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JOAN NA SZCZEPKOWSKA 
KRZYSZTOF GOSZTYŁA 
WIESŁAW KOMASA 

DAN I EL OLBRYCHSKI 
ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 

AGATA SZYMCZEWSKA 
(skrzypce) 

Trio wiolonczełowe 
ANDRZEJA WRÓBLA 

Aranżacja całości 
KRYSTYNA GUCEWICZ 

Muzyka wieczoru 

JOHANN S. BACH 
Sarabanda z 11 Partity d-moll BWV ioo4 

Gawot z 111 Partity E-dur BWV 1006 

Preludium z V Suity c-moll BWV 1011 

Arioso z Koncertu f-moll BWV 1056 

EDWARD ELGAR 
Salut d'amour 

MANUEL PONCE 
Estrellita 

ALFREDO PIATII 
Serenada 

ALEXAN DRO STRADELLA 
Aria di chiesa 

Modlitwa Pana Cogito - podróżnika 
Panie 

dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny 

a także za to że pozwoliłeś mi w niewyczerpanej dobroci Twojej 
być w miejscach które nie były miejscami mojej codziennej udręki 

- że nocą w Tarquinii leżałem na placu przy studni i spiż rozkołysany 
obwieszczał z wieży Twój gniew lub wybaczenie 

a mały osioł na wyspie Korkyra śpiewał mi ze swoich niepojętych 
miechów płuc melancholię krajobrazu 

i w brzydkim mieście Manchester odkryłem 1ludzi dobrych i rozumnych 

natura powtarzała swoje mądre tautologie: 
las był lasem morze morzem skała skałą 

gwiazdy krążyły i było jak być powinno - /avis omnia plena 

- wybacz - że myślałem tylko o sobie gdy życie innych okrutnie 
nieodwracalne krążyło wokół mn.ie jak wielki astrologiczny zegar 
u świętego Piotra w Beauvais 

że byłem leniwy roztargniony zbyt ostrożny w labiryntach i grotach 

a także wybacz że nie walczyłem jak lord Byron o szczęście ludów 
podbitych i oglądałem tylko wschody księżyca i muzea 

- dz iękuję Ci że dzieła stworzone ku chwale Twojej udzieliły mi cząstki 
swojej tajemnicy i w wielkiej zarozumiałości pomyślałem że Duccio van 
Eyck Bellini malowali także dla mnie 



a także Akropol którego nigdy nie zrozumiałem do końca cierpliwie 
odkrywał przede mną okaleczone c i ało 

- proszę Cię żebyś wynagrodził siwego staruszka który nieproszony 
przyniósł mi owoce ze swego ogrodu na spalonej słońcem ojczystej 
wyspie syna Laertesa 

a także Miss Helen z mglistej wysepki Muli na Hebrydach za to 
że przyjęła mnie po grecku i prosiła żeby w nocy zostawić w oknie 
wychodzącym na Holy lona zapaloną lampę aby światła ziemi 
pozdrawiały się 

a także tych wszystkich którzy wskazywali mi drogę 
i mówili kato kyrie kato 

i żebyś miał w swej opiece Mamę ze Spoleto Spiridiona z Paxos dobrego 
studenta z Berlina który wybawił mnie z opresji a potem nieoczekiwanie 
spotkany w Arizonie wiózł mnie do Wielkiego Kanionu który jest jak sto 
tysięcy katedr zwróconych głową w dół 

- pozwól o Panie abym nie myś la ł o moich wodnistookich szarych 
niemądrych prześladowcach kiedy słońce schodzi w Morze Jońsk ie 

prawdziwie nieopisane 

żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia 

a nade wszystko żebym był pokorny to znaczy ten który pragnie źródła 

dziękuję Ci Panie że stworzyłeś świat piękny i różny 

a jeśli to Twoje uwodzenie jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia 

AKTORZY 
czytają wiersze 
ZBIGNIEWA HERBERTA 

Do Ryszarda Krynickiego - list 
Niewiele zostanie Ryszardzie naprawdę niewiele 
z poezji tego szalonego wieku 

·::·::-.": 
Zasypiamy na słowach budzimy się w słowach 

Pan Cogito biada nad małością snów 
I sny maleją 
gdzie są te senne orszaki naszych babek i dziadków 

W mieście 
W mieście kresowym do którego nie wrócę jest 

Mój ojciec 
Mój ojciec bardzo lubił France'a 

Babcia 
Moja przenajświętsza babcia w długiej obcisłej sukni 

Dziadek 
Był dobry. Kochał kanarki, dzieci i długie msze. 

Mama 
Myślałem: nigdy się nie zmieni zawsze będzie czekała 

Wróżenie 
Wszystkie linie zagłębiają się w dolinie dłoni 

N i gdy o tobie 
Nigdy o tobie nie ośmielam się mówić ogromne niebo 

Miejsce 
Wróciłem tam po latach może nazbyt syty 

Próba opisu 
Naprzód opiszę siebie zaczynając od głowy 

O dwu nogach Pana Cogito 
Lewa noga normalna rzekłbyś optymistyczna 

Chciałbym opisać 
Chciałbym opisać najprostsze wzruszenie radość lub smutek 

Przypowieść 
Poeta naśladuje glosy ptaków 

Epizod 
Idziemy nad morzem trzymając mocno w rękach 
dwa końce starożytnego dialogu 

Jedwab duszy 
Nigdy nie mówiłem z nią ani o miłości ani o śmierci 

Różowe ucho 
Myślałem znam ją przecież dobrze 

Czułość 
Cóż ja z tobą czułości w końcu począć mam 

Skrzypce 
Skrzypce są nagie. Mają chude ramionka 



Księżyc 
Nie rozumiem, jak można pisać wiersze o księżycu 

Guzik 
Najładniejsze bajki są o tym, że byliśmy mali 

Las 
Ścieżka biegnie boso do lasu 

Kot 
Jest cały czarny, lecz ogon ma elektryczny 

Krasnoludki 
Krasnoludki rosną w lesie 

Księżniczka 
Księżniczka najbardziej lubi leżeć 

Kura 
Kura jest najlepszym przykładem 

Potęga smaku 
To wcale nie wymagało wielkiego charakteru 

Ze szczytu schodów 
Oczywiście ci którzy stoją na szczycie schodów oni wiedzą 

Sprawozdanie z raju 
W raju tydzień pracy trwa trzydzieści godzin 

Przesłuchanie anioła 
Kiedy staje przed nami w cieniu podejrzenia 

Zaświaty Pana Cogito 
Nie wszystko zdaniem Pana Cogito z perspektywy tego świata 

Dojrzałość 
Dobre jest to co minęło dobre jest to co nadchodzi 

Struna 
Ptaki zostawiają w gnieździe swoje cienie 

Napis 
Patrzysz na moje ręce są słabe - mówisz 

Brewiarz 
Panie, wiem że dni moje są policzone 

Przypowieść o królu Midasie 
Nareszcie złote jelenie spokojnie śpią na polanach 

Podróż do Krakowa 
Jak tylko pociąg ruszy! zaczął wysoki brunet i tak mówi 

Tren Fortynbrasa 
Teraz kiedy zostaliśmy sami możemy porozmawiać książę 
jak mężczyzna z mężczyzną 

Pan Cogito. Aktualna pozycja duszy 
Od pewnego czasu Pan Cogito nosi duszę na ramieniu 

Brewiarz 
Panie, dzięki ci składam za cały ten kram życia 

Ballada o tym, że nie giniemy 
Którzy o świcie wypłynęli ale już nigdy nie powrócą 
na fali ślad swój zostawili 

Testament 
Zapisuję czterem żywiołom to co miałem na niedługie władanie 

Podróż 
Jeżeli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa 

Co myśli Pan Cogito o piekle 

Najniższy krąg piekła. Wbrew po
wszechnej opinii nie zamieszkują go 
ani despoci, ani matkobó/·cy, ani tak
że ci, którzr chodzą za cia em innych. 
Jest to azy artystów pełen luster, in
strumentów i obrazów. Na pierwszy 
rzut oka najbardziej komfortowy od
dział infernalny, bez smoły, ognia i tor
tur fizycznych. 

Cały rok odbywają się tu konkursy, 
festiwale i koncerty. Nie ma pełni se
zonu. Pełnia jest permanentna i nie
mal absolutna. Co kwartał powstają 
nowe kierunki i nic, jak się zdaje, nie 
jest w stanie zahamować tryumfalne
go pochodu awangardy. 

Belzebub kocha sztukę. Chełpi się, 
że jego chóry, jego poeci i jego malarze 
przewyższają już prawie niebieskich. 
Kto ma lepszą sztukę, ma lepszy rząd 
- to jasne. Niedługo będą s!ę mogli 
zmierzyć na Festiwalu Dwu Swiatów. 
I wtedy zobaczymy, co zostanie z Dan
tego, Fra Angelico i Bacha. 

Belzebub popiera sztukę. Zapew
nia swym artystom spokój, dobre wy
żywienie i absolutną izolację od pie
kielnego życia. 
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