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Barbara Skarga 

O PROWOKACJI 
PROWOKAUA ARTYSTYCZNA 

[„.) Chciałabym zwrócić uwagę na [„.] rodzaj prowokacji, który zresztą stanowi temat 
sam dla siebie. Tak się to postępowanie określa , choć ja bym je nazwała raczej buntem, 
wyrazem niezgody, manifestacją - nikomu bowiem zguby nie przynosi, nie pociąga za sobą 
żadnej ofiary, nie jest zgodne z tym, co istotne dla prowokacji. W takich manifestacjach 
najaęściej chodzi o zmianę w poglądach - zwykle bowiem przeciwstawiają się trwałym, 

mocno zakorzenionym nawykom społecznym . Uciekają się do nich różne grupy społeczne, 
mając na celu walkę z anachronicznymi przekonaniami lub obyaajami - najczęściej w imię 
wolności , pragnienia postępu, nowego życia . 

Do prowokacji uciekają się przede wszystkim artyści, literaci, ludzie twóray, którzy 
nie mieszaą się w ramach tradycyjnych stylów, zaśniedziałych form malarstwa czy 
literatury. Ich twóraość, przekraaająca granicę przyjętych zachowań, budzi nieraz żywe 
oburzenie, ale to oburzenie służy destrukcji przeżytków. Niegdyś kuglarze prowokowali 
swym śmiechem i sztukami ponure społeczności miast. W naszym wieku hipisi strojem 
i swobodnym zachowaniem wydawali wojnę cnotliwemu życiu mieszczańskiemu . 

Parady wolności, niekiedy niepotrzebnie przekraczające granice dobrego smaku, walczą 
z zacofaniem, prowokując do zastanowienia się nad brakiem tolerancji. O prowokacjach 
impresjonistów, kubistów i innych artystów można napisać tomy. To byli i są zawsze ludzie 
przyszłości, do których żywimy najwyższy podziw i szacunek, a ich prowokacje tiaktujemy 
jako ozdrowieńae. Stanowią wszakże pokojowy oręż tych, którzy pragną zmiany. Nie 
ma w nich złości, nie ma podstępu. Moralnie są neutralne, bowiem nikogo do niczego nie 
zmuszają, nikogo nie skłaniają do przestępstwa . 

• 

Można dyskutować na temat ich granic, pytać, ay niekiedy nie posuwają się w swym 
destrukcyjnym zapamiętaniu zbyt daleko, bulwersując opinię publianą. W ten sposób 
jednak zmuszają ludzi do krytyanego spojrzenia na siebie samych i całe otoczenie. Obrazić 
mogą tylko niektórych - tych, którzy nie potrafią się wznieść ponad swe niezmiernie wąskie 

horyzonty. 

Końcowy fragment tekstu O prowokacji, który został opublikowany w „Gazecie Wyborczej" 
nr 198 (5506) z 25- 26 VIII 2007. 
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Prom LEWIŃSKI 

CAŁE TE WULGARYZMY! 
Jeś l iby w moich książkach co takiego było, 

Czego by się przed panną czy tać nie godz i ło, 
Odpuść, mój Mikołaj u , bo ma być s tate czny 

Som poeta; rym czasem ujdzie i wszeteczny. 

Jan Kochanowsk i 

Wbrew wielu obiegowym opiniom nie jest to jedynie układ głosek bądź liter powszech
nie uznany za brzydkie słowo. Fonetycznie brzydkie mogą być co najwyżej zbitki spółgłos
kowe, z którymi sami Polacy mają kłopoty, jak na przykład „w Strwiążu''. To nie jest tak, 
że kiedy powiemy „la ragazza tutta curva': to będzie brzmiało ładnie, bo po włosku, 
a to samo słowo użyte w polskim kontekście będzie brzydkie. Istotą wulgaryzmu jest nie 
warstwa brzmieniowa, ale znaczeniowa. Wulgaryzm to naruszenie tabu językowego, 
odnoszące się do zakazu mówienia o niektórych osobach, zwierzętach, przedmiotach lub 
czynnościach , jak również obejmuje słowa nazywające osoby, zwierzęta, przedmioty lub 
czynności, których ten zakaz dotyczy. W wielu kulturach zakazem objęte są przede wszyst
kim następujące sfery ludzkiego życia : 

1. sfera życia seksualnego, stosunków płciowych oraz związanych z nimi części 
ciała - narządów płciowych , pośladków i piersi; 
2. sfera załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz wydzielin ciała; 
3. sfera chorób i ułomności. 
Używanie wulgaryzmów nie jest wykroaeniem przeciwko normom poprawności języ
kowej, naruszeniem norm współżycia społecznego i zasad dobrego wychowania. Tak jak 
niestosowne jest publiczne puszczanie wiatrów, tak niestosowne jest publiczne o tym 
mówienie. Użycie wulgaryzmu jest jak położenie nóg w obłoconych butach na białym 
obrusie - to, co uchodzi na zatłuszczonej gazecie w kanciapie, nie uchodzi na salonach. 

W związku z tym wulgaryzmy są sytuacyjne i stopniowalne - coś, co uchodzi za potocyzm 
w sytuacji nieoficjalnej, może być bardzo ordynarne w sytuacji oficjalnej. W wywiadzie 
dla „Gazety Wyborczej" doktor Katarzyna Kłosińska tak skomentowała sytuację, w której 
panu prezydentowi wyrwało się slynne„spieprzaj dziadu":„Prezydent nie utrzymał emocji. 
To było niegrzeczne i1 niestosowne. Dość zabawny był w tej sytuacji kontrast między powagą 
urzędu, limuzyną, do której prezydent wsiadał, a tym wyrażeniem. To tak jakby na sekundę 
prezydent stanął przed kamerą w bieliźnie''. 

FUNKCJE WULGARYZMÓW 

Wulgaryzmy w języku po prostu są, były i będą niezależnie od myślenia życzeniowego 
zarówno purytanów, którzy chcieliby je całkowicie wyeliminować, jak i liberałów, którzy 
widzą w nich sposób podkreślania własnej wolności i niezależności . A skoro są, to spełniają 
też kilka ważnych funkcji. Po pierwsze, są sposobem demonstrowania emocji. Po drugie, 
są używane w celu świadomego obrażenia drugiej osoby bądź grupy ludzi. Po trzecie, 
są środkiem służącym lekceważeniu czegoś lub kogoś. Po czwarte, u osób niewykształco
nych, mało sprawnych językowo, wypełniają niezręane przerwy w wypowiedziach oraz 
zastępują brakujące słowa, są czymś w rodzaju jokerów słownych (tu mi się przypomina 
żartobliwa definicja wyrazu w języku polskim: „wyraz to jest to, co się znajduje pomiędzy 
dwoma kurwami"). Po piąte wreszcie, ponieważ mają smak zakazanego owocu (tabu!), 
stosowane są w celach prowokacyjnych. 
Cztery pierwsze funkcje nie wymagają komentarza. Wiadomo, że kiedy trafię młotkiem 
w palec zamiast w gwóźdź, nie wrzasnę: „Och, jejku!'; tylko znacznie dosadniej. Kogoś, 
kto mnie oszukał na znaczną kwotę, też nie nazwę „niedobrym szalbierzem': bo byłoby 
to śmieszne i niestosowne. Te funkcje nie zmieniły się ani na jotę od tysiąca lat. Świade
ctwa użycia wulgaryzmów sięgają początków piśmiennictwa polskiego. Średniowieczne 
roty przys iąg sądowych dowodnie pokazują , że nasi przodkowie nie przebierali w środkach : 

,,Csom uczynił Pawiowi, to za jego początkiem, kiedy mi zadawał kurwie macierze syny, 
a na jegom dom nie biegał";„Jako Jan bieżał na Janowę gospodę i łajał mu kurwie macierze 
syny, i rwał ji za włosy" ; „Jeden Żyd żałował na krześcijanina, iż mu łajał i nazwał ji kurwim 
synem, tego sie wyznał krześcijanin". 
W samych wulgaryzmach zatem nie ma nic złego, jeśli wiemy, gdzie i kiedy ich używać . 

I jeśli pamiętamy o istnieniu innych słów, którymi możemy precyzyjnie wyrazić to, co chce
my powiedzieć w danej chwili. 



WULGARYZMY W SZTUCE 

Najciekawsza jest jednak piąta funkcja - prowokacyjna. Po wulgaryzmy często sięgają 
pisarze, twórcy filmowi oraz dziennikarze, aby przekonująco przedstawić środowisko swo
ich bohaterów. Wulgaryzmy stanowią tworzywo wielu dowcipów, aluzji, żartów, skeczów. 
Są obecne w literaturze od najdawniejszych czasów. Czy zatem rzeczywiście grozi nam 
zalew wulgarn ości i splugawienie pięknego języka naszych przodków? 
Sięgając do samych korzeni literatury polskiej, znajdujemy wcale niemało przykładów uży
cia słów powszechnie uznawanych za ordynarne. „Szlachetni ojcowie" polskiej literatury 
także od nich nie stronili: 
·Mikołaj Rej 
Odpowiedzenie szczere 

„W czem największe u ludzi wżdy upodobanie? 
Odrzeknę szczerze: w jedzenie, a w jebanie"; 

·Jan Kochanowski 
Na matematyka 
„Ziemię pomierzył i głębokie morze, 
Wie, jako wstają i zachodzą zorze; 
Wiatrom rozumie, praktykuje komu, 
A sam nie widzi, że ma kurwę w domu''. 

A co dopiero literatura błazeńska! Marchołt nie ma żadnych oporów przed używaniem 
dosadnego języka, co więcej, król Salomon odpowiada mu w tym samym stylu:„A gdy król 
siadł, Marchołt jął skarżyć mówiąc: - Panie, mam jednę siostrę, imieniem Fudazę, która się 
skurwiła i dopuściła się dziecięcia, tak iż zesromociła mój wszytek rodzaj, a wszakoż chce 
mieć dziedzictwo a ojayznę. („.] Salomon: - Zaiste to była kurwa, która porodziła takiego 
syna" (Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym w prze
kładzie Jana z Koszyczek, 1521). 
Nie czas tu ni miejsce na szczegółową analizę wulgaryzmów w literaturze polskiej. Znaj
dziemy je i u Morsztyna, i u Trembeckiego, i u Fredry, a słynne Gombrowiczowskie „gówno" 
i „gówniarz': odmieniane przez wszystkie przypadki, do dziś budzą żywe dyskusje 
na szczeblu ministerialnym. 

HUMORYSTYCZNE GRY JĘZYKOWE 

Wiadomo, że owoc zakazany smakuje najlepiej - fakt, że najbardziej pożądamy tego, czego 
nie ma, jest zakazane albo nieosiągalne w danej chwili, psychologowie nazywają regułą 

niedostępności. Im bardziej czegoś nie wolno, tym bardziej tego pragniemy, ale najlepiej 
byłoby spełnić to pragnienie tak, aby nie ryzykować zbyt wiele. Stąd bierze się niezwykła 
popularność werbalnej gry z tabu językowym. Punktem wyjścia jest zawsze verbum pro
prium, właściwe słowo, objęte zakazem wypowiadania. Verbum proprium może zostać 
ukryte (zakamuflowane) przez zastosowanie eufemizmu, ujawnione, co wiąże się ze zła
maniem zakazu, lub zasugerowane w formie figuralnej gry. Językowa gra z tabu dotyay 
zatem następujących zabiegów: 

1. eufemizacji; 
2. przywołania verbum proprium skojarzonego ze zmianą funkcji; 
3. sugerowania verbum proprium. 

Te cele mogą zostać osiągnięte za pomocą rozmaitych figur retorycznych. Zabawy w suge
rowanie verbum proprium wynikają z oczywistej chęci posmakowania zakazanego owocu, 
a poza tym, co najważniejsze, z funkcji ludycznej, wynikającej z ocierania się o tabu (oczy
wiście, na różnym poziomie - są żarty wysmakowane, ale są też i wulgarne). 
Niektóre figury są wręcz wyspecjalizowane w różnych obscenicznych gierkach, jak na przy
kład figura zwana kakemfatonem, a polegająca na wyzyskaniu dwuznaaności i zniekształ
ceń brzmieniowych powstałych na styku następujących po sobie wyrazów, jak w popular
nych „bajeczkach" o Leszku, orzeszku, ananasie; na przykład: 

„O apostołach: jedzcie, pijcie i hulajcie, a po stołach nie rzygajcie!"; 
„O Magdzie: ma gdzie, a nie ma z kim"; 
„Jak się nazywa rosół z wielu kur? 
- Rosół z kur wielu!"; 
„Nasi przodkowie na mchu jadali". 

Inną ciekawą figurą jest aprosdoketon, czyli celowo zaskakujące odbiorcę wprowadzenie 
słowa lub wyrażenia innego niż zapowiedziane przez tok wypowiedzi, czyli układy frazeo
logiane, rytmiczne, rymowe, składniowe, logiczne itp. Efekt niespodzianki jest tym więk
szy, że brzmienie słowa użytego (zwykle jego początek) bywa aluzją do brzmienia słowa 
oczekiwanego, na przykład: 

,,Tam na plaży na Gorgoli, tam na plaży na Gorgoli jedna para się„. opala"; 
„W pewnym lesie żyli zbóje, po kolana mieli„. spodnie, bo im było tak wygodnie"; 
„Na naszym podwórku słońce mocno świeci, 
stoi tam maszyna do robienia OZIE„ . 
. „wczyno kochana, pokaż mi kolana, 
a ja ci pokażę stojącego PA„. 

. „liło się w piecu, a na piecu sadza, 
uciekaj, dziewczyno, bo ci chłopak WSA.„ 



... dzie były jabłka, a na jabłkach glizdy, 
ale te dziewczyny mają piękne Pl. .. 
.„salo w gazecie o pewnej kobiecie, 
która w Ameryce pokazała CY .. . 
... namon kupiłem, drogo zapłaciłem, 
więcej już nie kupię, bo mam wszystko W DU ... 
... żym pokoiku leżały książeczki 
i tu, drogie dzieci, koniec jest bajeczki". 

Czasem mamy do czynienia albo z dosłownym zacytowaniem słowa objętego zakazem, 
usprawiedliwionego w danej sytuacji jakimś pozorem, albo z zasugerowaniem takiego 
słowa. Przykładem figury pozwalającej na użycie verbum proprium jest bakronim, czyli 
odwrotność akronimu; interpretacja istniejącego słowa jako pierwszych liter zwrotu (często 
humorystycznego), na przykład: 
„Pracownik urzędu dostaje list do szefa o treści »PPPPPPP«. W odpowiedzi pisze »DUPA«. 
Następnego dnia szef woła urzędnika. 
- Ja pan·u ładnie piszę: »Po Przyznaną Premię Proszę Przyjechać Pociągiem Pospiesznym«, 
a pan mi takie wulgaryzmy pisze. 
-Ależ skąd. Ja napisałem: »Dziękuję Uprzejmie Przyjadę Autobusem«''. 

Na pograniczu cytowania i sugerowania verbl!Jm proprium znajdują się oronimy, czyli takie 
zdania lub wyrazy, które dopuszczają podwójną segmentację, tak jak w znanym dowcipie 
o profesorze Janie Miodku: „Szachiści pytają, czy zwrot »Szachuje« jest poprawny. Profesor 
Miodek odpisał, że owszem, tak, ale lepiej używać zwrotu »ciszej panowie«''. 
Innym sposobem wykorzystania wieloznaczności w celu bezkarnego użycia wulgaryzmu 
jest wyzyskanie sytuacji, w której kontekst nie wyjaśnia dostatecznie, w którym znaczeniu 
został użyty wyraz polisemiczny. Przypadkowe pojawienie się tego rodzaju wieloznaczno
ści1 powoduje często nieporozumienia bądź efekty humorystyczne, świadome użycie takiej 
wieloznaczności! jest natomiast podstawą niektórych figur retorycznych i obscenicznej gry 
słów. Taką figurą jest adianoeta, czyli wyrażenie, które poza oczywistym znaczeniem ma 
drugi, ukryty sens (często rozbieżny ze znaczeniem pierwszym), na przykład [Pytanie.,Lubisz 
pieprzyć?" skierowane do kogoś posypującego kanapkę pieprzem. 
Bardzo dużą grupą figur dających wręcz nieograniczone możliwości zabawy językiem 
są metaplazmy, czyli zmiany w obrębie jednego wyrazu. Nie będę tutaj wyliczał ich egzo
tycznie brzmiących nazw, myślę, że próbka przedstawiona powyżej absolutnie wystarczy. 
Pozwolę sobie jednak przytoczyć garść przykładów takich operacji na słowach . Możemy 

zatem coś dodać, odjąć, przestawić lub podstawić : „pochwa" jako skrótowe powitanie księ
ży (analogicznie do młodzieżowego „cze" i „nara"), „dymanit" jako wybuchowa mieszanka 

hormonów i makijażu„,biznesłonem'; czyli ciężko pracująca kobieta o lżejszych obyczajach, 
jedziemy do „Wasraw'; czytamy słownik„Kopulińskiego". Metaplazmy są też jednym z waż
niejszych sposobów eufemizacji, na przykład zajebiście - „jedwabiście'; „zajedwabiście'; 
„zarąbiecie''. „zajefajnie''. „zajebiotycznie"; kurwa - „curwa''. „qrva'; „kurna", „kurde''. ,.kuch
nia'; „kutwa''. „murwa'; „kurka''. „kurcze'; „kur zapiał''. „k-5" etc. 
W związku z tą ostatnią grupą eufemizmów chciałbym zwrócić uwagę na bardzo interesują
cy zbiór figur graficznych. Figurą jest forma zapisu niektórych słów lub kombinacje elemen
tów graficznych z tekstowymi. Cała operacja polega na podstawieniu: 

1. obcej litery, na przykład „qpa''. „qrva''. „Tlij TTivo'; „rrzda''. „sqnx"; 
2. obcej sylaby, na przykład „fucktycznie"; 
3. całego zapisu ortograficznego, na przykład „cootas''. ,,Tea Who You Yeah Bun ny ''. 

POCHODZENIE WULGARY1MÓW 

Nie sposób tutaj omówić wszystkich, powiem zatem o po(hodzeniu tych najpowszechniej
szych oraz o pewnych psikusach historii języka - o tym, jak to, co było wulgarne, stało się 
łagodną, ciociną połajanką, a to, co szlachetne, możemy obecnie znaleźć wyłącznie w ogło
szeniach towarzyskich. 
Jak już wspominałem, tabu związane jest z seksem, niestosownym zachowaniem, wyda
laniem, częściami ciała'- do dzisiaj te powyżej pępka (konceptualizowanego jako centrum 
- na przykład frazeologizm„być pępkiem świata") są wartościowane dodatnio, na przykład 
„głowa'; a te poniżej - ujemnie, na przykład „noga". Najniżej wartościowane są genitalia 
- ze względu na to, że są objęte tabu. Stąd też mamy seks. Najstarsze, praindoeuropejskie 
słowo nazywające akt płciowy to „jebać'; *jabh-, ibh- - „dotykać, spółkować'; staro-cer
kiewno-słowiańskie „jebą''. „yeti" i „jebati". Wyrazy pochodne to: „je buś'; „pojeb'; „zajebisty 
(-ście)", „zjebka''. „zajeb" oraz praktycznie wszelkie możliwe kombinacje przedrostków 
i przyrostków. Ważne, żeby w środku było„-jeb-". 

Nasz ukochany polski wyraz - „kurwa" - też pośrednio związany jest z seksem i nie 
ma nic wspólnego z łaciną, jak próbują dowodzić domorośli etymolodzy. Ludzie zawsze 
lubili przyklejać sobie nawzajem etykietki pochodzące od nazw zwierząt domowych: 
,,Ty świnio/wieprzu/stara krowo/suko/psie" etc. Nic też dziwnego, że i stara, poczciwa kura 
została włączona w ten proceder. A że kogut jeden, kur wiele, którą on zechce, ta musi. .. 
Właśnie ten typ zachowania został skojarzony z nazwą kury. W prasłowiańszczyźnie był 
męski „kur" (jak w powiedzeniu „kur zapiał") i żeńska „kury". Odmieniało się to słowo 
następująco: „kury'; „kurwie'; „kurwi'; „kurew". Później mianownik wyrównał się z bier
nikiem i tak powstała (ta) „kurew" (jak „krew" i „brew"), a następnie „kurwa". Ten sam 



mechanizm zadziałał w przypadku zapożyuonej zfrancuskiego„kokoty" - *ko- ko onoma
topeiczne staro-cerkiewno-słowiańskie „kokon>''. „kokosb''. francuskie „cocotte" - „kurka''. 
Wydalanie. Publiunie można wchłaniać, ale nie wydalać. Rzyganie, charkanie, sranie 
i pierdzenie zawsze były ekstremalnie wulgarnymi czynnościami. Dlatego też zawsze 
wulgarne były słowa takie jak na przykład „bździć" - praindoeuropejskie *pezd - „cicho 
wypuszczać gazy" prasłowiańskie „pbzd" - później ruskie „bzdetb''. Stąd też pochodzą 
„bźdźoch''.„bździągwa''.„bździny" i ,,bzdety". Z tego samego rdzenia też jest„pizda''. w pier
wotnym znaczeniu„otwór odbytowy, anus". Bliskie, ale odróżniane przez naszych przodków 
było słowo *perd -„głośno, intensywnie pierdzieć'; od którego pochodzą„pierdzieć''.„pier
dolić'; „pierdoła''. „pierdziel" etc. 
Części ciała. O „ piździe" wspomniałem wyżej - jej o wiele łagodniejszy synonim „cipa" 
pochodzi od „ćpać'; „napychać, wpychać''. Dla porównania: „wścibić1' (zamiast „wścipić"), 
„wścibski" oraz oczywiście współuesne wyrazy pochodne: „ćpać" jako „zażywać narkotyki" 
i „ ćpun''.„Dupa" zaś to całkiem niewinny eufemizm - praindoeuropejskie *dheub-, dheup
- „głęboki i pusty''. tak jak dziupla. Według Aleksandra Brucknera w XIII wieku określenie 
„dupna mogiła" oznaczało pusty grób. Początkowo był to prawdopodobnie eufemizm zastę
pujący bardzo wulgarną„rzyć''. od której zresztą pochodzi„pasorzyt" (współueśnie pisany 
„pasożyt"), uyli ktoś, kto„pasie rzyć''. 

HISTORYaNE NIESPODZIANKI 

W średniowieunym apokryfie Rozmyślania przemyskie Maryja opisana jest w następują
cy sposób: „była ciała nadobnego i lubieźniego a dziwno krasnego oblicza [„.] weźrzenia 
lubieznego, słodkiego a wiei mi wiesiołego"; uzdrowienie zaś przez Jezusa córki żydowskie
go dostojnika tak: „K temu słowu natychmiast dziwka wstała a weselęcy sie urozumiała, 
iż jest przez Jesukrysta wskrzeszona". W dzisiejszych czasach wpisanie w przeglądarce inter
netowej słów „dziwka lubieżna" kieruje wyłącznie na bardzo specyficzne strony„. 
Dalej pamiętamy zapewne z Pana Tadeusza ów słynny fragment: „dotąd nosił wielki pęk 
kluuów za pasem,//Uwiązaniy na taśmie ze srebrnym kutasem". Bo też„kutas''. „kutafon" 
to pochodzące z tureckiego słowo oznaczające „ozdobę głowy, ozdobę z frędzli zakładaną 
na szyję konia". Z drugiej strony gdyby bogobojna ciocia krzyknęła na siostrzeńca: 

„Och, ty huncwocie!''. przypuszczam, że nikt by się nie zgorszył. A jednak! „Huncwot" 
to przejęty z języka niemieckiego okrutny wulgaryzm - „sucza pizda" (Das veraltete 
Schimpfwort Hundsfott [„.] bedeutet wiirtlich „Geschlechtste1I der Hundin"). Podobnie 
wszyscy używamy słowa „ kpić''. mamy serial o Kiepskich, nikt zaś nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że za to słowo jeszcze w XIX wieku można było wylecieć ze szkoły! „Kiep" bowiem, 

pochodzący z praindoeuropejskiego *qeup - „jaskinia, jama''. w polszczyźnie znany jako 
„kiep" (XV-XVll w.), znaczył „srom niewieści''. Dopiero od XVll wieku pojawiło się wtórne 
znauenie „głupiec, niezdara, cymbał". A stąd mamy „kiepski''. „kpić" i „kpiny''.„ 
Wulgaryzmy po prostu w języku są. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy i jak ich używać. Nie 
ma sensu ich specjalnie eksponowanie, nie ma potrzeby innych nimi bombardować. Nie
właściwe użycie wulgaryzmu jest jak strój - niby nie szata zdobi człowieka, ale jak cię 
widzą, tak cię piszą. Toteż jak usłyszę coś w stylu:„Kurwaaa, ja pierdoleee! Ale ze mnie krej
zolkaaaa!''. nie będę miał wysokiego mniemania o teJ osobie. I to nie ze względu na język ~ 
ze względu na ubóstwo intelektualne i prymitywny ekshibicjonizm. 

dr Piotr Lewiński - pracownik naukowy Instytutu Fiioiogii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
(Zakład JęzykoznawstWa Stosowanego). Autor m.in. książek Retoryka reklamy (2000) i Oto polsko 
mowo (2001 ). 





KONTEKSTOWY 
SŁOWNIK 

WULGARYZMÓW 
___ ,,Chuj, kurwa, ja pierdolę!"[ ... ] Rozumiem ten język. Jest prostym i skutecznym narzędziem. 

Przemysław Wojcieszek, Zaśnij teraz w ogniu, scena X. 

-- ŻYCIE 

______ w naszej mocy, aby zanegować lub choćby zatuszować płynność kłębiącą się groźnie pod __ _ 
cienką warstwą formy; próbujemy odwracać wzrok od rzeczy, których nie potrafimy prze------- ----

~ho---

n i k n ą ć lub pojąć" 3 • 

,,I choćbym się zesrał, nie mogę udawać nikogo innego''. - „I nawet kiedy będę sam, nie 
zmienię się, to nie mój świat"4. 

------ SZTUKA 

______ „Rżnąć się z durną aktorką" - nie dotyczy Siekierezady Edwarda Stachury, raczej porównaj 
______ z Sexusem Henry'ego Millera: „Byłem w stanie rżnąć cię z miejsca na chodniku, rżnąć tak __ _ 

głęboko, że zakopałbym cię nad tym jeziorem .. :'1. 
--~---

------
„Sztuką jest to, co się dzieje między mężczyzną a kobietą. I tylko to! Co oni mogą wiedzieć 
o życiu. W połowie drogi między suką a psem''. -zobacz:„Zawsze chodzi tylko o pieprzenie. 

- Wszystko jedno, czy ci to pasuje. Co by się nie działo na tym naszym świecie, w naszym 
------ marnym życiu, zawsze chodzi tylko o pieprzenie. Nad tym nikt nie panuje" - Tim Staffel6

• 

---- „Masz przesrane i lepiej, kurwa, zapomnij, bo twój popieprzony los nigdy się nie odmieni" ______ „Nie ma co udawać, że iest inaczej. Grać przed kimś nie wiadomo kogo. Wielkich, kurwa, __ _ 
- porównaj z:„„.nie należy się niczym przejmować, należy pieprzyć wszystko, tym bardziej, artystów''. - porównaj z:„ ... nie mogę pojąć, jak wy możecie egzystować wszyscy, nie będąc __ _ 

____ że wszystko jest chwilowe, tymczasowe, prowizoryczne, wszystko mija, jak zły lub dobry artystami. To, co było dawniej wielkiego w wojownikach, wielkich mężach stanu, zdobyw- __ _ 
sen„:' -WaldemarŁysiak 1 • cach, kapłanach, a czego nie było dawniej w normalnej sztuce, przeszło w sposób zdefor

mowany na nas, na kilkunastu ludzi na świecie [.„]"- Stanisław llgnacy Witkiewicz?. 

„A skoro sobie tego nie przypominam - ja, najprzystojniejszy chłopak tego pokolenia, 
--- ja, najlepiej ubrany chłopak tego jpOkolenia, ~ a, najbardziej wyszczekany skurwysynek tego 

przegranego po stokroć pokolenia, to i sam Bóg Ojciec ma prawo tego nie pamiętać. A więc 
--- żyję! Nie umrę nigdy! Istnieć będę zawsze!" - znaczy tyle co: „Każde pokolenie ma własny -

,,Ciągnąć lachę jakiemuś reżyserowi" - „casting [wym. kasting] - spotkanie, na którym 
--- dokonuje się wyboru aktora [„.]"8. 

---- czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień. A nasze nie"2
• ------ ..MW/AWMW//,UIY;; ~.wM..;; """' ,,.,,;<o<r ;;;<19M""t1~,.,,. W«I"""'""'""""''""' """'"""'""g"""· ~ ~~l'~/l'/J4.mW 

3 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006, s. 128. 
4 Myslovitz, Długość dźwięku samotności, słowa Myslovitz (J. Kuderski, W. Kuderski, P. Myszor, W. Powaga, 

„Sprzedaję swoją twarz i dupę w chujowych serialach, więc nawet jeżeli czasem napieprzę ______ A. Rojek). 

____ się z rozpaczy, to chyba jest to zrozumiałe, nie?" - Płynna nowoczesność:„Czynimy, co tylko 5 H. Miller, Sexus, przeł. 5. Magala [w;J,,Literatura na świecie" 1987 nr 5- 6 [cyt za:] M. Grochowski, op.cit„ 

--- 1 W. Łysiak, Dobry, Warszawa 1990 [cyt. za:] M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, 
_ _ __ Warszawa 2001, s. 138. 

2 Kombii, Pokolenie, słowa J. Cygan. 

s. 179. 
---- 6 T. Staffel, Werter w Nowym Jorku [w:] Obcy samym sobie, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2006, s. 45. 

_ ___ 7 5.1. Witkiewicz, Poźegnaniejesieni, Warszawa 1992, s.141. 
8 Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1997, s. ~ 57. 



___ MIŁOŚĆ omdlenia, natychmiast mi stanął"- Michel Houellebecq1
'. 

„Zrobić ci loda?" - innymi słowy:„Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie. Budo- „Rżniemy się tu cały sezon, a ty nie wiesz, kim jesteś? To śmieszne . Brzydzę się homosia----
wać ściany wokół siebie - marna sztuka. Wrażliwe słowo, uuły dotyk wystaruy. Czasami mi''. - Teoria literatury: „Wyzwisko to jest echem wyzwisk rzucanych w przeszłości i wiąże 

---- tylko tego pragnę, tego szukam"9• --~- mówiących, jak gdyby mówili unisono, choć w innym uasie. W tym sensie to zawsze 
------ pewien wyimaginowany chór urąga »pedałom«" 1 5 • 

„Pierdolone cipy bez właściwości " - nawiązanie do Człowieka bez właściwości Roberta ----"'!'--
---- Musila, ale nie do całego. „Wypierdalaj z mojego życia!" - przeciwstawne do:„Miłość ci wszystko wybaczy. Bo miłość, 

_ mój miły, to ja!"16 • 

____ „Słuchaj, kurwo. Ja nie jestem aktorem, więc nie wyjeżdżaj z tym gównem. Jak się od nie- ___ _ 
go nie odpierdolisz, to cię zarżnę''. - „Mnie tam nigdy nie żal kurew, bo kurwą nie można ANEKS 
zostać, trzeba się nią urodzić i umrzeć ... " - Marek Hłasko10 • ----

,,Widzowie nieprzyzwyczajeni do plugawego języka na scenie rzucili się na autora i szybko 
„Spierdolimy, jak ją puknę''. - porównaj z: „Ja cię też kocham, ale popieprzyć się możemy --~--· go rozszarpali za rzekome epatowanie przemocą i uarną wizją rzeczywistości" 17 • 

---- praktyunie zawsze" - John Irving 11 • 

----- „No, co się tak patrzysz? Nienawidzę, jak się tak patrzysz. Jakby się wydarzyła jakaś zajebi- ------
sta katastrofa". - „Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem"12• 

____ ,,Tak jest, nigdy nie pozwolę zapomnieć . Że zrobiłem z ciebie człowieka. Człowieka. _____ _ 
Z zaszuanej dziwki, którą byłaś. Stworzyłem cię. Jestem dla ciebie Panem Bogiem. I jedyne, ------
u ego za to chcę, to miłości..:' - porównaj z:„Kobieta nie chce pokrzepić się jego silnym stru-
mieniem, ale musi, tego wymaga miłość. Musi pozostawić mężuyznę zadbanym, wylizać -----

---- go do uysta, obetrzeć włosami . Jezus wygrał tamten bieg dlatego, że obtarła go kobieta" 
---- - Elfriede Jelinek n 

---- ,,Co wtedy czujesz? Nie wiem. Ale stoi mi jak sam skurwysyn''. - znaczy: „Przebiegi mnie - -----
---- gwałtowny prąd, podniecenie było tak silne, że znalazłem się przez chwilę na progu ------

Oprac. M.S 

111m • ' u 111 Mil ' t il" r ;1 s fr r -s ' •• 

9 S. Sojka, Tolerancja, słowa S. Sojka. 14 M. Houellebecq, Platforma, przeł . A. Daniłowia-Grudzińska, Warszawa 2007, s. 140. 
---- 10 M. Hłasko, Utwory zebrane, Warmwa 1989 (cyt. za:J M. Grochowski, op.cit., s. 108. ------ 15 J. Butler, Dobiesthat Master: On the Oiscursive limits of .Sex", Nowy Jork 1993, s. 7 [cyt. za:] J. Culler, Teoria 
---- 11 J. Irving, )wiar według Garpa, przeł. z. Uhrynowska-Hanasz, Warszawa 1990 (cyt. za:] M. Grochowski, op.cit., ------ literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Basaj, Warszawa 1998, s. 121 . 
____ s.158. 16 H.Ordonówna,Miłośćciwszystkowybauy,słowaJ . Tuwim. 

12 P. Szaepanik, Nigdy więcej, słowa A. Tylayński. 17 R. Pawłowski, Przemysław Wojcieszek. Rebeliant [w:] Pokolenie porno i inne niesmaune utwory teatralne. 
- _ --- 13 E. Jelinek, Pożądanie, przeł. E. Kalinowska, Warszawa 2007, s. 34. --- Antologia najnowszego dramatu polskiego w wyborze Romana Pawłowskiego, red. H. Sułek, Kraków 2003, s. 455. 

r 

----





wojcieszek 6 

ZAŚNIJ TERAZ W OGNIU 
POSTACIE 

ZBIGNIEW - lat 50, aktor prowincjonalnego teatru. 
EWA - jego żona , pracuje w tym samym teatrze. 
OLA - ich córka, świeżo po szkole aktorskiej. 
MICHAŁ - narzeczony OLI, absolwent tej samej s zkoły. 
ROBERT - jego kolega, aktor. 
DOROTA - żona ROBERTA, studentka szkoły aktorskiej. 
JULIA - jej koleżanka z roku, przyjaciółka DOROTY. 
KRZYSZTOF·- kochanek EWY. 
ADAM - jego przyjaciel. 
WERONIKA - kochanka ZBIGNIEWA. 



___ SCENAI 

W sali prób prowincjonalnego teatru. ZBIGNIEW i MICHAŁ. Szable do szermierki. Mężczyźni ---
przygotowują się do pojedynku. 

--- ZBIGNIEW 

ZBIGNIEW -----
----- Dokładnie tak jak dzisiaj. Tylko oportunizm gwarantował karierę, oportunizm ponad __ _ 

wszystko. Nie mogliśmy się z tym pogodzić. Do tej pory nie możemy. Wam jest łatwiej . 

MICHAŁ 

----- Sprzedawać się? 

--- „Wszedłeś tu, by mi zamknąć ouy. Olinowanie mego serca pękło i zżarł je ogień. Wszystkie ----+--

--- liny, które sercu mojemu kazały żeglować, są przemienione w jedną nitkę, włosek . Sercu ---+--- ZBIGNIEW 
--- została jedna, biedna struna, na której wisi. A wytrzyma ona, dopóki wieści od ciebie nie W aasach, kiedy wszyscy się sprzedają. 
___ usłyszy. Za chwilę wszystko, co tutaj zobauysz, będzie jedynie grudką zwykłej gliny i wize- ----+---
--- runkiem zmarłego monarchy". MICHAŁ 

Pojedynek. W przerwach pojedynku rozmowa. 

ZBIGNIEW 
--- Jak sobie radzicie? 

--- MICHAŁ 
___ Dobrze. 

ZBIGNIEW ---
Dobrze? Żadne z was nie ma stałego zajęcia, żadnej pracy, niczego. 

MICHAŁ 

Oboje szukamy pracy w teatrach. Dobrych teatrach. Zawsze tak jest na pouątku . Mamy 
--- jeszae czas ... 

___ ZBIGNIEW 

___ Nie macie uasu. Warszawa to trudne miejsce, bardzo trudne. Nawet nam się nie udało . 

MICHAŁ 
--- Kiedyś było inaaej. 

-----
' 

Nie wszyscy, niech mi pan wierzy„ . 

ZBIGNIEW 
Przyjechałeś tu tylko po to, żeby się ze mną spotkać? 

MICHAŁ 

Tak. 

ZBGNIEW 
A Ola? 

MICHAŁ 

Musiała zostać. 

r ZBIGNIEW 
----- Boi się mnie? 

_,__ MICHAŁ 

Nie boi. 

ZBIGNIEW 
Powiedz, aego chcesz. Czego naprawdę chcesz7 



MICHAŁ ---
Pracować w dobrym teatrze. Grać role u dobrych reżyserów. Rozwijać się. - - -

ZBIGNIEW 
To po co siedzisz w Warszawie? Wróć tutaj. 

MICHAŁ 

--- Tu nie ma żadnych możliwości. 

___ ZBIGNIEW 
Są. Mnóstwo. To duże miasto. Wszystko wam załatwię, wstawię was w najlepsze spektakle. 
Najlepszych reżyserów, którzy przyjeżdżają tu pracować. 

MICHAŁ 

Tu nikt nie przyjeżdża pracować. 

- -- ZBIGNIEW 
Przyjeżdżają. Tylko jeszcze ich nie znasz. 

MICHAŁ ---
Kto przyjeżdża? Warlikowski? Jarzyna? 

---

ZBIGNIEW 
A na cholerę ci oni? Kto dziś pamięta, z kim pracował Łomnicki? 

--- MICHAŁ 

___ Znał pan Łomnickiego? 

--ól---- ZBIGNIEW 
Wróćcie tu. Oboje. ------
MICHAŁ 

Nie. 

ZBIGNIEW 
Gdybyście potrzebowali pomocy w Warszawie, znam parę osób. Na pewno mi nie odmó
wią„. 

MICHAŁ zaprzecza. 

ZBIGNIEW 
---ł--- Po co bić głową w mur, skoro można go obejść z pomocą przyjaciół? 

MICHAŁ 

Dziękuję, taka pomoc nie jest nam potrzebna. 

ZBIGNIEW 
„Zatruty, chory, martwy i zapomniany. Nie każesz zimie, by przyszła i wraziła palce lodo
we w brzuch mój, ani rzekom mego królestwa, aby zechciały popłynąć w głąb mojej piersi __ .....___ ---
sp a I o n ej. Nie prosisz, aby Północ mi zesłała swe zimne wargi dla ucałowania mych warg 
spieczonych, dając chłodną ulgę. Nie proszę cię przecież o wiele. Pragnę chłodnej pociechy. 
Ale ty jesteś taki oszczędny i taki niewdzięczny, że odmawiasz mi tego". ---

--;.--- MICHAŁ 

__ Nie odmawiam. 

ZBIGNIEW ZBIGNIEW ---
Miałem zaszczyt wejść z nim na scenę . Żaden modny reżyser niczego cię nie nauczy. Raz- Odmawiasz! Co to jest? --- __ ,__ __ 
bijesz się o nich jak mucha o szybę samochodu. Zniszczą cię! Na scenie jesteś sam. Zawsze 

--- sam. Zdobywasz wiedzę, zabijając własny zwierzęcy strach. Kto ci w tym pomoże? 

- -- MICHAŁ nie odpowiada. 

MICHAŁ 

Shakespeare. 



ZBIGNIEW ---
Który? 

---

Milczenie. 

--- ZBIGNIEW 
--- Mowa o królu. 

___ MICHAŁ 
___ Ryszard. 

ZBIGNIEW 
Jak król, to Ryszard„. Który Ryszard? Czwarty? 

--- MICHAŁ 

Nie ma czwartego. Trzeci. 

----- SCENA li 

W warszawskim mieszkaniu MICHAŁA i OLI. W kuchni. Ranek. OLA siedzi przy stole. Kubek 
z jeszcze gorącą herbatą. MICHAŁ wchodzi do wnętrza. 

----- OLA 
--r--- Dostałam! 

__ _,,__ __ MICHAŁ Nie„. 

OLA 
Dostałam! Dostałam! Dostałam! 

·---'-il'"--- MICHAŁ chciałby pogratulować, ale OLA nie dopuszcza go do głosu. 

_ ___;r--- OLA 
___ ZBIGNIEW ___ ,__ __ Mówiłam ci tyle razy! To wszystko ma sens! To wszystko ma cholernie dużo sensu! Nie chcia-

--- Co to jest, toto-I oto? To nie jest Ryszard Trzeci! Gówno wiesz, gówno cię nauczyli w tej szko-__ 'I"--- /eś mi wierzyć. 
le! 

MICHAŁ 

ZBIGNIEW przerywa pojedynek, podchodzi do MICHAŁA, odbiera mu szablę. Chciałem. Duża rola? 

--- ZBIGNIEW OLA 

--- Przestań myśleć o teatrze. Niech moja córka szuka pracy w teatrze. Ty idź do seriali. ----- Jedna z głównych. Musisz zacząć chodzić na castingi. Ale to jest poniżej twojej godności„. 

___ Milczenie. MICHAŁ 

-----'t--__ źle na nich wypadam. 

ZBIGNIEW 
OLA ----- Bzdur a. Ja też przyszłam z ulicy. Pierwsza seria zauyna się za dwa tygodnie, ale najlepsze, 

---
Po co do mnie przyjechałeś? 

Bez odpowiedzi. --t---- że już obliuyłam i ze wszystkim zdążę, bo następna transza jest dopiero po wakacjach. -
Mam też agentkę, opiekuje się wszystkimi aktorkami z serialu. 

- -- ZBIGNIEW 
---~,Pożyczę ci tego Shakespeare'a, chcesz? Mam go w mojej bibliotece. Tylko nie poplam. 



MICHAŁ ---

___ Fantastycznie. 

OLA 
Cieszysz się? Teraz będziesz mógł stać tak długo pod Rozmaitościami, aż cię przyjmą. 

--- MICHAŁ 

--- Świetny pomysł. 

___ OLA 

___ Nie cieszysz się? 

MICHAŁ milczy. 

OLA 
--- Nie cieszysz się. 

--- MICHAŁ 

___ Nie cieszę się. Nie znam aktora, który by w to wszedł i czegoś się nauczył. Jesteś 

na to za dobra. Za dobra. ---

OLA 
Pieprzenie. 

--- MICHAŁ 

--- Skoro chcą cię w serialu, zechcą cię też w teatrze. Dajmy sobie jeszcze trochę czasu. 

___ OLA 

___ Moglibyśmy zacząć żyć. Moglibyśmy zacząć normalnie żyć! 

MICHAŁ nie odpowiada. 

OLA 
-_ -- Widziałeś się z nim? Powiedziałeś? 

--.r--- MICHAŁ 
Nie. 

OLA 
Za miesiąc, dwa trzeba będzie powiedzieć. Ja powinnam była do niego pojechać. 

---i--- - MICHAŁ 

------ To mnie nie przyjmuje do wiadomości, więc to ze mną powinien rozmawiać. Inaczej nigdy ---
------ nie przestanę być dla nich obcym człowiekiem. 

OLA 
Co mówił? 

MICHAŁ 

--....--- Że przyjaciele mogą pomóc. Na szczęście w porę ugryzłem się w język i nie powiedziałem, ---
----- że sam dobieram sobie przyjaciół. 

------ OLA 
--t---- Jeśli chcesz, zrezygnuję. 

MICHAŁ 

------ Nie„. 

OLA 
----- To tylko serial, Nie ten, trafi się następny. 

---- MICHAŁ 
_____ Nie chcę, żebyś z czegokolwiek rezygnowała. 

OLA ----- Nie rezygnować? -----
MICHAŁ jest zakłopotany, milczy. 



___ OLA 

___ A wiesz, co jest najlepsze? Że Kożuchowska gra tę drugą policjantkę! 

SCENA Ili 

___ i~-- kurewką, więc możemy się spotkać. Dom stoi pusty. 

KRZYSZTOF 
Sąsiedzi? 

EWA 
W domu ZBIGNIEWA i EWY. W sypialni. Wieuór. KRZYSZTOF siedzi na łóżku. Jest nagi. Wpa- -----,-

--- truje się w ekran telewizora. 
Wyjechali na weekend. 

~~- KRZYSZTOF 
___ Tego znam. Był na moim roku. Zaczepił się. Ma szuęście. Sukinsyn, zawsze je miał. Ci, którzy 

KRZYSZTOF 
---•---- Twoja córka wróci z Warszawy. 

___ mają szuęście, mają je zawsze i do końca. Ci, którzy są go pozbawieni, nie mają go wca- EWA 
le. Nigdy. Nie można mieć szuęścia ,,trochę'; „czasami'; „od czasu do aasu''. Albo je masz ------ Nie wróci. --- i dysponujesz nim wedle uznania, albo nie i wtedy ciąg nieszczęść aż do końca życia . Masz 

--- przesrane i lepiej, kurwa, zapomnij, bo twój popieprzony los nigdy się nie zmieni. ----- KRZYSZTOF 
Jak nie ma co jeść, to wróci. 

- --- Do sypialni wchodzi EWA. 
----....--- EWA 

___ EWA ------ Nie wróci, podsyłam jej pieniądze. 
Lepszy z ciebie kochanek niż filozof. Kiedy się spotykamy? 

KRZYSZTOF 
KRZYSZTOF ------ Nienawidzisz ich jak nikogo na świecie. Ja w każdym razie nie znam nikogo, kto nienawi-

--- Mówi się, że kogoś opuszcza szaęście. Ale ludzi, którzy prawdziwie je posiadają, nie opusz- dziłby swojej rodziny równie mocno. Nienawidzisz męża, bo cię zdradza„. 
aa ono nigdy. Nawet jeśli zdarzają im się drobne klęski, wynikające z błędnej kalkulacji, 
to wielkie sprawy wygrywają zawsze. 

---· EWA 
___ Kiedy się spotykamy? 

KRZYSZTOF ---
Twój mąż nie ma w tym miesiącu spektakli, więc się nie spotykamy. ---

EWA 

------ EWA 
-----..1---- Nie o to chodzi. 

------- KRZYSZTOF 
__ __,._ ___ I to z wieloma kobietami. Bardzo cię za to szanuję. 

EWA 
____ ._ _ __ ,,Co teraz, synu? Czy nie powtarzałam, że pełna goryczy Konstancja nie spocznie, póki 

we Francji i na całym świecie nie wznieci ognia w obronie praw syna?" Gram Eleonorę. Jego 

-- Nie ma spektakli, ale ma zajęcia ze studentami. W Krakowie. Pojedzie na nie ze swoją małą ---• - - matkę. Załatwił mi rolę swojej matki. Wychodzę ze sceny w połowie tej ramoty. Nie mam nic ---



---

do zagrania. Nic! Mówiłam mu, po co to bierzesz, nikt tego nie wystawia. Albo przynajmniej 
weź do tego reżysera, który mi coś dopisze. Nie dopisuje się nic do Shakespeare'a. Pewnie! 
Do jego roli nie trzeba. Co za zdrada. Kiedyś było inaczej. Każde z nas miało co grać. Wal-
czyliśmy o to oboje. Czasem do krwi, ale razem nigdy nie przegraliśmy. To jest koniec tego 

-- związku. Nienawidzę go„. -----

ZBIGNIEW 
Zawsze było dobrze. 

WERONIKA 
Nigdy mnie nie biłeś. 

- KRZYSZTOF _..,__ · - ZBIGNIEW 
- Za co tak bardzo nienawidzisz córki? Nie biję cię, kurwa I 

EWA WERONIKA 
N ie zrozumiesz tego. W sobotę. O dwudziestej. U mnie. Wszystko mnie boli. Brzuch. Piersi. Mylisz się, jeżeli myślisz , że nie potrafię ci oddać. 

----
EWA wychodzi z sypialni. ZBIGNIEW ------ Proszę, teraz. 
EWA 
Ale to ciekawe, co mówiłeś o szczęściu . Jeżeli to prawda, to mimo wszystko ja mam WERONIKA 

--- je zawsze. ---;~-- Wszyscy cię tu znają. Wszyscy. Wystarczy, że pójdę do którejkolwiek z gazet. 

KRZYSZTOF 
_ Aja nie mam go nigdy. 

SCENA IV 

W apartamencie hotelowym. WERONIKA wbiega do sieni. la nią ZBIGNIEW 

WERONIKA 
Nie bij mnie. Możesz robić, co chcesz, tylko nie bij mnie. 

ZBIGNIEW 
Nie biłem cię. „ Na miłość boską, to był tylko seks! 

WERONIKA 
_ -- Robisz to tak, że nie wiem już, co to jest. 

ZBIGNIEW 
Droga wolna. 

WERONIKA 
Przekonasz się„. 

ZBIGNIEW 
Nie chcesz już ze mną być, to wracaj tam, skąd przyszłaś, tylko przestań pieprzyć! 

WERONIKA 
______ Nigdy nie pozwolisz zapomnieć„ . 

ZBIGNIEW 
Nigdy. Za dużo dla ciebie zrobiłem. 

-------ł----+------ - ---- ---- - -----



__ WERONIKA ______ OLA 

___ J esteś w tym doskonały ... ------ ,,Czy ktoś mnie wołał?" 

ZBIGNIEW pochyla się nad WERONIKĄ. Próbuje negocjować. JULIA 
--- „Pani matka". 

ZBIGNIEW 
Kochanie, wracaj do łóżka. Skończmy to, co zaaęliśmy, a potem będziemy rozmawiać. ----- OLA 

--- Odfajkujemy wszystkie tematy. - „Jestem. Słucham cię, matko". 

___ WERONIKA wychodzi. 

WERONIKA 
---

Odfajkuj je sobie z żoną . Ze mną nie musisz. 
---

ZBIGNIEW 
Zaraz naprawdę cię stuknę. 

--- WERONIKA 
___ Na co czekasz? 

ZBIGNIEW 
---

Trzydzieści lat pracy na scenie i muszę użerać się z dziwką . Za jakie grzechy? Kochanie ... 

ZBIGNIEW wraca do sypialni. 

ZBIGNIEW 
Czekam ... Przybiegnij na paluszkach! 

SCENA V ---

______ DOROTA 

„Powiedz córko - chciałabyś wyjść za mąż?" ------
OLA 

__ ___... ___ Za tego, którego kocham. Poślubię go wkrótce. 

DOROTA 
__ __,,_ ___ Wbrew naszej woli? 

______ OLA 

Nawet wbrew niej, jeś li potrzeba. 

DOROTA 
„Parys ubiega się o twoją rękę". 

__ ___., ___ JULIA 

--~---- ,,To ci kawaler! Nie znajdziesz lepszego nigdzie - przystojny jak ta lala z wosku". 

__ ___., ___ OLA 

___ ;,.----- „Nawet nie marzę o takim zasmycie". 

JULIA 
Sala prób offowego teatru. Dzień . OLA, JULIA, DOROTA. Próba „Romea i Julii': Dziewayny ----i..----- „Zasmycie, mówisz? Nie, takiej mądrości nie mogłaś wyssa ć z moim mlekiem, dziecko". 

--- sąjużwkostiumach . 



___ DOROTA 

--- „Rozkwitły bukiet, jakim jest Werona, nie zna drugiego podobnego kwiatu''. 

JULIA 
„Co to, to prawda. Kwiat jak malowany". 

DOROTA 
--- ,,I co ty na to? Czujesz coś do niego?" 

OLA 
Nie. Kocham innego mężczyznę. Wiesz o tym. 

DOROTA 

Nigdy nie pogodzę się z twoim wyborem. Jeżeli go poślubisz, użyję wszystkich swoich 
-- wpływów i zniszczę was oboje. 

. OLA 
_ _ Nie odważysz sięl 

DOROTA 
Wystąp przeciwko mnie. Przekonasz się. 

JULIA 

DOROTA 
„Dziś wieczór ujrzysz Parysa na naszym balu. Wczytaj się w księgę jego twarzy młodej, 

__ ___. ___ w której wpisana jest piórem zapowiedź szczęścia. Dostrzeż w każdym rysie harmonię, 
której zaznasz przy nim. Ten chłopiec jest jak tom nieoprawiony, któremu trzeba obwolu-
ty - żony. Jak obłok niebem, młodzieniec ma prawo podkreślić walor swój cenną oprawą. --
Mężczyzna jest to księga, której treści pięknieją, kiedy je uścisk niewieści obejmie niczym 
dwie złote okładki. Kiedy w małżonku posiądziesz skarb rzadki, własny twój wymiar wzroś-
nie w krótkim czasie''. 

JULIA 
„Oj tak, od chłopa rośnie obwód w pasie''. 

OLA 
- Jestem już z kimś, kogo kocham. 

DOROTA 
To nie jest ktoś, to jest nikt. 

OLA 
I tylko jego poślubię. 

DOROTA 
Jest nikim, nikim, nikim! 

- - „Pan Bóg z tobą, dziecko. Z wszystkich niemowląt, jakie wykarmiłam, ty byłaś najślianiej--
sza. Gdybym jeszcze mogła zobaczyć cię w ślubnej sukience''. 

DOROTA 
___ „ Młodsze od ciebie damy z dobrych domów są już matkami. Jeśli się nie mylę, ja sama sta
--- łam ci się matką w wieku, w którym ty wciąż jesteś panną''. 

OLA 
---

Daremnie. Nie odmieniło to twego złego charakteru. 

--------- OLA 
Kocham go. Usłysz mnie wreszcie! 

..,__ __ DOROTA 
.._,_. __ _ Zniszczę was w jednej chwilil 

OLA kończy próbę. 

- DOROTA 
Duże zmiany. 

1-



OLA OLA ---
Pracowałam nad nimi do rana. 

------ Podobno to bardzo boli. 

DOROTA - DOROTA 
Ledwie je naczytałyśmy. Potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć. Jest gałęzią , która wyrasta ze mnie. Niczego nie żałuję. 

--- OLA ------ OLA 
--- Spotkajmy się jutro. Chciałabym poauć w sobie to słodkie brzemię„. 

___ JULIA ------- OLA krzywi się z obrzydzenia. 

Ale wieczorem, dobrze? 
DOROTA 

OLA potwierdza. Dziewczyny rozchodzą się. -----+--- To dziecko jest żywym dowodem na to, że przeżyłam miłość. Jest moje i tylko moje. 
Jest moją żywą, płaczącą dłonią. 

--- SCENAVI JULIA 
--~---- Jeżeli miałabym mieć dziecko, to tylko z nim. 

___ W maleńkim mieszkaniu DOROTY i ROBERTA. DOROTA próbuje powtarzać tekst sztuki. la ścia- __ ____,, __ _ 
___ nq słychać płacz dziecka. OLA 

DOROTA ---
Mógłbyś się zlitować i dać mamusi chwilę spokoju? 

Płacz narasta. W pustym mieszkaniu OLI i MICHAŁA . OLA leży na łóżku. 

--- OLA 
___ Nie mogę się doczekać.„ 

W mieszkaniu DOROTY. Jest sama. Rozczesuje włosy. 

JULIA 
--- w ogóle o tym nie myślę„. 

- -- lnów u OLI. 

__ __,, __ _ Mówisz, że jest dłonią? 

DOROTA 
Wiem, że mnie nie kocha. Wiem, że chce odejść . Nie potrafię go zatrzymać. Nie wiem, 

----+--- co robić . Nie potrafię podjąć żadnej decyzji. Kiedy chce mi się płakać, tańczę. To potrafię 
__ __.;, ___ najlepiej. 

_____ OLA 

Nie możesz mieć z nim dziecka. Ja mam z nim dziecko. ---.---

JULIA 
----:.--- Jest z mojego miasteczka. Był jedynym chłopakiem, jakiego znałam, który chciał zostać 

aktorem i udało mu się. Przygotowywał mnie do egzaminów. Skończyło się to miłością . 
---;----- Bierze ślub z inną dziewczyną. Jestem gotowa kłamać, byle od niej odszedł. 

---



---

---

DOROTA 
Nie kocha mnie żaden mężuyzna . 

OLA 
Ja cię kocham. Kocham wszystkich ludzi. 

JULIA 
Wiersze, które pisze, to wiersze mężczyzny. Nie sposób się pomylić. Kiedy go słucham, prag
nę być kobietą. Jeszcze bardziej. Najmocniej, jak tylko można. 

OLA 
Nigdy nie czyta mi swoich wierszy. 

JULIA 
Nie wstydzi się mnie. Kiedy stoi przede mną nagi. Jestem częścią jego świata. 

OLA 

__ __,_ __ _ JULIA 
Mam coś dla ciebie. Od twojej matki. 

Słoik konfitur. 

JULIA 
Chcesz kanapkę? 

MICHAŁ 

Jasne! 

JULIA 
Widziałam się z twoim bratem. 

MICHAŁ 

Co u niego? 

A przecież to mnie kocha. Tak mówi. Źle się czuję. Jestem jak sparaliżowana. Nic mi nie __ __._ JULIA 
Nie może znaleźć pracy. Twierdzi, że nigdzie go nie chcą. Że to wyrok gorszy niż więzienie . ___ smakuje. To nie jest zawód dla mnie. Wiem to od początku . Gdyby nie on, nie skończyłabym 

tej cholernej szkoły. Nie powinien był mi pomagać. Nikt nie powinien. Nie będę tego jadła' 

OLA wybiega do łazienki. Wymiotuje. 

--- SCENAVll 

_ W mieszkaniu JULII. MICHAŁ kocha się z JULIĄ . Po wszystkim pali papierosy w łóżku. Brudne 
szyby w oknie studenckiego mieszkania. 

MICHAŁ 

Uciekłem, od siebie, od niej 
po szkle„. 

-- JULIA wstaje, wychodzi do kuchni. 

- ----r 

Nic nie ma, więc świruje. Ciągle awanturuje się z matką . Pytał o ciebie. 

MICHAŁ 

Chce tu przyjechać? 

__ _._ ___ JULIA 

_,.__ ___ Jeżeli go zaprosisz, powiedział, że przyjedzie. 

~-----

MICHAŁ 

Jeszcze tylko jego mi tu brakowało. Jak idą próby? 

JULIA tańczy. Po chwili ląduje w ramionach MICHAŁA. Chłopak próbuje ją pocałować. JULIA 

go powstrzymuje. 

- - JULIA 
Bez względu na to, co się stanie, nie chcę tu zostać. To nie jest miejsce dla mnie. Dla ciebie 



____ też nie. Przyglądam się tym ludziom, poznałam Olę„. 

MICHAŁ odsuwa się. 

JULIA 

SCHłAVlll 

W garderobie prowincjonalnego teatru. ZBIGNIEW zdejmuje kostium. OLA pomaga 

mu w tym. 

Poznałam też jej rodziców. Nie wiem, o co im chodzi. Mają gęby pełne frazesów o teatrze, ------
--- ale żyją źle, rozumiesz? Żyją złym życiem. Nikt normalny nie gada o teatrze. Nie w ten ---+--

ZBIGNIEW 
Wie, że do mnie przyjechałaś? 

--- sposób. Końuysz szkołę i idziesz do teatru, bo niczego lepszego ci nie zaproponowali. Nie ---+---
---- ma co udawać, że jest inaczej. Grać przed kimś nie wiadomo kogo. Wielkich, kurwa, arty- __ __. __ 
____ stów. Nie rozumiem tych ludzi. Boję s i ę ich. 

OLA 
Nie. I nie chciałabym, żeby wiedział. Dlaczego mu odmówiłeś? 

MICHAŁ ZBIGNIEW 
---->--- Chciałem o tym porozmawiać z tobą . ----

Dokąd mam wracać? Oo miasteczka, z którego uciekłem? 

JULIA nie odpowiada. OLA 
Potrzebujemy pomocy. Proszę . Zrób to dla mnie. Po raz ostatni. Wyznacz termin. Oddam 

--- MICHAŁ ------·---- wszystko. 
Będę miał dziecko z tą dziewczyną . Będę ojcem. Zakładam rodzinę. 

MICHAŁ sięga po ubrania leżące wokół łóżka. 
---+--- ZBIGNIEW , 

Słyszałem. Inspektor Monika . Okropne. Wracaj do teatru. Natychmiast. 

MICHAŁ OLA 
Nie powinienem do ciebie przychodzić„. Bierzemy ślub. 

--- JULIA -------- ZBIGNIEW 
--- I raz, i dwa .„ I tu, i teraz.„ ___ ..._ ___ Olauego z nim jesteś? Co w nim jest takiego? 

___ MICHAŁ OLA 
___ I raz, i dwa, i nie ma mowy„. ___ ,.__ ___ Kocham go. 

JULIA 
Mógłbyś mnie dotknąć lub chociaż powiedzieć, że jesteś.„ Ja sobie resztę dopowiem.„ 

ZBIGNIEW 
„Kocham go"? Masz dwadzieścia pięć lat. Powinnaś kierować się w życiu uymś więcej niż ---
„kocham go". Co za bzdura! ----

- -- MICHAŁ nie odpowiada. Wychodzi. 



OLA 
Nieprawda! 

---

ZBIGNIEW 
--- Emocje, emocje, za dużo w tobie emocji. Dlaczego chcesz być aktorką? Odpowiedz. 

OLA 
Chcę dawać„ . ludziom„. 

ZBIGNIEW 
Co? Buty? Chleb? Poranną gazetę? 

OLA 
Wzruszenie. 

ZBIGNIEW 

--~--

_ --- Wzruszenie? Nie rozśmieszaj mnie! W teatrze tylko motłoch chce się wzruszać. Chcesz grać --~--

OLA 
To dobry aktor. Wkrótce się przebije. 

ZBIGNIEW 
Tak. Na pewno. Twoim kosztem. 

Milczenie. 

ZBIGNIEW 
Niepokoją mnie tacy ludzie. Ludzie znikąd. Przychodzą , odchodzą . Nie wiadomo, kim 
są, skąd są. Tylko że zdążyli już wyrządzić mnóstwo krzywdy. I nie wiadomo, gdzie ich szu
kać. Nie mają żadnego adresu, żadnej przeszłości . To bardzo zły wybór, będziesz go żało-
wać. ---

OLA 
Pomożesz mi? 

- dla motłochu? ZBIGNIEW 
Wiesz, że nie lubię pożycz~ć. To demoralizuje. 

OLA nie odpowiada. --- OLA wychodzi. ZBIGNIEW zatrzymuje ją. 

ZBIGNIEW 
Jestem precyzyjnym narzędziem . Kontroluję swoje ciało, kontroluję swój mózg. Wykonam ZBIGNIEW 

- z przekonaniem każde powierzone mi zadanie, by w chwilę później z równym przekona- To nie jest chłopak dla ciebie. Powtórz to sobie sto razy. Za ostatnim usłyszysz, że mam - --

--- niem zrobić coś zupełnie przeciwnego. To jest aktorstwo. To jest sztuka. Pokaz zdystanso- ----- rację. 

---

wanej, chłodnej obserwacji. To jest chłopak dla ciebie. Jest taki jak ja, kiedy byłem młody. 

Ufam mu. 

OLA 
Ja też . 

-- ZBIGNIEW 
- To nie jest chłopak dla ciebie. Był wsparciem na studiach, ale teraz... Potrzebujesz kogoś --

- -- zupełnie innego. 

OLA 
To nie jest chłopak dla mnie, to nie jest chłopak dla mnie, to nie jest chłopak dla mnie„. 

r--- ZBIGNIEW odwraca się do OLI. 

.r- ZBIGNIEW 
Widziałaś się z mamą? 



OLA --- DOROTA 
Po co? 

-----<;---
Weź mi tu nie pierdol, co? 

- ZBIGNIEW 
-- Próbujemy Żywot i śmierć króla Jana. Gra moją matkę. 

- - OLA i ZBIGNIEW wybuchają śmiechem. 

SCENA IX 

W mieszkaniu ROBERTA i DOROTY. Ranek. ROBERT wchodzi do mieszkania. Słychać płau dzie
---reka. DOROTA pracuje w kuchni. 

ROBERT 
Nie słyszysz, jak wyje? Strasznie wyje! 

__ DOROTA 
___ To idź i się nim zajmij. 

ROBERT 
Ja? Nie śpię już drugą dobę. Nie wiem, jak się nazywam. 

ROBERT 
Może i jestem zblazowany, ale mam dziecko ze studentką! Więc żeby nie zdechnąć z głodu, 
kurwię się w serialach. Sprzedaję swoją twarz i dupę w chujowych serialach, więc nawet 
jeżeli czasem napieprzę się z rozpaczy, to chyba jest to zrozumiałe, nie? 

DOROTA 
_ Gdzie byłeś wczoraj w nocy? 

ROBERT 
Byłem z Michałem. 

DOROTA 
Nieprawda, dzwoniłam do niego. 

ROBERT 
Co ty ... wydzwaniasz do moich kolegów? Sprawdzasz mnie? 

DOROTA 
Kochanie, tatuś już do ciebie idzie! 

- DOROTA ROBERT 
--- Też nie śpię już drugą dobę i wiem, jak się nazywam. I wiem, że muszę przy nim siedzieć, ------ Przestań mnie, kurwa, sprawdzać! 
--- bo to jest moje dziecko. I nawet gdybym była tak skacowana i zblazowana jak ty, też bym -----
--- to wiedziała . (W stronę dziecka) Kochanie, tatuś już do ciebie idzie! DOROTA 

Chcesz się zawinąć7 Znudziła ci się rola tatusia? 
ROBERT 
Tak, tatuś już do ciebie idzie! ROBERT 

Podchodzi do DOROTY, próbuje ją objąć. ------ Nie znudziła mi się rola tatusia. 

DOROTA 
-- -- ROBERT -- Chyba jednak ci się znudziła, skoro wracasz do domu nad ranem. 
------< Przepraszam ... -------



ROBERT DOROTA ---
Miałem nocne zdjęcia. 

---
Wypierdalaj z mojego życia. Dotarło? 

---+----

DOROTA 
- Nieklam! 

--- ROBERT 
___ . Nie kłamię! Zadzwonili do mnie z produkcji w ostatniej chwili, bo coś im spadło. A potem ·--'"" 
____ piłem wódkę z oświetlaczami. Kurwa, co ja robię? Usprawiedliwiam się przed tobą? Przed ___ _ 

_ tobą? Przepracowałaś w życiu choć jeden dzień? 

DOROTA 
Szukasz powodu? Dam ci go. Wypierdalaj. 

ROBERT 
Co? 

DOROTA 
____ Wynoś się z mojego życia. 

ROBERT się śmieje. 

DOROTA 
-- Myślisz, że sobie nie poradzę? 

ROBERT 
Pewnie, że sobie poradzisz. Będziesz ciągnąć laskę jakiemuś reżyserowi. Każdy z nich o tym _ 

____ marzy. Rżnąć się z durną aktorką. Ukoronowanie kariery ... 

Ponownie podchodzi. ----

ROBERT 
--- Dorota„. 

ROBERT 
Kiedy wypierdolę, dowiesz się o tym ostatnia. 

DOROTA 
Jesteś złym człowiekiem . 

ROBERT 
Jestem bardzo złym człowiekiem. 

DOROTA 
Jesteś skurwysynem. 

ROBERT 
Nie powtórzę tego przez szacunek dla mojej matki, ale masz rację, jestem skurwysynem. 
(Do wnętrza mieszkania) Zamknij mordę! To jest nie do wytrzymania ... 

DOROTA wybiega do dziecka. 

DOROTA 
Przepraszam cię bardzo, ale nie mam już dla ciebie czasu. 

ROBERT 
Nie, to niemożliwe. Ja chyba śnię ... 

SCENA X 

W hali szermierczej. Dzień. ROBERT przygotowuje się do pojedynku. 

- ROBERT 
Życie jest snem. A może po prostu odwracam wzrok, aby na nie nie patrzeć. Zamykam 

-----------



oay. Wydaje się, że śnię. Ale świat jest zbyt blisko, nie pozwala o sobie zapomnieć . Karetka ---
pogotowia, telewizor na dole, gdzieś daleko ktoś gada przez telefon i strasznie, strasznie 

--- przeklina.,,Chuj, kurwa, ja pierdolę!" Odpowiada mu kobiecy głos i płacz dziecka. Rozumiem 
ten język . Jest prostym i skutecznym narzędziem. Znam te słowa od lat. Opisują cały świat, 

---1---

nie potrzeba nic więcej. Kieruję się nimi w życiu, wplatam je w słowa każdej modlitwy, ---;-
--- co dziesięciokrotnie zwiększa jej moc. Mam trzydzieści dwa lata. Palę od siedemnastu. Moje 
--- płuca są jak dwa czarne worki na śmieci , w których trzymam lodowate powietrze. Czasem -

__ mieszam je z wódką i wychodzi drink, którym kuszę napotkane dziewczęta. Głównie __ __._ 
aktorki. 

Do sali wchodzi MICHAŁ. Jest gotowy do walki. 

ROBERT 
Pierdolone cipy bez właściwości . Pogardzam nimi. Ale ostatnie fajne dziewczyny zginęły 

- -- w powstaniu i lepiej już zostać pedałem niż zanudzić się na śmierć. Nie, nie chcę dziecka. Nie 
w tym roku. W następnym też nie. W ogóle to nienawidzę dzieci. Wiem, masz już trzydzie

--- ści lat, więc poszukaj kogoś innego. Internet jest pełny potencjalnych ojców, którzy marzą --...-.;..~-
- o niedzielnym Zoo, bo nic innego im w życiu nie wyszło. Powiedziałem: „Spierdalaj!". I już . 

_ __ To słowo zawsze działa . Czuję ból za każdym razem, gdy wciągam do płuc dym z papierosa. 

--- A więc żyję. To ostateczny dowód. A życie nie jest snem, nie udawaj, że śpisz. Otwieram 
oay, podchodzę do okna i patrzę na brudną, hałaśliwą ulicę. Taki brud jest tylko w Polsce. 
Taki brud pod paznokciami jest tylko w Polsce. Takie brudne myśli to tylko w Polsce. Nie ---;-
znajdziecie ich nigdzie indziej, więc od razu rezerwujcie hotel i bilet na tanie linie. A więc 
żyję. Ja żyję. Ja jestem. Istnieję. I jest to dla mnie cholernie ważne. I nie pozwolę sobie --

ROBERT 
Tylko pięćdziesiąt tysięcy. Kiedy dasz przeaytać swoje? 

MICHAŁ 

Nigdy, są za słabe . 

ROBERT 
Pozwól mi to ocenić. 

MICHAŁ 

Nic z tego. 

ROBERT 
Byłeś u teściów? 

MICHAŁ 

To nie są teściowie . 

ROBERT 
Pogodzili się już z tym, że jesteś z ich córką? 

MICHAŁ 

Nie pogodzili się i nie pogodzą. 

--- tego łatwo odebrać. I ten stan będzie trwać jeszcze chwilę, czyli nieskończoność. Bo nie ---;-- ROBERT 
--- przypominam sobie, aby kiedykolwiek było inaaej. A skoro sobie tego nie przypominam ------ Cieszę się, że uciekłem z ich teatru. Panoszyli się, jakby mieli go na własność. On i ona. Król 

- ja, najprzystojniejszy chłopak tego pokolenia, ja, najlepiej ubrany chłopak tego poko- i królowa. Nie było tam dla mnie miejsca . Zal mi miasta, ale nie żałuję decyzji. 
___ lenia, ja, najbardziej wyszczekany skurwysynek tego przegranego po stokroć pokolenia, __ ...._ __ 
___ to i sam Bóg Ojciec ma prawo tego nie pamiętać. A więc żyję! Nie umrę nigdy! Istnieć będę _ ......... ___ MICHAŁ staje na pozycji, gotowy go do walki. 

zawsze! Ponieważ głośno wypowiadam te słowa. I biorę was na świadków. Nie ma śmierci. 
--- Nie ma starości. Nie ma cierpienia. Jest paczka Lucky Strike'ów i dżinsy Ezra Fitch przetarte -------- MICHAŁ 

na kolanach. I jeszcze dość życia, żeby nie oglądać się za siebie. Ciągle z nim przegrywam. 

- -- MICHAŁ 

- --------, Znasz je wszystkie na pamięć? 
ROBERT 

---+--1 Przegrywasz z nim, bo jest najlepszy. 



___ MICHAŁ 

---

---
Jestem równie dobry. Do tego o połowę młodszy. Silniejszy, szybszy„. Nie potrafię jak 
on waluyć nieuysto. Nie potrafię się na to zdobyć. Pomóż mi to zmienić. 

ROBERT staje przed MICHAŁEM. Podnosi szablę. 

ROBERT 
Spróbujmy. 

SCENA XI 

KRZYSZTOF 
Codziennie odkrywam coś nowego w twoim ciele. Przysiągłbym, że jeszcze wczoraj 

--1---- ---
go tu nie widziałem. 

ADAM 
Na tym chyba polega miłość, nie? 

----- KRZYSZTOF 
Pierwszy raz użyłeś słowa miłość. 

ADAM ---- Naprawdę? 

W mieszkaniu KRZYSZTOFA. Na łóżku. Dzień. ADAM pochyla się nad nagim KRZYSZTOFEM. -
--- Kuchennym nożem obcina kosmyk jego włosów. __ __.,. __ Milczenie. 

KRZYSZTOF 
Co robisz?' ADAM 

Dużo mi to daje. Napełnia mnie ... Czymś, czego nie umiem nazwać. Motylki i te sprawy. 
___ ADAM 

Zrobię ołtarzyk . Jak będziesz się rżnął z tą dziwką, spalę to i więcej ci nie bryknie. Już _ 
ci bryknął! 

.,.._ __ KRZYSZTOF 
„Motylki"? Tak się mówi dziewuynom! Byłeś kiedyś z dziewczyną? 

Rozpina spodnie KRZYSZTOFOWI, ten się wyrywa. 

KRZYSZTOF 
--- Nie chcę . Przestań . Przytul mnie. 

---
---

ADAM poddaje się, kładzie obok KRZYSZTOFA. 

KRZYSZTOF 
Ten pieprzyk tu był? 

ADAM 
Całe życie. 

ADAM zaprzecza. 

KRZYSZTOF 
----!--- Nie uprawiałeś nigdy seksu z dziewczyną? 

_ ADAM 
----!-___ Tak jakoś wyszło. 

KRZYSZTOF 
---+---

Powinieneś spróbować . To nawet śmieszne . Chciałbym, żebyś spróbował. ---
ADAM 
Umów mnie z jakąś . Z tą twoją. 



~-- KRZYSZTOF 
Nie ... ---

---

ADAM 
Sam mówiłeś, że daje na prawo i lewo. Chyba nie jesteś zazdrosny ... Umów mnie z nią . Mam 
ochotę. Coraz większą. Teraz już ci nie odpuszuę. 

KRZYSZTOF 
Nie wygłupiaj się. 

ADAM 
Teraz już nie odpuszuę. Zresztą obiecałeś mi. 

- -- KRZYSZTOF wstaje. Sięga po ubrania. 

---

KRZYSZTOF 
Muszę iść do teatru. Będziesz wychodził? 

ADAM 
Miałem nosić jakieś meble, ale nie dzwonią. Dzisiaj dwunasty, przyjdzie kurator i się przy
pierdoli, że się szlajam po mieście . Zo stanę, poczytam twoje książki. 

KRZYSZTOF nachyla się do ADAMA. 

--- KRZYSZTOF 
Po całuj mnie. 

___ Pocałunek. 

KRZYSZTOF ---
Kocham cię. I nikt i nic tego nie zmieni, wiesz? 

ADAM 
Idź, bo się spóźnisz na próbę. 

KRZYSZTOF 
Wielkiej straty nie będzie. To najgorszy teatr w Polsce. 

SCENA Xll 

Warszawa. Sala w restauracji. Wieczór. MICHAŁ i OLA w wieczorowych strojach przy zamówio- --
nym stoliku. Nie potrafią ukryć zdenerwowania. 

OLA 
Rozmawiałam dzisiaj z tym reżyserem , wiesz? Powiedział, że mam ciekawą twarz. 
Że weźmie mnie do spektaklu. Nie jestem etatową aktorką, więc równoległe będzie robić 
zastępstwo z dziewczyną z zespołu. Ale to ja gram pierwsza. A wszystkie wyjazdy i festiwale 

------- gramy pół na pół. 

MICHAŁ 

Bardzo skomplikowane. 

OLA 
Będzie walczyć o mnie z dyrektorem. 

MICHAŁ 

I niepewne. 

OLA 
Wrócę do teatru. Gadałam już o tym z agentką, uda się to pogodzić. Rozmawialiśmy też 
o tobie. Pamięta cię z dyplomu. Bardzo mu się podobałeś. Powiedział, że chciałby zatrudnić 

---r---- wszystkich zdolnych młodych aktorów, ale dyrektorzy teatrów nie chcą się na to godzić. 

MICHAŁ --- ---
A więc to przez nich. Gdyby nie dyrektorzy teatrów, bylibyśmy bogaci. 

OLA 
No i ma tekst, na który przyjdą krytycy. 

- -------



MICHAŁ ---
Co takiego? 

---
OLA 
Współczesny polski. Czytał fragmenty. No„. sama nie wiem. Jemu też się to nie podoba, 

--- ale ma świetny pomysł na inscenizację. Teraz wszystko opiera się na inscenizacji. Tekst nie __ ___..__ 

--- ma znaczenia. 

___ MICHAŁ przykłada ucho do brzucha OLI. 

MICHAŁ 

Daj posłuchać. 

OLA 
Nic nie słychać, za wcześnie. 

--- MICHAŁ 
Coś mówi. 

OLA 
Co? 

MICHAŁ 

PowiedziaL Tekst się nie liczy. Liczy się inscenizacja. 

ZBIGNIEW 
Dobrze, że z nami nie pojechałaś. Przesiedziałabyś jak my cały dzień w korkach. Warszawa 
jest okropna. ---

EWA 
Tak, Warszawa jest okropna. 

ZBIGNIEW 
Przyjaźnicie się już z kimś z branży? 

OLA 
Nie znacie. 

ZBIGNIEW 
Zapoznaj nas. Lubimy młodych. 

EWA patrzy na stół a później po raz pierwszy przez chwilę na MICHAŁA. 

EWA 
A co to za okazja właściwie? 

Chwila milczenia. OLA patrzy na MICHAŁA, ten jest bardzo zdenerwowany. 

MICHAŁ 

------ Ja„. Chciałem„. to mój, znaczy, nasz pomysł i„. 
Do sali wchodzą ZBIGNIEW i EWA. Powitanie. Wszyscy zajmują miejsca przy stoliku. 

ZBIGNIEW 
___ ZBIGNIEW -----1---- Ale o co chodzi? Ola dzwoni, każe nam przyjeżdżać„. 

Przyjazd do Warszawy to zawsze dobra okazja, żeby spotkać się z przyjaciółmi. Gdybyś 
--- ---~--wid ział a, jaki samochód kupili sobie Pszoniakowie. Coś pięknego. Podobno tylko dwa MICHAŁ 
--- takie są w Warszawie. Drugiego ma ten„. No„. Ten chirurg od przeszczepów, nie pamiętam Tak, bo dla was„. Bo chcielibyśmy„. 
--- nazwiska. 

OLA dotyka dłoni MICHAŁA, ten wstaje z miejsca. 

-- EWA 
--- Ale ta ich posiadłość taka sobie. Ogród bez basenu„. -------------------------

= 



---

---

---

MICHAŁ 

Nie potrafię tak o tym gadać, za bardzo się denerwuję. 

ZBIGNIEW 
Czym? Przecież jesteśmy tu jakby rodziną, nie? 

EWA śmieje się do ZBIGNIEWA, ten podejmuje śmiech. MICHAŁ wyjmuje z kieszeni marynarki 
zgiętą w kostkę kartkę, rozkłada ją. 

MICHAŁ 

Przeczytam ... Wiersz ... Mój wiersz. 

EWA 
Wiersz? 

MICHAŁ 

Tak jakby„. 

OLA 
W nim jest wszystko napisane. 

MICHAŁ jest potwornie zakłopotany. 

- -- MICHAŁ 

--- Inaczej nie potrafię. 

ZBIGNIEW nachyla się do EWY. 

ZBIGNIEW ---
Kochanie, nalej mi jeszcze wina. Chyba nie dam rady bez wina. 

---

ZBIGNIEW odwraca się do OLI. 

- -- ZBIGNIEW 
----, Jak serial? Słyszałem, fajnie. Najważniejsze, że tobie się podoba. 

l::eJ' 

OLA 
Posłuchajcie go, proszę. 

--....Jl----

ZBIGNIEW 
- Dzwoniła do nas ta agentka, podobno druga seria już przesądzona. 

- MICHAŁ stoi, czeka, aż skończą rozmawiać. 

MICHAŁ 

_ Dwa anioły przyszły do nas we śnie. Całe w bieli, pochyliły się i szepnęły nam do ucha, 
że oto zaczyna się nowy czas. Postanowiliśmy pójść za ich głosem. I oto jest między nami 
tajemnica. Najdroższa, jak tylko można. Najdoskonalsza. Najtajniejsza. Schowana najgłę
biej. Na którą czekałem całe swoje życie. I jestem na nią gotowy. Wiem, że nie widzicie 
we mnie mężczyzny, którym jestem. Nie wierzycie, nie macie zaufania„. 

EWA 
Pisze wiersze. Zdolny chłopak, a ty nie masz do niego zaufania. 

ZBIGNIEW 
Pożyczę ci tego Shakespeare' a, nawet jak mi go zafajdasz. 

EWA wybucha śmiechem. 

- EWA 
--...o---- Nie przeszkadzaj mu, stara się. 

_ MICHAŁ 

Nie skrzywdzę tej dziewczyny. Nie zrobię jej nic złego. Jestem dojrzały i odpowiedzial
ny. Walczę o to całym swoim życiem. Wiem, że będzie dobrze. Że uda nam się wszystko, 

--11--- -
co zamierzyliśmy. Czasem widzę to we śnie jak te dwa anioły. Nasz dom, który zbudujemy. __ _;).-- --

Wie I ki dom z kamienia. Z gankiem i schodami. Ten sen jest tak rzeczywisty, że to już nic --
---<;----- trudnego powtórzyć go w życiu. Ten sen już się spełnia. Narodziła się tajemnica. Siedzimy -~ 

-- na schodach domu, a między nami płonie maleńki ognik. Oboje przykrywamy go dłońmi. --
-- Nie zgaśnie. Dopilnujemy tego. Nie zgaśnie. 

I 

~ --



MICHAŁ upuszcza kartkę, siada, jest wyczerpany. EWA wpatruje się w OLĘ. 

EWA 
Jesteś w ciąży? 

--- OLA potwierdza. 

---

---
---

EWA 
Który miesiąc? 

OLA 
Drugi. 

EWA 
Jutro po południu jedziemy na skrobankę . 

OLA 
Co? 

EWA 
Znam dobrego ginekologa w Warszawie, wyskrobał setki aktorek. 

OLA 
~-- Nie„. 

--- EWA 
A ty sobie, kurwa, myślisz, że co? Ze one w tych serialach to Maryje Zawsze Dziewice? 

EWA __ __, __ _ To nie jest dziecko, tylko galaretka z komórek. 

EWA wyciąga z torebki telefon komórkowy. 

EWA 
---t"---· Dzisiaj niedziela, myślisz, że wypada? 

_ ZBIGNIEW 
__ Dzwoń, na pewno ma dyżur w szpitalu. 

EWA 
Lubię te chwile, kiedy jesteśmy jednością „. 

---r--- ZBIGNIEW sięga po butelkę wina, proponuje młodym, ale ci siedzą sparaliżowani. OLA płacze. 

__ _,.....,. __ ZBIGNIEW 

---t--- ___ Emocje, za dużo emocji. To podstawowy błąd. 

ZBIGNIEW patrzy na MICHAŁA. 

ZBIGNIEW 
Jak brat? Jak sobie radzi po wyjściu z więzienia? 

---r--- MICHAŁ 

--- -- Wynocha „. 

Pierdolą się jak psy, to się skrobią . Normalna rzecz! ---r-- _ ZBIGNIEW uśmiecha się pojednawczo do MICHAŁA, EWA wybrała numer, czeka na połączenie. __ _ 

ZBIGNIEW MICHAŁ --- Za wcześnie na zakładanie rodziny. Masz dopiero dwadzieścia pięć lat, dziewczyno„. 
__ _.., __ _ 

Wynoście się stąd. 

- -- OLA -- EWA daje znak MICHAŁOWI, żeby nie mówi zbyt głośno, bo czeka na rozmowę. OLA cały czas 
To moje dziecko„. -- płacze. 



----

MICHAŁ 

Wynoście się stąd, mówię do was! 

ZBIGNIEW podnosi się z miejsca, EWA sięga po torebkę, po chwili wrzuca do niej telefon. 

EWA 
Nie odbiera ... 

ZBIGNIEW 
Pewnie ma zabieg. Zadzwonimy z trasy. 

EWA 
Chodź . 

OLA 
Spierdalajcie stąd, kurwa! 

ZBIGNIEW i EWA wychodzą, MICHAŁ i OLA zostają sami. 

SCENA XIII 

W warszawskim mieszkaniu MICHAŁA i OLI. W kuchni. Noc Pełna histeria. 

---- OLA 
Jezu Chryste ... 

MICHAŁ miluy. 

OLA ---- Jezu Chryste ... 

- -- MICHAŁ podchodzi do OLI, próbuje ją objąć. Ta natychmiast się wycofuje. 

OLA 

------~-
Nie dotykaj mnie.„ Oni to zrobią! 

MICHAŁ 

Co zrobią? 

OLA 
Oni to zrobią. Zabiją moje dziecko! 

MICHAŁ 

Co zrobią, co zrobią? Nic nie zrobią, jeżeli ty i ja ... 

- OLA 

Oni zawsze, kurwa, robią, to, co chcą, rozumiesz? Zawsze! 

MICHIAŁ 

Przestań się na mnie drzeć! To jakaś paranoja. Co zrobią? Włamią się do mieszkania? Porwą 
cię? Przecież to śmieszne. 

OLA 
Przepraszam. Nie wyjdę stąd. 

MICHAŁ 

Co? 

OLA 
Nie wyjdę stąd, oni zabiją moje dziecko. 

MICHAŁ 

Będziesz musiała stąd wyjść. Ty jutro wychodzisz do pracy, ja idę szukać pracy. Będziemy 
normalnie żyć. 

OLA 
- Nie wyjdę stąd . Oni zabiją moje dziecko. Wiem to. 

1 



___ MICHAŁ EWA 
___ Słuchaj, pogadamy z nimi. Jak się trochę uspokoi. To normalni ludzie. Można się dogadać. ______ Ma dwadzieścia siedem lat. Nigdzie nie pracuje. Dwa razy siedział, raz za kradzież, raz 

Nie chcą cię skrzywdzić. Nikt nie chce. No po prostu pogadamy wszyscy razem i będzie za pobicie. Spotykacie się od miesiąca. A przynajmniej od miesiąca do niego wydzwaniasz. 
OK. Będziemy normalnie żyć, nic złego się nie stanie. Myślałeś, że się nie dowiem? Siedzę w tym mieście od trzydziestu lat. Wiem wszystkol 

--- OLA 
__ ......., __ - EWA podchodzi do KRZYSZTOFA. 

--- Oni chcą zabić moje dziecko, kurwa! 
EWA 

___ MICHAŁ Chyba nie jesteś ciotą? Proszę, nie rób mi tego. 

____ Przede wszystkim to nie jest tylko twoje dziecko, ale nasze dziecko. Jeżeli ktoś podniesie _ 
na nie rękę, to ja go zabiję, rozumiesz? Zabiję bez wahania. KRZYSZTOF 

Sam nie wiem, kim jestem. 

MICHAŁ podchodzi do OLI. 

-- MICHAŁ 

Uspokój się, proszę . 

_ Obejmuje ją. 

MICHAŁ ---- Wszystko będzie dobrze, będziemy normalnie żyć . 

OLA 
-- Tak, tak„. wszystko będzie dobrze ... Pójdę do serialu, nakręcę bardzo dobry odcinek. 

---- Oni zabiją moje dziecko, kurwa! 

OLA wtula się w MICHAŁA. 

___ OLA 
Tak, tak„. wszystko będzie dobrze, będziemy normalnie żyć. 

- -- SCENA XIV 

W domu ZBIGNIEWA i EWY. Noc Awantura. EWA szarpie się z KRZYSZTOFEM. 

-------
EWA 
Rżniemy się tu cały sezon, a ty nie wiesz, kim jesteś? To śmieszne. Brzydzę się homosiami. 
To jest ten rodzaj kalectwa, którego nie toleruję . Oni wszyscy myślą, że są wielkimi arty- ---

---. --- stami. Ale nie są. Sztuką jest to, co się dzieje między mężayzną a kobietą. Co oni mogą __ _ 
wiedzieć o życiu? W połowie drogi między suką a psem. Obrzydliwe. Co o nim wiesz? 

KRZYSZTOF 
Poznaliśmy się w knajpie„. 

EWA 
- I od razu poszliście do łóżka? Może jest chory? 

KRZYSZTOF milay. 

EWA 
_______ Robiłeś testy? 

KRZYSZTOF zaprzecza. 

EWA 
-- Dobrze. Ja zrobię. Znudziłam ci się„. 

r 



KRZYSZTOF 
Nie. 

EWA 
To o co chodzi? 

·~-- KRZYSZTOF 

EWA 
Będę sprawdzać twoje rachunki, wszystko. Skońa z nim do naszego następnego spotka

----4'---- nia. 

KRZYSZTOF 
Jesteś piękną kobietą. Lubię ten moment, kiedy rozczesujesz włosy po kąpieli. Naprawdę 
mnie to bierze. 

___ Jestem jeszcze młody, chcę żyć! Nie możesz mnie zmuszać, żebym był ci wierny jak pies. ----..-

Nikt nie jest! 

EWA 
Potrzebuję cię. 

KRZYSZTOF 
Wiem. 

~-- EWA 
·--- Potrzebuję cię strasznie. Kiedy trafiłeś do teatru, wiedziałam, że jesteś dla mnie. Sporo mnie 

~--
kosztowałeś, za darmo cię nie oddam. Skończ z nim. 

KRZYSZTOF 
To przyjaciel. 

EWA 
~--- Po ilości SMS-ów wysyłanych nad ranem przypuszczam, że nie tylko. Skończ z nim. 

Miluenie. 

EWA ·---
Proszę„. 

Miluenie. 

EWA 
Co wtedy czujesz? 

KRZYSZTOF 
- Nie wiem, ale stoi mi jak sam skurwysyn. 

EWA 
Powiedz, że mnie kochasz. 

KRZYSZTOF 
Wydzwania do mnie narzeczony twojej córki„. 

EWA 
Nie jest jej narzeczonym i nigdy nim nie będzie. 

KRZYSZTOF 
- ----- Ona twierdzi coś zupełnie innego. 

EWA 
Czego chcą? 

KRZYSZTOF 
--~--- Pomocy. 

EWA 
Powiedz, że mnie kochasz. 

- ---------------



KRZYSZTOF ---
Dlauego tak bardzo jej nienawidzisz? 

EWA 
--- Głupia gówniara, ona nigdy nie zrozumiała ... 

--- KRZYSZTOF 
___ Czego? 

EWA 
Nieważne. 

KRZYSZTOF 
Powiedz. 

EWA 
~-- Nie. 

KRZYSZTOF 
Kocham cię. 

EWA 
Nie kłam. 

~-- KRZYSZTOF 

--- Kocham cię. 

~ __ EWA 

--- Piątek. Dwudziesta. Następne spotkanie. Nie będzie nikogo. A teraz idź już sobie. 

KRZYSZTOF 
Kocham cię. 

~ -- EWA 
---1 I dź już sobie, słyszysz? No, wynoś się! 

• 

KRZYSZTOF nigdzie się nie wybiera. Po chwili EWA tonie w pocałunkach. Oddaje je. 

SCENA XV 

-----<~-- W mieszkaniu WERONIKI. W mieszkaniu OLI. Rozmowa telefoniczna. 

__ .....,.,_ __ 

WERONIKA 
Ile masz lat? 

OLA 
Dwadzieścia cztery. 

WERONIKA 
- Skąd masz mój numer telefonu? 

Dostałam go od mojej matki. Wszystkie kobiety, którymi interesuje się mój ojciec, wpisa
- ne są do jego telefonu j~ko Pa, Mi, Jo, We. Tylko pierwsze dwie litery imienia. Zadzwoń 

do We, powiedziała. Pogadaj sobie z We. Śmiała się z tego. Nienawidziłam, że się z tego 
śmieje. 

WERONIKA 
Kim jesteś? 

--~--- OLA 

Aktorką. Nie poznajesz mnie? Serialową. 

WERONIKA 

---!----
Z jakiego serialu? Zresztą nieważne - i tak nie mam telewizora. 

OLA 
Teraz ty. Jak masz na imię? 

-



~--

WERONIKA 
Weronika. 

OLA 
Ile masz lat? 

WERONIKA 
Dwadzieścia siedem. 

OLA 
Mój tato ma pięćdziesiąt pięć, wiesz? 

WERONIKA 
w anonsach podaję, że dwadzieścia dwa. Kiedy pisałam prawdę, wszyscy klienci myśleli, 
że mam dziecko. Pytali o nie, przynosili zabawki. Nienawidziłam tego. 

-- OLA 
Kim jesteśl 

WERONIKA 

WERONIKA 
Bo to mój zawód. Nie wie, że wróciłam. Wściekłby się, gdyby się dowiedział. Myśli, że jestem 
tylko dla niego. Czego chcesz? 

OLA 
Pomocy. 

WERONIKA 
Ode mnie? 

OLA 
Porozmawiaj z nim. Potrafisz z nim rozmawiać. Skoro jesteście razem. Tak długo. O moim 
dziecku. Niech nie pozwoli go skrzywdzić. 

WERONIKA 
Dlaczego chciałby skrzywdzić swojego wnuka? Bez sensu. Przepraszam, nie mam czasu. 

WERONIKA odkłada słuchawkę. 

SCENA XVI Kochanką twojego pięćdziesięciopięcioletniego taty. Wcześniej byłam dziewczyną na tele-
--- ------~ fon. 

OLA 
Prostytutką„. Dziwką.„ Kurwą.„ 

-- - WERONIKA 
___ Proszę tak nie mówić, bo odłożę słuchawkę. Myślałam, żeby z tym skończyć. To był pomysł 
___ twojego ojca. Pożyczał mi nawet pieniądze. Nagrał jakaś szkołę. Ale wróciłam. 

OLA 
Dlaczego? 

--

W apartamencie hotelowym. Wieczór. ZBIGNIEW i WERONIKA są razem. 

ZBIGNIEW 
--~--- Chcesz ~awy? 

WERONIKA 
_ __.. ___ Wypiłam już dwie. Dziękuję. 

WERONIKA sięga po torebkę, siada na łóżku. 
--~+.---

- -- ZBIGNIEW 

Co robisz? 



---
---

WERONIKA 
Czytam moje karteczki z terapii uzależnień . 

ZBIGNIEW 
Poczytaj na głos. 

WERONIKA podnosi jedną z kartek. 

___ WERONIKA 

WERONIKA milczy. 

ZBIGNIEW 
Tylko kto mógłby to zagrać? W tym kraju nie ma aktorek. 

WERONIKA 
Twoja żona. 

___ „Droga Weroniko, jesteś wspaniałym, mądrym człowiekiem. Wiele w życiu przeszłaś, ---ł'

a mimo to masz w sobie tyle światła. Widzę, jak bardzo się starasz. Jestem pewna, że uda 
ci się wszystko, co postanowisz, że pokonasz swoje problemy. Bardzo ci tego życzę. Twoja 

ZBIGNIEW 
Weź ... 

Marta". ---t--
WERONIKA 
Córka? 

ZBIGNIEW 
Wzruszające. 

WERONIKA 
Marta jest moją przyjaciółką . Więcej, Marta jest moją siostrą . 

ZBIGNIEW 
Dużo masz tych sióstr. .. 

-- - WERONIKA 
--- Czterdzieści. 

___ ZBIGNIEW 
___ I we wszystkich ci dobrze życzą i mówią, jaka jesteś fajniusia? 

WERONIKA --- Znam je na pamięć. 

---· ZBIGNIEW 
Fajne. Można by zrobić z nich niezły monodram. Monodram o dziecku alkoholika. 

ZBIGNIEW wstaje. 

ZBIGNIEW 
Ja! Córka alkoholika, akt pierwszy ... 

ZBIGNIEW gra (Órkę alkoholika. Sugestywnie. 

WERONIKA 
Rozmawiałam z twoją córką ... 

----;--- ZBIGNIEW się zatrzymuje. 

WERONIKA 
Dzwoniła, błagała o spotkanie. Zgodziłam się. 

ZBIGNIEW 
_,_ ___ Rozmawialiśmy o tym. 

WERONIKA 
Wiem. 



ZBIGNIEW ---
Jakieś dwieście tysięcy razy. Choćby skały srały, nie masz prawa zbliżać się do mojej rodziny. 

--- Kurwa„. Przed jakim wyborem mnie stawiasz?! 

--- WERONIKA 
--- Chciała„. 

ZBIGNIEW 
____ Domyślam się, czego chciała, i nie jest to twoje zmartwienie! 

Milczenie. 

ZBIGNIEW 
Przypomnij sobie, kim byłaś. Kim jesteś teraz? Z czego cię wyciągnąłem. 

WERONIKA 
Nigdy nie pozwolisz zapomnieć„. 

ZBIGNIEW 
Tak jest, nigdy nie pozwolę zapomnieć! Że zrobiłem z ciebie człowieka. Człowieka! --- z zaszczanej dziwki, którą byłaś. Stworzyłem cię. Jestem dla ciebie Panem Bogiem. I jedyne, 

Trzymaj się na kilometr od mojej rodziny. Widzę, że nie dociera. Tak to się właśnie zaczyna. 
Za chwilę wszystko zniszczysz. Ostrzegałem cię przed tym. 

WERONIKA 
Chodź już do mnie. 

ZBIGNIEW 
Lepiej dla ciebie, żebym nie podchodził. 

ZBIGNIEW krąży po pokoju. 

ZBIGNIEW 
Nigdy więcej z nią nie rozmawiaj. Nigdy więcej nie odbieraj telefonu! 

WERONIKA zaczyna się ubierać. 

__ _,.,.. __ WERONIKA 

Chodź... 

ZBIGNIEW 
Muszę się uspokoić. 

--- czego za to chcę, to miłości... -----

--- WERONIKA 
--- Bardzo mnie o to prosiła„. 

ZBIGNIEW 
Miłości„. 

WERONIKA 
--- Dzwoniła kilka dni„. 

-- ZBIGNIEW 
-- Bezinteresownej miłości, ale to do ciebie nie trafia! Rozmawialiśmy o tym tysiąc razy. -

--r-

WERONIKA 
Idź do kuchni, zrób mi kawy. 

ZBIGNIEW 
Wystarczy. Masz tętno jak królik. 

Podchodzi do ZBIGNIEWA. Obejmuje go. Mężczyzna powoli się uspokaja. --....----
WERONIKA 
Co masz do tego chłopaka? 

-- ZBIGNIEW 
_ Lepiej dla niego, żeby się nie urodził. 



WERONIKA OLA 
---

Kto? On? To dziecko? Nie zrobię tego. To byłoby potworne. 

ZBIGNIEW EWA 
-- - I on, i dziecko. Lepiej dla niego, żeby się nie urodził. To jest potworne. Tak, potworne i niewybaczalne. Ale konieczne. 

- -- WERONIKA -----· . „ .. OLA 
___ Zaprosisz mnie na próbę? __ Chcesz, żebym zabiła swoje dziecko. 

ZBIGNIEW EWA 
Z moją żoną? Oszalałaś? Chcę, żebyś zabiła swoje dziecko. 

--...--- OLA 
--- SCENA XVll ---r--- Będę się smażyć w piekle. 

W mieszkaniu OLI i MICHAŁA. Sen. OLA otwiera oczy. Wzięła zbyt dużo środków uspokajają- __ _. - EWA 
____ cych. Ma nudności. W świetle sceny królowa zmierza w jej kierunku. „..--- Wszyscy będziemy. Ja, ty, twój tato. W wielkim rodzinnym garnku. 

EWA OLA 
„Bezczelna! Bękart twój zostanie królem. A ty, królową, by świat trzymać w szachu. Zapo-

--- -~--r-~ 

biec temu i załatać wszystko przyjaznym słowem można było łatwo, a teraz muszą rządy 
Bóg mi tego nigdy nie wybaczy. 

obu królestw rzecz tę rozsądzić w krwawym, strasznym boju". ---r-- EWA 
Boga nie ma, spokojnie„. 

OLA bije matce brawo. 
--- OLA 

--- OLA Za co mnie tak nienawidzisz? 
Jesteś wspaniałą królową. 

EWA 
EWA Zniszczyłaś mi życie. Gdybyś się nie urodziła„. 

---
Podziękuj za to swojemu ojcu. 

OLA 
Milczenie. Wolałabyś, żebym się nie urodziła. 

- -~- EWA -- EWA 
---+ Powinnaś to zrobić. Powinnaś się tego pozbyć. ---r-----r-ModlUam się o to codziennie. Chciałam się ciebie pozbyć, ale twój ojciec nie pozwolił _ _ _ 

: 



mi na to. Robiłam wszystko, żebyś się nie urodziła . Ale ty się urodziłaś ... 

OLA 
- Przepraszam. 

EWA 
Jedno małe„przepraszam" niczego nie zmieni. 

OLA 
Pójdę do łaz i enki i rozbiję głowę o lustro. 

EWA 
Nie trzeba. Co miałaś zniszczyć, to zniszczyłaś . Wystarczy, że pozbędziesz się tego. 

~-- OLA 

Jest owocem m ilości. 

EWA 
A ty jesteś z wpadki. Nie pasujecie do siebie. Twój ojciec spuścił się za szybko. Wyłam, błaga
łam, żeby tego nie robił. Pogryzłam go. Przepłakałam potem cały tydzień. 

Milczenie. 

EWA 
Co robisz? 

OLA 
Płauę z tobą. 

EWA 
---- Wystarczy, że zabijesz to dziecko. Robią to teraz w takich warunkach. Nie domyśl iłabyś się, 

-- - że to nie dentysta. Rach ciach i odkurzacz do szafy. A ty śmiejesz się z tego cała i zdrowa. Nie 
- -- jest to jakieś wielkie halo. Nie te czasy. 

---il OLA 
Nie jest to żadne halo. Czasy już nie te. ----

:: . 

EWA 
Zabij to dziecko. 

OLA 
Zabij to dziecko. 

EWA 
Nie pasujecie do siebie. 

OLA 
Wcale a wcale. 

- EWA 
- Przy twoim poczęciu nie było ani odrobiny miłości . To widać . 

OLA 
Wiem. 

EWA 
Nie wiesz, czego chcesz. 

OLA 
Chcę świętego spokoju. 

EWA 
Równie dobrze mogłoby cię nie być. Twoje życie nie ma sensu. Nie ma celu. 

OLA 
Bardzo lubię spać. 

- EWA 
-- Jesteś beznadziejną aktorką. W ogóle się do tego nie nadajesz. 

OLA 
I Źle się z tym czuję. Zaraz się rozryczę. Nie chcę być aktorką . 



EWA starzy? Przecież on cię rzuci i znajdzie sobie lepszą. 
---

Mówiłam Zbyszkowi - nie pomagajmy jej. Niech przejedzie się na tych egzaminach. Potem 
--- poszuka sobie czegoś w swoim stylu. Ale nie. OLA 

Dziewuynę o piwnych oczach urodzoną z miłości. 
--- OLA 
--- Mogłabym przeryczeć całe życie. EWA 

A ty zostaniesz z bękartem i dwójką niedołężnych rodziców. 
___ EWA 
___ Złamałaś mi karierę . OLA 

Zabij to dziecko„. 
OLA 
Skońuyło się na obiecujących pouątkach. Potem długa przerwa. Potem role żon i starych - EWA 

--- kurew. ------ Urodzi się nienormalne, to pewne. 

--- EWA OLA 
Zniszczyłaś mi urodę . Nie wiesz, ile kosztowało mnie, żeby jako tako wyglądać. Trzy proste słowa. 

___ OLA EWA 
Do dziś nie udało ci się odzyskać wyglądu sprzed lat. Rozwiązanie wszystkich pr9blemów. ---

EWA OLA 
Są mężczyźni, dla których jestem piękna. Mówią mi to codziennie. Myślisz, że urodzi się nienormalne? 

--- OLA EWA 
--- Zazdroszuę ci tego. Jakźe ci zazdroszczę ... ------ Nosisz w sobie kaleki płód . 

____ EWA OLA 
___ Proszę, zabij to dziecko. ---+---- Pouęstuj mnie papierosem. 

OLA EWA 
Ono wszystko zepsuje. - Niestety, mam ostatniego. 

--- EWA ----- OLA 
- - - Tu nawet nie chodzi o ciebie i tego chłopaka. Ale kto zajmie się nami, kiedy będziemy -- Nie mam na zabieg. 



EWA DOROTA 
Pieniądze są już na koncie. 

--- Zawsze byłaś bardzo kochliwa. Za bardzo. -------
OLA wstaje i wychodzi. OLA 

„Wolę grób wtedy niż małżeńskie loże''. 

EWA 
Gdzie idziesz? DOROTA 

Pamiętam twoich przyjaciół, każdy z nich byłby lepszy od niego. 
___ OLA 
___ Do kiosku po fajki. OLA 

„Wole grób .. . Wolę grób n i ż małżeńskie loże". 

Królowa wychodzi. Blackout. 
DOROTA 

-- Zakochałaś się w nim z głupiej przekory. 
SCENA XVIII 

OLA milczy . 
....._ __ Sala prób offowego teatru. Dzień. OLA, DOROTA, JULIA. Próba „Romea i Julii ''. Bal. 

JULIA 
___ OLA Co ci się stało? 

„Kim jest tamten pan?" ---
OLA 

JULIA „Wolę grób .. :' 
Jo syn starego Tyberia". 

JULIA 
--- OLA Spróbujmy jeszcze raz, dobrze? 
--- „Nie, tamten. Ten, który właśnie wychodzi''. 

OLA milczy, pauza się przedłuża. 
___ JULIA 

Jo będzie - tak mi się widzi - młody pan Petruchio''. ---
DOROTA ------ To nie ma sensu. Dobrze się czujesz? 

OLA 
-t-~--

JULIA „Nie, nie -ten za nim -ten, co nie chciał tańczyć. Dowiedz się, jak się nazywa. Jeśli żonaty„. -
--- Nie, to być nie może -wolę grób wtedy niż małżeńskie łoże''. - W teni sposób nic nie zrobimy. Jedź do domu. Odpocznij. 

-+------------------~~~~----

= 



OLA 
„Grób .. :' 

DOROTA 
Przełożymy premierę. Jak dojdziesz do siebie, zadzwoń. 

JULIA 
___ To był twój pomysł. Bez ciebie nie wrócimy do prób. 

odrobiny nieprawdy. Bo nie ma niczego, co byłoby warte jakiegokolwiek wysiłku. Zatem 
nie muszę kłamać. Stoję czysty przed ścianą ognia. Po raz ostatni patrzę na świat za moi-

---4---- mi plecami. Krzywię się z obrzydzenia jak ludzie idący na śmierć na starych fotografiach. 
Tak, mam jeszcze czas, ale nie jest mi on potrzebny. Starszy brat otwiera mi drzwi swojego 
domu. Uśmiecha się i zaprasza mnie do środka. 

Do sali wchodzi ROBERT. Podaje MICHAŁOWI szablę. Po chwili mężczyżni rozpoczynają pojedy
nek. Walka jest poważna, nie wygląda na trening. 

MICHAŁ 

Jej tatuś, skurwysyn, powiedział mi wszystko przez szczekaczkę w domofonie, o taką. 
Nawet się nie zająknął. Dziewczyna nie odbiera telefonu, nie wiem, co się dzieje, jadę 

---

OLA 
--- ,,Prób, grób„.11 

---t----- do jej rodziców. A ten mi mówi wszystko przez szczekaczkę, rozumiesz? Chciałbym go zabić. __ ___, 

DOROTA ---r--- Jestem za słaby. Nigdy się na to nie zdobędę. 

Tak będzie najlepiej. 
ROBERT 

---·JULIA Gdzie ona jest? 

Napisz do nas, jak dojedziesz na miejsce. 

DOROTA i JULIA wychodzą. OLA zostaje sama. Krwotok. 

SCENA XIX 

W sali do szermierki. MICHAŁ wchodzi do pustej sali. 

MICHAŁ 

MICHAŁ 

W domu u rodziców. Od tygodnia. 

ROBERT 
Widziałeś się z nią? 

---i--- MICHAŁ 

__ Nie pozwolili mi. Kiedy stałem jak kretyn pod ich domem, ktoś włamał się do naszego 
mieszkania w Warszawie i wyniósł jej rzeczy. 

___ Widzę ogień. Zamykam oczy i widzę ścianę ognia. To ogień ze snu. Przychodzi do mnie ---t----
każdej nocy. Przez wiele godzin grzeję się w jego blasku. Siedzę u stóp ściany ognia, która ROBERT ---
podchodzi coraz bliżej. Nie czuję strachu. Nie czuję bólu. Jakbym był częścią tego samego Zgłoś to na policję. 

---
żywiołu. Wystarczy krok i połączę się z nim na zawsze. Nie wiem, czy tego chcę. Mogę wstać 

--- i odejść. Mogę wrócić do życia. Ale nie ma już życia, do którego chciałbym wracać. Słyszę, - MICHAŁ 

--- jak wszystko wokół mnie topi się z gorąca. Przyszłość i przeszłość zamienia się w cuchnący Nie zrobię tego. 

- -- sopel spalonego plastiku. Jestem aktorem. Jestem kłamstwem. Ale nie ma we mnie ani -
__ _j_--rPauza. 



--- M !CHAŁ patrząc mu prosto w oczy 
Trzeba go zabić jak mężczyznę, patrząc mu prosto w oczy„. Jestem gorszy, jestem nikim. Nie zostawiaj sobie czasu na cenzurę myśli 

--- Nie zasługiwałem na to dziecko„. ------ bo można wymazać i nie ma i nie było 

--- ROBERT 

-1 

Co ty pieprzysz? Na pozycję! 

MICHAŁ zamyka oczy, walczy z ROBERTEM na oślep. 

ROBERT 
Otwórz oczy! Otwórz oczy, słyszysz? Chcesz mnie zabić!? 

ROBERT odbiera MICHAŁOWI szablę. 

ROBERT 
Chodź na wódkę. 

MICHAŁ 

Nie! 

ROBERT 
Spróbuj odpocząć . Spróbuj o tym zapomnieć. Inaczej sfiksujesz. 

MICHAŁ nie odpowiada, ROBERT wychodzi z sali. 

SCENA XX 

W mieszkaniu JULII. Dzień. MICHAŁ jest sam. 

MICHAŁ 

Musisz go zabić jak mężczyznę 
patrząc mu prosto w oczy 
Musisz go zabić jak mężczyznę 

Ważny jest impuls 
organiczny 
całkowity 

współistnienie 

współbycie 

współuucie 

współczuję ci kochanie, tak samo jak 
współczuję sobie w tobie i sobie współczuję 
i swojemu zakłamaniu w każdym momencie 
rozuulenia się nad sobą 

---+--- Te psychologizmy i inne log ie to nie moje 

------

Trzeba dać sobie na przeczyszuenie i wysrać 
te wszystkie gładkie słowa i cały gniew, który 
zalega mi w kichach 
Nie mówisz 
tańczysz... świetnie 

Kiwasz się 
Nie kiwaj się bo dziecko wypadnie 
Przepraszam 
Może się posprzątam , a jutro 
będę żywy 

Tańczymy na mordzie klowna 
Halo! 
Pocałuj mnie 
Pocałuj mnie tak jakby mnie tu nie było 
Idę się przejść w słońcu 
W przeciwsłonecznych okularach 
Po mieście gówna i sadzy. Psiego gówna 
Taka o borderline historia 
implozja emocji 
nieprzystawalna 



partytura żywych impulsów 
---

co uchylicie zostanie uchylone 
--- co napiszecie zostanie napisane 

czerwoną szminką na wodzie 
płodowej 

--- Coś mi się porobiło z ouami 
. Nic nie leci 

___ bo nie uuję już w sobie plusku krwi 

___ Deklamacja przechodzi w krzyk i płacz. Do pokoju wchodzi JULIA. Jest wystraszona. 

JULIA 
Okropne. Chyba tak nie myślisz? 

MICHAŁ nie odpowiada. Dziewczyna próbuje się do niego zbliżyć. MICHAŁ ją zatrzymuje. 

___ JULIA 

A gdybym ... Uklękła przed tobą i błagała , żebyśmy wyjechali stąd razem. I byłabym przy 
___ tobie, nawet gdybyś tego nie chciał. Wyjechałbyś stąd ze mną? 

MICHAŁ 

Nie mogę stąd wyjechać. 

- JULIA 
--- Nie masz tu już nikogo. Nikogo. 

MICHAŁ 

___ Jest morderca, ale nie ma kary. Będziemy jeszcze razem. 

JULIA 
~ -- O czym ty mówisz? 

- - Nie odpowiada. 

-. 

JULIA 
Dlaczego zostałeś aktorem, pamiętasz? 

MICHAŁ 

Mówiłem ci. 

JULIA 
Nie pamiętasz już? 

MICHAŁ --
Pamiętam. Poszedłem ze szkołą do teatru. Na przedstawienie Ja, Feuerbac~ . Widziałem __ 
go na scenie. Nie mogłem zasnąć tej nocy. Wiedziałem, że nie mogę rob1c w zyc1u me __ _ 

innego. 

JULIA 
Wyjechałbyś? 

MICHAŁ 
Trzeba ułożyć ich do snu, }rzeba pomóc im zasnąć. 

JULIA 
-----.--- Wyjechałbyś? 

- MICHAŁ wybiega z mieszkania. 

__ _._, __ MICHAŁ 

Trzeba ułożyć ich do snu, trzeba pomóc im zasnąć„ . 

JULIA ----1---
K o go? O kim ty mówisz?! 

---~ł------



SCENA XXI ROBERT 

---
W mieszkaniu ROBERTA i DOROTY. Wieczór. ROBERT wchodzi do kuchni. Ma ze sobą torbę, 
wrzuca do niej ostatnie drobiazgi. DOROTA przygląda mu się. 

- Gdybyś nie była tak strasznie obrażona, powiedziałbym ci. To będzie wstępna rozmowa. 

Pauza. 

ROBERT 
--- Śpi? 

--- DOROTA 
__ Spi. 

ROBERT 
Nie próbujesz? 

DOROTA 
Nie będę już próbować. Zawiesiłyśmy próby. 

___ ROBERT 

___ Masz jakieś papierosy? 

--- DOROTA szuka paczki. 

ROBERT 

Właściwie to chciałem ci powiedzieć, że wyjeżdżam. 

--- DOROTA 
Dokąd? 

ROBERT 

---+--- DOROTA 
---i'-- - Nie dam sobie tu rady sama. 

ROBERT 
Zadzwoń do swojej matki. Jak cię tak bardzo kocha, na pewno rzuci wszystko i zaraz __ _ 
tu przyleci. 

---it--- Milczenie. 

---r---- ROBERT 
Wrócę pojutrze, szybciej nie dam rady. To czterysta kilometrów. 

---'!---- DOROTA 

----1,--·-
Jeśli dostaniesz pracę, wyjedziemy stąd? 

ROBERT 
Przecież i tak nie chcesz być aktorką. Chcesz być tancerką . 

._,,.. ____ DORffrA 

---+---- Nie pamiętasz, jak strasznie waluyłeś, żeby się tu utrzymać? 

ROBERT 

------_ Nie po to zostałem aktorem, żeby grać w serialach. 

Mam spotkanie w teatrze, w którym grałem pierwszy sezon po szkole. Mam rozmowę Milczenie. 
z dyrektorem. Zaproponował mi angaż. -------

ROBERT 
- +---- No co się tak patrzysz? Nienawidzę, jak się tak patrzysz. Jakby się wydarzyła jakaś zajebista 

-- katastrofa. Ty w ogóle nic nie rozumiesz. Dla ciebie ten zawód to jest jakaś, kurwa, droga ---

DOROTA 
_ -- I nic o tym nie wiem? 

--------+-----.-----------------------------



_ __ do gwiazd. A ja jestem nikim. Czy jestem, czy nie jestem, czy robię coś, czy nie robię . Nikogo 
to nie obchodzi. Nikogo poza mną samym. Mogę tu zostać, świecić dupą jeszcze sezon, dwa . --- Chodzić do knajpy z Jarzyną, udawać, że jestem jego kumplem. Może się uda, może się 
dzisiaj uda. Może się wstrzelę z jakimś dobrym tekstem na melanżu, może mnie zapamięta . 

~-- Co za wysiłek. Kurwa, jestem cały spocony, a to dopiero początek imprezy. Ej, chłopie, wylu

ZBIGNIEW 
Bardzo dobrze. Jestem pod wrażeniem . 

ROBERT 
--.ot--- - Widziałem, że nad tym pracujesz. Z Shakespeare'a znam tylko to, w czym grałem. 

zuj, jesteś za bardzo napięty. Podobno zaćmienie słońca ma być widoczne z drugiej półkuli . ----Ir---

- - Tak, i ja się śmieję, Tak, tak, i on się śmieje . I ja się śmieje, i on. I jeszcze raz się udało. I może - ZBIGNIEW 
mnie zapamięta. Nie, nie chodzę na imprezy do TVN -u. Coś ty, stary, nie ma chuja. A tak Czyli? 

___ naprawdę to chodzę. Chodzimy wszyscy. Całą rodziną . Żywi i umarli. Do czwartego poko- ----1r-
--- lenia wstecz. Bo mają tam dobre żarcie . Bo gotuje tam dla nich sam Szatan. I jestem tam __ __.,___ ROBERT 

Rolę Guildensterna. luźny, jakbym miał Alzheimera . Bo jestem tylko jebanym serialowym aktorem. I wszyscy 
o tym wiedzą. I choćbym się zesrał, nie mogę udawać nikogo innego. 

---
DOROTA 

---· Wrócisz? 

--- DOROTA 
___ Obudził się . Idź do niego. 

ROBERT nie odpowiada. Wychodzi. 

SCENA XXII 

ZBIGNIEW 
-----i....--- Mało. 

ROBERT 
__ _.'" ___ Bo ty grałeś Hamleta. Byłeś najstarszym Hamletem w historii. 

ZBIGNIEW 
Nieprawda, sir Olivier był starszy. Słyszałeś o nim? 

ROBERT się śmieje. 

ZBIGNIEW 
--- Na korytarzu prowincjonalnego teatru. ZBIGNIEW przemierza korytarz w królewskim kostiu----~--- Czego cllcesz? 
--- mie. lauważa ROBERTA, zatrzymuje się. 

___ ZBIGNIEW 
,,Czegóż chce od nas Francja, Chatillonie?" ---

ROBERT 
---.ł----- Zająć twoje miejsce. Pokonać cię. 

ZBIGNIEW 
ROBERT ---·<ł---- Ty? Mnie?! Ostatnim razem uciekłeś aż do Warszawy. Dziwne, że wracasz. Zero honoru, żad-

--- ,,Filip, król Francji, słusznie i uczciwie chce tu wystąpić w imieniu Artura Plantageneta, nych zasad. Tacy jesteście. Wszyscy młodzi . 
--- następcy zmarłego twojego brata Gotfryda, i składa, wsparte na prawie niezbytym, rosz- ___ .,.. ___ _ 
-- czenia do pięknej wyspy tej i przyległości". ' 

----i 



___ ROBERT 
Dyrektor, twój przyjaciel, uważa, poniekąd słusznie, że zespół się zestarzał i niezbędne ---
są zmiany. 

ZBIGNIEW 
Tak powiedział? Muszę z nim porozmawiać . 

-- ROBERT 

ZBIGNIEW 
Ale o co my się kłócimy? O teatr? 

Z wyciągniętą dłonią podchodzi do ROBERTA. Po chwili bardzo silnie uderza go w twarz. 
ROBERT upada na podłogę. 

ZBIGNIEW 
Starość. Ty skurwysynu„. 

Odchodzi w czerwcu, więc tym razem może się nie przejąć. Na jego miejsce szykuje się ktoś --- ·•---
--- młody. Reżyser. 

ZBIGNIEW 
Młody? Reżyser? Sram na nich! Rzygam na nichl Wycieram sobie nimi dupę, a oni proszą 

--- o jeszcze! Przeżyłem już ośmiu dyrektorów. Przeżyję dziewiątego, dziesiątego i czterdzie-
stego piątego. Co oni wiedzą o teatrze? Tyle, co na nich nasram! Gówno! Wyrzucą mnie? 

-- - Po sezonie będą mnie błagać na kolanach, żebym wrócił, jak zobaczą pustki w kasie! A jak 
--- się na nich obrażę, założę własny teatr! A co? I to za mną pójdzie publiczność, tak jak idzie ---
--- za mną od trzydziestu lat! "O, Horacjo, umieram!" I nikt tego nie zmieni! Ani ty, ani żaden 
___ obesrany reżyser! 

ROBERT 
--- Jak łatwo tracisz zimną krew.„ 

--- ZBIGNIEW 
--- Ja?! 

--- ROBERT 
___ Zestarzałeś się. 

ZBIGNIEW 
· Co ty możesz wiedzieć o starości? Każdy dojrzały aktor ma wiedzę, której nie potrafisz sobie 

--- nawet wyobrazić! --~ 

-- ZBIGNIEW z wysiłkiem hamuje gniew. 

ZBIGNIEW odchodzi. ROBERT, z trudem, podnosi się. 

ZBIGNIEW 
Witaj w zespole! 

SCENA XXlll 

W apartamencie hotelowym. Wieczór. ZBIGNIEW i WERONIKA. Właśnie skońuyla się miłość. 
ZBIGNIEW siada na łóżku, .ubiera się. 

WERONIKA 
Chciałabym być mężczyzną . 

ZBIGNIEW 
Co za okropne pragnienie. 

WERONIKA 
Mogłabym ci wreszcie dokopać, porządnie . 

ZBIGNIEW nie odpowiada. 

- WERONIKA 
-- Miałam nadzieję, że się uspokoiłeś. Myliłam się. Jestem obolała . Znowu. 



I 

-~~~~~~----L 
ZBIGNIEW -----
Idź do gazet. 

WERONIKA 
Nigdy tego nie zrobię, kretynie. 

ZBIGNIEW 
To zapamiętam z naszych spotkań. Twoje odbicie w lustrze nad łóżkiem. Smak wody mine- __ 

~-- ralnej, którą wstawiają nam do pokoju. Tramwaj, który skręca tuż przed hotelem co kwa- ____ _ 
drans. 

WERONIKA 
Nie musimy się tutaj spotykać. Możemy znaleźć inne miejsce. 

~-- ZBIGNIEW 
Nie będzie innego miejsca. 

,__ __ WERONIKA 
Co ty mówisz? 

ZBIGNIEW 
Nie daję ci przyjemności . I sam mam z tego coraz mniej przyjemności. Nie potrafię się kon
trolować. To straszne. 

.__ __ Milczenie. 

ZBIGNIEW 
Pożegnamy się dzisiaj. I nie będziemy się już spotykać. 

WERONIKA 
Nie zgadzam się . 

ZBIGNIEW 
·- . -- Tak jak dotychczas będę pożyuał ci pieniądze, jeś li będzie potrzeba. 

WERONIKA 
Nie zgadzam się' 

ZBIGNIEW 
Jako twój pan i władca mówię:„Koniec''. 

WERONIKA próbuje objąć ZBIGNIEWA. 

WERONIKA 
Ale ja cię kocham, chłopaku. 

ZBIGNIEW nie odwzajemnia tego gestu. 

ZBIGNIEW 
Wiesz, myślę, że nie jest mi to już do czegokolwiek potrzebne. 

ZBIGNIEW wychodzi z pokoju. 

WERONIKA 
Co zrobisz? Znajdziesz so.bie kogoś innego, tak? 

ZBIGNIEW 
Tak, znajdę sobie kogoś innego . 

WERONIKA 
Jakąś inną dziwkę? 

ZBIGNIEW 
Jakąś inną dziwkę . 

SCENAXXIV 

W domu ZBIGNIEWA i EWY. W sypialni. EWA jest sama. Czeka. Siedzi tyłem do drzwi prowadzą
cych na korytarz. Po chwili na parterze słychać kroki. Ktoś rusza schodami na górę. Po chwili 
w drzwiach sypialni staje ADAM EWA go nie widzi. 



r I 

I I 
~ [ ~ 
Któregoś dnia powiedział do mnie: albo kariera, albo dziecko. Ja na to - podbijemy świat, 

1 
Nigdy nie byłem z kobietą. Puknę ją. 

'---- podbijemy Warszawę, a potem dziecko. Uda się wszystko pogodzić, zobaczysz. Pojechali- __ __,..___ __ 
śmy do Warszawy. Na rok. Znał ze studiów kilku reżyserów. Chodził na wódkę, z kim trzeba, - KRZYSZTOF 

--- wiedział, jak to się robi. Ten rok był jak trzysta lat. Bądź cierpliwy, mówiłam. Na pewno się ----- Ale ona jest stara. ~ 

--- uda. Zakazałam mu się do siebie zbliżać. Zaczekajmy, aż coś się zdarzy, cokolwiek. Dopie- ------
'---- ro wtedy otworzę się cała, szeroko. Bo mnie też to sporo kosztuje. Wytrzymajmy ten rok ADAM 
._ __ do końca, zanim wrócimy do domu. Przegrani i skacowani. Dzisiaj poznałam Wajdę. ··- Ale ma wszystko na miejscu. Pizdę, cycki. Była dobra dla ciebie, to i dla mnie się nada. Jak 
'---- Aja byłem na premierze w Powszechnym. Strasznie się upił. No ubzdryngolił się kompletnie. będzie dobrze, spróbuję z jakąś młodszą. 

Myślałam, że go zabiję. Taki z ciebie facet, że nie mogłeś zauekać? Powiedział- to dziecko 
--- --------ci wszystko wynagrodzi. Mylił się. Nie minął nawet rok. Nie wytrzymaliśmy nawet roku. EWA 

ADAM bez słowa podchodzi do EWY, wyciąga nóż, przykłada jej do gardła. 

--- ADAM 

Nie ... 

----...--- ADAM 
Obiecałeś mi.„ 

--- Słuchaj, kurwo. Ja nie jestem aktorem, więc nie wyjeżdżaj z tym gównem. Jak się od nie- ---
----- go nie odpierdolisz, to cię zarżnę. Siedziałem już dwa razy, posiedzę i trzeci. Za takie stare __ ___,....__ KRZYSZTOF nie odpowiada. 
,_ __ próchno dadzą mi pięć lat góra. Zrozumiałaś? 

EWA potwierdza. 

ADAM 
To dobrze. Drugiego ostrzeżenia nie będzie! 

ADAM 
To będzie twój prezent. Dla mnie od ciebie. Zamiast zaręczynowego pierścionka . 

- KRZYSZTOF 
Dobrze. 

'---- EWA jest przerażona, potwierdza każde słowo ADAMA. Ten po chwili chowa nóż. Scenie przy------- ADAM rozpina pasek od spodni. 
--- gląda się KRZYSZTOF, który przed chwilą wszedł do sypialni. 

KRZYSZTOF ---
Spierdalajmy stąd . ---

ADAM 
Spierdolimy, jak ją puknę. 

- -- KRZYSZTOF 
___ __, Daj spokój, wystraszyłeś ją i wystaray. 

ADAM 
To idzie młodość, szmato! ------
EWA 
Nie, proszę. 

------ KRZYSZTOF 
Zajebiście! 

t-----------L-------• 



ADAM ściąga slipki. 

EWA (krzyczy) 
Za chwilę będzie tu policja! 

KRZYSZTOF 
Zamknij mordę' Nie będzie tu nikogo, dobrze wiesz. Sama wybrałaś ten moment. 

KRZYSZTOF zmierza do wyjścia z sypialni. 

KRZYSZTOF 
Skoczę na dół, rozejrzę się za jakimś piwem. Zawsze coś mają w lodówce. 

--- ADAM 

Włącz jakąś muzę . 

KRZYSZTOF 
Ale oni tu mają chujową„. Ale nie, mam iPoda, podłączę go do wieży. 

ADAM się rozbiera. 

KRZYSZTOF 
Dasz sobie z nią radę? Uważaj, nie lubi pedałów. 

--- ADAM 
__ Super. Ja też nie lubię. 

KRZYSZTOF wychodzi z pomieszczenia, ADAM zaczyna się onanizować. Nie jest łatwo. 

ADAM 
No, dalej. Podnieć mnie. Złap się za cycki i zrób„aaaaa"! 

--- Z dołu słychać głośną muzykę, po chwili wraca KRZYSZTOF, podaje ADAMOWI puszkę piwa. 

-- ADAM 
Nie staje mi . 

• 

KRZYSZTOF 
Zrobić ci loda? 

ADAM 
Nie, bo wybzykam potem ciebie. Zaraz sobie złamię nadgarstek. 

KRZYSZTOF staje nad przerażoną EWĄ. 

KRZYSZTOF 
Pomóż koledze. Jesteś aktorką. Powiedz coś brzydkiego. Albo zagraj, jak się ruchasz. 

EWA nie reaguje. 

KRZYSZTOF 
No ja cię pierdolę, kto ci dal dyplom? 

ADAM zakłada slipki, jest bardzo rozczarowany, staje nad EWĄ i wylewa na nią piwo. 

ADAM 
Niedobrze mi. 

KRZYSZTOF 
Mówiłem ci, nie mieszaj. 

- - ADAM wybiega z sypialni, biegnie korytarze w dół, do wyjścia, EWA i KRZYSZTOF zostają --
sami. 

EWA 
Przyjdź do mnie. W piątek o dwudziestej. Będę czekała na ciebie. 

KRZYSZTOF patrzy na nią przez chwilę, po czym rusza w kierunku, w którym zniknął przyja
- ciel. 



SCENAXXV ---

Na korytarzu szpitala. ZBIGNIEW i EWA siedzą przed drzwiami izby przyjęć. Czekają na swoją 
--- kolej. EWA jest poturbowana, ZBIGNIEW obejmuje ją. 

.--- EWA 
--- Nie, tego mi nie opowiadałeś. 

ZBIGNIEW 
Opowiada/em. Opowiadałem ci wszystko. 

EWA 
O teczce nigdy. 

ZBIGNIEW 
Opowiadałem ci wszystkie historie. Jak robiliśmy tego Hessa w Opolu. I o teczce. I o spot
kaniu na dworcu. 

EWA 
O spotkaniu na dworcu tak. Ale nie o teczce. 

ZBIGNIEW 
Miałem taką teczkę. Właściwie neseser. Były w nim moje notatki, dyktafon, oficjalne 

--- dokumenty na temat śmierci Hessa. Bylem młodym dziennikarzem z teczką, próbującym -

I był to mój podstawowy rekwizyt w tym spektaklu, który nosiłem zawsze w garści. Łom 
siedział na widowni, tuż obok reżysera, przyglądał się próbie. Pod koniec wszedł na scenę 

_ __,, ___ i przechodząc obok mnie, spytał szeptem - czy to jest twoja teczka? 

EWA 
Co odpowiedziałeś? 

ZBIGNltW 
Nic. Nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć . Poszedłem do reżysera. Pytam: Zbyszek, 
o co chodzi? On na to, że ma ważniejsze sprawy i żebym nie zawracał mu głowy jednym 
rekwizytem. Po próbie poszedłem do hotelu, zaparzyłem kawę. W telewizji był jakiś 

mecz... 

EWA 
Pamiętasz jaki? 

ZBIGNIEW 
Towarzyski Polska-Egipt. Cztery do zera dla Egiptu. To była jesień dziewięćdziesiątego 

pierwszego. Cały czas mY.ślałem o tym, co mi powiedział, i nie potrafiłem dojść, o co mogło 
mu chodzić. Olśniło mnie dopiero po kilku godzinach. W środku nocy pobiegłem do teat
ru. Portier otworzył mi magazyn i resztę nocy spędziłem na scenie, otwierając i zamykając 
tę cholerną teczkę. Otwierając i zamykając. Przespałem się w garderobie, a na rannej próbie 

--- dociec, czy Rudolf Hess zmarł ze starości czy też został zamordowany w berlińskim więzie- -----

wróciliśmy do sceny z poprzedniego dnia . Łom jak zwykle siedział obok reżysera . Ze sceny 
nie widziałem, czy przygląda się nam czy śpi. W pewnej chwili Zbyszek zarządził przerwę. 
Łom wbiegł na scenę i podszedł do mnie, teraz to jest twoja teczka - szepnął. Teraz to twoja 
teczka. ---- niu Spandau. 

____ EWA 
A Łomnicki? 

ZBIGNIEW 
Był emerytowanym dziennikarzem śledczym, który posiadł tę wiedzę, ale nie chciał jej 
ujawnić. Prowadzi/ ze mną grę przez cały spektakl. Ta teczka miała taki uchwyt i otwierała 

-- się o tak, na boki. I otwierałem tę teczkę i zamykałem, wyjmując z niej różne dokumenty. -

Pauza. 

ZBIGNIEW 
Nigdy wcześnie ani później nie rozumiałem tak dobrze, dlaczego to robię . 

---



SCENAXXVI 

W sali w elegan(kiej restaura(ji. Wieczór. Przy stole ponownie MICHAŁ, OLA, ZBIGNIEW i EWA. 
Wszys(y w wieaorowy(h strojach. 

OLA 
Jesteśmy znów razem. 

ZBIGNIEW 
Dobrze. 

EWA 
Jeżeli tego chcesz. 

OLA 
Weźmiemy ślub. 

ZBIGNIEW 
Co było, to było. 

EWA 
Czas zapomnieć o tym, co było złe, i pójść dalej. 

- MICHAŁ 

Napisałem wiersz. 

ZBIGNIEW 
Czas na zgodę. 

EWA 
Wszystko to było dla waszego dobra. 

MICHAŁ 

Że jesteśmy razem. I chcemy być z wami. 

ZBIGNIEW 
Przeczytaj. 

EWA 
Tak, chcemy posłuchać. 

MICHAŁ 

Nie będę czytał z kartki. Mam go w głowie. 

MICHAŁ się podnosi. 

MICHAŁ 

Od tygodni śni mi się ogień. Ten sam, płonący bez przerwy. Wypełnia mnie całkowicie. 
Oddaję mu każdy centymetr swojego ciała. We śnie nie siedzę już na schodach naszego 
domu. Ten dom jest zburzony i spalony. Nie płonie już między nami maleńki ognik. Zgasł 
i nigdy nie roznieci się na nowo. Rozpaczałem przez wiele dni. Wypłakałem oczy. Aż przy
szedł do mnie czarny anioł i powiedział - podnieś się. Rozpal nowy ogień. Który zajmie 
ruiny twojego domu i będzie sięgał aż do nieba. A kiedy spali wszystko wokół, wtedy oddaj 
mu się, niech plonie w to_bie. Aż staniesz się pusty w środku. I nie będzie w tobie żadnych 
emocji, żadnych ludzkich uuuć, niczego. Nie będziesz już człowiekiem. Tak zrobiłem. Nie 
jestem człowiekiem . Jestem ogniem. Wszystko, czego dotknę, płonie . Jest zbrodnia, ale nie 
ma kary. Morderca przechadza się po scenie w szatach króla. Ale oto próba dobiega końca . --
Pukam do drzwi jego garderoby. On otwiera. Jest nagi. Mówię do niego. 

OLA 
Jesteście zmęczeni. Pora spać. Chodźcie, ułożę was do snu. 

MICHAŁ 

Chodźcie, ułożę was do snu. Nie powinnaś tego widzieć. Jak wszystko staje się ogniem. 

EWA 
Co on pierdoli? 



. ----
Mim At (do oLn 
Kocham cię . __ _,. __ _ 

ROBERT 
Oto historia, której koniec krwawy, o nędzy życia niech nam przypomina . 
Bez życia leży chłopiec prawy, bez życia - skłócona rodzina. 

"-Sięga po wielki nóż, wbija go w gardło OLI. ZBIGNIEW i EWA odskakują od stołu, MICHAŁ rani Szaleństw i niewierności finał tragedią okazał się srogą . 
·---- ZBIGNIEWA, po czym dobiega do EWY. -----J.-- - Cały aktorski ród zginął, niech będzie to dla was przestrogą. 

EWA 
~--- Pojebało cię? __ ..__ __ KURTYNA 

~--- MICHAŁ wbija nóż w brzuch EWY, ta upada na kolana. MICHAŁ trzyma w jednej ręce nóż, drugą __ _;..-
zanurza w jej ciele, po chwili stoi umazany krwią. 

EWA 
Zbyszek, pomóż mi„. 

EWA upada na podłogę, umiera. MICHAŁ odwraca się do ZBIGNIEWA. 

~-- MICHAŁ 

~--- Nie wołaj nikogo. 

ZBIGNIEW 
----

Zawołam, jak cię zabiję. 

I 

MICHAŁ i ZBIGNIEW walczą, ZBIGNIEW jest sprawniejszy, ale ranny. Po chwili jest już bardzo --~--
slaby. Zdąży zadać jednak MICHAŁOWI śmiertelne pchniecie. 

--- ZBIGNIEW 
____ ,,Teraz ma dosyć miejsca dusza moja, lea nie chce odejść oknami ni drzwiami. 
____ Tak jest gorące lato w mojej piersi, że me wnętrzności w proch się przemieniły. 

Jestem po prostu kształtem nakreślonym na pergaminie. Kurczę się w tym ogniu''. ----

Koniec 

W tekście wykorzystano następujące fragmenty dramatów Williama Shakespeare'a: 

MICHAŁ umiera pierwszy, po chwili także ZBIGNIEW oddaje ducha. Po chwili na scenę wkracza -- ~--- 1. Żywot i śmierć króla Jana, przekład Maciej Słomczyński , Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988 

--- ROBERT w stroju Guildensterna. --__.;.--- (49 wersów). 
2. Romeo i Julia, przekład Stanisław Barańczak, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów __ _ 

W drodze, Poznań 1992 (39 wersów). 





Dramatopi sarz, scenarzysta, reżyser fi lmowy i teatralny. Twórca wielokrotnie nagradza
nych filmów: Zabij ich wszystkich (1999), Głośniej od bomb (2001), W dół kolorowym wzgó
rzem (2004) i Doskonale popołudnie (2005). Autor scenańusza do fi lmu Witolda Adamka 
Poniedziałek (1998). Na scenie zadebiutował a utorską realizacją Made in Poland w Teatrze 
im. H. Modrzejewskiej w Legnicy (2004). Spektakl ten zdobył niemal wszystkie nagrody 
teatralne w Polsce, w tym Laur Konrada na VII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyser
skiej Interpretacje w Katowicach (2005), nag rodę marszałka województwa dolnoś ląsk iego 

(2005), Do ln ośląsk i Brylant Roku (2005), pierwszą nagrodę w XI Ogólnopolskim Konkursie 
Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współaesnej (2005), nagrodę jury IV Festiwalu Prapremier 
w Bydgoszczy (2005), nagrodę główną V Festiwalu Dramaturgii Współaesnej .Rzeaywi
stość przedstawiona" w Zabrzu (2005), nagrodę główną ( pub l iczności} XXXV Jeleniogórskich 
Spotkań Teatra lnych (2005) ay Grand Prix I Festiwalu Polskich Sztuk Wspólaesnych 
R@Port w Gdyni (2006). Made In Poland było też pierwszym przedstawieniem, które stacja 
TVP Kul tu ra transmitowała na żywo (20 IX 2005), a jego rea li zację uhonorowano Wie l ką 

Nagrodą I Międzynarodowego Festiwalu Twóraości Telewizyjnej Prix Visionica we Wrocła

wiu (2007). Kolejne spektakle Wojcieszka to: Cokolwiek się zdarzy, kocham się w TR War
szawa (2005), Darkroom wg Rujany Jeger w Teatrze Po lonia w Warszawie (2006), Osobi
sty Jezus w Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy (2006), Dwoje biednych Rumunów 
mówiących po polsku Doróty Masłowskiej w TR Warszawa (2006) i Ja jestem Zmartwych
wstaniem w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu (2007). Wojcieszek 
znany jest z tego, że z reguły wystawia własne teksty- wyjątkiem jest debiutancki dramat 
Masłows k i ej. Nawet jeżeli bierze się za adaptację ayjego ś utworu (Darkroom R. Jeger), 
pisze go po swojemu, prawie nic nie pozostawiając z oryginału . Jeszae nigdy zaden inny 
reżyser nie reżyserował jego dramatu. Jego utwory drukowane były w obu aęściach anto
logi i Romana Pawłowsk iego: Pokoleniu porno i Made in Poland. 
Zaśnij teraz w ogniu to pierwszy spektakl, który wrocławski twórca realizuje w swoim 
rodzinnym mieście. Wcześniej jednak, podczas li edycji EuroDramy, wyreżyserował 
w naszym teatrze czytanie sztuki Jarosława Kisielińskiego Władcy ognia (9 Xll 2004). Później 

jeszcze Bogdan Tosza przygotował tu czytan ie Darkroomu (20 Ili 2006). Tekst sztuki Zaśnij 
teraz w ogniu powstał na zamówienie Teatru Polskiego we Wrocławiu . Fragmenty dramatu 
zostały przedpremierowo przeczytane 5 VIII 2007 przez naszych aktorów podaas Festiwalu 
Filmu i Sztuki„Dwa Brzegi" w Kazimierzu Dolnym oraz retransmitowane tego samego wie
czoru na antenie TVP Kultura. 



Scenografka odi roku 1997 związana z Teatrem im. H. Modrzejewsk iej w Legnicy ( wcześniej : 

Centrum Sztuki-Teatr ()ramatyczny). Pierwsze prace w latach 90. XX wieku wykonała dla 
tarnowskiego Ośrodka Teatru „Warsztatowa" i Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie. Ta mże 
debiutowała na zawodowej scenie scenografią do Miasta wg Jana Bielatowia a ( reż. Jacek 
Głom~, 1992). Właśnie do przedstawień Głomba najczęściej projektuje scenografie albo 
adaptuje dla potrzeb teatru przestrzenie postindustrial ne czy zabytkowe. Najważni ejsze 

z tyfh (powstałych z reguły w Legnicy) inscenizacji to Mimika wg Wojóecha Bogusław

sl<iego (1993), Zdjęcia próbne Giennadija Mamllna (Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu, 
1994), Trzej muszkieterowie wg Alexa ndre'a Dumasa (1995), Pas;a Mieczysława Abramo
wicza (1995), Zły wg Leopolda Tyrmanda (1996), Don Kichot uleczony wg Mlguela de Cer
vantesa Saavedry (1997), Obywatel M - historyja Macieja Kowalewskiego (2002), Mersi, 
czyli przypadki Szypo wa wg Bułata Okudżawy (2002), Wschody i Zachody miasta Roberta 
Urbański ego (2003, również realizacja TV), Ryszard Ili Will iama Shakespeare'a (Teatr Pol
ski w Bydgoszczy, 2004), Szaweł R. Urbańskiego (2004), Operacja „Dunaj" R. Urbańsk i ego 

(2006), Otello W. Shakespeare' a (2006), Zabijanie Gomułki wg Jerzego Pilcha (Lubuski Teatr 
w Zielonej Górze, 2007) i łemko R. Urbańs kiego (2007). W jej bogatym dorobku znajdują 
się również scenografie do spektakli takich twórców, jak Robert Czechowski (m.in. Szkla
na menażeria Tennessee Willi amsa, Teatr im. C. Norwida w Jeleniej Górze, 1993; Papierowe 
kwiaty Egona Wolffa, Oś(odek Teatru Otwartego Kalambur we Wrocławi u, 1994; Jak wam 
się podoba W. Shakespeare'a, Legnica, 1995), Zygmunt Bielawski (Igraszki z diabłem Jana 
Ordy, 1993; Śluby panieńskie Aleksandra Fredry, 1995 - oba w Teat rze im. C. Norwida __ _ 
w Jelen iej Górze), Waldemar Krzystek (Zagraj to jeszcze raz Sam Woody 'ego Allena, Legni-
ca, 1996; telewizyjna wersja Ballady o Zakaczawiu K. Kopki, M. Kowalewskiego i J. Głom-

ba, 2002), K1zysztof Kopka (m.in. Kario/an W. Shakespeare'a, 1998; Hamlet, książę Danii 
W. Shakespeare'a, 2001 - oba w Legnicy), Paweł Kamza (m.in. Troja, moja miłośt wg Eury-
pidesa, 2001; Portowa opowieść wg W. Shakes peare' a, 2004 - oba w Legnicy), Anna Wie
czur-Bluszcz (m.in. Porucznik z lnishmore Marti na Mc Donagha, 2003; Mizantrop Moliere'a, 
2006 - oba w Legnicy), Michał S iegoayńsk i (Jak zjadłem psa Jewgienija Griszkowca, Leg
nica, 2004), P 1zemysław Wojcieszek (Mode in Poland, Osobisty Jezus, Ja jestem Zmartwych
wstaniem) czy Lecb Raczak (Plac Wolności L. Racza ka wg Antonia Tabucch iego, Legnica, 
2005). Sama przygotowała spektakl Sen Szekspira - dra matyzowany pokaz kostiu mów 
teatralnych (Legnica, 2003). Jej prace były wielokrotnie nagradzane (m.i n. Że l azn e Kurtyny 
za Hamleta, księcia Danii i Portową opowieść [2001, 2004], nagroda marszałka wojewódz
twa dolnośląskiego [2002], nagroda w XIII Ogólnopolskim Konkursie Na Wystawienie Pol
skiej! Sztuki Współczesnej za Osobistego Jezu50 i Zabijanie Gomułki [2007]) oraz prezentowa
ne na światowych wystawach scenografii teatra lnej. 

---



Nowe wcielenie kultowej, znanej na świecie grupy Something Like Elvis, założonej przed 
dekadą przez Bartka i Kubę Kapsów. Contemporary Noise Quintet również stworzyli Kuba 
Kapsa - eks-lider SLE, obecnie pianista - i jego brat Bartek Kapsa - były perkusista SLE. 
W zespole znaleźli się ponadto: Tomek Glazik - saksofon tenorowy i barytonowy, synteza
tor (Kult, Sing Sing Penelope i 4Syfon); Wojtek Jachna - trąbka, flugelhorn (Mordy, Dubska 
i Sing Sing Penelope); Paweł Urowski - kontrabas (Soul Esence, eks-basista thrashowo
deathmetalowych formacji DemoGorgon i Land of Anger). W tym składzie latem roku 2006 
odbywały się w Szubinie sesje nagraniowe do debiutanckiej płyty Pig lnside The Gentleman, 

która ukazała się 30 X 2806 nakładem wytwórni Electric Eye Records. Album ze brał znako
mite recenzje, a w plebiscycie słuchaczy Programu Ili Polskiego Radia został uznany za jedną 
z płyt roku. CNQjest grupą, które i' muzy~a znacznie odbiega od dokonań SLE- to połączenie 
jazzu, improwizacji i muzyki filmowej w nowoaesnym, autorskim wydaniu. Spektaklem 
Zaśnij teraz w ogniu CNQ debiutuje w teatrze. W przedstawieniach jednak Urowskiego 
i Glazika zastąpią basista Patryk Węcławek (w zespole od jesieni 2006, wcześniej Jaskinia, 
Prostata-Prostota, Osofskie Kwarki i Smoki, Maestro Trytony i Sing Sing Penelope) oraz gita
rzysta Kamil Pater (dołąaył do CNQ w listopadzie 2006). 

www.cnq.electriceye.pl 
www.myspace.com/cnquintet 



Choreograf i mim. Adept we Wrocławskim Teatrze Pantomimy w latach 1992-99 i 2003- 06. 
Debiutował jako nastolatek w dwóch przedstawieniach Henryka Tomaszewskiego w Teatrze 
im. A. Fredry w Gnieźnie: jako Elf i Dworzanin we Śnie nocy letniej Williama Shakespeare'a 
(1992) oraz jako Diabeł i Oprawca w Przypowieściach na motywach biblijnych (współre

żyseria Tomasz Szymański, 1993). We Wrocławskim Teatrze Pantomimy za g rał Lokaja 
w Kaprysie wg Gerharta Hauptmanna ( reż . H. Tomaszewski, 1995, również real izacja TV), 
Samca w Małpach Katarzyny i Aleksandra Sobiszewskich (reż. A. Sobiszewski, 2003), Ro
bota i Robota podręcznego w Science Fiction K. i A. Sob iszewskich (reż. A. Sobiszewskf, 
2004) oraz Członka bandy Billyboya w Nakręcanej pomarańczy wg Anthony'ego Burgessa 
(rez. Jan Klata, koprodukcja WTP z Wrocławskim Teatrem Współczesnym, 2005, również 
asystent reżysera) , a także znalazł si ę w obsadzie dwóch przedstawień A. Sobiszewskie
go wystawionych w ramach działającej przy WTP Sceny Ruchowo-Plastycznej WALIUM: 
Czarnej Babki (1999) i Parady Atrakcji, czyli umarli się nie myją (2000), jak i zrealizowanego 
razem z Jackiem Gęburą w ramach Alternatywnej Sceny Teatru Pantomimy spektaklu N0*2 
z cyklu Dialogi na ręce i nogi (2007). Gości n nie występował też jako Żebrak w Pietruszce Igo
ra Strawińskiego i Alexandre'a Benois (WTW, reż . Marcin Jarnuszkiewicz, 2000) i Reynafdo 
w H. wg Hamleta W. Shakespeare'a (Teatr Wybrzeże w Gdańsku, rez. J. Klata, 2004, rejestra
cja dla potrzeb TVP Kultu ra) oraz w Audiencji Ili Bogusława Sch aeffera (Teatr k2 we Wrocła

wiu, reż. Wojciech Ziemiański, 2000). Za grał ponadto Mima I w sztuce Tadeusza Różewicza 
Stara kobieta wysiaduje (Teatr Telewizji, reż. Filip Bajon, 1999), jak również ep izodycznie 
pojawił się w serialach Świat według Kiepskich i Fala zbrodni. Współp rac uje z wrocław
skim Teatrem Tańca Arka J. Gębury (udział w przedstawieniu N0•20 (2006)). Jest twórcą 
ruchu scenicznego do większości spektakli J. Klaty (Uśmiechu grejpruta J. Klaty [Teatr Polski 
we Wrocławiu, 2002), Rewizora Nikołaja Gogola [Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego 
w Wałbrzych u, 2003, również real fzacja TV], Lochów Watykanu wg Andre Gide'a [WTW, 
2004]. wspomnianego H., „.córki Fizdejki wg Witkacego [Wałbrzych , 2004], wspomnia
nej Nakręcanej pomarańczy, FantaSy wg Fantazego Juliusza Słowackieg o [Gdań sk, 2005]. 
Trzech stygmatów Pa/mera Eldritcha wg Phil ipa K. Dicka [Stary Teatr w Krakowie, 2006]. 
Weź, przestań J. Klaty [TR Warszawa, 2006], Ryszarda Ili W. Shakespeare'a [Schauspielhaus 
Graz, 2006]. Transferu! J. Klaty, Dunji Funke i Sebastiana Majewskiego [WTW, 2006] i Ore
stei Ajscł:lylosa [Stary Teatr w Krakowie, 2007]) oraz Artura Tyszkiewicza (Iwona, księżniczka 
Burgunda Witolda Gombrowicza [Wałbrzych, 2005, wyróżnienie za ruch sceniczny na XXXI 
Opolskich Konfrontacjach Teatralnych (2006)]. Krawiec Sławomira Mrożka [Teatr Polski 
w Poznaniu, 2006], Teremin Petra Zelenki [Teatr Współczesny w Warszawie, 2007] i Bal
kon Jeana Geneta [Wałbrzych, 2007)). Jako choreograf współpracował także z Małgorzatą 

Bogajewską, Krystyną Meissner, Grzegorzem Jarzyną, Piotrem Kruszczyńskim, Krzysztofem 
Boczkowskim i Przemysławem Wojcieszkiem. Laureat Złotej Iglicy w kategorii Tancerz mim 
(2004). 



Operator filmowy, absolwent Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 

Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzj (2003) . Jako dziecko wystąpił w fi lmie Janusza 
Kijowskiego Stan strachu (1989). Autor zdjęć do fil mów krótkometrażowych (m. in. Moje 
miejsce Leszka Dawida - nagroda operatorska na Światowym Festiwalu Filmów Studenckich 
„Young Cinema Art" w Warszawie, 2006; Podróż Dariusza Glazera, 2006). Operator 
kamery przy filmach Doskonale popołudnie Przemysława Wojcieszka (2005) i Chłopiec 
na galopującym koniu Adama Guzińskiego (2006), serialu Okazja i spektaklu Teatru Telewizji 
Król Edyp Sofoklesa (reż . Gustaw Holoubek, 2005). W teatrze zadebiutował, ustaw i ając 

światło do przedstawienia Ja jestem Zmartwychwstaniem P. Wojcieszka w reżyseri i autora 
(Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu , 2007). 





Studentka czwartego roku Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
we Wrocławiu. W Teatrze Polskim we Wrocławiu zagrała już Drugą Prostytutkę, Drugą Córkę 
i Pierwszą Wiejską Dziewczynkę w Don Juan wraca z wojny Ódóna von Ho~vatha (reż. Gadi 
Roll, 2007). Laureatka n!X Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (2004). W latach 
szkolnyc~ brała udział w przedstawieniach Teatru NSA (Nowosądecka Scena Amatora) oraz 
Teatru Robotniczego im. B. Barbackiego w Nowym Sączu, wszystkich wyreżyserowanych 
przez Janusza Michalika: Serenadzie Sławomira Mrożka (jako Blond, 2002, NSA), Nowych 
szatach króla wg Hansa Christiana Andersena (jako Janek, 2002, TR), Poza rzeczywistością 
wg tekstów Witkacego (2003, NSA) czy Przygodach rozbójnika Rumcajsa Vaclava ćtvrtka 
(jako Słoneczko, 2003, TR). Jej dorobek uzupełnia serial Biuro kryminalne. 



Absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu 
(1982; dyplom 1983). W roku 1991 zdał egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatycz-
nych. W Teatrze Polskim we Wrocławiu od sezonu 2005/06. Zagrał tu Pułkownika i Pisarza 
w Pustyni Tankreda Dorsta (reż. Witt-Michałowski , 2005). Józefa Rybka we Wszystkim Zyg-
muntom między oczy!!! wg powieści Czwarte niebo Mariusza Sieniewicza (reż. Marek Fiedor, 
2006; nagroda aktorska na V Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy, 2006; nagroda marszałka 
województwa dolnośląskiego za najlepszą rolę męską w teatrach Dolnego Śląska, Między-
narodowy Dzień Teatru, 2007) i Wierszynina w spektaklu ONfwg Trzech sióstr Antona Cze-
chowa (reż. Monika Pęcikiewicz, 2006) oraz zrobił zastępstwa w rolach Innego w Woyzecku 
Georga BUchnera (reż. Grażyna Kania, 2004) i Wilhelma Foldala w Johnie Gabrielu Borkmanie 
Henrika Ibsena (reż. Grzegorz Wiśniewski, 2005) . Wcześniej grał w Opolskim Teatrze Lalki 
i Aktora im. A. Smolki (1981-1985; m.in. Żelazny chłopiec Jordana Radiczkowa, reż. Wło-

dzimierz Fełenczak , 1981 [nagroda aktorska na V Międzynarodowym Festiwalu Bułgarskich 
Sztuk Lalkowych w Warnie, 1981]; Przygody pingwina Pik-Paka wg Adama Bahdaja, reż . 

W. Fełenczak, 1982 [również realizacja TV]), Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu (1985-
-1992; m.in. monodram Firma portretowa. O zaniku uczuć metafizycznych wg Witkacego, 
reż. Andrzej Pawłowski, 1988 [nagroda na XXlll Ogólnopolskim Festi.walu Teatrów Jednego 
Aktora w Toruniu, 1989]; Freuda teoria snów Antoniego Cwojdzińskiego, reż. Anna Kulesa 
[Augustynowicz], 1989; Wariat i zakon n nica [wersja li] Witkacego, reż. Maciej Korwin, 1990; 
Jan Maciej Karol Wścieklica Witkacego, reż . Szczepan Szczykno, 1990; Hess nie żyje Howarda 
Brentana, reż . Zbigniew Brzoza, 1991), Teatrze Współczesnym we Wrocławiu (1993-1994, 
m.in. Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pmlskim, reż. Piotr Cieplak, 1993, również 
realizacja TV), Teatrze im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu {1995-1996 i 2001-2005; m.in. 
Sen nocy letniej W. Shakespeare'a, reż. Krzysztof Kopka, 2001; Rewizor Nikołaja Gogola, reż. 

Jan Klata, 2003, również realizacja TV; Czyż nie dobija się koni? wg Horace'a McCoya, reż . 

Maja Kleczewska, 2003; ... córka Fizdejki wg Witkacego, reż. J. Kliata, 2004 - za rolę Fizdejki 
w tym ostatnim spektaklu nagrodzono go na XXX Opolskich Konfrnntacjach Teatralnych, 
2005, oraz wyróżniono na XLV Kaliskich Spotkaniach1 Teatralnych, 2005, i w I Ogólnopol-
skim Konkursie Na Teat1alną Inscenizację Dawnych Dzieł literatury foropejskiej, 2006) oraz 

- w Teatrze Współczesnym w Szczecinie (2004-2005; Samobójca Nikołaja Erdmana, reż. 

A. Augustynowicz, 2005). Współpracował też z Teatrem im. H. Modrzejewskiej w Legni-
cy, Teatrem Rozrywki w Chorzowie i Teatrem Nowym w Po·znaniu. Ostatnio występuje 
w Transferze! J. Klaty, Dunji Funke i Sebastiana Majewskiego we Wrocławskim Teatrze 
Współczesnym {reż . J. Klata, 2006) i w Mordzie w domu lpatiewa Macieja Masztalskiego 
we wrocławskiej Grupie Artystyunej Ad Spectatores Pod Wezwaniem Calderóna { reż . 

M. Masztalski, 2007). Wyreżyserował cztery spektakle. W roku 1997 wspólnie z Da1iuszem 
Skowrońskim założył w Opolu Teatr Nie-Wielki Pompon z Bąblem. Odznaczony jako Zasłu----
żony działacz kultury (2004). 



Absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie (2000). W latach 
2002-2004 aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, później (2004- 2006) Teatru Wybrzeże 
w Gdańsku, a od sezonu 2006/07 ponownie w Teatrze Polskim. Jego role na naszej scenie 
to m.in. Piotr Trofimow w Wiśniowym sadzie Antona Czechowa {reż. Paweł Miśkiewicz, 

2001), Kleszcz w Azylu wg Na dnie Maksima Gorkiego (reż . Krystian Lupa, 2003), Gość 
w Mary Stuart Wolfganga Hildesheimera (reż. Remigiusz Brzyk, 2003), Konrad w Dzia
dach. Ekshumacji Pawia Demi1skiego (reż. Monika Strzępka, 2007) i tytułowa postać w Don 
Juan wraca z wojny Odona von Horvatha {reż. Gadi RoU, 2007). Do Gdańska wyjechał grać 
Hamleta w H. wg Williama Shakespeare'a (reż. Jan Klata, 2004, rejestracja dla potrzeb TVP 
Kultura). Wystąpił tam również jako Miody mężczyzna w Helmuciku Ingmara Villqista {reż. 
I. Villqist, 2004, również realizacja TV), Santiago Nasar w Kronice zapowiedzianej śmierci 
Davida Lindemanna wg Gabriela Garcii Marqueza {reż . Wojtek Klemm, 2005), Jasiek 
w Weselu Stanisława Wyspiańskiego (reż. Rudolf Zioło, 2005), Jan w Fanta$y wg Fantazego 
Juliusza Słowackiego {reż. J. Klata, 2005) i Demetriusz w Tytusie Andronikusie 
W. Shakespeare'a (reż. Monika Pęcikiewicz, 2006) . W warszawskim Teatrze Montownia 
zagrał Podsrockiego w Trqns-Atlantyku Witolda Gombrowicza {reż. Waldemar Śmigasiewicz, 
2000), w gdyńskim Teatm Miejskim Merkucja w Romeo i Julii W. Shakespeare' a (reż. Julia 
Wernio, 2002), we Wrocławskim Teatrze Współczesnym Lafcadia VI u i ki w Lochach Watykanu 
wg Andre Gide' a (reż. J. Klata, 2004), a w TR Warszawa Bonusa w Wet, przestań J. Klaty (reż. 
J. Klata, 2006) . Wystąpi/ w takich spektaklach Teatru Telewizji, jak Lalek Zbigniewa Herberta 
(reż. Zbigniew Zapasiewicz, 1999) i Przylądek Czterech Wiatrów Lucy Maud Montgomery 
(reż . Agnieszka Glińska, 1999). Zagrał ponadto w nieukończonym filmie Agnieszki Holland 
i Kasi Adamik Prawdziwa historia Jury Janosika i Tomasza Uhorczika (2004), a także w Cie
le Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza (2003), kilku serialach telewizyjnych 
(Dom [ostatnia seria], Marszałek Piłsudski, Marzenia do spełnienia, Pensjonat pod różą, Fala 
zbrodni, Magiczne drzewo) oraz krótkometrażowym dokumencie Petra Aleksowskiego Cały 
Gdańsk jest sceną (2005). 



Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi (2005) . Jeszcze jako student wystąpił w rolach epizodycznych w Dożywo
ciu Aleksandra Fredry w Teatrze Nowym w Łodz i (reż. Szczepan Szczykno, 2003). Po szkole 
został w sezonie 2005/06 etatowym aktorem w Teatrze im. S. Jaraaa w Łodz i , gdzie zagrał 
m.in. Doktora Eugeniusza Lwowa w Iwanowie Antona Czechowa (reż. Paweł Łysak , 2006) 
i Edwarda Searganta w Prześwicie Davida Hare'a (reż. Jacek Orłowsk i , 2006). Pojaw ił s ię 

także na ekranach telewizyjnych w serialu M jak miłość. Z ról filmowych warto wspomnieć 
występ w Odzie do radości - w części Morze, reżyserowanej przez Macieja Migasa (2005), jak 
również w Teraz ja Anny Jadowskiej (2004). Od września 2006 roku w zespole artystycznym 
Teatru Polskiego we Wrocławiu, gdzie zagrał Nica w Terrordromie Breslau wg Tima Staffela 
(reż. Wiktor Rubin, 2006) . 



Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu 

(2004). Od tego czasu należy do zespołu Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zagrała tu Martę 
w Między Mariusza B ielińskiego (reż . Ula Kijak, EuroDrama 2004), Laurę w spektaklu mit: 
kordian wg Juliusza Słowackiego (reż . Maciej Sobocińsk i, 2005), Fridę w Johnie Gabrielu 
Borkmanie Henrika Ibsena (reż. Grzegorz Wiśniewski , 2005), Mim i w PustyniTankreda Dor
sta (reż. Witt-M i chałowski, 2005), Małgorzałkę we Wszystkim Zygmuntom między oay!!! 
wg powieści Czwarte niebo Mariusza Sieniewicza (reż. Marek Fiedor, 2006), Nataszę w spek
taklu ONE wg Trzech sióstr Antona Czechowa (reż . Monika Pęcikiewiu, 2006) oraz Służącą, 
Blondynkę, Kelnerkę, Trzecią Damę i Drugą Wiejską Dziewaynkę w Don Juan wraca z woj
ny Ódiina von Horvatha (reż. Gadi Roll, 2007), a także zro biła za stępstwo w roli Daszeń ki 
w Wiśniowym sadzie A. Czechowa (reż. Paweł Miśkiewia, 2001) . Jednym z jej spektakli 
dyplomowych były Zabawy na podwórku wg Biljany Srbljanovi ć, Mic hała Walczaka i Edny 
Mazyi (reż. P. Miśkiewiu, 2003) - trzecia, tytułowa aęść tego spektaklu została w roku 
2004 przeniesiona na scenę Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu 
oraz do Teatru Telewizji i przyniosła młodej aktorce Grand Prix jury młodzieżowego na XLIV 
Kaliskich Spotkaniach Teatralnych (2004), nagrodę ministra kultury na XXII Festiwalu Szkół 
Teatralnych w Łodzi (2004) oraz Nagrodę im. M. Napiórkowskiej (Wroctawskie Towarzystwo 
Miłośników Teatru, 2004). Od 2001 roku Anna Ilczuk współp rac uje z Grupą A rtystycz ną 

Ad Spectatores Pod Wezwan iem Calderóna we Wrocławiu - zagrała tam w tak ich spekta
kl'ach, jak Rzecz o życiu (reż. Maciej Masztalski, 2001 ), Tragedia księżnej Amalfi Johna Web
stera (reż. M. Masztalski, 2002), Pułkownik Ptak Christa Bojaewa ( reż. Krzysztof Kopka, 
2002), Trupi synod Carla Reinera (reż . M. Masztalski, 2002), Martwe uszy Łaszy Bugadze
go (reż. K. Kopka, 2003), Moje drama.„ Jana Ktosia ( reż. M. Masztalski, 2003), Wrocławski 

pociąg widm K. Kopki (reż. K. Kopka, 2004), Danse macabre wg Umberto Eco i Juliana Tuwi
ma (rei . M. Masztalski, 2004), O-płatek M. Masztalskiego (rei. M. Masztalski, 2005), Linia 
Wrocław-Rzym (reż. M. Masztalski, 2006), Nie kop mi grobu wg Roberta E. Howarda i Witka
cego (reż. M. Masztalski, 2006), Mord w domu lpatiewa M. Masztalskiego (reż. M. Masztal
ski, 2007) czy 7672 K. Kopki, Jeleny Grieminy i Rusłana Malikowa (koprodukcja z moskiew
skim Teatrem.doc, reż. K. Kopka, 2007). Tamże również w roku 2003 zadebiutowała jako 
reżyserka przedstawieniem Bez uu/ości Clare Mclntyre. Kolejne spektakle w jej reżyserii 

to Mr Me!ancholy Matta Camerona (2004) i Wielkie żarcie Aleksandra Wartanowa (2005) . 
Zagrała też Vicki Smith w Mayday 2 Raya Cooneya we Wrocławskim Teatrze Komedia ( reż_ 

Marcin Sławińs ki, 2004). Jej dorobek uzupełniają ro le w Teatrze Telewizji - w spektaklach 
Obrona Stanisława Kuźnika (reż . Mirosław Bark, 2003) i Podróż do wnętrza pokoju M ichała 

Walczaka ( reż. P.-Miśkiewi(z, 2004). Wystąpiła ponadto w fi lmach O czym są moje oczy (reż. 

Piotr Matwiejczyk, 2004) i Droga Molly (reż . Emily Atef, 2005) oraz w serialach telewizyj
nych (m.in. Pierwsza miłość, Fala zbrodni, Klinika samotnych serc, Warto kochac'). 



Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyźszej Szkoły Teatralnej we Wrodawiu 
(2007). Od grudnia 2006 roku w zespole artystyanym Teatru Polskiego we Wrocławi u . 
Na naszej scen ie zagrała Chórzystkę 2 w Dziadach. Ekshumacji Pawła Demirskiego (reż . 

Monika Strzępka , 2007) oraz Drugą Subretkę, Pie lęgniarkę, Drugą Damę I Szatynkę w Don 
Juan wraca z wo1ny Odon von Horvatha (reż. Ga di Roll, 2007). W trakcie studiów wystą
piła ponadto jako Czeladniaka I i Dziwka Bosa w Szewczynach wg Szewców Witkacego 
w Centrum Sztuki lmpart we Wrocławiu (reż . Sta n i sław Melski, 2005). Jej dorobek uzupeł
nia serial Pierwsza miłość. 



Aktor musi mieć dziecięcą akceptację siebie, by móc wyjść na scenę, stanąć przed kamerą. 
'---·· Inaczej skazany jest na porażkę. Tylko dziecko nie zna samokontroli, działa intuicją. Dorosłość 

to już kombinatorstwo. 

Aktorstwo daje iluzję bycia drugim człowiekiem. Czasami bywa interesująco. Ale wymaga 
poświęcenia i pozostawia ślad w psychice. 

Bardziej interesuje mnie dochodzenie do roli, tworzenie, niż potem -od ~ewnego momentu 
- granie. 

Rola nie wyzwala we mnie pokusy pozostania na dłużej w cudzej skórze. Może nie trafiłam 
na taką, by chcieć zostać choć na chwilę. 

Sztuką jest w każdej rnli pokazać nową twarz. U nas jest to rzadkie. Aktorzy często pmz całe 
życie grają tę samą rolę, wypowiadając inny tekst. 

Rola powinna aktora prowadzić - nie aktor rolę. Wówczas to postać działa, myśli, zajmuje 
bezwiednie sytuacje. Trzeba umieć zapomnieć o sobie. Nie zawsze jest to możliwe, nie 

--- zawsze się udaje. 

Aktor często jest pozostawiony sam sobie. 

Nagrody nie czynią aktora większym. Jeżeli ich nie otrzymuje, to to w niuym nie pomniejsza 
tego, co robi. W równym stopniu dotyuy recenzji. 

Mamy jedynie wyobrażenie siebie. Rzeczywistość bywa bolesna. 



Studentka trzeciego roku Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
we Wrocławiu . Waeś niej zagrała Tenar/Arhę w Kapłance Grobowców Atuanu - adaptacji 
prozy Ursuli K. Le Guin w amatorskim Młodzieżowym Teatrze Żaluzja w Słups ku (reż. Bożena 
Borek, 2001). Jest jedną z trzech osób z WA PWST we Wrocław iu, które wraz. z przyszłymi 
aktorami z Węg i er, Czech, Słowacj i i Stanów Zjednoaonych b iorą udział w międzynarodo 

wej inscenizacji Snu nocy letniej Williama Shakespeare' a, przygotowanej przez słowackiego 
reżysera Róberta Csontosa (2007). Zagrała też w Rysiu Stan i s ława Tyma (2007) oraz w dru
giej serii serialu Pitbull. Laureatka li nagrody XVI Festiwalu Piosenki Francuskiej w Starogar
dzie Gdańskim (2003) 



Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (2005) . 
Od września 2005 roku aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wcześniej zagra ł w Makbe
cie Williama Shakespeare'a w reż. Waldemara Śmigasiewicza (Tea tr Bagatela w Krakowie, 
2000). Jednym z jego spektakli dyplomowych byli Pragmatyści Witkacego w reż . Marcina 
Wierzchowskiego - środkowa aęść tryptyku w ramach międzynarodowego projektu Podróż 
Edgara Wałpora. Człowiek z walizkami (2004). Jego dotychczasowe role w Teatrze Po lskim 
to: Idiota w Woyzecku Georga BUchnera (reż. Grażyna Kania, 2004), Laperrine i Fotograf 
w Pustyni Tankreda Dorsta ( reż. Witt- Michałowski , 2005), Zygmunt Drzeźniak we Wszystkim 
Zygmuntom między ouylfl wg powieści Czwarte niebo Mariusza Sieniewicra (reż. Marek Fie
dor, 2006) i Lars w Terrordromie Breslau wg Tima Staffela (reż . Wiktor Rubin, 2006). 



Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (2003). 
Grał dotąd m.in. w: Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasi ńskiego w Starym Teatrze w Krako
wie (rei. Krzysztof Nazar, 2000), Romea w Romeo i Juli/Williama Shakespeare'a w Teatrze 
Powszechnym w Radomiu (rei Adam Sroka, 2001 ), Adama w Kształcie rzeczy Neila LaBute'a 
w Teatrze Powszechnym w Warmwie (rez. Grzegorz Wiśniewsk i , 2002), Henryka w Ślubie 
Witolda Gombrowlaa w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu ( reż. Jacek Bunsch, 2004), Jarka 
w Remix: Mendoza i Ki/I Bill Holly Philips - niezależnym projekcie w ramach Gdańskiego Sty
pendium Teatralnego, wyprodukowanym przez Teatr Miniatura w Gdańsku i Nadbałtyckie 
Centrum Kultury (granym na terenie Stoani Gdańskiej; rei. Jan Dowjat, 2004), tytułową 
rolę w Hamlecie Williama Shakespeare'a w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu (reż. Bartłomiej 
Wyszomirski, 2005), tytułową rolę w Księdzu Marku Juliusza Słowackiego w Starym Teatrze 
w Krakowie (reż. Michał Zadara, 2005) i Dziennikarza w Weselu Stanisława Wyspiańsk iego 

w Teatrze STU w Krakowie ( reż . M. Zadara, 2006) oraz w filmach. m.in. w Wieży Agnieszki 
Trzos (2005) i w offowej krótkometrażówce M. Zadary Marecki (2005) Od wrześn ia roku 
2006 jest w zespole art~styanym Teatru Polskiego we Wrocławiu - zagrał tu Toma w Terror
dromie Breslau wg Tima Staffela (reż . Wiktor Rubin, 2006). 
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