" w Collegium Civitas w War
szawie. 

Jako reżyser debiutował Osmędeuszami Mirona Białoszew
skiego i Ludwika Heringa w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. 
W jego dorobku reżyserskim znajdują się m.in.: Kabaret Kici Koci 
Mirona Białoszewskiego (Teatr Ateneum w Warszawie), Magia 
grzechu Pedra Calderona de la Barca (Teatr Dramatyczny w War
szawie) oraz realizacje własnych dramatów: Cara Mikołaja i Pro
roka llji w Teatrze Telewizji. 

Tadeusz Słobodzianek jest laureatem wielu prestiżowych na-
gro po s 1c 1 zagramcznyc . ro me wymierne na ezy 
przede wszystkim: nagrodę Fundacji im. Kościelskich (polski 
„Nobel" dla pisarzy przed czterdziestką) za całokształt twór
czości dramaturgicznej i teatralnej, Paszport „Polityki" i nagro
dę Fundacji im. Stanisława Piętaka. Jego sztuki uzyskały dwu
krotnie Fringe Firste na Międzynarodowym Festiwalu Teatral
nym w Edynburgu. Czterokrotnie pokazywano je na Warszaw
skich Spotkaniach Teatralnych. Jako dramatopisarz był wielo
krotnie laureatem Festiwalu Sztuk Współczesnych we Wrocła
wiu oraz nagród Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo
w ego. Warto przypomnieć Grand Prix dla Proroka llji , zrealizo
wanego w Teatrze Nowym w Łodzi (VI Konkurs Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej). Nagrodę ministerstwa otrzymał również 
za reżyserię Osmędeuszy na Festiwalu Małych Form T eatral
nych w Szczecinie. 

Tadeusz Słobodzianek urodził się 26 kwietnia 1955 r. w Jeni
siejsku na Syberii. Repatriowany stamtąd w grudniu tegoż roku, 
osiadł wraz z rodzicami w Białymstoku. Mieszka tu do dziś. 
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KAZIMIERZ DEJMEK 
Jest jednym z najwybitniejszych twórców polskiego teatru. Zreali

zował w sumie sto kilkadziesiąt spektakli w kraju i za granicą 
- przedstawień dramatycznych, operowych i w Teatrze Telewizji. 
Jego dokonania artystyczne wpisały się na trwałe do historii teatru. 

O niektórych przedstawieniach Kazimierza Dejmka mówi się , 
że wyprzedziły bieg historii. Chodzi tu zwłaszcza o spektakle 
z lat pięćdziesiątych. zrealiz9wane w Teatrze Nowym w Łodzi 
(Łaźnię W . Majakowskiego, Swięto Winkelrida J. Andrzejewskie
go i J. Zagórskiego, Ciemności kryją ziemię J. Andrzejewskiego), 
oraz słynne Dziady wystawione w Teatrze Narodowym. 
Zdjęcie ich z afisza przez ówczesne władze było jedną 
z przyczyn rozruchów studenckich w marcu 1968 r. 

Szczególne miejsce w dorobku artysty zajmują inscenizacje 
literatury staropolskiej. Dejmek ponownie odkrył ją dla Sceny 
i powracał do tej literatury wielokrotnie. Powstały wybitne 
spektakle, w różnych teatrach, także za granicą, m.in. w Essen, 
gdzie wystawił Historyję o chwalebnym Zmartwychwstaniu 
Pańskim Mikołaja z. Wilkowiecka. Z tej grupy przedstawień 
wymienić należy: Zywot Józefa Mikołaja Reja oraz Dialogus 
de passione i Uciechy staropolskie złożone z anonimowych 
tekstów, w dramaturgicznym opracowaniu reżysera. 

Kazimierz Dejmek powiedział kiedyś: "aktorzy muszą się uczyć 
istotnie mówić, a publiczność musi się uczyć istotnie słuchać". 

. . . . . 

starożytnych Greków, przez klasykę polską i obcą, aż do współ
czesnego dramatu autorów rodzimyc~ i zagranicznych. Tak 
powstałym.in . : Agamemnon Ajschylosa, Zaby Arystofanesa, Elek
tra Eurypidesa, Obrona Sokratesa Platona, Juliusz Cezar i Miarka 
za miarkę W. Shakespeare'a, Zemsta A. Fredry, Kordian 
J. Słowackiego, Noc listopadowa, Akropolis i Wyzwolenie 
S. Wyspiańskiego, Słowo o Jakubie Szeli B. Jasieńskiego, Wielki 
Fryderyk A. Nowaczyńskiego, Obecność - wieczór teatralno 
-literacki - A. Słonimskiego, Siódmy anioł Z. Herberta. Wysta
wiał dramaty A. Czechowa (Czajka , Trzy siostry, Wujaszek 
Wania), M.Gogola (Rewizor) oraz Patnę według J.Conrada. 

Był niezrównanym inscenizatorem prapremierowej Operetki 
W . Gombrowicza, wielu dramatów S. Mrożka ( m.in. Tango, 
Vatzlav, Garbus, Kontrakt, Portret) i F. Di.irrenmatta (Zwłoka , 
Wizyta starszej pani , Romulus Wielki) . Zrealizował również: 
Elektrę J. Giradoux, Drzewo W. Myśliwskiego, Cień W. Młynar
skiego, według Eugeniusza Szwarca, oraz Zdążyć przed Panem 
Bogiem według H. Krall. 
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Tadeusz Sło bodzianek 

SEN PLUSKWY 
czy 1 i 

towarzysz Chrystus 

feerycznej komedii w IX obrazach c. d. 

Moim Przyjaciołom Moskalom 

„O, mój wieku, zwierzę moje ... " 

Osip Mandelsztam 



OSOBY: 

1. PRlSYPKIN - ofiara minionego sculec ia . 

2. DYREKTOR ZOO - były towa rzysz, obecnie pan. 

. ). DOZORCA I - teza. 

4 . DOZORCA II - antyteza. 

5. PIES NERON - synteza . 

6. WIERKA } 
7. N AD ŹKA byle ~zieci, o~cnie zatrudnione 

„U Cioci Zo1 . 
8. LUBKA 

9. CIOCIA ZOJA - były żołnierz, obecnie właścicie l ka 
powszechnie znanej i szanowanej w Moskwie restauracji 
„U Cioci Zoi" . 

10. PROROK - były pop, obecnie prorok. 

11. LlDiA WiKTOROWNA - prezes „Nasz Bank 
Ojczyzna" i dama. 

12. PREOBRAŻEŃSKI - były legendarny generał wojsk 
powietrzno-desancowych, obec nie powszechnie znany 

i szanowany w Moskwie i na całym świecie polityk, 
biznesmen i przestępca. 

13. NINON - jego małżonka po raz drugi ś l ubna. 

14. BOTANIK - człowiek XXI wieku. 

15 . SYBIRAK - były żołnierz, obecnie goryl Preobrażeńskiego. 

16. MAESTRO - były żo łnierz, obecnie Maestro. 

17 . NAJDROŻSZY PRZYJACIEL - bliski przyjacie l 
Umiłowanego P rzyjaciela. 
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18. CZCIGODNA PRZYJACIÓŁKA - bliska przyjaciółka 
Najdroższego Przyjacie la. 

19. MARYNARZ - były żołnierz, obecnie bezdomny . 

20. REŻYSER - były niedoszły reżyse r Tea m1 Wielkiego, 

obecnie bezdomny. 

21. MURKA - była niedoszła primadonna Teatru Wielkiego, 

obec nie bezdomna. 

22. FILOZOF - były niedoszły noblista w dziedzinie 

ma terializmu, obecnie bezdomny. 

23. SYFILIDA I - wiad omo kro. 

24. SYFILIDA Il - tym bardziej wiadomo. 

25. MAJOR - dowódca Spec-Oddziału Omega. 

26. POSĄG - były Posąg Komandarma Poezji Radzieckiej na 

Placu Majakowskiego, d . Triumfalnym, obecnie Posąg 
Komandarma Poezji Radzieckiej na Placu Triumfalnym, 

d. Majakowskiego. 

SZANOWNI MILIONERZY 

KUPCY MOSKIEWSCY 

DRODZY PRZYJACIELE 

WOLNE MEDIA 

MEGAFON NA KURSKIM 

SPEC-ODDZIAŁ OMEGA 

oraz: 

RzECZ DZIEJE S I Ę W M OSKWIE NA PRZEŁOMIE STULECI 
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OBRAZ I 

Wschód słońca . Państwowy Ogród Zoologiczny w Moskwie . Stara 

klatka 1 z wytartymi napisami: . , Burżujus vulgaris"' i .. Pluskwa 

norma/is "'. W klatce budzi sif PriJypkin we fraku. 

PRISYPKIN 
Ha, 

Anno Fiodorowna, 

towarzyszko pluskwo 

szanowna, 

a prosiłem was, 

po rosyjsku 

prosiłem , 

nie urządzajcie 

sobie 

śniadanka , 

kiedy 

akurat 

ś ni m1 się 

taki 

wręcz nadzwyczajny 

sen . . . 

1 Pofrodk11 na piedes!ale klctlka. 11drapowana ip1zys1n;jonct flagami. Z 1ył11 w kla1&1 dwa 

d1zewa. Zad1zewami klatki słoni i żyraf Na lewo mównica. na prawo 11)'imnadla honoro
wych gości. N11rzykancis1ojqpólkolem. lVidzowie podchod-zq gmpami. P01zqdkowiz opaskami 
rozstawiajq widzów według/adm i wzros/11. ( .. . ) na pos111111encie p11zde1ko z pl11Skwq, dalej 
na podwyższeniu podwójne łóżko. Na łóżku Prisypkin zgi1arq. W góne klatki wisi lampa z 
żółtym abaż111r111 . Nad głowq Prisypkinct jaśnieje wia1111szek- wctchła12 z prroówek. B111e!ki 
stojq i walctjq się na podłodze. Dokoła klct1ki stojq 11nry-sp/11uM!Zki. Na ścianach klatki napisy; 
po bokach jilll)' i ozona101y. Napisy: I ... Os!rożnie-phefe? " :! ... Nie wchodzie' bez zmneldo
wctnia.''" 3 ... S!IZeiJ:ie 11JZ11-lfżywa wyrcrżeń.''" M11zyka gra/11JZ, bengalskie ognie, tl11m. k1ó1y 
odpl:ynql, zbliża Slf oniemiały z ZC1chwy111. Włodzimierz Majakowski „Pluskwa. Fe

eryczna komedia w dziewięciu obrazach", (w: } ten że „Utwory sceniczne' ', prLe

klad i posłowie: Seweryn Pollak, Czytelnik , w.,rszawa 1985, s. 55 i 58 . 
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Łapie pluskwę. 

Mam 

raz 

na zawsze 

rozwiązać 

wasze 

zagadnienie 

i postawić 

kropkę 

Kładzie pluskwę na ziemi. 

Za co, 

Anno 

nad i„ .? 

Fiodorowna, 

towarzyszko 

pluskwo 

szanowna? 
Przymierza się do rozdeptania. 

A za to, 

że żłopiecie 

moją krew 
w porze 

niezgodnej 

z reg ulaminem, 
który 

wszak 

jednomyślnie 

przyjęliśmy 

jeszcze 

i jednogłośnie 

w połowie 

lat 80-tych .. . 
Rezygnttje z rozdeptania. 
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A wiecie, 

Anno Fiodorowna, 

co m1 się 
dzisiaj śniło? 

Śniła mi się mama, 

chleb i walc, 

mama 

w żółtej chustce, 

chlebuś biały, 

pachnący, 

skórka chrupiąca 

i walc ... 

Bierze gitarę i śpiewa: 

Na Łunaczarskiej, pomnę, 

Dom stary niegdyś stal, 

I schody miał wytworne, 

I cudne okna miał ... 2 

Przyglqda się pluskwie. 

Ha, 
towarzyszko pluskwo 

nażłopaliście się 

mojej krwi 

że ledwo brzuch 

szanowna, 

po ziemi taszczycie ... 

Oto różnica 

między nami! 

Nażłopaliście się 

mojej krwi 

i spać leziecie 

do barłogu, 

2 Włodzimierz Majakowski „Pluskwa", op. cit., s. 24. 
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a ja obudziłem się 

i głodny jestem! 
Ze trzy dni 

nie nakarmili mnie, 
ze trzy dni 

nie przynieśli mi 
ani niezwykłej 

kawusi zbożowej, 
ani przepysznej 

pajki razowca, 
ani niesłychanej 

zupki z ości, 
ani fenomenalnej 

ani fantastycznej 

Slychać ryk lwa. 

Słyszycie, 

zimnej kaszy, 

kostki cukru ... 

Anno Fiodorowna, 
kto raczył 

przebudzić się? 

Sam 

towarzysz przewodniczący 
Hektor Herkulesowicz, 

Slychać trqbienie slonicy. 

A teraz, 

lew ... 

Anno Fiodorowna, 
czcigodna towarzyszka 

Kleopatra Hannibalowna 

Wbiegajq Dozorcy ZOO. 
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słonica afrykańska 

trąbi ... 

Szanowanko, 

towarzysze dozorcy! 
Dozorcy ZOO wybiegajq. 

Nie raczyli 

odpowiedzieć 

towarzysze dozorcy 

wielozadaniowi ... 

Śpicie, 
Anno Fiodorowna? 

Śpijcie ... 
Wbiegajq Dyrektor ZOO i Dozorcy z pilq Jpalinowq, kalaszniko

wami, siekierami i workami. 

W i ram, 

towarzyszu dyrektorze, 

i o zdrowie 

pytam ... 

DYREKTOR ZOO 
Moje jak najbardzief, Prisypkin, ale słonica chora! 

DOZORCA I 
Chora, panie dyrektorze? 

DOZORCA II 
Jak chora, panie d yrekrorze? 
Dyrektor ZOO i Dozony ZOO wybiegajq. 

PRISYPKIN 
Słyszycie, 

Anno Fiodorowna? 

Kleopatra Hannibalowna 

chora! 
Slychać huk pily, ryk slonicy i serif z kalasznikowa. 

Słyszycie, 

Anno Fiodorowna? 

Kleopatrę Hannibalowną 
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Cicho sza, 

Anno Fiodorowna, 

morda w kubeł, 

nic nie słyszeliśmy, 

bo po niej 

będziemy my, 

znaczy Ja, 

towarzyszko pluskwo, 

bo wy 

w barłogu sobie śpicie .. . 

Biedna 

Kleopatra Hannibalowna ... 
Bierze gitarę i fpiewa. 

Gdzie pani jest? 

Kto palce pani piefri? 

I gdzie się podział 

Pani Chińl'zyk Li? 3 

Wchodzi Dyrektor ZOO. 

DYREKTOR ZOO 
Romanse , Prisypkin, sobie ćwiczysz, a tu słonica na zawał. .. 

Ech, życie, życie, Prisypkin, a taka była odporna, wytrzyma

ła i silna. Wiadomo, słonica afrykańska. I na zawał. A ty 

ćwicz sobie, Prisypkin, romanse znowu w modzie ... 

PRISYPKIN 
Ja ćwiczyłbym jeszcze więcej, towarzyszu dyrektorze, ale ze 

trzy dni nic nie jadłem i z sił opadam .. .. 
lf/chodzq Dozorcy ZOO z okrwawionymi wypchanymi workami 

i trqbq. 

DYREKTOR ZOO 
Prisypkin , panowie, ze trzy dni nie nakarmiony! 

3 A leksander · Wertyński „Liliowy Negr", [w:] tenże „Romanse i poematy". 
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Wybór, przekład, posłowie i opracowanie: "fadeusz Lubelski, Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1996, s. 17. 

DOZORCA I 
Ze trzy dni , panie dyrektorze? 

DOZORCA II 
Jak ze trzy dni, panie dyrektorze? 

PRISYPKIN 
Ze trzy dni , towarzyszu dyrektorze, mam policzone! 

DYREKTOR ZOO 
Dajcie mu , panowie , słoniny! 

DOZORCA I 
Słoniny, panie dyrektorze? 

DOZORCA li 
Jak słoniny, panie dyrektorze? 
Dozorca Il rzuca Prisypkinowi trqbę. 

PRISYPKIN 
A to co, towarzysze?! 

DYREKTOR ZOO 
Słonina, Prisypkin ! 

DOZORCA I 
Słonina, panie dyrektorze? 

DOZORCA li 
Jak słonina, panie dyrektorze? 

PRISYPKIN 
Słonina, towarzysze? To nie jest słonina, towarzysze ... Ja 

dobrze pamiętam, co to słonina, towarzysze . . . Słonina jest 

biała i pachnąca, towarzysze, a to ... 

DYREKTOR ZOO 
Słonina, Prisypkin, czyli mięso słonia. Trąba! Głodny jesteś , 
Prisypkin , jedz. A nie , Prisypkin , nie jedz. Jak to mówią: 
osłu w żłobie dano! 

DOZORCA I 
Osłu, panie dyrektorze? 

DOZORCA li 
Jak osłu, panie dyrektorze? 

Il 



Zabiera sif do wyjkia, D ozony za nim. 

PRISYPKIN 
Osioł nie osioł, towarzysze, a zażalenie złożę ... 

DYREKTOR ZOO 
Złożysz zażalenie, Prisypkin, komu? 

DOZORCA I 
Komu, panie dyrektorze? 

DOZORCA II 
Jak komu, panie dyrektorze? 

PRISYPKIN 
Złożę zażalenie, towarzysze, towarzyszom! 

DYREKTOR ZOO 
Towarzyszy już nie ma, Prisypkin, i Komitetu Centralnego, i 

Biura Politycznego, i Partii, i Związek Radziecki rozwiąza

no, Prisypkin, i komunizmu nie ma, jak gdyby nie było ... 

DOZORCA I 
Nie było, panie dyrektorze? 

DOZORCA Il 
Jak nie było , panie dyrektorze? 

PRISYPKIN 
A co jest, panie dyrektorze? 

DYREKTOR ZOO 
Prisypkin, wolność jak w Ameryce ... 

DOZORCA I 
Wolność, panie dyrektorze? 

DOZORCA II 
Jak wolność, panie dyrektorze? 

PRISYPKIN 
Jak wolność , panie dyrektorze, to czemu ja głodny w klatce 
siedzę? 

DYREKTOR ZOO 
Siedzisz w klatce, Prisypkin, jako ... 
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Czyta: . 
„Burżujus vulgaris" i wypuszczać ciebie nie było rozkazu. 

DOZORCA I 
Nie było, panie dyrektorze? 

DOZORCA II 
Jak nie było, panie dyrektorze? 
Dyrektor ZOO wychodzi, Dozorcy za nim. 

PRISYPKIN 
Ha, 

towarzyszko pluskwo 
śpicie, 

o przepraszam 
bardzo 

pardon, 

pani, 
Anno Fiodorowna, 

śpi , 

a tu epoka 
wali się nam 

na głowy 

i aż myśli 
zebrać 

serach! 

Ze trzy dni 
nie nakarmili 

i z klatki 
nie wypuszczają, 

a wolność 
jak w Ameryce 

i komunizmu nie ma 
jak gdyby nie było, 

i Związek Radziecki 
rozwiązano, 
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i Partia -

najświętsze ze słów 

na zawał 

jak Kleopatra Hannibalowna, 

a taka była odporna, 

wytrzymała 

i silna, 

większa 

niż największa 

słonica 

a na zawał 

I nawet 

nie za erą biła . .. ! 
Wchodzi Dyrektor ZOO. 

DYREKTOR ZOO 
Dobra, Prisypkin! Nie było rozkazu, żeby ciebie wypuszczać, 

ale dajmy na to, Prisypkin, klarka sama się otworzyła. Gitarę 

masz, Prisypkin, z głodu nie zginiesz. Nasz naród wrażliwy i 

dawne romanse lubi. Ale ciebie cała Moskwa zna, Prisypkin i 

wie, gdzie przebywasz! Prisypkin, nie mów nikomu , że nazy

wasz się Prisypkin! Jak tylko piśniesz komuś , Prisypkin, że 

nazywasz się Prisypkin, poznają ciebie i do ZOO odprowadzą, 

a tu , Prisypkin, na zawał! Jak słonica afrykańska! Pamiętaj! 
Otwiera klatkę i wychodzi. 

PRISYPKIN 
Ha, 

Anno Fiodorowna, 

z klarki 

mnie 
wypuścili! 

Wychodzi z klatki. 

Wolność 

jak w Ameryce 
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i komunizmu nie ma 
jak gdyby nie było! 

Śpiewa i tańczy: 
Lekki krok, pół obrót raz, 

Tu może błysnqć każdy z was, 

Ten rytm, ten krok od lat 

Fokstrotem nazywa świat ... 4 

Wraca do klatki. 

Ha, 
klarka 

sama su~ 
otworzyła, 

wyjdę, 

złapią 

i na zawał 
jak słonica ... 

Tu jest, 
jak jest, 

ale jest, 

cu wiadomo, 
tam nie wiadomo, 

komunizmu nie ma 
jak gdyby nie było, 

i wolność 
jak w Ameryce ... 

Śpiewa: 
W paryskich restauracjach, 

Na balach , na liba cjach, 

Gdzie błyszczy elektryczny tani 

Słychać ryk lwa. 

. 5 ra; ... 

4 Wil Lipatow „Lida Waraksina", przekład: Henryka Broniatowska , PIW, War

szawa 1974, s. 140. 
5 Aleksander \X'ertyński „Żółty anioł", [w:) „Romanse i poematy", op. ci t„ s. 7 1 
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Ha, 

Hektor Herkulesowicz 

ryczy! 

Kleopatra Hannibalowna 

już nie zatrąbi, 

tylko 

trąba 

po słonicy 

została! 

A co 

po mnie 

zostanie? 

Gitara . .. 

A co 

z gitarą 

pa111 

zrobi? 

Przecież 

nie umie 

pa111 

grać! 

Śpi 
pani , 

Anno Fiodorowna? 
Śpiewa: 
N a dejdz ie czas odj azdu 

Powiemy żeg naj m i astu .. . 6 

Wychodzi z klatki. 

6 Aleksander Czu rkin „Wieczór na redzie", przeklad : Krzysztof Gruszczyński 
i Wiktor Woroszylski , [w:] „W lesie przyfrontowym, antologia radzieckiej 
pieśni żołnjerskiej 19 1 7- 1967", Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego, 
\Xfarsza wa 196 7 , s. 98. 
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I jak iść? 
Dokąd? 

Gdzie? 

W prawo? 
W lewo? 

Na ukos? 
Prosto? 

Gitarę mam, 
z głodu 

nie zginę, 

nasz naród 
wrażliwy, 

romanse lubi, 

cała Moskwa 
m111e zna, 

pozna 
i do ZOO, 

i na zawał 
jak Kleopatra Hannibalowna .. . 

Wraca do klatki. 

Tu wiadomo 
i tam wiadomo, 

nie wiadomo tylko, 

wiadomo: 

odprowadzą. 

Śpi pani , 
Anno Fiodorowna? 

Tam wolność 
jak w Ameryce , 

i komunizmu nie ma 
jak gdyby nie było , 
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gitarę mam, 

z głodu nie zginiemy, 

idzie pani 

ze mną , 

czy nie? 

Wychodzę, 

słyszy pani? 

Wychodzi, wchodzq Dozorcy ZOO. 
DOZORCA I 
Klatka! 

DOZORCA II 
Jak klatka? 

DOZORCA I 
Otwarta! 

DOZORCA II 
Jak otwarta? 

DOZORCA I 
Prisypkin! 

DOZORCA II 
Jak Prisypkin ? 

DOZORCA I 
Uciekł! 

DOZORCA II 
Jak uciekł? 

DOZORCA I 
Łapać! 

DOZORCA II 
Jak łapać? 

DOZORCA I 
Szukać! 

DOZORCA II 
Jak szukać? 
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Idę! 

Wychodzq, wchodzi Prisypkin. 

PRISYPKIN 
Atu 

kto panią nakarmi, 

szanowna 
towarzyszko pluskwo, 

beze mnie 
z głodu pani zginie! 

Ha, 
idzie pani 

ze mną, 
czy nie? 

Wychodzi, wchodzi Dyrektor ZOO i Dozorly. 

DYREKTOR ZOO 
Jak to, panowie? Niemożliwe! Rzeczywiście, panowie, klat

ka otwarta! Prisypkin uciekł! Łapać Prisypkina, panowie! 

Z psami szukać! 

DOZORCA I 
Z psami, panie dyrektorze? 

DOZORCA II 
Jak z psami, panie dyrektorze? 
Dozorcy wychodzq, wchodzi Prisypkin. 

PRISYPKIN 
Jak z psami , panie dyrektorze? 

DYREKTOR ZOO 
Chryste, Prisypkin, co ty tu jeszcze robisz? Nie daj się zła-
pać, Prisypkin, bo jak dasz się złapać.„ 
Prisypkin wychodzi, wchodzq Dozony z psem Achillesem. 

DOZORCA I 
Achilles, panie dyrekcorze? 

DOZORCA II 
Jak Achilles, panie dyrekcorze? 
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DYREKTOR ZOO 
Panowie, Achilles na lwy szkolony! Achilles samego Hekto

ra znalazł! A Prisypkin od Hektora chytrzejszy! Panowie , 

Nerona na Prisypkina trzeba! Neron na ludzi szkolony! 

DOZORCA I 
Neron, panie dyrektorze? 

DOZORCA Il 
Jak Neron, panie dyrektorze? 
Dozorcy ZOO wychodzq. 

DYREKTOR ZOO 
Chryste, Prisypkin, tylko w Moskwie nie daj się Neronowi 

znaleźć! Bo jak dasz się Neronowi w Moskwie znaleźć, Chry

ste Prisypkin, ro ja w Moskwie przepadłem! 
Dyrektor ZOO wychodzi, wchodzi PriJypkin . 

PRISYPKIN 
Ha, ostatni raz 

panią pytam, 

idzie pani ze mną, 

czy nie? 

Gdzie 

pani jest? 

Śpi pani? 

Ha, 

pam ru dobrze, 

tak? 

Nażłopała się pani 

mojej krwi 

i gdzieś w barłogu 

sobie śpi!? 

Zawsze pani 

tylko o sobie 

myślała, 
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ostrzegam, 
towarzyszko pluskwo, 

nigdy 
tu 

już 

nie powrócę, 

niech 
pant 

sobie 
śpi, 

żegnam, 

Anno Fiodorowna, 
adieu! 

Wychodzi. 



0BRAZII 

Rano. Patriarsze Prudy. Na ławeczce, przykryty gazetami śpi Pro

rok. Wbiegajq Wierka, Nadźka, Lubka i rozwijajq wierowkę. 

WIERKA wylicza 

Czerwony pajączek, 
bez nóżek, bez rączek, 
idzie śmierć na gada, 

na ciebie wypada, 
raz, dwa, trzy, 
wychodź ty! 
Wypada na Nadźkę, gra . 

WIERKA i ŁUBKA 
Skuś babko, 
dam jabłko„. 
Wchodzi Prisypkin. 

PRISYPKIN śpiewa 
W pa/mowo-cytrynowym Singapurze, w burzy, 

Gdy huczy oceanu płacz i śpiew ... 7 

ŁUBKA 

Książę, co psy wiąże! 

WIERKA 
Hrabia, co psy obrabia! 

NADŹKA 
Wierka, zostaw człowieka ... 

WIERKA 
Co ty, Nadźka? Jezus Chrystus? 
Nadźka potyka się. 

ŁUBKA 

Skucha, Nadźka! 

7 Aleksander Wertyński „Magnolia", [w:) „Romanse i poematy", op. cit., s. 5 7. 
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NADŹKA 
Nie było, Lubka! 
WIERKA 
Była, Nadźka! 

Wchodzi Ciocia Zoja, \Vierka, Nadźka i Lttbka wybiegajq. 
CIOCIA ZOJA 

A wy co, kurska wasza mać? W pończochach od Armaniego 
w wierowkę gracie?! 
Do PriJypkina: 

Szukasz tu czegoś, mać twoja garbata? 
Wychodzi. 

PRISYPKIN 
Ha, 

Anno Fiodorowna 
szkoda, 

że pani tego nie widziała! 
Wierka, 

Nadźka 

i Lubka 
w pończochach 

od Armaniego 

Wolność 

jak w Ameryce, 
i komunizmu nie ma 

w wierowkę grają! 

jak gdyby nie było! 
A kto to taki 

Jezus Chrystus? 
Pamiętam 

opowiadała mi mama, 
kiedyś chodził raki jeden, 

i łudzi badał, 
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dobrze się sprawuią, 

czy źle ... 

A co to dobro 

i co to zło? 

Za komunizmu, 

wiadomo, 

kalosze umyjesz i walonki wysuszysz -

po deszczu chodzisz i w błoto leziesz -

Na ławce bttdzi się Prorok. 

PROROK 
N ie masz co wypić, bracie? 

PRISYPKIN 
Nie mam, bracie, sarn jestem spragniony. 

PROROK 

dobro, 

zło . .. 

W ZOO trzymali? Kanalie. Nie wiesz, bracie, co to ZOO? 

Instytut Trzeźwości. Krew brali? Brali, kanalie. Od razu wi

dać, bracie, blady jesteś. Pluskwy. Żłopią tę naszą krew, czy 

co? Nie szanuj<! naszej krwi, bracie. A we krwi mieszka du

sza nasza niepojęta. Tak, bracie, przecie mną nic nie ukryjesz. 

Ja wszystko wiem.Ja, bracie, prorok jestem w sensie dosłow

nym. Pozwolisz, bracie, że się przedstawię. Prorok jestem, 

były pop, a obecnie wolny głosiciel prawdy, który odszedł 

z tej Synagogi Szatana i święte księgi cło rzeki wrzucił. Przy

chodzę tu czasem na Patriarsze Prucły posiedzieć i pomyśleć, 

bo ru cudowne miejsce. Piwa tylko kuflowego jak nie było, 

rak nie ma, soku morelowego też, nawet ciepłego, znaczy 

wszystko jest, bracie, u „Margerity", u „Behemota" i u „Cio

ci Zoi", ale tam drogo, bracie, i nie wpuszczają. Takie dzisiaj 

cuda w Moskwie. Tu, bracie, na Patriarszych kiedyś sam Sza

tan cło Moskwy przyszedł. Nie wierzysz, bracie? Cała Mo-
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skwa wierzy. Na tamtej ławeczce do takich jednych się przy

siadł. Nigdy tam, bracie, nie siadam. To sza~ańskie miejsce . 

Ale dzisiaj, bracie, w Moskwie takie cuda, że i sam Szatan 

nie poradzi. Istny koniec świata. Dzisiaj, bracie, pan Jezus 

jeden poradzi, a może i nie . A ty, bracie, kim jesteś? 

PRISYPKIN 
Ja, bracie , pan Jezus jestem „. 

PROROK 
Pan Jezus, bracie , we fraku i z gitarą? 

PRISYPKIN śpiewa 
Wiem przecież. nawet okręt ma, 

Tę jednq swojq przystań, 

Lecz nigdy taki typ jak ja, 

Włóczęga i artysta/ 8 

PROROK 
Niesamowite, bracie, pan Jezus we fraku i z gitarą . .. Za arty

stę przebrany ... 

PRiSYPKIN 
Po Moskwie chodzę, bracie, i ludzi badam, dobrzy, czy źli. 

Komunizmu nie ma, jak gdyby nie było i nie wiadomo, co 

dobro, a co zło. Za komunizmu, wiadomo. Kalosze umyjesz 

i walonki wysuszysz - dobro . Po deszczu chodzisz i w błoto 

leziesz - zło. A teraz nie wiadomo. Wolność jak w Ameryce 

i Wierka, Nadźka i Lubka w pończochach od Armaniego 

w wierowkę grają„. 

PROROK 
O Boże! 

PRISYPKIN 
Wierzysz w Boga, bracie? Pytam, bo towarzysze mówili, 

wiadomo, Boga nie ma, a teraz towarzyszy już nie ma i par-

8 Aleksander Wertyński „Pożegnalna kolacja", [w:) „Romanse i poematy", op . 

cit„ s. 95. 
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tii. Zobacz, bracie, partia! Silna, odporna i wytrzymała. Więk- . 

sza niż największa słonica afrykańska. A odeszła i nawet nie 

zatrąbiła. A Ty wierzysz, bracie, że Bóg jest? 

PROROK 
Gdybym nie wierzył , panie Jezu, co byłby ze mnie za pro-

rok? Ja Ciebie od razu poznałem, znaczy nie od razu, ale od 

razu, jak Ciebie zobaczyłem, jakieś niezwykle przeczucie ka-

zało odezwać się „. 

PRISYPKIN 
Pamiętam, powiedziałeś: „nie masz co wypić, bracie?" 

PROROK 
Ja wiem, panie Jezu, grzeszny jestem, mały człowiek, robak„. 

Ale przecież sam powiedziałeś: błogosławieni spragnieni, al

bowiem napojeni będą. A w Moskwie, panie Jezu , dawno 

jesteś? 

PRISYPKIN 
Dawno, bracie, z godzinę . 

PROROK 
Pamiętam , panie Jezu , godzina to wieczność, a wieczność to 

godzina. Przyszedłeś z dawna oczekiwany i od razu w ZOO 

Ciebie zamknęli!? Trzeźwego? 

PRISYPKIN 
Chciałem napić się, bracie, ale wszędzie drogo i nie wpusz-

czaią. 

PROROK 
Takie dzisiaj cuda w Moskwie, panie Jezu! Mam cudowny 

pomysł, udamy się do Szanownych Milionerów, opowiemy im 

Dobrą Nowinę, znaczy ja przedstawię Ciebie, panie Jezu, Ty 

uczynisz cud i na dalszą działalność będziemy mieli miliony! 

PRISYPKIN 
A daleko , bracie, do tych milionów? 
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PROROK 
Ze trzy przystanki trolejbusem. Prawda, panie Jezu, skąd Ty 
możesz wiedzieć, co to trolejbus. Trolejbus to taki elektrycz

ny autobus. A wiesz co to elektryczność, panie Jezu? 

PRISYPKIN 
Wiem, bracie, socjalizm minus władza radziecka. 
PROROK 
Trafne określenie, panie Jezu , musz~ zapami~tać! 
PRISYPKIN 
A myślisz, bracie, że mnie poznają w trolejbusie? 
PROROK 
Jak nie poznają, panie Jezu, przedstawię. 
PRISYPKIN 
Nie przedstawiaj, bracie, niech sami poznają. 
PROROK 
Dobrze, panie Jezu, w trolejbusie zachowamy incognito 
\Vychodzq, wchodzq Dozorcy ZOO z psem N eronem. 

DOZORCA I 
Szukaj, Neron! 
DOZORCA II 
Jak szukaj, Neron? 
DOZORCA I 
Prisypkina! 
DOZORCA II 
Jak Prisypkina? 
DOZORCA I 
W Moskwie! 

DOZORCA II 
Jak w Moskwie? 
DOZORCA I 
Śniadanie! 
DOZORCA II 
Jak śniadanie? 
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DOZORCA I 
Tanio! 
DOZORCA II 
Jak tanio? 
DOZORCA I 
Szukaj, Neron! 

DOZORCA II 
Jak szukaj, Neron! 
Wychodzct· 



OsRAZIII 

Przedpołudnie. Bank „Nasz Bank Ojczyzna". Szan()Wni Milione

rzy czekajq przed drzwiami na składanych krzesełkach i leżakach. 
Wchodzq Prisypkin i Prorok. 

PRISYPKIN do Proroka 
W trolejbusie mnie, bracie, nie poznali. 

PROROK do Prisypkina 
Poznają, panie Jezu , Szanowni Milionerzy ... 
SZANOWNI MILIONERZY dyskutujq 
Proszę Państwa, jak dziś zimno ... 
Proszę Państwa, wczoraj był upał. .. 
Proszę Państwa, raz upał a raz ziąb .. . 
Proszę Państwa, człowiek już nie wie .. . 
Proszę Państwa, co na siebie włożyć .. . 
Proszę Państwa, futro strach, bo kradną ... 

Proszę Państwa, czy to Napoleon zapytał. .. 
Proszę Państwa , po czym poznać Słowian . . . 
Proszę Państwa , nie wtedy padło to sławne .. . 
Proszę Państwa, kradną, Najjaśniejszy Panie .. . 

PROROK 
Szanowni Chrześcijanie! 
Bracia i Siostry, oto dobra nowina! 
Bracia i Siostry, oto koniec świata nastał! 
Bracia i Siostry, oto w Moskwie objawił się! 
Szanowni Milionerzy, oto Pan Nasz Jezus Chrystus ... 
SZANOWNI MILIONERZY dalej dyskutujq 
Szanowny Panie, oto druga nasza cecha słowiańska! 
Szanowny Panie, średniowieczna ciemnota i zabobon! 
Szanowny Panie, a może religia nie jest to opium dla ludu? 
Szanowny Panie, w naszym stuleciu prawdziwym opium 

dla ludu . .. 
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Szanowny Panie, okazała się nasza wiara w nicość po 

śmierci ... 

Szanowny Panie, oraz nadzieja, że za nasze łajdactwa ... 

Szanowny Panie, nikt nas nigdy nie osądzi .. . 
Wchodzi Lidia lViktorowna. 

LIDIA WIKTOROWNA 
Dzień dobry Szanowni Milionerzy jak zdrowie? 

SZANOWNI MILIONERZY 
Dziękujemy, Lidio Wiktorowna, wypłaci nam pani? 

LIDIA WIKTOROWNA 
Szanowni Milionerzy nie muszę chyba wam tłumaczyć to 

wszystko nie takie proste kapitał to kapitał nigdy nic nie wia

domo żebyście mi nie myśleli że coś kręcę na waszych oczach 

kręcę gdzie trzeba wyjmuję komórkę i telefonuję halo tu Lidia 

Wiktorowna rak Nasz Bank Ojczyzna rozumiem przekażę 

niestety Szanowni Milionerzy Nasz Bank Ojczyzna nie może 

wam wypłacić dzisiaj waszych odsetek dowiadujcie się jutro 

Szanowni Milionerzy pozdrawiam i życzę miłego dnia ... 
Wchodzi do banku i zamyka drzwi. 

SZANOWNI MILIONERZY 
O Jezu, przepadły nasze miliony milioniki! 

O Jezu, a ja wpłaciłem wszystko, co miałem! 

O Jezu, a ja co miałem i jeszcze pożyczyłem! 

O Jezu, a ja pożyczyłem i co będę miał! 

O Jezu, tylko cud może nas uratować! 

PROROK do Prisypkina 
Poznali Ciebie, panie Jezu, musisz dokonać cudu„. 

PRISYPKIN do Pro1-oka 
Jakiego, bracie, cudu? 

PROROK do Prisypkina 
Cudu, panie Jezu, przemień . .. ! 

PRISYPKIN 
A w banku, Szanowni Milionerzy, na pewno wasze miliony? 
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SZANOWNI MILIONERZY 
O Jezu, a czyje?! 

PRISYPKIN 
I bank je wam zrabował, Szanowni Milionerzy? 

SZANOWNI MILIONERZY 
O Jezu, zrabował! 

PRISYPKIN 
Zrabujcie bank, Szanowni Milionerzy! 

SZANOWNI MILIONERZY 
O Jezu, bank zrabować!? 

PRISYPKIN 
Zrabujcie, Szanowni Milionerzy, co wam zrabowano. 

SZANOWNI MILIONERZY 

O Jezu!!! 
PRISYPKIN śpiewa 
Mars z, to wa r zy sze, be z trwog i!! 
Du ch na sz o.k rzepnie wfród wa lk! 

Piersi4 skrus zy my pr ze sz k ody ! 
WolnoH obwie ści huk salw! 9 

SZANOWNI MILIONERZY zabiera)4 się do rabowania 

Faszyści , oddawać nam miliony! 
Faszyści, kij wam w mordę z odsetkami! 

Faszyści, kapitał nam oddawajcie krwiopijcy! 

Faszyści, kurwa wasza mać złodzieje! 

Towarzysze, niech żyje Jezus! 
Wchodzi Lidia Wiktorowna. 

LIDIA WIKTOROWNA 
A co się z wami srało Szanowni Milionerzy cud ktoś was prze

mienił w bolszewików chcecie obrabować bank proszę bar

dzo rabujcie tylko nic nie zrabujecie waszych milionów 

w banku nie ma wasze miliony pracują„. 

9 Leonid Radin „Marsz, towarzysze", przekład: Edmund Hauke, (w:} „W les ie 

przyfrontowym„. ", op. cit„ s. 8 . 
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PRISYPKIN 
Łże, towarzysze, po oczach widać! 

LIDIA WIKTOROWNA 
A ja nie przypominam sobie towarzyszu prowokatorze żeby

ście posiadali konto w naszym banku o Szanowni Milionerzy 

przez kogo te wszystkie nieszczęścia przez bolszewików paso

żytów pluskwy wiecznie tylko wyciągają te swoje wiecznie 

niemyte ręce po wasze z takim trudem zdobyte miliony żeby 
je przepić! 

SZANOWNI MILIONERZY bijq PriJypkina 
Won, pasożycie! 

Won, złodzieju! 

Won, pluskwo! 

Won, kurwa! 

Won, twoja! 

Won , mać! 

PROROK 
Bracia, pana Jezusa tak w Moskwie witacie? 

LIDIA WIKTOROWNA 
Szanowni Milionerzy nie takimi metodami niewiele da jed

nemu bolszewikowi mordę skuć pomyślcie lepiej jak zmienić 

ten chaos bezprawie inflacj ę co zrobić uważam tylko popar

cie kandydatury Mikołaja Preobrażeńskiego w zbliżających 

się wyborach zagwarantuje nam to wszystko oto jego pięcio

punktowy prog ram uzdrowienia ojczyzny moja rada Szanow

ni Milionerzy poczytajcie i zagłosujcie pozdrawiam i życzę 
·miłego dnia. 
Rozdaje ulotki i wraca do banku. 

SZANOWNI MILIONERZY czytajq ulotki 
Towarzysze , natychmiast wypłacić wszystkim! 

Towarzysze, natychmiast podwyższyć produkcję! 

Towarzysze, natychmiast przywrócić świetność armii! 

Towarzysze, natychmiast przywrócić świetność Ojczyźnie! 
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Towarzysze, natychmiast zrównać Kaukaz z Morzem Czar

nym! 
Towarzysze, ale czy da się tak wszystko i natychmiast? 

Towarzysze, to nadzwyczaj ciekawy program! 

Towarzysze, a co z naszymi milionami? 

Towarzysze, do jutra, towarzysze! 

Rozchodzct się. 

PROROK 
Cały jesteś, panie Jezu? 

PRISYPKIN 
Cały, bracie , a gitara? 

PROROK 
Cała , panie J ezu. 

PRISYPKIN 
Nie poznali mnie . .. 

PROROK 
Poznali , panie Jezu , ale nie uwierzyli. A takiego cudu doko-

nałeś! Takiego cudu! Czekaj, panie Jezu , kogo w kogo 

przemieniłeś? Jak niegdyś złe duchy w wieprze? Szanownych 

Milionerów w bolszewików, czy Szanownych Bolszewików 

w milionerów? Czy ja to wszystko zapamiętam? Przysięgam, 
panie Jezu , od dzisiaj kropli nie wypiję ! Mam następny cu

downy pomysł. Udamy się do Kupców Moskiewskich na 

Worobiowe Góry. Panie Jezu , to ostatni prawdziwi bohate

rowie na rym naszym tonącym okręcie i na pewno Ciebie 

poznają. Mało poznają, panie Jezu , uwierzą . Meerem poje

dziemy. Taki tramwaj pod ziemią . Bez żetonów nie wpusz

czają, ale mam dwa ostatnie. 

PRISYPKIN 
Dobrze , bracie, ale nie przedstawiaj mnie Kupcom. Niech 

sami poznają i uwierzą . Milionerom przedstawiłeś i od razu 

po mordzie dosrałem. 
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PROROK 
Dobrze, panie Jezu, nikomu więcej nie będę Ciebie przedsta

wiał. I dla niepoznaki będę do Ciebie mówił Mistrzu. Jak 
niegdyś . I jak w jednej powieści , gdzie też się objawiłeś. Tak. 

Kto ma poznać i uwierzyć, pozna i uwierzy, a kto nie pozna 

i nie uwierzy, temu po trzykroć biada! 
Wychodzq, wchodzq lekko pijani Dozorcy ZOO z psem Neronem. 

DOZORCA I 
Szukaj, Neron! 
DOZORCA II 
Jak szukaj, Neron? 
DOZORCA I 
Prisypkina! 

DOZORCA II 
Jak Prisypkina? 
DOZORCA I 
Znalazł! 

DOZORCA II 
Jak znalazł? 
DOZORCA I 
W trolejbusie! 
DOZORCA II 
Jak w trolejbusie? 

DOZORCA I 
W Moskwie! 

DOZORCA II 
Jak w Moskwie? 
DOZORCA I 
Obiad! 
DOZORCA II 
Jak obiad? 
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DOZORCA I 
Tanio! 
DOZORCA Il 
Jak tanio? 
DOZORCA I 
Szukaj, Neron! 

DOZORCA II 
Jak szukaj, Neron? 
Wyi·hodzq . 



Władimir A. Sołowjow (1853-1900) 

OBRAZ IV 

Południe. Worobiowe Góry. Kupcy Moskiewscy handlujq na rozkła

danych stolikach. Wchodzq Prisypkin i Prorok . 

PRISYPKIN do Proroka 
W metrze mnie nie poznali, bracie ... 
PROROK do Prisypkina 
Mistrzu, Kupcy Moskiewscy na pewno poznają ... 
KUPCY MOSKIEWSCY 
Amerykańskie! 

Hiszpańskie! 

Niemieckie! 
Francuskie! 

Japońskie! 

Nasze! 

PROROK 
Koniec świata! 
Wchodzq orszak weselny: Preobrażeński, Ninon w welonie, Bota

nik, Sybirak, Maestro, Drodzy Przyjaciele i Wolne Media. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Czołem, dzieci! 
KUPCY MOSKIEWSCY 
Czołem, Mikołaju Pawłowiczu! 

PREOBRAŻEŃSKI 
Zdrowi, dzieci? 
KUPCY MOSKIEWSCY 
Zdrowi, Mikołaju Pawłowiczu! 
PREOBRAŻEŃSKI 
Wszystko dobrze? 
KUPCY MOSKIEWSCY 
Dobrze, Mikołaju Pawłowiczu! 
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PREOBRAŻEŃSKI 
To dobrze, dzieci, że dobrze. A ja dzisiaj ślub w cerkwi bra

łem. I u spowiedzi byłem. Czołem o ziemię biłem . Za życie 

grzeszne o przebaczenie prosiłem . Za grzechy dawne i nie

dawne . W tej cerkwi, gdzie Puszkin z Natalią ślub brał. A 

teraz tu na Worobiowe Góry przyszedłem. Jak pradawny 

obyczaj każe. Życie nowe powitać. I Moskwie Białokamien 
nej do ziemi pokłonić się . .. 
KUPCY MOSKIEWSCY 
Szczęścia życzymy, Mikołaju Pawłowiczu! 

PREOBRAŻEŃSKI 
Szampana, chłopcy, a ty graj marsza, Maestro! 

MAESTRO 
Marsz Pierwszego Pułku Piechoty. Kompozytor nieznany. 
Gra; chłopcy, czyli Botanik i Sybirak nalewajq szampana. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Za Ojczyznę, dzieci. Żeby takiego dnia doczekała. Jak ja 

dzisiaj. Ale żeby najpierw u spowiedzi była. Czołem o ziemię 

biła . Za życie grzeszne o przebaczenie prosiła. Za grzechy 

dawne i niedawne. Jak ja dzisiaj. A porem cieszyła się i rado

wała. Jak ja dzisiaj! 

WSZYSCY 
Za Ojczyznę, Mikołaju Pawłowiczu! 
lflszyscy pijq szampana, jeden Prorok nie. 

PREOBRAŻEŃSKI 
A ry, bracie, za Ojczyznę nie wypijesz? 
PROROK do Prisypkina 

Wypić, Mistrzu, za Ojczyznę? 

PRISYPKIN do Proroka 

Za Ojczyznę, bracie, obowiązkowo wypij. 
Prorok pije. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Dobrze, bracie, że za Ojczyznę wypiłeś . 
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PROROK 
Wypiłem, bracie, wypiłem ... 
Re,ytuje: 

Upadnie zarwardziały w błędzie, 

Kto się miłości sprzeniewierzył... 

I trzeci Rzym już w gruzach leży, 

Czwartego nigdy zaś nie będzie ... 10 

PREOBRAŻEŃSKI 
A kto ry taki, bracie, że za Ojczyznę wypiłeś i od razu takie 

przykre rzeczy mówisz? 

PROROK 
Bracie, jestem prorokiem, który drugie przyjście Pana Na

szego Jezusa Chrystusa przepowiada i S<!d straszny Ostatecz

ny. .. 
PREOBRAŻEŃSKI wskazuje Prisypkina 

A ren we fraku i z gitarą, bracie, to Pan Nasz Jezus Chry

stus? 

PRISYPKIN 
Nie, bracie, arrysra ... 
Śpiewa i tańczy: 
To się powtarza w każdym sezonie. 

Ci4gle się słyszy o charlestonie ... 11 

PREOBRAŻEŃSKI 
A naszych pieśni, bracie, nie znasz? W armii nie służyłeś? 

PRISYPKIN fpiewa 

Na /Joklad , ko ledzy ! Bandera na maszt! 

Ostatnia przed nami parada. 

Nie pójdzie w nie wolę nasz dumny Wariag. 

Nikt broni przed wrogiem nie sk łada. 

IO Włodzimierz Sołowjow „Panmongolizm", przekład: Wiktor Woroszylski , [w :) 

\Xlitołd Dąbrowski, Andrzej Mandalian, Wiktor Woroszylski, . .A ntologia po

ezji rosyjskiej 1880- 1967", Ossolineum, Wrocław 1971, s. 69 . 
11 Wił l.ipatow .,Lida Waraksina", op. cit., s. 14l. 
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WSZYSCY śpiewajq 
Grzechoczq lańcuchy kotwiczne 11 klttz, 

Przy działach stanęli pttszkarze. 

Dziś sława bojowa wyznacza nam kttrs, 

A honor ttmiera/ nam każe. 

jak salwa piorunów przetoczy! się huk, 

Mttzyka piekielna zagrała 

Plomiennym pierścieniem otoczył nas wróg, 

Lecz myśmy wytrwali przy dzialach. 

Niejeden towarzysz pod ogniem już pad/, 

Niejeden raniony tam leży , 

Na bttrtę się wali nasz piękny Wariag, 

Czas żegna/ się z życiem, koledzy. 

Zegnajcie, żegnajcie! Z Bogiem, httrra! .. . 

Pod nami wre morze sklębione . 

Orkiestra do końca niech marsza nam gra, 

Umiera/ będziemy z fasonem . 12 

PREOBRAŻEŃSKI kiska Prisypkina 

Ech, bracie, Worobiowe Góry w „Wariaga" przemieniłeś 

i w duszy mojej rozpaliłeś żar! Bracia, zapraszam was obu 
na wesele! 

NINON 
Duszku ... ! 

PREOBRAŻEŃSKI 
Prorok duszą moją wstrząsnął, Ninon, a artysta nadzieją 
natchnął ... 
Do Wolnych Mediów: 

No, Wolne Media, pytajcie o co chcecie! Dzisiaj na wszystkie 

pytania odpowiem ... 

12 Jewgienija Studencka „Wariag", przekład: Stanisław Werner, [w:] „W lesie 

przyfrontowym ... ", op. cit„ s. IO. 
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WOLNE MEDIA 
Mikołaju Pawłowiczu, czy wygra pan wybory? 

Panie Preobrażeński, będzie pan prezydentem czy carem? 

Mikołaju Pawłowiczu, czy małżonka będzie pomagała 

panu rządzić? 
PREOBRAŻEŃSKI 
Jak wygram wybory, odeślę Ninon do klasztoru, żeby modli

ła się za mnie i Ojczyznę naszą ... 

WOLNE MEDIA 
Mikołaju Pawłowiczu, jak car Iwan Groźny? 

Towarzyszu generale, jak Hamlet chyba!? 

Nino Antonowna, a co pani na to? 

NINO N 
Och, zrobię wszystko, co Mikołaj Pawłowicz każe, a już dla 

Ojczyzny naszej i do klasztoru pójdę .. . 

WOLNE MEDIA 
Panie Preobrażeński, po co ten ślub w cerkwi w dwadzie

ścia lat po ślubie? 
Panie Preobrażeński, dlaczego tak bardzo nienawidzi pan 

demokracji?! 
Mikołaju Pawłowiczu, czy wskrzesi pan Związek Radziecki?! 

PREOBRAŻEŃSKI 
Kto nie tęskni za Związkiem Radzieckim, serca nie ma. Ale 

kto chce jego powrotu, rozumu. Związek jest jak bliska i 

serdeczna osoba, która umarła. Opłakujemy go . Modlimy 

się za. Wspominamy. Ale nie da rady. Pochować trzeba. O 

jaką pani demokrację pyta? O demokrację bandytów i zło

dziei? O demokrację, gdzie robotnik zapłaty nie dostaje? 

Żołnierz na ulicy musi żebrać? A artysta na bazarze śpiewać? 

I gdzie kupcy haracz bandytom muszą płacić? 
Do Kupców Moskiewskich: 

Płacicie, dzieci? 
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KUPCY MOSKIEWSCY 
Tak jest, Mikołaju Pawłowiczu! 

PREOBRAŻEŃSKI 
Widzicie, Wolne Media, płacą. 

PRISYPKIN do Proroka 
Komu, bracie, płacą? 

PROROK do PriJypkina 
Jemu , Mistrzu, cała Moskwa o tym wie. 

PRISYPKIN 
Morda w kubeł, bracie, na wesele nas zaprosił ... 

PREOBRAŻEŃSKI 
Czy taka demokracja jest dziś naszej Ojczyźnie potrzebna? 

Nie! Taka demokracja nie jest dziś naszej Ojczyźnie potrzeb

na! Naszej Ojczyźnie nie demokracja jest dziś potrzebna, a 

odnowa duchowa i moralna! 

WOLNE MEDIA 
Towarzyszu generale, i to pan chce dokonać odnowy moral

nej? 

PREOBRAŻEŃSKI 
Jeżeli naród mnie wybierze, a Cerkiew pobłogosławi? 

WOLNE MEDIA 
Panie Preobrażeński , czy to prawda, że jest pan carem ma

fii rosyjskiej? 

Towarzyszu generale , a podobno na Kaukazie osobiście roz

strzeliwał pan jeńców?! 

Towarzyszu generale, dlaczego plajtuje „Nasz Bank Ojczy
zna"? 

BOTANIK 
Szanowni Państwo, wasze tendencyjne i inspirowane pyta

nia dowodzą, że kolejny raz chcecie publicznie zniesławić 

Mikołaja Pawłowicza Preobrażeńskiego, legendarnego gene

rała wojsk powietrzno-desantowych, a obecnie powszechnie 

44 

znanego i szanowanego w ojczyźnie i na całym świecie , poli

tyka i biznesmena! Ogłaszam konferencję prasową na Woro

biowych Górach za zakończoną. 
Do Maestro: 

Maestro, „Pożegnanie Słowianki"! 

MAESTRO 
„Pożegnanie Słowianki"! Kompozytor nieznany. 
Gra. Preobrażeński, Ninon, B otanik, Sybirak, Drodzy Przyjaciele, 

Prisypk in i Prorok wychodzq. 

WOLNE MEDIA 
Koledzy, u „Cioci Zoi" sukinsyna dopadniemy! 

A kto nas, koledzy, do „Cioci Zoi" wpuści? 

A wiecie, że Prisypkin zwiał dziś z ZOO?! 

Może lepiej poszukajmy Prisypkina! 

To może być dzisiaj number one! 
Wychodzq . 

KUPCY MOSKIEWSCY 
Wietnamskie! 

Mongolskie! 

Koreańskie! 

Chińskie! 

Nasze! 



OBRAZ V 

Znana i powszahnie szanowana w Moskwie restauracja .,U Cioci 

Zoi". Przy zastawionym stole siedzq Preobrażeński, Ninon, Bota

nik, Sybirak, Prorok, PriJypkin i Drodzy Przyjaciele. \Vierka, 

Nadźka i Lubka uslugujq. Ciocia Zoja czuwa naci wszystkim. 

Mantro przy fortepianie. 

NINON 
Zaczynamy, Duszku? 

PREOBRAŻEŃSKI 
Czekamy. 
Pauza. 

NINO N 
Duszku, zaczynamy? 

PREOBRAŻEŃSKI 
Czekamy. Umiłowanego Przyjaciela nie ma. Bez Umiłowane

go wesela nie zaczniemy. A i Lidia Wikcorowna spóźnia się . .. 

NINON 
Lidia Wikcorowna zawsze się spóźnia . 

Wchodzi Najdroższy Przyjarie/ i Czcigodna Przyjaciółka. 

NAJDROŻSZY PRZYJACIEL 
Szanowni Nowo-starożeńcy ... Czy też Staro-nowożency, że 

się tak wyrażę ... Drodzy Jubilaci, proszę łaskawie wybaczyć 

spóźnienie ... Ale upoważniony jestem przekazać warn ślub
ne życzenia od Umiłowanego Przyjaciela Naszego ... Jutro, 

powiada, choćby cło restauracji Cioci Zoi, a dzisiaj, powia

da, przyjść nie mogę ... Dzisiaj, powiada, zebranie i chcesz, 

czy nie chcesz, na sarną górę wzywają, powiada, i iść trze

ba ... Przekaż, kochany, życzenia, powiada, Najdroższemu 

Przyjacielowi naszemu, cła Bóg, powiada, Mikołajowi III 

Preobrażeńskiernu, powiada, i Czcigodnej Małżonce jego, 

powiada, gorzko gorzko, alleluja i hurra! 
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DRODZY PRZYJACIELE 
Gorzko gorzko, alleluja i hurra! 

PREOBRAŻEŃSKI 
Bóg zapłać, Drodzy Przyjaciele. Usłyszy jeszcze świat nasze 

„H urra! " Usłyszy i nie takie . Bo gorzko gorzko. I jak długo 

jeszcze tak gorzko gorzko? I robie Bóg zapłać, Najdroższy 
Przyjacielu. A ty ode mnie Umiłowanemu Przyjacielowi 

Naszemu przekaż Bóg zapłać. Za duszy mojej pokrzepienie. 

I najwyższe moje, ale i najniższe słowa. Da Bóg, a przyjaźń 
nasza teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. 

DRODZY PRZYJACIELE 
Amen, Drogi Przyjacielu. 
PREOBRAŻEŃSKI 
Drodzy Przyjaciele moi! Wiecie albo i nie wiecie. Ale tamtej 

nocy okropnej. Przyrzekłem ja sobie. I chłopcom moim. Że 
do końca dni moich. Pierwszy toast. Zawsze „Śmierci ą Puł
kownika". Za Kaukaz. Wypiję ... 

PROROK do Prisypkina 
Wypić, Mistrzu, za Kaukaz? 
PRISYPKIN do Proroka 
Za Kaukaz wypij, bracie ... Czemu nie? Wesele wytworne 
jak . .. 

PROROK do Prisypkina 
W Kanie Galilejskiej, Mistrzu .. ? 

PREOBRAŻEŃSKI do Proroka 
Co galilejskie, bracie? 
Dzwoni telefon komórkowy. 

BOTANIK przez telefon 
Yes!? 
Do Preob1-ażeńskiego: 

Nowy Jork, szefie, Prisypkin uciekł z ZOO ... 

DRODZY PRZYJACIELE 
Prisypkin uciekł z ZOO? 
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NAJDROŻSZY PRZYJACIEL 
Alleluja i hurra! 
CZCIGODNA PRZYJACIÓŁKA 
Chwała Bogu dożyliśmy! 

PREOBRAŻEŃSKI 
Powiedz, że znajdziemy. 

BOTANIK 
We'll find, Prisypkin ... 

PREOBRAŻEŃSKI 
O, Drodzy Przyjaciele, co się u nas wyprawia! Prisypkin 
z ZOO uciekł. Nieporządek. Złodziejstwo. Oszustwo. Jedno 

kłamstwo. Bóg jeszcze wie co. No, Drodzy Przyjaciele! Za 

Kaukaz! 
DRODZY PRZYJACIELE 
Za Kaukaz, Drogi Przyjacielu! 
Pijq, PreobrażeńJki pije i wypluwa. 

PREOBRAŻEŃSKI 
A co to, ciociu Zojo? 
Botanik bierze „Śmier/ Pułkownika"' i podpala. 

PRISYPKIN 
Ostrożnie z ogniem, Drodzy Przyjaciele! Na jednym weselu 
wszystko poszło z dymem: fortepian, stół, zastawa, fajans, 

nawet Panna Młoda . . . 

BOTANIK 
Spirytus, szefie. 
PREOBRAŻEŃSKI 
Ciociu Zojo, „Śmierć Pułkownika" ze spirytusem, nam poda
łaś? „Biały Niedźwiedź" jest ze spirytusem. A „Smierć Puł
kownika" składa się ze stu gram szampana i stu gram konia

ku. Zapomniałaś już, ciociu Zojo? 

Do Proroka: 
A może ty, bracie, cudu dokonałeś? I koniak w spirytus prze-

mieniłeś? 
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PROROK 
Ja, bracie? 

CIOCIA ZOJA 

O Jezu, towarzyszu generale, koniak wyszedł, bo chłopcy we 

wszystkim pana naśladują i po nocach nic tylko „,Śmierć 
Pułkownika" żłopią . . . 

PREOBRAŻEŃSKI 

Pomyślałaś, ciociu Zojo, zmarznięty jestem. I nie poznam. 

Tak? A trzeba było prawdę powiedzieć. Tak a tak, towarzy

szu generale. Chłopcy we wszystkim naśladują. Koniak wy

szedł. Nowego nie dostarczyli. Zamiast „Śmiercią Pułkowni
ka" poczęstuję pańskich Drogich Przyjaciół „Białym Nie

dźwiedziem". Też niczego sobie. Ale mocniejszy. Prawda 

w życiu jest najważniejsza, ciociu Zojo! Wiesz o tym? 
CIOCIA ZOJA 
Tak jest, towarzyszu generale .. . 
PREOBRAŻEŃSKI 

Nienawidzę kłamstwa, Drodzy Przyjaciele. Kłamstwo Zwią
zek Radziecki w spadku nam zostawił.Jedno kłamstwo.Jedz
CJe, Drodzy Przyjaciele. Zakąszajcie . Proste to jedzenie. Ale 
smaczne. Nasze .. . 

Dzwoni telefon komórkowy, Botanik odbiera. 

BOTANIK do Preobrażeńskiego 

Pi~trasz.kiewicz z Warszawy mówi, że jak nie znajdziemy 
Pnsypkma, Polska nie będzie z nami gadać! 
PREOBRAŻEŃSKI 
Polska, mać jej watykańska! 
NINO N 
Duszku! 

PREOBRAŻEŃSKI 

Wybacz, Ninon . I wy, Drodzy Przyjaciele . Że tak się rugną
łem. Ale ja mówiłem naczelnikom. Już w osiemdziesiątym 
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mówiłem. Żeby tego Judasza betonem zalać. Ale nie posłu
chali, towarzysze naczelnicy ... 
Do Botanika: 

A Pietraszkiewiczowi powiedz, że już mamy Prisypkina .. . 
Do Drogich Przyjaciół: 

Jedzcie i pijcie, Drodzy Przyjaciele! Bawcie się. Tańczcie! Graj 

walca, Maestro! 
Do PriJypkina: 

A ty, bracie , czemu taki smutny siedzisz? Wesele nasze nie 

podoba się? Za mało galilejskie? A może ciebie czekiści przy

słali? I chcesz nas podpalić? Tu nic nie podpalisz, bracie. Nic. 

Moi chłopcy czuwają. A moi chłopcy dobrze wyszkoleni. Ja 

sam ich szkoliłem .. . 
Dzwoni telefon komórkowy. 

Wyłącz ten telefon, Botanik! Na własnym weselu rozweselić 

się nie mogę! 
Do PriJypkina: 

A ty, bracie, w wojsku pod kim służyłeś? 

PRISYPKIN 
Pod wąsaczem Budionnym, towarzyszu generale. 
Nuci: 

Ech, taczanka Mołdawianka. 
Twoja pięknofr oczy rwie 15 ••. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Pod Budionnym, bracie? Za takie żarty wiesz, co? Dobra. 

Gość w dom, Bóg w dom. Ja żarty lubię, bracie. Ale nie 

wszystkie . Wiedz o rym. No, artysto galilejski. A teraz pomóż 

Maestro grać. Nie leń się. Kto nie pracuje, ten nie je . I nie 

pije . No, pokaż, co potrafisz. 

PRISYPKIN 
'L'lk jest, towarzyszu generale! 

13 Michaił Rucłerman „Pie śń o taczance" przekład: I.eon Pasternak [w:} 

„W/ lesie przyfrontowym . . . ", op. cit., s. 10. 
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Pod:hodzi do Maestro. 

Maestro, „Zjeżdżały do Zagsu ... ",znasz? 
MAESTRO 
Nie znam, ale zagram. 

PRISYPKIN śpiewa 

Zjeżdża ły do Z agsu tramwaje, 

Tam ślub się odbywa! czerwony 

Pan Miody by ł w kombinezonie ... 14 

DRODZY PRZ)JACIELE 
A co to , Drogi Przyjacielu? 
NINO N 

Oj, Duszku, pamię tasz nasz pierwszy ślub? 
PREOBRAŻEŃSKI 

Pamiętam, Ninon, ale tego dziś już nikt nie tańczy! 
PRISYPKIN do Maestro 

Maestro, „Lekki krok . .. " znasz? 
MAESTRO 

Nie znam, ale zag ram . 
Gra. 

PRISYPKIN śpiewa 
Lekki krok, półobrót ra z . 

Tit może blysnq/ każdy z was, 

Te n r Y t m , t e n kr ok . i ra z , i dwa ... 1 5 

DRODZY PRZ)JACIELE 

Tego, Drogi Przyjacielu, nie da się tańczyć! 
PROROK 

Dlaczego, bracia, to piękne! 
Tańczy. 

PRISYPKIN do Maestro 

Maestro, „W szystko, co z życia ... " znasz? 

1

~ \XI lodzi mierz Majakowski „Pluskwa ", op. cit. , s. 3 1. 
15 

Wil l.ipatow „: Lida Warakina ", j.w. s. l40. 
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MAESTRO 
Nie znam, ale zagram. 
Gra, Prorok tańczy. 

PRISYPKIN śpiewa 
Ws zys tko, co z życia ocalało .. 

Com kocha ł. czemu ujai, wierzy/, 

W jednq modlitwę mi się z lało: 

d k , . , . , 16 
P r ze ż y i' o o n ca , p r ze z y c , p r z e z y c ... 
Maestro przerywa granie. 

MAESTRO 
W ogóle nie ma słuchu , towarzyszu generale! 

PROROK 
Dlaczego, bracie, piękny romans ... ! 

NINON 
Kogoś ty zaprosił, Duszku ? 

PREOBRAŻEŃSKI 
Gość w dom, Ninon, Bóg w dom. 
Do PriJypkina: 

A ty, artysto galilejski , już dłużej Maestro nie przeszkadzaj . 

Na naszym weselu jesteś. Nie galilejskim. Przy stole usiądź. 

Wypij. Pierożkiem z ka rtofelkiem albo i kapustką zakąś. 

Wieprzowiny w nim nie ma. Nie otrujesz się. 
Do Botanika: 

Na oku tego czekistę galilejskiego miej, Botanik. Ale i jak 

znaleźć Prisypkina pomyśl. 

BOTANIK 
Okey, szefie . 

PREOBRAŻEŃSKI 
Maestro, nie złość się. Graj . Pięknie grasz . Duszę koisz. 

A wy, Drodzy Przyjaciele, bawcie się. Tańczcie ... 

16 Fiodor Tiutczew, [***},przekład: Julian Tuwim, [w:} tenże „Wybór poezji", 

Ossol ineum, \X'rodaw 1978, s. 106. 
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MAESTRO 

Walc Sewastopolski, kompozytor nieznany! 
Gra, ale nikt nie tańczy. 

PROROK do Prisypkina 

Dobrze się bawisz, Mistrzu? Ja dobrze. Wypiłem trochę, ale 

potańczyłem i przetrzeźwiałern. Ileż to już cudów uczyniłeś 
dzisiaj, czekaj, zaraz sobie przypomnę? Mnie w Twojego apo

stoła przemieniłeś - raz, „Śmierć Pułkownika" w „Białego 
Niedźwiedzia" - dwa, Worobiowe Góry w „Wariaga" - trzy, 

bolszewików w Szanownych Milionerów - cztery i coś jesz
cze, zaraz sobie przypomnę„ . 

\f/chodzi Lidia \f/iktorowna z kwiatkami. 

LIDIA WIKTOROWNA 

Wszystkiego najlepszego, Mikołaju Pawłowiczu i pani rów
nież, Ninon. 

NINON 

Och, Lidio Wiktorowna, dziękuję. 
PREOBRAŻEŃSKI 
Kochana, a czemu rak spóźniłaś się? 
LIDIA WIKTOROWNA 

Bolszewicy nasz bank chcieli obrabować, Mikołaju Pawło
wiczu, ale jakoś poradziłam sobie ... 
PREOBRAŻEŃSKI 

Słyszeliście, Drodzy Przyjaciele? Bolszewicy nasz bank chcie

li obrabować. Ale ona poradziła sobie. Trach. Trach. I po 

krzyku. Ech , ty mój pinoczecie. Siadaj. Jedz. I pij . Baw się. 
Zasłużyłaś .. . 
Do Sybiraka: 

Sybirak! 

SYBIRAK 
Aha, towarzyszu generale, już . . . 
PREOBRAŻEŃSKI 

Zajmij się Lidią Wiktorowną. Usłuż damie . . . 
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SYBIRAK 
Aha, towarzyszu generale, damie.'.' . 
Lidia \f/iktorowna siada, je i pije, Sybtrak uslugu;e. 

PRISYPKIN do Proroka 
Cud, bracie, nie poznała. 

PROROK do Prisypkina 
Piąty, Mistrzu „. 

PREOBRAŻEŃSKI do Proroka 
A ty, bracie, co tak ciągle z tym artystą galilejsk_im s~epczesz? 

Podziel się z nami swoimi myślami. Jeszcze tu iestesmy .. . 

PROROK 
Dobrze, bracie. Powiadasz, że chcesz moralnie i duchowo 

uzdrowić Ojczyznę? Zgadzam się w zupełności. Niczego bar

dziej nie potrzebuje nasz naród umęczony i ukrzyżowany„. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Przez wiadomo kogo, bracie ... 

PROROK 
Nasz naród, który umarł i do piekła zstąpił, i dobrze poznał, 

co to piekło, w końcu zmartwychwstanie i zbawi świat„. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Jak Chrystus, bracie, ale nie galilejski ... 

PROROK 
w zupełności się z tobą zgadzam, bracie, że tu nie c~odzi o 

tego historycznego Galilejczyka, do którego _modlą się popi, 

ale 0 symbol życia i miłości, do którego modlili _się So_ł~w!ow, 
bracie, taki filozof, i święty Joan Kronsztadzki, taki swięty, 

bracie, który Rasputina na dwór carski zaprowadz,ił, i Do

stojewski, bracie, taki pisarz. O Człowieka-Boga, ktory przy

chodzi na świat, co pokolenie, żeby dać świadectwo praw

dzie. O Chrystusa, bracie, ale z naszego pokolenia, któr_y 

poznał i komunizm, którego jak gdyby nie było_, za komuni

zmu, bracie, po deszczu chodzisz i w błoto leziesz - dobro, 
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kalosze umyjesz i walonki wysuszysz - zło, i towarzyszy po

znał, bracie, .i P~rtię poznał. Wierzysz w Boga, bracie? 
PREOBRAZENSKI 

A czemu pytasz, bracie? 
PROROK 

Pytam, bracie, bo jakbyś nie wierzył, co byłby z ciebie, towa
rzyszu generale, za kapitan? Bracie, towarzysze mówili, że 

Boga nie ma, ale teraz towarzyszy już nie ma i partii. z0 _ 

b~.cz, br~cie, partia! Silna, odporna i wytrzymała. Większa 
n1z naiw1ększa słonica afrykańska. A zdechła i nawet nie za
trąbiła. U nas, bracie, teraz wszystko jak w Ameryce. Sza

nowni Bolszewicy w milionerów się przemienili, a Wiara, 
Nadzieja i Miłość w pończochach od Armaniego w wierow
kę grają! 

WIERKA 

Książę , co psy wiąże! 
LUB KA 

Hrabia, co psy obrabia! 
PREOBRAŻEŃSKI 

Nie przeszkadzajcie, aniołki! Prorok ciekawie mówi ... 
PROROK 

A o czym mówię, bracie? 
PREOBRAŻEŃSKI 

Mówisz, bracie, że potrzebny jest nam Chrystus nasz. Nie 
galilejski ... 

PROROK 

Już wiem, bracie, przypomniałem sobie! 
LIDIA WIKTOROWNA do Sybiraka 

Jak Boga ko~ha;n, Sybirak, na własne oczy„. 
PREOBRAZENSKI 

Lidio Wikrorowna, kochana„. 
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PROROK 

Bracie, Ojczyźnie potrzebny jest nowy Rasputin, który wresz
cie ten burdel w Ojczyznę przemieni! 

PREOBRAŻEŃSKI 
Rasputin, bracie, Ojczyznę w burdel przemienił. 

PROROK 
Bracie, Ojczyzna od wiek wieków burdel i chodzi o to, żeby 

ten burdel na wiek wieków w Ojczyznę przemienić. Zaraz, 
bracie, czekaj, zapytam się. 
Do PriJypkina: 

Mistrzu , o jaki nowy cuci chodzi? O to, żeby Ojczyznę 

w burdel przemienić, czy odwrotnie, burdel w Ojczyznę? 
PRISYPKIN 

Chcesz, bracie, ten burdel w Ojczyznę przemienić? 

CIOCIA ZOJA płacze 

O Jezu, towarzyszu generale, i za co? 
PREOBRAŻEŃSKI 
Nie płacz, ciociu Zojo. Nie płacz. Piękne wesele przygoto
wałaś. Mnie też strasznie ten artysta galilejski obraził. Ale 

gość w cłom , ciociu Zojo , Bóg w cłom. Krew mnie zaraz zale

je. Ale nie zaleje. Trzymam się, ciociu Zojo. I ty też się trzy
maj. Nie płacz„. 
Do Maestro: 

Graj, Maestro. A wy tańczc ie, Drodzy Przyjaciele . Czemu 
nie tańczycie? Raz, dwa, trzy ... 
Do Nadźki: 

Jak masz na imię, aniołku? 

NADŹKA 
Nacłźka„. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Czemu Nadźka? Czemu nie Nadzia ... ? Nadzieja ... ? Na

dzieńka ... ? 
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Do Cioci Zoi: 

Nie płacz , ciociu Żojo. Nie burdel. Nie . Tylko w całej Mo

skwie znana i szanowana restauracja. Nie płacz, ciociu Zojo. 
Ze mnie przykład bierz . . . 
Szepcze cof Cioci Zoi, która to samo szepcze Nadźce. 
NADŹKA 
Ja nie chcę loda. 

PROROK do Prisypkina 
Nadźkę trachać będzie. 

PRISYPKIN do Proroka 
Co Nadźkę, bracie? 

PROROK do PriJypkina 
Nadźkę, Mistrzu ... 
Szepcze cm' Prijypkinowi na ucho. 

PRISYPKIN do Proroka 
Dziecko, bracie? 

PROROK do Pr1jypkina 
Dziecko N adźka, Mistrzu ... 
NADŹKA płacze 
Nie chcę loda . . . 
WIERKA 

Ja chcę loda ! 
LUB KA 
Ja chcę loda! 

CIOCIA ZOJA do Nadźki 

Słyszysz , kurska twoja mać, czy nie słyszysz! 
NADŹKA płacze 
Nie chcę lod a . .. 

Pnjypk in wali Preobrażeńskiego na odlew gitarq, Preobrażeński 
pada. 

PRISYPKIN 
Nadźka dziecko! 
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Sybirak jednym ciosem pozbawia Prijypkina przytomnoki, Prijyp

kin pada, Preobrażeński wstaje z ziemi zalany krwiq. 

NINO N 
Och, Duszku , krew ciebie zalewa! 
Opatruje Preobrażeńskiemu głowę. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Czekista . Galilejski. Zamordować mnie chciał ... 

LIDIA WIKTOROWNA 
Przecież to ten bolszewik, Mikołaju Pawłowiczu , który dziś 
rano o mało naszego banku nie obrabował, rabujcie, wołał, 

co wam zrabowano, towarzysze, bez trwogi! 

PREOBRAŻEŃSKI 
Czemu nie zameldowałaś, kochana? 

LIDIA WIKTOROWNA 
Chciałam , Mikołaju Pawłowiczu, ale przychodzę, patrzę , na 
weselu siedzi, „Białego Niedźwiedzia" żłopie, pierożkiem z 

kartofelkiem zakąsza, pomyślałam , nasz człowiek i Mikołaj 

Pawłowicz rano mnie sprawdzał. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Kochana, a po co ciebie sprawdzać? 

CIOCIA ZOJA 
I ja go rano widziałam, towarzyszu generale , jak po Patriar

szych się kręc ił... 

PREOBRAŻEŃSKI 
Czemu nie zameldowałaś, ciociu Zojo? Pierożki z rozumem 

swoim nam podałaś? Nie widzisz, jak wszędzie na nas Gali
lejczycy czyhają? Cały XX wiek? Zapomniałaś? Kto obie 

wojny światowe wywołał? I rewolucję? Kto cara z rodziną 
zamordował? Kto wiarę naszą zniszczył? Kto wieś do koł

chozów zagonił? A patriotów do obozów? A kto teraz naszą 

Ojczyznę wyprzedaje? I za czyje dolary Wolne Media szcze

kaj ą? Zapomniałaś? Jak pomyślę, co mnie dziś na Worobio-
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wych Górach spotkało! Gdzie Botanik? Miałeś tego bolsze

wika na oku mieć. 

BOTANIK 

Myślałem, szefie , jak Prisypkina znaleźć. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Wymyśliłeś, Botanik? 

BOTANIK 

Zrobić , żeby Prisypkin sam do nas przyszedł, czy żeby go 

doprowadzili? 

PREOBRAŻEŃSKI 
Niech doprowadzą, Botanik. Sumienie rzecz niepewna. D o

bra, Botanik. Z Prisypkinem spisałeś się. Ale z bolszewikiem 

nie. Z bolszewikiem Sybirak się spisał. Życ ie moje uratował. . . 
Do Sybiraka: 

Dobry masz cios, Sybirak. Mocny.Jak żyje jeszcze ten bolsze

wik, Sybirak, weźmiesz i żeby Galilejczycy dziedziczyć po 

nim nie mogli .. . 
Mówi cOJ' Sybirakowi na ucho. 

SYBIRAK 

Aha , towarzyszu generale, do rzeki ... 

PROROK 

Bracie, czy wiesz, co czynisz? Przecież to Jezus Chrystus, który 

po raz drugi zstąpił na ziemię i do Moskwy przyszedł, żeby dać 

świadectwo prawdzie i zbawić ginącą Ojczyznę. Tylko dla nie

poznaki za artystę się przebrał i dla niepoznaki ja do niego 

Mistrzu mówiłem, ale to Jezus Chrystus, bracie, z naszego po

kolenia, symbol życia i miłośc i , i do rzeki jak Rasputina? 

NAJDROŻSZY PRZYJACIEL do Preobrctżeńskiego 
Z Wielkiego Kamiennego Mostu, Najdroższy Przyjacielu , 

żeby do Soboru miał bliżej jak zmartwychwstanie . .. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Dobry pomysł, Najdroższy Przyjacielu , komiczny ... 
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Do Sybiraka: 
Słyszałeś, Sybirak, z Wielkiego Kamiennego ... 

Do Botanika: 
Botanik, nie spisałeś się dzisiaj . Sybirak się spisał. A ty nie. 

Dlatego pomożesz Sybirakowi. Dobrze ci to zrobi. Mózg tro

chę przewietrzysz . Ale dowodzi Sybirak. Pamiętaj. Ty, Bota

nik , później d owodzić będziesz. J ak Prisypkina szukać 
będziecie. 

Do Proroka: 
Wypiłeś, proroku . Zakąsiłeś. Podziękuj. I do domu idź . Ale 

nie mów nikomu, co widziałeś. Powiesz . Znajdę. I rozstrze-

lam . Wiesz o tym? 
Prorok milczy. 
Teraz nie rozstrzelam, bracie . Widzę , że Ojczyznę kochasz . 

I pijany jesteś. Idź do domu. Pośpij . Ale zajdź jeszcze kiedyś. 
Porozmawiamy o Bogu. O duszy. O życiu. I o śmierci . .. 

Do Maestro: 
Graj walca, Maestro. Walc duszę moją grzeszną koi. No, „Na 

Wzgórzach Mandżurii". Kompozytor nieznany. Raz, dwa, 

trzy .. . 
Maestro gra. 
Drodzy Przyjaciele, czemu nie tańczycie? 
V(/yjmuje pistolet i strzela w powietrze. 
Tańczcie, Drodzy Przyjaciele! Raz dwa trzy . .. 
Strzela i dyryguje, Drodzy Przyjaciele tańczq, Prorok ucieka, Bota

nik i Sybit-ak wynoszq Prisypkina. 



Aleksandr S. Puszkin (1799-1837) 

0BRAZVI 

Zachód słońca. Wielki Kamienny Most nad rzekq Moskwq. Zatrzy

muje się czarny merced,es, z którego wysiadajq Botanik i Sybirak. 

BOTANIK 
Zapalimy, Sybirak? 

SYBIRAK 
Aha, Botanik ... 
Zapalajq. 

BOTANIK 
Ładny zachód . . . 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, ład ny ... 

BOTANIK 
Lubię te zachody w Moskwie . . . 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, a ja zachody lubię na daczy ... 

BOTANIK 
A ja zachody w Moskwie, Sybirak, a wschody na daczy ... 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, a ja zachody ... 

BOTANIK recytuje 

Jest w świetlistości przedjesiennych zmierzchów, 

Tkliwy, tajemny czar zadumy 

Złowieszczy blask i barwność drzew w rozpierzchu, 

Czerwiennych liści lekkie, czułe szumy. 17 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, ładnie to uj ąłeś. 

BOTANIK 
To nie ja, Sybirak, a poeta. 

17 Fiodor Tiutczew „Wieczór jesienny" Przekład) u lian Tuwim, op. cit., s . 11 2 
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SYBIRAK 
Aha, Botanik, nasz? 
BOTANIK 

Nasz, Sybirak, nasz ... Patrz, jak się słońce w kopule odbi
ja ... 

SYBIRAK 

Aha, Botanik, zobacz jaka u nas głupota. Budować cerkiew 

w miejscu , gdzie był basen . .. W basenie mogłeś sobie ze dwa 

albo i ze trzy razy na tydzień popływać, a do cerkwi ile razy 
w tygodniu pójdziesz? Najwyżej raz . .. 
BOTANIK 

Sybirak, a ciebie nazywają Sybirak, bo z Syberii jesteś? 
SYBIRAK 

Aha, Botanik, z Syberii. A ty z Moskwy? ... 
BOTANIK 
Z Moskwy .. . 

SYBIRAK 

Aha, Botanik, a ciebie nazywają Botanik, bo botanikę stu
diowałeś? 

BOTANIK 

Nie, historię ... A czemu ty, Sybirak, z kałachem chodzisz? 

Czemu nie weźmiesz jakiegoś porządnego amerykańskiego 
gnata? 

SYBIRAK 

Aha, Botanik,przyzwyczaiłem się, a i nic lepszego od kała
cha nie znajdziesz. Kałach, Botanik, nie zamie się, nie zła
mie , wpadnie w błoto , podniesiesz i dalej możesz grzać, a te 

„porządne amerykańskie", daj ty spokój, czasem same strze

lają . Kałach to nasz największy radzieckiwynalazek! Bota
nik, a mogę ciebie o coś zapytać? 
BOTANIK 
Czemu nie, Sybirak? 
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SYBIRAK 
Aha, Botanik, powiedz, czemu u nas strzela się w tył głowy? 

Skąd taka tradycja? 

BOTANIK 
Z humanitaryzmu , Sybirak, czyli troski o człowieka. 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, rozumiem. 

BOTANIK 
Kiedyś wyroki śmierci wykonywano niehumanitarnie . Wie

szano. Krzyżowano. Palono na stosie. Wbijano na pal. R<!
bano toporem. Końmi rozrywano . Za ręce i za nogi. Brzuch 

pękał, Sybirak, flaki się ciągnęły ... 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, makabra. 

BOTANIK 
Potem jeden Francuz za rewolucji , ale francuskiej, nie naszej, 

wynalazł gilotynę . Wiesz, Sybirak, taki topór z iluś tam me

trów spadał... 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, wiem. 

BOTANIK 
A potem, jak wynaleziono karabin, zaczęło się rozstrzeliwa

nie. Jak u nas za rewolucji. Ale wiesz, po amatorsku. Stawia

li człowieka naprzeciw plutonu. Strzelali. Z nerwów nie tra

fiali. Trzeba było dobijać z nagana. Albo bagnetem. Kule się 

marnowały. Krew się lała. Mózg na buty bryzgał. Groza. 

Zwłaszcza, że i o bury wtedy, Sybirak, nie było łatwo ... 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, słyszałem. 

BOTANIK 
No i z punktu widzenia pierwszych czekistów wszystko to 

było niehumanitarne. Zdarzały się załamania moralno-psy-
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chologiczne. A nawet, Sybirak, samobójstwa. 

SYBIRAK 
Aha, Botanik , z powodu butów? 

BOTANIK 
Butów też. A wyobraź sobie teraz to wszystko z punktu wi

dzenia rozstrzeliwanego. Jeden pisarz to nawet w ten sposób 

to opisał, że jak człowieka bandyci na drodze mordują albo 

nawet na wojnie zabijają, to jest to humanitarne . A jak czło

wiek stoi naprzeciw plutonu i wie na pewno, że zaraz zginie, 

to nie jest to humanitarne . Podobno ta ostatnia sekunda jest 

najgorsza. Bo jak bandyci mordują , to człowiek do samego 

końca ma nadziej ę, że nie zamordują, chociaż zamordują. 

A jak naprzeciw plutonu człowiek stoi, już rej nadziei nie 

ma. O nadzieję chodzi, Sybirak, rozumiesz? 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, rozumiem. 

BOTANIK 
No i Ludojad w sposób naukowy opracowal, znaczy nie sam , 

tylko specjalną komisj ę naukową powołał, na której potem 

wszystko wypróbował, żeby strzelać w tył głowy. Rozumiesz, 

prowadzą człowieka na rozstrzelanie, ale człowiek ciągle ma 

nadziej ę, że go nie rozstrzelają, bo żadnego plutonu nie wi

dzi , a tu nagle, znienacka , trach pięć gram w tył głowy i już. 

Humanitarnie, Sybirak, rozumiesz? 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, humanitarnie . 

BOTANIK 
I ekonomicznie, Sybirak, jeden człowiek - jedna kula. 

SYBIRAK 
Aha, Botanik , i bury czyste. 

BOTANIK 
Stąd taka tradycja. Ludojad wymyślił. Łotr, ale geniusz ... 
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SYBIRAK 
Aha, Botanik, geniusz. 

BOTANIK 
Trzeba się uczyć od Historii , Sybirak . . . Historia jest jak ren 

Wielki Kamienny Most„ . Wszystko widzi„. Kto jechał? 
z kim? Gdzie? I po co? A dołem rzeka płynie ... Jak życie .. . 
Ale rzeka płynie w j edną stronę ... Rzeki nie zawrócisz .. . 

A mostem przeszedłeś na jeden brzeg, Sybirak, przejdziesz 

i na drug i ... 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, a z tym Jezusem to żart, nie ? 

BOTANIK 
Koniec wieku, Sybirak .. . Namnożyło się czubów . .. Niedaw-

no w telewizji - w jednym talk-show - siedmiu naraz wystę
powało! Kłócili się ze sobą . .. Dyskutowali . .. Bić się chcieli! 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, straszna u nas głupota ... Pan Jezus jest jeden 

we trzech osobach, nie? 

BOTANIK 
No, Sybirak, to co? 

SYBIRAK 
Aha, Botanik , tak. 
\'(/yrzucajq pety i wyjmujq z bagażnika Pri)ypkina. 

PRISYPKIN 
Co się stało, towarzysze, gdzie ja jestem? 

BOTANIK 
No, przyznaj się, artysto galilejski, jesteś czekistą, czy nie? 

PRISYPKIN 
Jaki ze mnie czekista, towarzysze, jaJezus Chrystus jestem„. 

BOTANIK 
Weź go odwróć i frak na głowę naciągnij„. 
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SYBIRAK 
Aha, Botanik , żeby humanitarnie ... 
Przewraca PriJypkina, naciqga mu na głowę frak i zawiqzuje. 

PRISYPKIN 
Co wy, towarzysze ? Chcecie mnie załatwić jak „kontrę" ja

kiegoś albo „jaśnie pana"? Co wy, bracia, rodzeni, swoi!? Anno 

Fiodorowna, ratunku! Ja nie jestem pan Jezus, towarzysze, 

ja Prisypkin jestem! 

SYBIRAK 
Aha, Botanik , teraz to on Prisypkin ... 

BOTANIK 
Czekaj, Sybirak, a może to naprawdę Prisypkin? W insceni

zacji Meyerholda z 1929 roku Prisypkin był we fraku! 

SYBIRAK repetuje kałasznikowa 

Aha, Botanik, towarzysz generał Prisypkina szukać kazał, 

a tego czekistę galilejskiego rozstrzelać. Rozkaz to rozkaz, 

Botanik, a dowodzę ja ... 

BOTANIK 
Ale jeżeli to Prisypkin , Sybirak, ja dowodzę! 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, jeżeli .. . 

BOTANIK 
Czekaj, idioto, nie strzelaj! 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, tylko nie idioto! 
Lekkim ciosem zwala Botanika z nóg. 

MARYNARZ z ciemności 
Ręce do góry! Tu Spec-Oddział Milicji! Rzucić broń , ręce na 

kark i mordą na ziemię! Odejdź od grzechu Sybirak, kurwa 

twoja mać, nie kuś losu! 
Sybirak i Botanik kładq się na ziemi, z mroku wynurzajq się Mary

narz, Reżyse1; Murka i Prorok, Marynarz podnosi kałasznikowa. 
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REŻYSER 
Bierzemy Prisypkina. 
Razem z Murkq i Prorokiem bierze Prisypkina. 

MARYNARZ 
Gdzie kluczyki, faszyści?! 
Botanik daje kluczyki, Murka, Prorok, PriJypkin, Reżyser i Mary-

narz wsiadajq do mercedesa i odjeżdżajq . 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, Prisypkina zabrali . . . 

BOTANIK 
A nie mówiłem, że to Prisypkin? 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, jeden „Sybirak" do mnie powiedział, a drugi 

kulał . 

BOTANIK 
Kulał ten, co „Sybirak" powiedział. 
Przez telefon komórkowy: 
Tu Botanik, szefie! Mieliśmy Prisypkina, ale ktoś nam go 

odbił. Nie wiem, szefie, za Spec-Oddział byli przebrani. Je

den kulał i do Sybiraka powiedział Sybirak. Szefie, niech pan 

nie zaczyna wojny! Jak powiedziałem, że doprowadzę Pri

sypkina, to doprowadzę! Niech pan wyśle po nas samochód, 

bo nasz ukradli. Tak, na Wielki Kamienny. Szefie, okazało 
się, że ten artysta galilejski to Prisypkin. Przesłuchaliśmy 
z Sybirakiem i przyznał się! Okey, szefie, czekamy na moście . 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, ty masz łeb! 

BOTANIK 
A ty, Sybirak, cios! 

Wychodzq. 



Charles Spencer Chaplin (1889-1977) 

OBRAZ VII 

Noc. Dworzec Kurski. Megafon na Kurskim i Filozof 

MEGAFON NA KURSKIM 
Uwaga! Uwaga! Pociąg do Piecuszek odjedzie z bocznicy czwar

tej o godzinie 8 minut 16. Pociąg zatrzymuje się na stacjach: 

Sierp i Młot, Czuchlinka, Rieutowo, Żeleznodorożnaja. Dalej 

wszędzie zgodnie z rozkładem, z wyjątkiem stacji Jesino ... 

FILOZOF 
Wyć, wyć, wyć ... 

MEGAFON NA KURSKIM 
Uwaga! Uwaga! Nadajemy komunikat specjalny. Dzisiaj rano 

z Ogrodu Zoologicznego w niewyjaśnionych dotąd okolicz

nościach zbiegł w nieznanym kierunku Prisypkin. Ostrzega 

się obywateli Moskwy, że udzielenie pomocy przestępcy grozi 

odpowiedzialnością karną do łat dziesięciu ... 
Filozof wyje, wchodzq Prijypkin, Prorok, Reżyser i Murka ze 
.. Łzami komsomołki " . 

REŻYSER 
Czemu pan wyje, towarzyszu Filozofie? Oto Dobra Nowina, jak 

mówi Prorok, którego oczywiście pan zna. Ten towarzysz we fra

ku, którego właśnie wyrwaliśmy z łap bandytów dzięki mojemu 

genialnemu pomysłowi oraz znakomitemu aktorstwu Murki 

i Marynarza, towarzyszu Filozofie, ro rowarzysz Chrystus! 
Do Murki: 

Byłaś , Murka, po prostu genialna! 

MURKA 
Dziękuję, kochany . . . 

FILOZOF 
Towarzysz Chrystus? 

REŻYSER 
Jak u Błoka , rowarzyszu Filozofie! 
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Recy tuje: 

W śnieżnobiałym wieńcu z róż -

Prowadzi ich - towarzysz Chrystus! 
do Pnjypkina: 

Towarzysz Filozof jest niedoszłym noblistą w dziedzinie ma

terializmu dialektycznego i posiada jedenaście doktoratów 

honoris causa najbardziej renomowanych wyższych uczelni 

całego świata od Oxfordu poczynając na Sorbonie kończąc. 
FILOZOF 
O przepraszam, jeśli chodzi o ścisłość, dwanaście. Dwunasty 

otrzymałem jeszcze w latach siedemdziesiątych w słynnym 

Krakowie. 

REŻYSER 
Muszę też wspomnieć, towarzyszu Filozofie, o apostole towa

rzysza Chrystusa. Obecnym tu proroku, którego chyba pan 

zna? Prorok, towarzyszu Filozofie, również dokonał czynu 

heroicznego. Ledwo trzymając się na nogach przybiegł pro

sto z wesela towarzysza generała na Dworzec Białoruski, gdzie 

mieszka na stałe i czystym zbiegiem okoliczności natknął się 

na mnie i Murkę, z którą spotkaliśmy się - jak zwykle w 

sobotę - w połowie drogi, ponieważ - jak pan wie - ja na 

stałe mieszkam na Kijowskim, a Murka na stałe na Ryskim. 

Siedzieliśmy właśnie z Murką i mieszaliśmy- zgodnie z prze

pisem niezapomnianego Wienieczki - gałązką wiciokrzewu 

„Łzy Komsomołki" , kiedy prorok w największej tajemnicy 

poinformował nas, że bandyci towarzysza generała chcą roz

strzelać towarzysza Chrystusa i ciało wrzucić do rzeki w miej

scu , z którego będzie miał dobry widok na Sobór Zbawicie

la, kiedy zmartwychwstanie. I tu, towarzyszu Filozofie, o mało 

nie doszło do tragedii, ponieważ prorok za Chiny nie mógł 

sobie przypomnieć , które to miejsce, a Sobór - jak pan wie -

widoczny jest od rzeki w połowie Moskwie. Ponieważ prorok 

uparcie twierdził, że stanie się to na Worobiowych Górach , 
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gdzie obecny tu towarzysz Chrystus rano przemienił Kup

ców Moskiewskich w marynarzy z „Wariaga", poszliśmy do 

Marynarza na Kijowski, gdzie był na imieninach, na które 

mnie nie zaproszono , bo - jak pan wie - na stałe Marynarz 

mieszka na Kazańskim, poszliśmy więc do Marynarza na Ki

jowski, żeby wymienić sto gram „Łzy " na żetony na metro, 

które - jak wiadomo - nie wiadomo skąd Marynarz zawsze 

ma. Marynarz bez wahania przyłączył się do nas i już prze

siadaliśmy się w Parku Kultury i Wypoczynku na Worobio

we Góry, kiedy jakimś cudem dotąd dla mnie niepojętym 
prorok przypomniał sobie o Wielkim Kamiennym Moście , 
pojechaliśmy więc w odwrotną stronę , przesiedliśmy się na 

Borowickiej, wysiedliśmy na Polance , żeby zajść kanalie od 

tyłu i zdążyliśmy dosłownie w ostatniej chwili ... 

FILOZOF 
Ale po co to wszystko? 

REŻYSER 
Jak po co, towarzyszu Filozofie? To się nie śni filozofom, co? To

warzysz Chrystus wskrzesi Związek Radziecki i pan otrzyma 

Nobla w dziedzinie materializmu dialektycznego, Marynarz 

znajdzie swoją córkę , Prorok pójdzie siedzieć za wiarę, a Murka 

zaśpiewa partię Carmen w operze poci tym samym tytułem, rzecz 

jasna, w mojej genialnej reżyserii , prawda, Murka? 

MURKA 
Prawda, kochany ! 
Śpiewa i tańczy : 
M ilofr pt a k t o nie zsidlany . 
D o b rtt sp orn y d z i k i pt ak . 
Z a w o I n o fr i q j a k Cyg a ny, 
Błę dn ej d oli wied z ie sz l ct k .. . 18 

18 George Bize t .,Carmen "" , libre tto H. Meilhac i L. Halevy wg P. Merimeego, 

przeklacl cy t . za \'V'aclaw Berent .. Ozimina"", BN I 97 3, s. I 1 l. 
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\flchodzi. Marynarz z kalaszni.kowem oraz radiem, akumulatorem 

i ki.erowni.cq od mercedesa. 

MARYNARZ 
Instalację rozwaliłem, opony przeciąłem i niech sukinsyny 

jeżdżą! 

REŻYSER 
A po co panu kierownica, Marynarz? 

MARYNARZ 
Przyda się. 

FILOZOF 
Oszaleję. 

REŻYSER 
Niech się pan nie boi. Nikt nas nie rozpoznał. Byliśmy prze

brani za konkurencyjną mafię przebraną za spec-oddział mi

licji i odegraliśmy genialną komedię, że odbijamy nie towa

rzysza Chrystusa, ale Prisypkina ... 

FILOZOF 

Przecież Prisypkina cała Moskwa szuka! 

REŻYSER 
Ale to nie Prisypkin, towarzyszu Filozofie, tylko towarzysz 

Chrystus! 

FILOZOF 
A skąd wiecie? 

PROROK 
Prisypkin we fraku, bracie? 

REŻYSER 
Prisypkin, rowarzyszu Filozofie, wiadomo, jak w Satyri

konie , ryża peruka, kraciasta marynara, dwa krawaty, gi

tara ... 

FILOZOF 

Jednym słowem, towarzysze, poznaliście towarzysza Chry
stusa po fraku? 
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PROROK 
Po fraku, bracie, ale i po gitarze! Wiesz j~kich cudów gitarą 
od rana dokonał? Nie spamiętasz! Każda chwila jest cudem, 

bracie! W każdej chwili może was, rowarzysze, w apostołów 
przemienić. I w każdej chwili Związek Radziecki może zmar

twychwstać jak Judasz ... znaczy ... Łazarz„. 

MURKA 
To za co pijemy, kochani? 
\flszys<y wyjmują stakany, Murka daje swój Pri.Jypkinowi i nale-

wa . 

REŻYSER 
. . , . I 

Za cudowne zmartwychwstanie oczyw1soe. 

PROROK 
Towarzysza Chrystusa, bracia! 

MARYNARZ 
Ja ram piję za Związek Radziecki! 

FILOZOF 
A ja na zdrowie! 

MURKA 
A pan , towarzyszu Chrystus? 

PRISYPKIN 
Ja wasze zdrowie, towarzysze, życie mi uratowaliście! 

MURKA 
Amen, kochany! 
\flszyscy pijq. 

PRISYPKIN 
A cóż to takiego, towarzysze? 

MURKA 
Kochany, „Łzy komsomołki". Nie zna pan? Według przepisu 

niezapomnianego Wienieczki. Wypijesz sto gram „Łzy'', ko

chany, i pamięć zachowujesz niezawodną, a zdrowego roz

sądku jakbyś nigdy nie miał. Walisz jeszcze sto, kochany, 

i sam się sobie dziwisz, skąd si~ w tobie wzięło ryle zdrowego 
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. rozsądku? I gdzie się podziała niezawodna pamięć? Przepis jest 

raki, kochany, mieszasz w odpowiednich proporcjach lawendę, 

werbenę, „Wodę leśną '', lakier do paznokci, eliksir do płukania 

ust i lemoniadę. Ja troszeczkę zmodyfikowałam, bo zabrakło 

lemoniady i dodałam oczyszczoną, w Rosji każde dziecko wie 

jak, jak umarł Puszkin nie wie, ale jak oczyścić politurę wie ... 

PRISYPKIN 
Uaach . .. 
Mdleje i dostaje drgawek. 

MURKA 
Co ci jest, kochany? Nie przyzwyczajony. Halo! Towarzyszu 

Chrystus! Trzeba wezwać pogotowie, kochani! 

MARYNARZ 
Mam jeden żeton do telefonu ... 

REŻYSER 
Ale czy on ma legitymację ubezpieczeniową ... W Moskwie 

bez ubezpieczenia pogotowie nie przyjedzie .. . 

PROROK 
Pan Jezus z legitymacją , bracie? 

FILOZOF 
Sprawdźcie we fraku, towarzysze. 
Reżyser sprawdzct i wyjmuje jakiś zniszczony dokument. 

REŻYSER czyta 

Jest ... Legitymacja Związków Zawodowych .. . nie wiadomo 

jakich, zatarte .. . Numer zatarty ... Nazwisko: Prisypkin ... Imię: 

zatarte ... Imię ojca: zatarte ... Rok urodzenia: zatarte ... Za-

trudniony: Państwowy Ogród Zoologiczny w Moskwie .. . To 

Prisypkin, towarzysze? We fraku? Prisypkin, wiadomo, ryża 

peruka, kraciasta marynara, dwa krawaty, gitara ... 

PROROK 
Gitara na głowie pana Preobrażeńskiego w drzazgi poszła ... 

FILOZOF 
Mafiosa!? 
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MARYNARZ 
Zuch, towarzysz Prisypkin ! 
Reżyser cuci Prisypkina. 

REŻYSER 
Halo, towarzyszu Chrystus! Czy pan to Prisypkin? Halo! 

MURKA 
Nie bij go po mordzie, kochany, to nie aktor! 

PROROK 
Pan Jezus, bracia, aktor?! 

FILOZOF 
Aktor na głowie mafiosa gitarę połamał?! 

PROROK 
Nie aktor, bracie, a pan Jezus! I nie mafiosa, a szatana, który 

powtórnie Moskwę nawiedził i chciał rrachnąć dziecko. Zna

czy nie dziecko, bracia, a Nadzieję. A O~ Jak nie. zawoła 
„Zostaw nam Nadzieję, szatanie! " i jak nie trachnie w łeb 
gitarą! Aż w drzazgi poszła . . . 

MARYNARZ 
Zuch , towarzysz Prisypkin! 

REŻYSER 
Jeżeli to Prisypkin, towarzysze, to genialny aktor z tego Pri-

sypkina! Tak nas nabrać! Halo, Prisypkin, czy pan to towa-

rzysz Chrystus, czy aktor? 
Prisypkin odzyskuje przytomnoś/. 

PRISYPKIN 
Czemu mnie pan po mordzie bije, towarzyszu Reżyserze? Ja bez 

bicia w mordę przyznam się, towarzysze, ja jestem Prisypkin ... 

REŻYSER 
Jak Prisypkin, Prisypkin? Prisypkin , wiadomo, ryża peruka, 

kraciasta marynara .. . 

PRISYPKIN 
Ja w kraciastej marynarze, towarzyszu Reżyserze, jak jakiś 
Mac Donald? 
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REŻYSER 

W inscenizacji Meyerholda z 1929 roku był pan we fraku, 

Prisypkin? Jak nieśmiertelny Charlie? A nie w kraciastej 

marynarze? Jak ten ryży klown w Satyrze na wiek wieków 

amen? Boże , jaki ten Meyerhold był genialny! Chciał z pana 
zrobić wiecznego radzieckiego włóczęgę .. . 
FILOZOF 

O nie, towarzysze, mnie w to proszę nie mieszać. Proszę na

tychmiast opuścić Kurski. Najlepiej jedźcie sobie do Piecuszek! 
REŻYSER 

Ale podróż z Moskwy do Piecuszek to metafora delirium tre
mens! 

FILOZOF 

Tam będziecie bezpieczni! 
PRISYPKIN 

Mnie już wszystko jedno, towarzysze. Chcecie, na miejscu 
rozstrzelajcie. Nie, odprowadźcie do ZOO, niech tam roz

strzelają. Jak dziś rano słonicę afrykańską ... 
MURKA 

Słonicę afrykańską w ZOO rozstrzelali? 
PROROK 

Słyszałem, bracia. Słonica afrykańska była wielka jak partia. Od

porna, wytrzymała i silna. A rozstrzelali i nawet nie zatrąbiła! 
MARYNARZ 

Nie oddamy was do ZOO, towarzyszu Prisypkin! Nie po
zwolimy, żeby was jak partię rozstrzelali . 
FILOZOF 

To gdzie pójdziecie? Na Kurskim absolutnie nie możecie zostać ... 
MURKA 

Wypijmy po szklaneczce, kochani , wróci nam rozsadek! 
REŻYSER . 

Brawo, Murka, genialne! 
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PRISYPKIN 
Na zdrowie, towarzysze, pijcie. 
Murka rozlewa .. Łzy komsomolki", wszyscy oprócz Prisypkina pijq. 

MEGAFON NA KURSKIM 
Uwaga! Uwaga! Komunikat specjalny. Dziś rano z Ogrodu 

Zoologicznego w Moskwie w dotąd niewyjaśnionych okolicz

nościach zbiegł Prisypkin , niezwykle groźny przestępca, który 

zagraża życiu i bezpieczeństwu Moskwy. Przed południem 

podając się za bolszewika usiłował wraz z naprędce utworzoną 

bandą obrabować bank „Nasz Bank Ojczyzna". W południe 

na Worobiowych Górach podając się za Jezusa Chrystusa pró

bował wymusić haracz od Kupców Moskiewskich, a następnie 

wdarł się do restauracji „U Cioci Zoi" przy Patriarszych Pru

dach, w której próbował podpalić zapas spirytusu oraz zamor

dować powszechnie znanego i szanowanego polityka, byłego 

legendarnego generała wojsk powietrzno-desantowych, Miko

łaja Preobrażeńskiego , który za wskazanie miejsca, gdzie obec

nie przebywa Prisypkin, ufundował milion dolarów nagrody! 

Uwaga! Uwaga! Przestępca chodzi we fraku! 

FILOZOF 
Towarzysze! Tak was sobie słucham i podziwiam, a nawet 

zazdroszczę, że wciąż nie rozumiecie tej fundamentalnej dla 

naszego stulecia prawdy, towarzysze, iż to nie Bóg człowie

ka, a człowiek stworzył Boga na obraz i podobieństwo swo

je. I że to była jego wielka pomyłka. W końcu komunizm, 

którego jak gdyby nie było, począł się był i narodził z chrze

ścijaństwa, które jak gdyby jest. Jak powiedział pewien eg

zystencjalista, który zaczął jako komunista, a skończył jako 

faszysta, albo odwrotnie, już nie pamiętam: tak czy siak bę

dziemy tylko nawozem, na którym w ostatecznym rozrachun

ku rzadko kiedy wyrasta nowy las. I któremu na zawsze po

zostanie obojętne niebo gwiaździste, że sparafrazuję innego 

klasyka. Świat jest absurdem i potwornością. Żyjemy tym, 
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co niesie dzień. Prosta myśl. Niewątpliwa. Konkrema. Właśnie 

na przykład przypomniałem sobie, towarzysze, że powinienem 

gdzieś zadzwonić. Sprawa nad wyraz pilna i nie cierpiąca zwło

ki. Mówił pan, Marynarz, że ma pan żeton do telefonu. Czy 

mógłby mi go pan pożyczyć? Słowo honoru, Marynarz, oddam ... 

REŻYSER 
Przepraszam najmocniej , towarzyszu Filozofie, a dlaczego 

właśnie pan? To dzięki mojemu genialnemu pomysłowi Pri

sypkin tu jest! 

MURKA 
A dlaczego akurat ty, kochany, a nie na przykład ja? Wie 

pan, Marynarz, że jestem niedoszłą primadonną Teatru Wiel

kiego? Wie pan, Marynarz, w jakiej partii i w jakiej operze o 

mało nie wystąpiłam? W partii Carmen, Marynarz, w ope

rze poci rym samym tyrułem! Jeżeli ten żeton pożyczy pan 

mnie, Marynarz, radzieckie słowo honoru, odwdzięczę się„. 

PROROK 
A dlaczego jej? To ja was powiadomiłem, gdzie czekiści mają 

rozstrzelać tego aktora i ja przypomniałem sobie, że na Wiel

kim Kamiennym Moście! Pożycz żetona, bracie, a podzielę 

się z tobą milionem dolarów ... 
Marynarz odbezpiecza kałasznikowa. 

MARYNARZ 
Ech wy, inteligencjo, kurwa wasza mać! Towarzysza Prisyp

kina chcecie w ręce faszystów wydać? Komunistę? Za śmier

dzące dolary? Jak naszą partię? Ręce na kark i mordą na 
ziemię, Judasze, ale już! 
Filozof Reżym; Prorok i Murka wykonujq polecenia . 

PROROK 
Cuci, bracia ... 

MARYNARZ 
Towarzyszu Prisypkin, bierzemy co nasze i wycofujemy się z 

Kurskiego! Nic bójcie się . Z kałachem przebijemy si~ do na

so 

szych na Kazański, a w razie czego, towarzyszu , życie za was 

oddam! 
FILOZOF 
Marynarz, niech pan raz w życiu pomyśli! 

REŻYSER 
Milion dolarów, Marynarz! 

MURKA 
Pogadajmy, kochany! 

MARYNARZ 
Leżeć, Judasze, nie ruszać się! 

PROROK 
Cud, bracia, Związek Radziecki zmartwychwstał! To nie 

aktor, bracia! Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami grzesznymi! 

Przyszedłeś po raz drugi i okazało się, że nie jak za pierw

szym razem doniósł jeden Judasz, a donieść chcą wszyscy 

apostołowie„. 

MARYNARZ 
Idziemy, towarzyszu Prisypkin! 

FILOZOF 
Ale dokąd, Marynarz? Na Kazańskim też są Megafony i uszy! 

REŻYSER 
Towarzysze , mam genialny pomysł! Niech Prisypkin , zna-

czy, towarzysz Chrystus sam na siebie doniesie„ . 

MURKA 
Genialne, kochany! 

PROROK 
Bracia, nareszcie sobie wszystko przypomniałem! Bóg-Czło-
wiek, znaczy, Człowiek-Bóg. W towarzysza Prisypkina wcielił 
się Jezus Chrystus. Bracia , oto Dobra Nowina! W Moskwie 

objawił się Jezus Chrystus-Prisypkin i takich cudów doko

nał, że ciężko spamiętać. Ale największy cud, bracia, że tego 

burdelu u cioci Zoi nie przemienił w Ojczyznę i na głowie 
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szatana gitarę połamał, żeby zostawił Nadzieję, a teraz 

wskrzesił Związek Radziecki jak Łazarza i okazało się, że to 

nie był Łazarz, a Judasz, który Ojczyznę i nas wszystkich na 

taką mękę wydał. I jednego, bracia, tylko nie rozumiem. 

Dlaczego, Jezu Chryste, wcieliłeś się w Prisypkina, a nie daj

my na to w Marynarza!? 

MARYNARZ 
We mnie, bracie? Ja w żadnego Boga nie wierzę. I w żadne 

cuda. Dla mnie towarzysz Prisypkin żadnego tam Związku 

Radzieckiego nie wskrzesił, bo mój Związek miał być zupeł

nie inny. Uczciwy. Mądry. Sprawiedliwy. O taki walczyłem 

ja i wszyscy towarzysze, którzy poginęli. Ale takiego Związ

ku towarzysz Prisypkin nie mógł wskrzesić, bo takiego 

Związku nigdy nie było i nie będzie. Ja w żadne cuda, towa

rzysze, i w żadną nadzieję już nie wierzę. Dla mnie byłby 

cud, bracie, jakby moja Nadźka zmartwychwstała. Moje 

dziecko. Wtedy bym uwierzył i w Jezusa Chrystusa, a nawet 

w samego Boga, kurwa jego mać! 
Wchodzi Nadźka w fachmancu:h i z podbitym okiem. 

NADŹKA 
Komu loda? 

Komu, komu! 

Bo idę do domu! 
zauważa Prisypkina. 

O Jezu, ciebie cała Moskwa szuka, ojczulku, a co cy tutaj 

robisz? 

PRISYPKIN 
A co ry, dziecko , robisz? 

NADŹKA 
A wyrzuciła mnie, mać jej garbata! Jak ry raka, powiada, 

zdejmuj pończochy od Armaniego, wkładaj w czym przy

szłaś i do marki na Kurski idź, powiada . To ja zdjęłam wszyst

ko, włożyłam swoje łachy i rak do niej powiadam „A kij ci 

82 

w mordę, przebierańcu!''. Wtedy ona podbiła mi oko, a ja 

poszłam na Kurski, ale nie do matki, panie Jezu , bo dawno 

już się zapiła na śmierć. 
PRISYPKIN przytula )1: 
Nadźka„. 

MARYNARZ 
Nadźka? 

NADŹKA 
Tata? 
MARYNARZ 
Nadźka! 

NADŹKA 
Tata! 
Witajq się. 

MARYNARZ 
Nadźka„. 

NADŹKA 
Tata ... 
MARYNARZ 
A co ty, Nadźka, w nocy na Kurskim robisz? 

NADŹKA 
A co ty, cara, w nocy na Kurskim robisz? 

MARYNARZ 
Co ja robię , wiadomo, ale co ty, Nadźka , robisz? 

NADŹKA 
A co ma człowiek robić, tata , wiadomo, lody sprzedaję„. 

MARYNARZ 
A gdzie re lody, Nadźka , wszystkie już sprzedałaś? 

PROROK 
Ja ci powiem, bracie, jakie lody Nadźka sprzedaje„. 

PRISYPKIN 
Powiesz jeszcze słowo, bracie, a nie gitarę na rwojej głowie 
połamię, tylko kierownicę„. 
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MARYNARZ 
Jakie ty lody, Nadźka, sprzedajesz? 

MURKA 
Nie jadł pan nigdy lodów, Marynarz? Nie widzi pan, że dziec

ko sprzedało lody i zimno? Chodź do mnie , kochana. Przytul 

się i śpij , dziecko, jest noc. 
śpiewa: 

Była sob i e kiedyf bajk a, 
Pełna smtttktt, pełna t roski , 
A w tej bajce na pocZc[tktt 
Żyl-był sobie kr ól żydowski ... 1

9 

MEGAFON NA KURSKIM 
Uwaga! Uwaga! Do wszystkich obywateli Moskwy! W po

przednim komunikacie podano błędnie jakoby przestępca 

Prisypkin podający się za „Jezusa Chrystusa" chodził we fra

ku! Uwaga! Uwaga! Prisypkin nie chodzi we fraku! Prisyp

kin chodzi w ryżej peruce i kraciastej marynarce! Uwaga! 

Uwaga! W związku z błędną informacją o fraku, dziś wie

czorem w Moskwie doszło do niezwykle groźnych incyden

tów! W Paósrwowej Filharmonii im. Czajkowskiego pod

czas „Koncertu b-moll" Czajkowskiego publiczność wdarła 

się na scenę i uprowadziła w niewiadomym kierunku dyry

genta. W Teatrze Niezależnym, podczas przedstawienia 

„Hamlet", w którym słynny ulubieniec moskiewskiej publicz

ności odtwarzający tytułowego bohatera był we fraku, wi

dzowie przerwali przedstawienie i rozpoczęli wiec. Wznoszo

no na przemian okrzyki: „Woland wrócił! " i „Prisypkin na 

prezydenta! " W tym samym czasie odnotowano w Moskwie 

liczne napaści na powszechnie znanych i szanowanych biz

nesmenów i polityków, nie odróżniając przy rym fraka od 

smokinga, czy zwykłej dwurzędowej czarnej marynarki! 
19 „Kołysanka l", [w :} „ Rncłzynki z migdałami. Antolog ia poezji lucłowej Życłów 

polskich", przekład: J erzy f'i cowski , O ssolineum, Wrocław 1988 , s. 32-33 . 
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W całej Moskwie dochodzi do niezwykle groźnych przestęp
czych incydentów. Dokonuje się napadów na banki , podpala 

się restauracje i rabuje sklepy. Płoną Giełda, Łubianka 1 Biały 
Dom. Uwaga! Uwaga! Do wszystkich mieszkaóców Moskwy! 

Prisypkin ma na sobie ryżą perukę i kraciastą marynarę! 
PROROK 
Bracia, koniec świata idzie i dni ostatnie czekają u wrót. .. 

REŻYSER 
Nie! Słuchajcie! A chuj ze Związkiem Radzieckim. Mam lep-

szy pomysł! Genialny! Zbawimy Ojczyznę! Co ram Ojcz~znę! 
Cały świat! Sztuka Reżyserii. Największa sztuka X){_ wieku: 
Pójdziemy pod Posąg Komandarma Poezji Radzieckiej , c~yli 
Autora, czyli Stwórcy tu obecnego Prisypkina-Chrystusa 1 za 

pomocą wolnych mediów przemówimy do ludzkości ... 

PROROK 
I ogłosimy Dobrą Nowinę? 

FILOZOF 
A co z milionem dolarów, towarzysze? 

REŻYSER 
Połączymy przyjemne z pożytecznym. Jak w amerykań~kim 
filmie. Jako nowi Apostołowie musimy tylko na wszelki wy

padek przyjąć odpowiednie imiona. Proponuję na .cześć dwor

ców. Ja oczywiście będę Apostołem Piotrem K11owsk11n. · · 

Towarzysz Filozof - Apostołem Pawłem, czyli byłym Szaw

łem, Kurskim ... Prorok - Janem Chrzcicielem i Ewangelistą 
zarazem Białoruskim ... Marynarz - Niewiernym Tomaszem 

Kazańskim, a Murka - Matką Boską Ryską.·· 
NADŹKA 
A ja? 
REŻYSER 
Ty-Święcą Nadzieją Kurską ... Idziemy. Szkoda czasu. Szcze-

góły omówimy po drodze. Na Triumfalny kawał dr.ogi. ~a 
szczęście wszyscy szukają Prisypkina w ryżej peruce 1 kraoa-
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stej marynarze. Ma pan jeszcze ten żeton, Marynarz? 
MARYNARZ 

Sarn zadzwonię, towarzyszu Reżyserze! 
Marynarz z Nadźkq, Murka, Reżyser i Prorok wychodzq. 
FILOZOF 

Wie pan , Prisypkin, zastanawia mnie pański sposó b myśle
nia. Jest w nim jakaś nieznana mi log ika. Niby mało pan 

mówi, a robi pan z nami wszystkimi, co pan chce. Jak jakiś 
nowy Sokrates. U kogo pan się tego nauczył? 
PRISYPKIN 

U Anny Fiodorowny, towarzyszu Filozofie. 
FILOZOF 

Nie znam, Prisypkin . Idealistka, czy materialistka? 
PRISYPKIN 

Jedno i drugie, towarzyszu Filozofie, pluskwa ... 
Priiypkin i Filozof wychodzq; wchodzi pies Neron z pijanymi Dozon-ami. 
DOZORCA I 
Szukaj! 

DOZORCA II 
Jak szukaj? 

DOZORCA I 
Prisypkina! 

DOZORCA II 
Jak Prisypkina? 
DOZORCA I 
Znalazł ! 

DOZORCA II 
Jak znalazł? 

DOZORCA I 
W Moskwie! 

DOZORCA II 
Jak w Moskwie? 
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DOZORCA I 
W trolejbusie! 

DOZORCA II 
Jak w trolejbusie? 

DOZORCA I 
W metrze! 

DOZORCA II 
Jak w metrze? 

DOZORCA I 
W mercedesie! 

DOZORCA II 
Jak w mercedesie? 

DOZORCA I 
N a Kurskim! 

DOZORCA II 
Jak na Kurskim? 

DOZORCA I 
Kolacja! 

DOZORCA II 
Jak kolacja? 

DOZORCA I 
Tanio! 

DOZORCA II 
Jak tanio? 

DOZORCA I 
Szukaj! 

DOZORCA II 
Jak szukaj! 
Wychodzq. 



OBRAZ VIII 

Przedfwit. P/cK Triumfalny, d. MajakowJkiego. PoJqg i Syfi/idy. 

SYFILIDA I 
Juz świcanie. 
SYFILIDA II 
W mordę . 

SYFILIDA I 
A my wcorajse .. . 

SYFILIDA II 
W mordę . .. 

SYFILIDA I 
Posąg ... 
SYFILIDA II 
W mordę .. . 

SYFILIDA I 
Wiecny . .. 
SYFILIDA II 
W mordę ... 

SYFILIDA I 
Wcorajsy .. . 

SYFILIDA II 
W mordę.„ 

SYFILIDA I 
Dzisiejsi! 
SYFILIDA II 
W mordę! 
\f/chodzq \f/olne Media. 

WOLNE MEDIA 
Obywacelki nas cu zawezwały ? 

SYFILIDA I 
Obywacele! 
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SYFILIDA II 
W mordę! 

WOLNE MEDIA 
Towarzyszki? 

SYFILIDA I 
Towazyse! 

SYFILIDA II 
W mordę! 

WOLNE MEDIA 
Koleżanki? 

SYFILIDA I 
Koledzy! 

SYFILIDA II 
W mordę! 

SYFILIDA I 
Do nas? 

SYFILIDA II 
W mordę? 

WOLNE MEDIA 
Nie można się z koleżankami dogadać! 

A który to u kolegów Prisypkin? 

U nas szesnasty we fraku 

I jedenasty w peruce. 

A u nas odwrotnie. 

A u nas więcej we frakach. 

A podobno w Parku Kultury wiec! 

Co, Prisypkinów w ryżych perukach? 

Ale podobno dziennikarzy nie wpuszczają! 

Ale tu na Triumfalnym z Prisypkinem to blef? 

W końcu stoi tu jeszcze pomnik towarzysza Autora ... 
Wchodzq Pri)ypkin z kierownico-sztandarem, Reżper, Prorok, Filo

zof, Marynarz z kałasznikowem, Nadźka i Murka. 
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REŻYSER 
Moskwianie, co t~m Moskwianie, ludzkości! 

SYFILIDA I 
Do nas? 
SYFILIDA li 
W mordę? 

REŻYSER 
Do wszystkich, wszystkich, wszystkich! 

SYFILIDA I 
Do nas! 
SYFILIDA Il 
W mordę! 

REŻYSER 
Mamy dla was bombę! 

SYFILIDA I 
Bomba, kurwa! 

SYF!L!DA II 
W mordę ! 
Syfi/idy uciekajq spod Posqgu. 

WOLNE MEDIA 
Koledzy, stańmy w bezpiecznej odległości. 
Oni chcą się wysadzić w powietrze! 

Razem z pomnikiem? 

Oni mają bombę! 
To jest sensacja! 

To jest number one! 
A kolega gdzie dzwoni? 
Wiadomo gdzie, na milicję! 
Słusznie, niech przyjadą rozbroić. 
Zadawajmy pytania, żeby zyskać na czasie. 
Halo? Triumfalny, frak i kierownica od Mercedesa. 
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REŻYSER 
Ludzkości ! Oto dzięki mojemu genialnemu pomysłowi stoi tu 

przed tobą - obok Posągu Komandarma Naszej Poezji - jego 

genialny bohater Prisypkin. Podkreślam: Prisypkin we fraku, 

a nie w kraciastej marynarze jak ten ryży klown z Satyry, ponie

waż jest to Prisypkin z genialnej prapremierowej inscenizacji 

Meyerholda z 1929 roku! Prisypkin - symbol! I frak- symbol! 

Prisypkin, bez przesady można powiedzieć , Akakij Akakijewicz 

XX wieku! I frak, w tej naszej szmatławej epoce dżinsów, mun

durów i garniturów, można powiedzieć: płaszcz! Wyraz tęskno

ty do wartości wyższych! A nawet duchowych! Boże, jaki ten 

Meyerhold był genialny! I jak go za to bili! A jednak komunizm 

widział jako drugą Amerykę. Tylko z państwowym kapitałem, 

zamiast prywatnego. A Prisypkina jako radzieckiego Charlie

go. Wiecznego włóczęgę, który niczym Jezus Chrystus zjawia 

się co pokolenie, co wiek, aby prawdzie d ać świadectwo, a du

chowi czasu w mordę! Genialne, Murka, prawda? 

MURKA 
Prawda, kochany, ge nialne! 
Wpadajq Preobraże11ski, Botanik, Sybirak, Maestro i Drodzy 

Przyjaciele oraz Ninon, Lidia Wiktorowna, Ciocia Zoja, \Vierka i 

Lub ka. 

PREOBRAŻEŃSKI 
Czołem, artyści galilejscy! 

PROROK 
Bracie, ukorz się! Czy wiesz, przed kim stoisz? 

PREOBRAŻEŃSKI 
Rozstrzelaj , Sybirak. 

SYBIRAK 
Aha, towarzyszu generale ... 
Strzela z kałasznikowa, Prorok, Reżyser, Filozof i Murka ginq na 

miejscu, Marynarz i Nadźka padajq. 
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NADŹKA 
Tata ... 
Umiera . 

MARYNARZ 
Nadźka ... 
Mdleje , cisza, dzwoni telefon komórkowy. 

BOTANIK 
Tak? Mamy Prisypkina. Plac Triumfalny. 

Wyłqcza telefon . 

PREOBRAŻEŃSKI 
Kto to, Botanik? 

BOTANIK 
Nowy Jork, szefie. 
PREOBRAŻEŃSKI . . ) z Nowym Jorkiem po rosyjsku rozmawiasz. 

BOTANIK 
z Nowego Jorku mówił Chińczyk. 
PREOBRAŻEŃSKI . ) 

A od kiedy Chińczyk dla Nowego Jorku pracuje. 

BOTANIK 
Chińczyk zawsze pracował dla Nowego Jorku ... 

PREOBRAŻEŃSKI 
Zdradzasz mnie z Chińczykiem, Botanik? 

NAJDROŻSZY PRZYJACIEL 

Alleluja i hurra! 
Wpada Major ze Spec-Oddziałem Omega. 

MAJOR ., , 
Ręce do góry! Tu Spec-Oddział Omega! Rzucic bron. Jeste-

ście otoczeni! Jeden ruch i strzelamy! 

Do Botanika: 
Obywatelu pułkowniku, zadanie wykonane! 

PREOBRAŻEŃSKI 
Jesteś czekistą, Botanik? 
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CZCIGODNA PRZYJACIÓŁKA 
Chwała Bogu dożyliśmy! 

BOTANIK 
Obywatelu Preobrażeński , aresztuję was w imieniu . . . 
Do Sybiraka: 

Rzuć broń, Sybirak! 
Sybirak strzela do Botanika. 

WOLNE MEDIA 
Nie strzelać do dziennikarzy! 
Rozpa::zyna się strzelanina, w której na miejscu ginq PredJrażeński, Ma
estro, Nina Antonowna, Lidia lf/iktorowna. Cia::ic1 Zoja, ff/ierka, Lub
ka, Syfi/idy, Drodzy Przyjaciele, Dziennikarze i Spec-Oddział Milicji. 

BOTANIK ranny 

Sybirak, ty idioto. 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, nie idioto! 
Dobija Botanika humanitarnie, Marynarz odzyskuje /Jrzytomnolć. 

MARYNARZ 
Ech, Sybirak, kurwa twoja mać! 

Strzela do Sybiraka. 

SYBIRAK 
Aha, Marynarz, to ty? 
Umiera . 

MARYNARZ 
Za Nadźkę. „ 

Umiera, zzet Posqgu wychodzi Prisypkin. 

PRISYPKIN 
Ha, 

Anno 

Fiodorowna! 

Towarzyszko 

pluskwo 
szanowna! 
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Wszyscy 
zamordowani! 

Nie żyją! 

Wiera, 
Nadzieja 

i Lubka 
marrwe! 

Zabita 
Murka 

Ciocia Zoja! 

Marynarz, 
Prorok, 

Filozof, 
Reżyser, 

Przestępcy 

władzy 
przedstawiciele! 

Znowu 

tylko ocalałem . .. 

Dlaczego? 
Po co? 

W jakim celu? 

POSĄG 

Pewnie jakaś nowa metafora ... 

PRISYPKIN 
Kto tu? 

Kto to mówi? 
Krn? 
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POSĄG 

Autor, Prisypkin, twój Stwórca .. . 
PRISYPKIN 
Mój Stwórca? To panu zawdzięczam to wszystko? Moje życie 
nadzwyczaj udane? 
POSĄG 

Postarzałeś się, Prisypkin, ale frak na tobie dobrze leży i co 

zdanie już nie mówisz: „Ha! " Ha, jesteś starszy ode mnie! Ja 

nie skończyłem wciąż trzydziestu siedmiu, a ty, Prisypkin, 

nawet nie licząc zamrożenia . .. No i spotkaliśmy się! Cieszę 
się, Prisypkin! 
PRISYPKIN 
A z czego tu się cieszyć, towarzyszu Stwórco? 
POSĄG 

Czego ode mnie chcesz, Prisypkin? 
Z tą „Pluskwą" Meyerhold nalegał , 

pisz, Wołodia , mówił, 

pisz, bo nie zdążymy . . . 

Ja do Paryża chciałem jechać, 
czasu było mało, 

no i nie wyszła 
metafora ... 

Wiesz, 

jaka 

w Paryżu 
była 

wtedy 
wiosna? 

A ona miała dwadzieścia lat! 

Kwitły żonkile i narcyzy, 
w kwiaciarniach 

pełno było 
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białych róż, 

Paryż był ~ały żółto-biały! 
Ona w perłach i futrze, 

roześmiana, 

ja w garniturze 

z angielskiej wełny 

i kapeluszu, 
który jesienią 
kupiłem w Warszawie, 

kiedy szliśmy razem, 

Paryżanie 

oglądali się za nami, 

a bukiniści 

nad Sekwaną 
bili nam brawo i wołali: 

„Quel beau couple!" 

A wieczorem, 

wieczorem 

do rana 

jazz 

ostrygi 
szampan 
na Champs-Elysee ... 

PRISYPKIN 

Ja, 
towarzyszu Stwórco, 

z żadną pięknością 

ani dżezu 

ani ostryg 
ani szampana 

na szanze 

nigdy 
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nie lizałem, 

lizałem za co 

bałandę 

ze zgniłej kapusty 

zmarzniętych kartofli 

na rybim oku! 

POSĄG 

Była wysoka 

miała długie nogi 

śmiała się rak zaraźliwie: 

„We mnie płynie krew 

Tamerlana Dżingiz Chana! " 

W katedrach 

muzeach 

galeriach 

wersalach 

luwrach 

oranżeriach 

to samo 

nam się 

podobało 

to samo nie! 

Tylko 

bardzo 

antyradziecko 

była nastawiona. 

Kupiłem samochód, 

siwej maści Renóweczkę .. . 

PRISYPKIN 
A ja, 

towarzyszu Stwórco, 

marzyłem o szafie z lustrem 
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i za to 

zrobił pan 

ze m111e 

burżuja 

i zamknął 

w klatce z pluskwą, 

a sam pojechał do Paryża 

szastać się siwą Renóweczką 

z antyradziecko nastawioną damą! 

POSĄG 

Strzeliłem sobie prosto w serce, Prisypkin! 

PRISYPKIN 
A ja chciałem żyć, 

chciałem pracować 

i nie chciałem tylko, 
żeby deptano po nóżkach mojemu fortepianowi! 

POSĄG 

Nadojadła ci ta pluskwa, Prisypkin? 

PRISYPKIN 
A skąd, 
towarzyszu Stwórco, 

przyzwyczaiłem się, 

do pluskwy szanownej 

Anny Fiodorowny 

żywego srworze111a. 

A co się z pańską damą srało? 

POSĄG 

Nie chciała 

jechać 

ze mną 

do Ojczyzny: 
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„Niech mnie pan zabije, 

Wołodia, 

a do tego piekła 

nawet z panem 

nie pojadę , 

dopiero co, 

stamtąd uciekłam!" 

A ja w Ojczyźnie, 

nie w Paryżu 

byłem sławny! 

Nie wiedziałem, 

co robić, 

z jednej strony 

ona i Paryż, 

z drugiej 

czekiści zaczynali się już do wszystkiego wtrącać, 

brat Kira zaczął mnie pouczać: 

„O rym pisz, 

bracie Szczen, 

a o rym lepiej nie pisz! " 

A Lisiczka-Kociczka krzywi się: 

„Wracasz z Paryża cały jakiś raki anty!" 

We wrześniu 

chciałem znowu do Paryża, 

ale Lisiczka-Kociczka wstawiła się, 

gdzie trzeba 

i nie dosrałem paszportu, 

a w październiku 

tamta 

wyszła za mąż ... 

za hrabiego ... 

PRISYPKIN 
Wroga klasowego? 
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POSĄG 

Gdy wyjeżdżałem z Paryża, 

jakbym przeczuwał, 

że nigdy już ram nie wrócę, 

całe moje paryskie honorarium 

zostawiłem pewnej kwiaciarni 

przy Gare cłu Nord 

i jeszcze długo, 
długo po mojej śmierci, 

czy mgła, 

czy śnieg, 
czy na szybach deszcz, 

przychodził 

do niej 

posłaniec 

ode mnie 

z bukietem 

żółto-białych róż. 

Ech, przeszło, 

wszystko minęło, 

nie ma już jej 

i nie ma mnie, 

wiersze pokrył kurz, 

wszyscy umarli , 

róże spopielały, 

zbutwiały tamte ideały 
i nie od naszych głów rozsypał się mur, 

kro inny znalazł podkowę, 

ja mojej pieśni przydeptałem gardło, 
w nagrodę w ren posąg wcisnęli, 

za karę na głowę srają gołębie 

i syfilidy się mszczą! 
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PRISYPKIN 

A ja, 

towarzyszu Stwórco, 

komu mam dziękować? 

Za życie moje? 

Eksperyment! 

Po co było to wszystko? 

Po cośmy rozstrzeliwali cara? 

Po cośmy krew własną i nie własną przelewali? 

Po cośmy pod Perekopem umierali, a wielu nawet umarło? 

Po co nas potem na pół wieku wszystkich zamrozili? 

Po co następnie odmrozili i do klatki posadzili? 

Po co ni stąd ni zowąd z klatki wypuścili? 

I co z tą wolnością teraz zrobić mamy?! 

POSĄG 

Ja, 
Prisypkin, 

wiedziałbym dziś 

co robić z wolnością ... 

Gdybym jeszcze żył, 

gdybym tylko mógł, 

gdyby nie te kamienne buty 

zostawilbym wszystko . .. 

Jedź do Paryża , Prisypkin! 

I tylko nie mów, że Ojczyzna cierpi! 

A niech cierpi, 

Prisypkin , 

niech zdycha, 

ta Gadzina pijana, 

której rozumem nie ogarniesz 

i tylko wierzyć w nią mamy! 

Święta Bestia przeklęta , 
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co nam wciąż, 

ani żyć, 
ani zdechnąć nie daje ! 

Jedź do Paryża , Prisypkin ! 

Tu nic się nigdy nie zmieni -

obywatele - obywateli, 

rodzeni - rodzonych, 

swoi - swoich, 

bracia - braci 

okradają, 

okłamują, 

donoszą, 

mordują ... 

Póki masz czas, 

póki możesz, 

póki żyjesz„. 
Jedź do Paryża, Prisypkin! 

PRISYPKIN 
I w Paryżu , 

nie zrobią 

z owsa ryżu, 
towarzyszu Stwórco, 

a 0111 -

obywatele, 

rodzeni 

bracia, 

SWOI 

wierzyli 

we m111e, 

jak w jakiegoś 
towarzysza Chrystusa . .. 
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POSĄG 

Towarzysz Chrystus, 
Prisypkin , 

nic nowego, 

już przed Błokiem 

w „Misterium Buffo" 

występował u mnie 

„Po Prostu Człowiek " 

i sam go w Piotrogrodzie 

w niezapomnianej prapremierze 

z sukcesem przedstawiałem: 

„Wszyscy, którym tu ciasno i nieznośnie, wiedzcie: 
dla was -

królestwo moje niebieskie! " 

Chcesz, żeby zmartwychwstali, Prisypkin? 
W teatrze 

~vc iąż 

chyba 

Jeszcze 
to 

możliwe ... 

Ale co dalej? 

Koniec świata? 

Sąd Ostateczny? 

Piekło albo Niebo? 

Ja ci nie pomogę, 

m01e 

tylko cobie 

wolno się pokazać 

i tylko z tobą gadać ... 

Coś ci się należy 
za ren Paryż 
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i siwej maści Renóweczkę ... 

Powiedz, żeby zmartwychwstali . .. 

PRISYPKIN 
Obywatele! Bracia! Swoi! Zmartwychwstańc ie! 

Posqg zastyga, Wszys'y zmartwychwstajq. 

Halo, towarzyszu Stwórco, czemu zostawia mnie pan same

go!? 

NIN ON 
Umarliśmy, Duszku, czy co ... 

PREOBRAŻEŃSKI 
Ale załatwiłeś mnie, Botanik ... 

MAJOR 
Towarzysz pułkownik wykonywał zadanie specjalne ... 

BOTANIK 
I gdyby ten idiota nie zacz<!ł strzelać ... 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, nie idiota ... 

MARYNARZ 
No i spotkaliśmy się, Sybirak ... 

SYBIRAK 
Aha, Marynarz, no ... 

WOLNE MEDIA 
A myślałam, że pan ma talent .. . 

A pan współpracował z mafią .. . 

Rozczarował mnie pan , Grisza .. . 

LIDIA WIKTOROWNA 
Tyle już prawie czystych milionów trafił szlag .. . 

REŻYSER 
Nasz milionik też ... 

MURKA 
Nie będziemy bogaci ... 

PROROK 
Bracia, oto koniec .. . 
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FILOZOF 
Jakaś nieznana forma bytu ... 

BOTANIK 
Jakby słynne życie po życiu ... 

PRISYPKIN pojawict się na cokole pomnika 
Witajcie, drodzy rowarzysze! 

WSZYSCY 
Jezu Chryste! 
Prisypkin! 

Koniec świata! 

Sądny dzień! 

SYFILIDA II 
W mordę! 

FILOZOF 
A więc jest Niebo, towarzyszu Chrystus? 
PRISYPKIN 
A jakże , 

towarzyszu Filozofie, 

a w Niebie -

chleb 

i inne produkty: 

wolność, 

równość, 

braterstwo, 

sprawiedliwość, 

wszystko dla ludu , 

wszystko ekstra klasa, 

tydzień ma sześć dni, 

pięciolatka cztery lata, 

orkiestra zasuwa marsze ... 

MAESTRO 
Brawo, towarzyszu Chrystus, a walce? 
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PRISYPKIN 
Walce, 

Maestro, 
tylko od święta ... 

MARYNARZ 
A, towarzyszu Chrystus, Anioły? 

PRISYPKIN 
Anioły, 

Marynarz, 

ech, zuchy 

jak w pieśni -

zawsze wierni, 

zwycięzcy mórz, 

zdobywcy oceanów, 
na redach niebiańskich 

ostrzą się dzioby ze stali 
pancerników, krążowników, 

niszczycieli i koncrrorpedowców, 

dowodzi - słynny Anioł Waleńczuk! 

SYBIRAK 
Aha, rowarzyszu Chrystus, a Archanioły ? 

PRISYPKIN 
Archanioły, 

Sybirak, 

aha, 
orły, lwy i sokoły, 
na czapkach - gwiazdy, 
przy boku - kozackie szable, 

na przedzie Archanioł Michajłycz 

w czerwonych bryczesach 

ze srebrnymi lampasami 

wąsy mu cło ziemi urosły . .. 
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MAJOR 
A, towarzyszu Chrystus, Cherubiny? 

PRISYPKIN 
Cherubinów, 

towarzyszu maiorze, 

nie policzysz, 

tylu ich 

takich, 

siakich, 

i owakich, 

w mundurach 

i garniturach, 

owłosionych i nie, 

w okularach i bez, 

a w pozłacanym etui 

każdy swą pieczątkę ma ... 

BOTANIK 
A, towarzyszu Chrystus, Serafiny? 

PRISYPKIN 
Serafiny, 

Botanik, 

w Niebie 

najważniej si: 

buty glansowane 

spodnie wpuszczane, 

galife, kurtki skórzane 

i pasy: główny i poprzeczny, 

przy boku Towarzysz Mauzer 

albo Jego Wysokość Nagan, 

dowodzi Naczelny Serafin 

sam Żelazny Feliks.„ 

MURKA 
A Wszyscy Święci, kochany? 
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PRISYPKIN 
Wszystkich Świętych, 
Murka, 
ile dusza zapragnie, 

pieśniarek, pieśniarzy, 

aktorek, reżyserów, 

baletnic , rzeźbiarzy . .. 

PREOBRAŻEŃSKI 
A Bóg Ojciec? 

PRISYPKIN 

Jest, 
towarzyszu generale, 

w białym mundurze ... 

NAJDROŻSZY PRZYJACIEL 

Brodę ma? 
PRISYPKIN 

Nie, 

towarzyszu, 

wąsy ... 
BOTANIK 
Karalusze? 

PRISYPKIN 
Karalusze! 

BOTANIK 
Geniusz, towarzysze, nawet Niebo podbił! 

CZCIGODNA PRZYJACIÓŁKA 
Chwała Bogu dożyliśmy! 

PRISYPKIN 
Dożyliście, towarzysze, i zasłużyliście! 
W znosi kierownico-sztandar i śpiewa: 

b . li 
Marsz, towarzysze, ez trwogi .. 
Duch nasz okrzepnie wśród walk. 
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piers iq sknuzymy p rze szkody, 

wo /n oś/ obwie fr i h uk sa l w ! 

WSZYSCY śpiewajq i formttjq pochód 

D oH ju ż lańctte hy dz w o n i ły . 

d oś/ już wy m ęczy ! nas g l ód. 

dz i ś cza rn e dn i si ę sk o ńc zy ly . 

w oln y s i ę st aj e nasz l u d. 

Myśmy t o wszys t ko wy kuli 

na czy m si ę w spiera i ch t ro n. 

Bier z my kara b in i k u le , 

bag net za ł óż my na b r oń. 

U cisk na zawsze z ła miemy . 

pra cy p ok/oni się g l ob . 

i podnie siemy n a d z i em i q 

s z tandar cz erw ony i ml ot! 

PROROK 
Nie wierzę, bracia, nie wierzę! Stójcie! Zmiłujcie się! To nie 

Niebo! Zatrzymajcie się! Dokąd idziemy?! To nie może być 

Niebo! Tak nie wygląda Niebo! To Piekło , bracia! 

NADŹKA 
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i nie wódź nas na pokuszenie! 
REŻYSER 
Pomyłka, towarzyszu Chrystus! 

FILOZOF 
Gdzie jest Niebo, towarzysze? 

MURKA 
Z prawdziwym Panem Bog iem, kochani? 

PREOBRAŻEŃSKI 
I przykazaniami? 

NINO N 
Dziesięcioma , Duszku ... 

BOTANIK 
Uwaga, szefie, galilejskimi ... 
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SYBIRAK 
Aha, Botanik, nie zabijaj ... 

LIDIA WIKTOROWNA 
Gdzie jest prawdziwe Niebo, towarzyszu Chrystus? 

MARYNARZ 
A myślicie rowarzyszko, że zasłużyliście na prawdziwe Niebo? 

FILOZOF 
A czy my wszyscy na coś prawdziwego zasługujemy? Skoro 

Piekło z Niebem pomieszało się nawet towarzyszowi Chry-

stusowi!? 
NAJDROŻSZY PRZYJACIEL 
Katolicy w takich wypadkach mają czyściec . . . 

PROROK 
U nas, bracie, czyściec to życie ! 

PREOBRAŻEŃSKI 
Co robić, towarzysze? 

FILOZOF 
Oro odwieczne pytanie . .. 

REŻYSER 
Nasze: być albo nie być .. . 

BOTANIK 
Towarzyszu Chrystus! Dajcie nam szansę i pozwólcie zacząć 
wszystko od początku ... 

PREOBRAŻEŃSKI 
Dobra myśl, Botanik . .. 

BOTANIK 
Obywatelu Preobrażeński, nie przeszkadzajcie ... Towarzy-

sze, jeżeli Boga nie ma, wszystko wolno. Jeżeli Bóg jest, 

wszystko zakazane. Historia pokazała , że i tak źle , i tak 

niedobrze. Pozostaje nam dialektyka, czyli - jak mawiali 

starożytni - złoty środek. Proponuję : połączmy Boga, Ho

nor i Ojczyznę z Wolnością , Braterstwem i Równością. 
Zrównamy Kaukaz z Morzem Czarnym na początek ! Po-
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cem przywrócimy świetność. Wszystkiego . Prawda przede 

wszystkim! A na końcu: wyplacimy wszystkim wszystko. 

Jednym słowem .. . 
NAJDROŻSZY PRZYJACIEL 
Alleluja i hurra! 

CZCIGODNA PRZYJACIÓŁKA 
Chwała Bogu dożyliśmy! 

SYBIRAK 
Aha, Botanik, ty masz łeb! 

MAJOR 
Towarzysz pułkownik na najwyższe stanowisko! 

REŻYSER 
Genialne, Murka, prawda? 

MURKA 
Prawda, kochany, już słynny Dostojewski powiedział, że świat 

zbawią prawda i miłość! 
Śpiewa: 
Raduj się. niebios Królowo. 

Spe/nil Pan obietnic słowo. 

Kwi a t wesela rajski buja . 

Br zmi piefń szczęfcia 

PROROK 
A /leluja ! 20 

Mistrzu! Wszystko już wiem! Oto Trzeci Rzym! Oto Nowe 

Jeruzalem! Oto Królestwo Wiekuistej Prawdy! 

FILOZOF 
Co to jest prawda, towarzysze? W cym przypadku uważam 

jednak, towarzyszu Chrystus, że dla dobra ogółu powinien 

pan wyrazić zgodę! 

20 Anonim z Xll wieku „Regina coel i łaetere", przekład ks. 'fadeusz Karyłowski 
TJ, [w:) „Hymny kościelne", wydanie w nowym układzie i opracowaniu: 

Mirosław Korołko, PAX, \Varszawa 1978 r. s. 280. 
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WSZYSCY 
Alleluja i hurra, towarzyszu Chrystus? 

SYFILIDA Il 
W mordę!? 
PRISYPKIN 
Towarzysze, alleluja i hurra! 
WSZYSCY mówiq wszystkimi językami 

Alleluja i hurra! 

Haleluja wehura! 

Anmrnysi 11 yppa ! 
Halleluja und hurra! 
Hallelujah and hurrah! 

Halleluja och hurra! 

Alleluia et hurrah! 

Halelujo un hura! 

Alelujam es ura! 

Aleluya y huna! 
Aleluja a hura! 

Aleluja i ura! 

Alaluia hura! 

SYFILIDA Il 
W mordę! 
Tańczq, śpiewajq, ściskajq się, przekazujq sobie znak zgody 
i _ oprfx:z Wolnych Mediów oraz Prisypkina - wybtegajq. 

WOLNE MEDIA 
Koledzy, marny number one! 
Koniec świata, który się nie odbył! 
Sąd Ostateczny okazał się absolutnie niemożliwy! 
Ale wszystko dobre co się dobrze kończy! 
No i mamy ideę przyszłości! 

Alleluja i hurra! 
Wychodzq. 
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POSĄG ożywajqc 

Ha, spisałeś się, 

Prisypkin , 

aż z podziwu wyjść nie mogę! 

Jaka szkoda rylko, 

że nie zobaczę, 

jak odrąd 

paść się będą razem 

owieczki, 

jelenie 

i jednorożce 

z wilkami, 

lwami 

i innymi besriami . .. 

Ary, 

Prisypkin, 

nie chciałbyś zacząć 

swojego życia na nowo? 

Wrócić do Zoji albo Elzewiry? 
PRISYPKIN 

Ja, rowarzyszu Srwórco, już prosro do Anny Fiodorowny 
wolę .. . 
Wchodzi pies Neron z pijanymi Dozorcami. 

Neron! 

DOZORCA I 
Szukaj, Neron! 

DOZORCA II 
Jak szukaj , Neron? 

DOZORCA I 
Prisypkin! 

DOZORCA II 
Jak Prisypkin? 
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DOZORCA I 
Ręce na kark! · 

DOZORCA II 
Jak ręce na kark? 

DOZORCA I 
Mordą na ziemię! 

DOZORCA II 
Jak mordą na ziemię? 

PRISYPKIN 
Nie szarpcie, rowarzysze dozorcy . .. Ja chcę do Anny Fiodo

rowny ... Towarzyszu Srwórco, niech pan pozdrowi ... Pozdro

wi kiedyś ode mnie ren swój Paryż!!! 
Dozorcy i Neron wyprowadzaj q Prisypk ina . 

POSĄG 

Boże Mój! 
Paryż! 

Wolność! 

A człowiek 
zdobywszy 

wolność 

czym prędzej 
szuka 

kogoś, 

przed kim 
mógłby 

się pokłonić 

i wolność 
złożyć 

w darze ... 

Zastyga . 



OsRAz lX 

Świt. Moskiewski Ogród Zoologiczny. \Vszystko odn1Jwione. Poirodku 

na j1iedestale klcttka przystrojona flagami. Lctmpiony. Girlandy. 
Naj1is na klatce: .,Bolszewicus v1.dgc11"is'' i „Pluskwa norma/is". 
\flchodzq: Dyrektor ZOO, Prisypkin, Dozorcy i pies Neron. 

PRISYPKIN 
Jeżeli chcecie mnie rozstrzelać , rowarzysze ... 

DYREKTOR ZOO zamyka go w klcttre 
A kto chce ciebie rozstrzelać, Prisypkin?! Ciebie cała Mo

skwa chce zobaczyć , a nie rozstrzelać ! Co tam Moskwa, Pri

sypkin! Cały świat przyjdzie ciebie oglądać. Jako ostatniego 
bolszewika podającego się za Jezusa Chrystusa! Bilety po 
dwadzieścia dolarów dorośli! Po dziesięć dzieci i młodzież 
szkolna! A obcokrajowcy po pięćdziesiąt! Jak w Ameryce! 

Do Dozorców: 
Panowie, kto Prisypkina znalazł? 

PRISYPKIN 
Neron, panie dyrektorze! 

DOZORCA I 
Neron, panie dyrektorze? 

DOZORCA Il 
Jak Neron, panie dyrektorze? 

DYREKTOR ZOO 
Dzięki Bogu, Neron! 

DOZORCA I 
Neron, panie dyrektorze? 

DOZORCA II 
Jak Neron , panie dyrekcorze? 

PRISYPKIN 
Halo, panie dyrektorze , a gdzie Anna Fiodorowna? 
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DYREKTOR ZOO 
Anna Fiodorowna, Prisypkin , jaka? 

PRISYPKIN 
Anna Fiodorowna, panie dyrekrorze, pluskwa! 

DYREKTOR ZOO 
Pluskwy, Prisypkin, raz na zawsze zlikwidowaliśmy ... 
Do Nerona: 
Dobry pies, Neron, chytry! Milion dolarów dostaniesz, Ne

ron! 
Do Dozorc6w: 
Do kas, panowie, do kas! 
Wychodzi. 

DOZORCA I 
Do kas, panie dyrekrorze? 

DOZORCA II 
Jak do kas, panie dyrektorze? 
Wychodzq. 

PRISYPKIN 
Towarzysze, bracia, rodzeni, swoi! 

Za co? 

Dlaczego? 

W jakim celu? 

Kto wydał takie zarządze nie? 

Towarzyszka pluskwa 
Anna Fiodorowna 

szanowna 

nie żyie 
żywa istota 

zamordowana 

zlikwidowana . .. 

Komu przekażę, 

co ja dzisiaj , 
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znaczy, 

wczorai 
w Moskwie widziałem? 

Z kim ja ro wszystko przemyślę? 
Komunizm , którego jak gdyby nie było, 

chrześcijaństwo, które jak gdyby jest, 

jakimś cudem przemienieni 

apostołowie w towarzyszy, 

bolszewicy w milionerów, 

wszystko ze wszystkim -

pomieszane, skrzyżowane, 

pomylone, poplątane, 

Piekło z Niebem, 

prawe z lewym, 

dobro ze złem, 

alleluja i hurra! 
Bierze gitarę. 
Boże mój , Boże , 

znowu sam jeden, 

była żywa istota, 

dobra, mądra, miła 

i nie ma, pusto, 111c, 

na pocieszenie, kanalie, 

gitarę całkiem nową dali! 
Odczepia pasek od gitary. 

Dość, 

idę do was: 
Anno Fiodorowna 

pluskwo szanowna 
i Kleopatro Hannibalowna, 

rowarzyszko słonico afrykańska! 
Robi pętlę i zarzuca na szyję. 



Boże mój, Boże! 

I nawet nie zatrąbię! 

I mnie nie będzie! 

I gdzie będzie? 

I jak będzie? 

I co będzie? 

Nic? 
Płacze . 

Nie chcę! 
Drapie się. 

H a, Anno Fiodorowna?! 

Żyje pani, kochana, dobra, miła ?! 
Obywatele, bracia, rodzeni, swoi!!! 

Towarzyszka pluskwa szanowna żyje!!! 

Niech pani żłopie, najdroższa moja .. . 

Niech się pani nic a nic nie krępuje . . . 

Jak pani prze trwała likwidację? 

Tabliczkę zapomnieli zdjąć ... 

Wiedziała pani, że zapomną? 

Zawsze coś zapomn'!! 
Śmieje się i zdejmuje pętlę. 
Pani sobie spała, 

a ja ten dzisiejszy, 
znaczy, 

wczorajszy dzień, 

Anno Fiodorowna, 

co ja tam przeżyłem! 
Układa się do snu. 

Z czego pani się śmieje, 

towarzyszko pluskwo szanowna, 

nie ma się z czego śmiać, 

chce pani powiedzieć, 

że niepotrzebnie, 

120 

że wszystko to , 

co ja dzisiaj, 

znaczy, 

wczoraj 

przeżyłem , 

życie moje, 

całe stulecie, 

eksperyment, 

że pani się śniło? 

Niech pani żłopie, 

żłopie do syta, 

jedyna moja ... 

O matko rodzona! 

A co będzie jutro, 

znaczy, 

dzisiaj? 
ZaJypia. 

Koniec 



. pracowaniu muzycznym spektaklu wykorzystano również: 

• Mroman~e A Wertyńskiego - Liliowy Negr, Pożegnalna kolacia 
agno/1a; i • 

•fragment „Habanery" z opery Carmen G. Bizeta; 

•pieśni -Marsz towarzysze i Wariag oraz melodię walca 
Na sopkach Mandżurii (kompozytorzy nieznani). 

Muzyka w spektaklu w wykonaniu kompozytora 
oraz Michaela Jonesa (trąbka). 

Reali~cja nagrań~ studiach Bayo Bongo 
1 Jerzego Za1ąca w Krakowie. 

1 mastering - rena ussar. 

Produkcja MW PRODUKT. 

Kompozytor dziękuje Tadeuszowi Rachoniowi 
Małgorzacie.Jerzemu i Romkowi Stankiewicza~ 

oraz Marcinowi Krzyżanowskiemu 
- dyr. Teatru Wielkiego w Łodzi 

- za pomoc w przygotowaniu materiałów muzycznych. 

TEATR NOWY ŁóDŻ 

DYREKTOR NACZELNY - GRAŻYNA WASILEWSKA 
DYREKTOR ARTYSTYCZNY - MIKOŁAJ GRABOWSKI 
DRAMATURG TEATRU - TADEUSZ SŁOBODZIANEK 
KIEROWNIK LITERACKI - ANDRZEJ BABARYKO 
KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ - ANDRZEJ PODGÓRSKI 
KIEROWNIK DZIAŁU PROMOCJI - URSZULA JACHIMOWICZ 
KIEROWNIK BIURA ORGANIZACJI WIDOWNI - ELŻBIETA KUJAWINSKA 
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO - ZOFIA SŁAWNIKOWSKA 
ZASTĘPCA KIEROWNIKA - EDWARD KOŁTEK 

PRACOWNIA ELEKTROAKUSTYCZNA: 
SŁAWOMIR SOLARSKI, JAKUB KUNA, WIESŁAW ROŻNIATOWSK I , 
RYSZARD SOSNOWSKI, JACEK WALCZAK, LUCJAN WEGNER 

PRACOWNIE KRAWIECKIE: 
HALINA WIELOCH, JADWIGA PROŚNIAK, CZESŁAW SOBCZVŃSKI , ANTONI 

MOZALEWSKI, JAN LEWANDOVV'SKI 

STOLARNIA: 
STANISŁAW KROTOWSKI, JAN LEWANDOWSKI, ROBERT KĘDZIERSKI 

ŚLUSARNIA: 
MIECZVSŁAW PASTUSIAK, RAFAŁ RóżANSKI 

REKWIZVTORZV: 
MARZENA WCZAK, PIOTR MALEC 

PLASTYCY: 
DOROTA CIACH, JAROSŁAW KLUSZCZVNSKI, ZBIGNIEW KLONOWICZ 

TAPICER: 
PIOTR NOWOSIELSKI 

GARDEROBIANE: 
TERESA CICHON, BEATA SMOCZVŃSKA 

OBSŁUGA SCENY: 
HENRYK WÓJCIK, KRZVSZTOF NOWAK, PIOTR BUDNER, GRZEGORZ 
DOLATOWSKI, ARTUR JEZIORSKI, MAREK KRUZEL, RADOSŁAW WYSOCKI, 

NAKRYCIA GŁOWY: 
BARBARA DYGUDA 
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