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Dwaj przyjaciele, Serwacy Łagoda 

i Marcin Pakuła , dali sobie nawzajem 
verbum nobile - słowo szlacheckie, 
że dzieci ich pobiorą się , gdy do
rosną. Oboje młodzi wzrastali , nie 
znając się zupełnie , raz jednak syn 
Marcina, Michał , przejeżdżając blisko 
dworku Serwacego wypadł z bryczki 
i dotkliwie się poranił. Serwacy przyjął 
go pod swój dach, a jego córka Zuzia 
pielęgnowała młodzieńca w chorobie. 
Nie wiedziała kim jest, ponieważ Mi
chał nie chciał , aby doszła do ojca 
wieść o wypadku i przedstawił się 

jako Stanisław. Młodzi pokochali się 

(aria Zakaż, niech ożywcze sionko) , 
jednak Serwacy, usłyszawszy ich 
miłosne wyznania oświad cza, że „z 
afektów tych nie będzie nic", gdyż 

na przeszkodzie stoi verbum nobile 
dane n iegdyś przyjacielowi. Oboje 
zakochani wpadają w rozpacz, a roz
drażniony ich oporem, daje Serwacy 
drugie verbum nobile: Zuzia nigdy nie 
zostanie żoną Stanisława. 

Przybywa Marcin Pakula, przedsta
wia s ię Zuzi i, pamiętając, że dziś 

właśnie przypadająjej imieniny, obie
cuje osobliwy prezent - swego syna 
(oracja Dam ci ptaszka, jakich mało). 
Serwacy serdecznie wita przyjacie
la, usłyszawszy jednak, że Marcin 
przybył specjalnie po to, by potwier
dzić zaręczyny swego syna z Zuzią, 

posępnieje . Chciałby przec i eż , aby 
córka była szczęśliwa, stara się więc 
odwlec moment zaręczyn . Dotkn i ęty 

Stanisław Moniuszko VERBUM NOBILE 

STRESZCZENIE I SYNOPSIS 

Two friends, Serwacy Łagoda and 
Marcin Pakuła , once gave each other 
verbum nobile • the word of a noble
man - that their children would marry 
when they carne of age. The children 
have grown up never meeting each 
other, but one day Marcin's son Michał 
is driving close to Serwacy's manor 
and falls from his carriage, injuring 
himself quite badly. Serwacy takes him 
in and his daughter Zuzia nurses the 
young man. She doesn't know who he 
is because Michał doesn't want news 
of his accident to reach his father and 
has introduced himself as Stanisław. 
The young people fali in love (aria: 
"Zakaż , niech ożywcze słonko"} , but 
when Serwacy hears the ir declara
tions of love, he says "nothing will 

come of these affections", because 
standing in the way is the verbum 
nobile he once gave his friend. The 
young lovers are in despair; irritated 
by their opposition, Serwacy gives an
other verbum nobile: Zuzia will never 
be Stanislaw's wife. 

Marcin Pakula arrives; he introduces 
himself to Zuzia and, remembering 
thai this is her name-day, he promises 
her a special gifl - his own son (ora
tion: "Dam ci ptaszka, jakich mało"} . 

Serwacy greets his friend warmly, but 
hearing thai Marcin has come spe
cially to officially confirm the betrothal 
of his son and Zuzia, he is crestfallen. 
lf truth be told, he wants his daughter 
to be happy, so he tries to delay the 

tym Marcin czyni mu ostre wymówki, 
aż w końcu obaj zaczynają kłócić się 
nie na żarty. Sytuację ratuje pojawie
nie się Stanisława, w którym Marcin 
ze zdumieniem poznaje swego syna 
Michała . 

Wydaje się , że nic już nie stoi na prze
szkodzie szczęściu dwojga młodych , 

wtem jednak Serwacy przypomina 
sobie, że właśnie dal verbum nobile, 
iż Zuzia nie wyjdzie za Stanisława . 

Problem rozwiązuje sprytna Zuzia, do
wodząc, że owo drugie verbum nobile 
dotyczyło Stanisława, a ona pragnie 
wyjść za Michała . Wszyscy zachwy
cają s i ę przemyślnością dziewczęc i a , 

i życzą szczęścia młodej parze. 

betrothal. Offended at this, Marcin re
proaches him sharply, finally the two 
of them start arguing in earnest. The 
situation is saved when Stanisław ap
pears - Marcin is amazed to see il is 
in fact his son Michał. 

There seem to be no more obstacles 
to the young couple 's happiness, 
but Serwacy suddenly remembers 
he has jus! given his verbum nobile 
thai Zuzia will never marry Stanisław. 
Clever Zuzia resolves the dilemma by 
painting out thai the second verbum 
nobile applied to Stanisław, whereas 
she wants to marry Michał. Everyone 
is delighted with the girl's ingenious
ness and wish the young couple eve
ry happiness. 



Obraz pierwszy Miasteczko na po
łudniu Francji. Pewien człowiek prze
chadza się w pobliżu opuszczonej 
posiadłości, której atmosfera niepokoi 
go od wielu tygodni. Na scenie poja
wiają się jej poprzedni mieszkańcy 

i od nowa przeżywają swoją historię, 
tak jakby w chwili tych strasznych wy
darzeń czas zatrzymał się na zawsze. 
Hrabia podejrzewa żonę o niewier
ność i, by przyłapać ją na gorącym 
uczynku , zapowiada wyjazd na polo
wanie. Beatrice natychmiast znajduje 

Josego i zaprasza go do siebie na 
następną noc. Hiszpan obiecuje, że 
zawsze będzie ją kochał, i jako dowód 
swych uczuć ofiarowuje jej krucyfiks 
otrzymany w prezencie od matki, na 
który składa przys ięgę . 

Obraz drugi: W towarzystwie poko
jówki Rosalie, Hrabina szykuje się na 
przybycie Josego. Tuż po jego przyj
ściu słychać kroki męża i kochanek 
musi schować się w szafie. Hrabia 
pragnie zmusić małżonkę do przy-

Aleksander Tansman PRZVSl~GA 

STRESZCZENIE I SYNOPSIS 

Scene one: A town in the south of 
France. A man wanders near an aban
doned estate ; its atmosphere has 
disturbed him for some weeks. The 
former residents appear on stage and 
relive their story as if time stopped stili 
in the moment these terrible events 
took place. The Count suspects his 
wife of being unfaithful and , to catch 
her in the act, announces he is going 
away to hunt. Beatrice immediately 
seeks out Jose and invites him to 

come to her the following night. The 
Spaniard promises to always love her, 
and as proof of his devotion offers her 
a crucifix his mother once gave him, 
and swears a solemn oath on it. 

Scene two: Helped by Rosalie the 
maid , the Countess is getting ready 
for Jose's visit. Just after he arrives, 
the husband's footsteps are heard 
and the lover has to hide in the ward
robe. The Count wants to force his 

znania się do niewiernośc i , lecz ona 
przysięga na krzyż, że jest niewinna. 
Hrabia wzywa wówczas ogrodnika 
i nakazuje mu zamurować szafę. 

Beatrice blednie, lecz nie cofa swych 
słów . W końcu traci rozum i nie potrafi 
dłużej kontrolować tego, co mówi. Za 
świeżo wzniesioną ceglaną ścianą 

więzień dotrzymuje złożonej przysięgi 
i z godnością, w całkowitym milcze
niu, przyjmuje pewną śmierć. 

wife to admit her infidelity, but she 
swears on the cross thai she is inno
cent. The Count calls for the gardener 
and orders him to brick up the ward
robe. Beatrice turns pale but does not 
take back what she said . In the end 
she loses her mind and can no longer 
control what she says. Behind the 
freshly built brick wali, the prisoner 
keeps his solemn word and accepts 
certain death with dignity and in com
plete silence. 
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Grzegorz Piotrowski 

MIĘDZV SŁOWEM A SŁÓWKIEM 

Sielanka i mary rzeczywistości 

Jednoaktowa opera Verbum nobile - bodaj dwunaste ze 
słów i słówek Stanisława Moniuszki w dziedzinie teatru 
muzycznego - rodziła się i zaistniała w kulturze polskiej, 
na scenie i w świadomości odbiorców, w specjalnych oko
licznościach . Szczególne były uwarunkowania tej opery 
i jej odbiór przez współczesnych, specyficzny- późniejszy, 
aź do naszych czasów - rezonans społeczny i artystyczny. 
W 1860 roku , w okresie komponowania Verbum, miał za 
sobą Moniuszko głośne , stłoczone w czasie prapremiery 
oper - słów, które uczyniły go sławnym , a w przyszłości 
(wraz ze Strasznym dworem) zyskały status klasycz
nych pozycji rodzimego repertuaru. Mam na myśli Halkę 
(premiera wersji drugiej, tzw. warszawskiej, odbyła się 
w styczniu 1858), jednoaktowego Flisa (wrzesień 1858) 
i potwierdzającą renomę kompozytora Hrabinę (luty 1860). 
Wszystkie - na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie, któ
rego działem operowym kierował Moniuszko od 1858 roku 
jako naczelny dyrygent. 

Kompozytor miał w dorobku takźe kilka słówek, lźejszych 
dzieł scenicznych - warszawska publiczność znała Loterię 
i sielankę Jawnuta - oraz spore doświadczenie w pracy 
nad oprawą spektakli dramatycznych. Nie naleźy teź za
pominać o półsłówkach , które nie doczekały się realizacji 
bądź zaginęły; one równieź reprezentowały strefę popu
larnego teatru muzycznego, która nie tylko była Moniusz
ce bliska, ale i z róźnych względów preferowana, choćby 
przez cenzurę . „Piszcie tam coś weselszego" - usłyszał 
autor Flisa po warszawskiej premierze Halki. 

Niespokojny czas poprzedzający wystawienie Verbum 
przyniósł eskalację nastrojów patriotycznych. Ich wyrazem 
były liczne manifestacje: z okazji pogrzebu Zygmunta Kra
sińskiego i wdowy po generale Sow ińskim , bohaterskim 
obrońcy Warszawy w 1831 roku, oraz- zwłaszcza - trzy
dziestej rocznicy powstania listopadowego, kiedy pochód 
pod kościołem Karmelitów śpiewał Boże, coś Polskę 

i Z dymem pożarów. Na dobitkę, podczas trwania zjazdu 
cesarzy zaborczych mocarstw w październiku 1860 spi
skowcy wysmarowali lożę honorową Teatru Wielkiego bło
tem, zaś fotele na widowni oblali cuchnącą cieczą. Teatr 
został zamknięty, prób do Verbum jednak nie przerwano 
i prapremiera mogla się odbyć w pierwszy dzień 1861 
roku. 

Szlachecki, utrzymany w jasnych barwach obrazek - wy
bór ten dobrze wyrażał osobowość Moniuszki, rzecznika 
wczesnej pracy organicznej , która - jak sam podkreśla/ 
- jest „uczciwym środkiem przyczynku dla kraju", a w 
trudnej sytuacji społecznego wrzenia, od którego raczej 
się dystansowa/, staje się „pomocą w cięźkim przeżyciu" . 

Recenzenci i późniejsi krytycy byli podobnego zdania. 
„Chodziło autorom najwidoczniej - pisał Henryk Opieńsk i 

- o nastrój pogody, beztroski , uczciwości, słońca wsi pol
skiej - jakby ta sielanka mogla odgonić mary zjawiającej 
się co chwila rzeczywistości , jakby ten nastrój mógł działać 
jak oliwa na poruszane gwałtownie [„ .] fale politycznych 
namiętności." 

Libretto napisał Jan Chęciński (1826-1874), „Sacha Guit
ry ówczesnej Warszawy" - jak mawiał o nim Jan Lechoń . 

Reżyser, aktor, później wykładowca szkoły dramatycznej, 
przede wszystkim zaś znany dramaturg i tłumacz librett 
operowych, obeznany z poetyką tego typu twórczości. Było 

to jego drugie, wspólne z kompozytorem, przedsięwzięcie. 
„Pewne duchowe pokrewieństwo z Syrokomlą - twierdził 

Opieński- idealistyczne przekonania społeczne [„.] równa 
nieomal doza komizmu jak patosu czyniły z Chęcińskiego 
bardzo sympatycznego Moniuszce współpracownika. " 

„„. by piosenka brzmiała mile„." 

Intryga opery - naiwna (choć trudno przykładać do niej 
miarę prawdopodobieństwa czy psychologii postaci, bę
dących raczej typami z komedyjki szlacheckiej niź cha
rakterami) , poddana kondensującej zasadzie jedności 

czasu , miejsca i akcji - przypomina osiemnastowieczny 
jeszcze teatr Goldoniego czy wręcz komedię dell'arte. 
Sam motyw verbum nobile takźe nie był nowy; wykorzy
stał go wcześniej Karol Kurpiński w komediooperze Le
śniczy z Kozienickiej Puszczy ( 1821). 

Że Moniuszko napisał rzecz lekką i niezobowiązującą, 
słychać juź w uwerturze (Allegro vivo. Leggierissimo) - o 
formie lukowej , nasuwającej skojarzenia z allegrem sona
towym dzięki kontrastowi kilku zazębiających się wątków 
muzycznych, poddanych drobnym modyfikacjom, i ,,fał

szywej" (w innej tonacji niż zasadnicza) repryzie . Domi
nuje tu pogodny, źywy temat prezentowany w partii kon
certujących I skrzypiec. Jego narracyjną ciągłość przery
wają „emblematy" poszczególnych wątków opery: motyw 
antycypujący konfiikt honoru i miłości oraz niepewność 

happy endu w kontrastowym dialogu obojów, klarnetów 
i wiolonczel z I skrzypcami; solenny temat verbum nobile 
albo inaczej szlacheckiej tradycji i powagi, równolegle, 
w uspokojeniu prowadzony przez instrumenty smyczko
we i cały zespól; takźe motyw idylli miłosnej i szlacheckiej 
(z koncertującym fletem), niekiedy jakby zachmurzonej, 
ale dąźącej ostatecznie ku zwycięskiemu tematowi głów
nemu i dziarskiemu tutti . Owo tutti ma u Moniuszki sens 
„dynamiczny" - wchłania i stapia barwy poszczególnych 
instrumentów i jednorodne motywy. 

W uwerturze ujawnia się skłonność kompozytora do ka
pryśnej harmonii, często zbaczającej z głównego traktu , 
bogatej w ekscentryczne modulacje - niekiedy nie w 
pełni uzasadnione względami dramaturgii. Więcej , na
wet w pewnej z nią logicznej sprzeczności - jak choćby 
w początkowym odcinku Introdukcji (Allegro moderato) . 
W skłonności tej pobrzmiewa, być może, zainteresowa
nie dziełami Wagnera, którego twórczość Moniuszko z 
uwagą śledz i ł . Z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy 
- nie sądzę bowiem, by taka była intencja akurat Verbum 
- wzmacnia ona dwuznaczny nieco sens pierwszej sce-
ny. Idylliczna, na tle porannej przyrody i śpiewu ptaków, 
zgodność chóru - uosabiającego lud wiejski, przybyły, by 
złożyć źyczenia „panience naszej miłej" z okazji imienin 
(Jak lilija, co rozwija wiosną śnieżny kwiat ... ) - z wolą 
dworu , reprezentowanego przez Bartłomieja , totumfac
kiego szlachcica Marcina Pakuły, może zastanawiać: na 
machnięcie pańskiej dłoni piosenka ma „ brzmieć mile", 
zgodnie , bez jakiegokolwiek rwetesu. Grę ewentualnych 
podtekstów społecznych (i muzycznych) zostawmy jed
nak na stronie , skoro w dalszej części tej sceny sam pan 
domu, Serwacy Łagoda , dziękuje „braciom miłym za po
czciwy, szczery trud. " 

Podniosłe arioso Serwacego (Zanim utrudzone oczy .. ), w 
którym poleca córkę Zuzię - ową „milą panienkę" - Boskiej 
opiece, i recytatyw z Bartłomiejem o, jeszcze nieobec
nym, Stanisławie prowadzą do rozbudowanej, zwrotkowej 
piosnki starego sługi (Rodzic powiada ... ). Wyjaśnia w niej 
powody konsternacji i niepokoju o tegoź Stacha, wysła
nego przez ojca, wspomnianego Pana Marcina, w pilnym 
interesie. Chodzi, rzecz jasna, o sarmacką utarczkę z są
siadem, ale sprawa ta przechodzi w Verbum bez echa. W 
drodze powrotnej panicz - wbrew woli ojca - zajechał do 
miasteczka, tam zachwyci/ się Zuzią, a goniąc za nią, uległ 
wypadkowi, i - w konsekwencji - trafił pod jej opiekuńcze 
skrzydła. Młodzi „musieli " zapalać do siebie gorącym afek
tem, więc „co to będzie , pomyśleć strach." 

Amant śpiewa w Verbum barytonem, na przekór dziewięt
nastowiecznej konwencji operowej, ale i.„ Julianowi Do
brskiemu, pierwszemu tenorowi Teatru Wielkiego w cza
sach Moniuszki. Zjawiskowy - jeśli wierzyć ówczesnym 
recenzentom - artysta nie stronił od intryg i miewał z kom
pozytorem zatargi„. Dwuczęściowa aria Stanisława (Na-
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każ, niech ożywcze słonko . . ) - dowcipna riposta na zrzę
dzenie Bartłomieja - wyraża przekonanie, że miłość: jest 
odwiecznym prawem natury: „muszą kochać: serca młode, 
bo Bóg na to serca dał." Udana muzycznie - zwłaszcza w 
lepiej zinstrumentowanej zwrotce drugiej, gdzie głos dia
loguje z klarnetem, fletem i I skrzypcami - łączy elementy 
niedosłownego poloneza z serenadą. 

Ale synogarlica też musi się zgodzić:, a raczej przyznać: do 
uczucia. W duecie Gdym prawie już z tym życiem hożem 
łzą żegnał się ... powtarza Moniuszko, niestety w mecha
niczny sposób, model wykorzystany przez Mozarta w La 
ci darem la mano z Don Giovanniego. Zakochani śpiewają 
naprzemiennie w różnych tonacjach - rozpoczyna Stani
sław , w partii skrzypiec towarzyszą mu motywy antycypu
jące koloraturę Zuzi - by w zakończeniu złączyć: się we 
wspólnym śpiewie w tonacji zasadniczej. Brakuje jednak 
duetowi temu mozartowskiej finezji; brzmi monotonnie, 
zwłaszcza jeśli o rytm chodzi, a kompozytor ma proble
my - podkreślał to Zdzisław Jachimecki - z prozodią, stąd 
rozbieżności akcentu i długości fraz słowa i muzyki (wy
gładzone póżniej przez Grzegorza Fitelberga). Ponadto 
- dodaje z młodopolską swadą Jachimecki - „w talencie 
Moniuszki struna erotyczna nie wibrowała tak silnie, jak w 
geniuszu Chopina lub Wagnera. [„.] Nie był ani Werthe
rem, ani Gustawem. [„ .] W fantazji nawet nie przeżywał 
[„.] żadnych serdecznych dramatów, nie czuł się nigdy wy
prowadzony z równowagi jakimś burzliwym pragnieniem 
wzruszeń erotycznych, nie znał tęsknicy za dalekim, nie
uchwytnym szczęściem [„.], nie był więc[ ... ] powołany do 
pisania scen miłosnych o wyższym napięciu uczuciowym. 
[ ... ] Prawie współczuć: chce się z biedaczką - chodzi o Zu
zię - kiedy śpiew jej zdradza zupełne nierozeznanie się w 
sprawach uczuć chrześcijańskiej miłości bliźniego i miłości 
ze strony młodego mężczyzny„." ('). 

Zdaniem Jachimeckiego, najlepsze jakoby aspekty talen
tu Moniuszki ujawniają się w Verbum w muzyce „kontu
szowej". Nie jest to do końca prawda, nawet jeśli scena 
dekonspiracji zakochanych przez Pana Łagodę - podej
muje on frazę śpiewaną uprzednio przez córkę - akurat 
to potwierdza. Dzieje się tak bowiem z innego powodu: 
i kompozytor, i librecista stają się tu na powrót ludźmi te
atru. Wiersz Chęcińskiego (Bo gdy chłopak na dziewczy
nę zerka„.) rozluźnia się, przechodzi w swobodny dialog 
- zwłaszcza w recytatywie udanie chwyta on rytm żywej 
mowy i jest, niemalże po Fredrowsku, komiczny - opali
zuje sprzecznymi emocjami. Muzyka zaś wyzwala się ze 
sztywnych ram numerowego podziału na zamknięte formy, 
operuje kontrastami tempa (w zakresie Lento - Vivace), 
metrum, rytmu, harmonii (chromatyka) czy artykulacji (tre
molo , spiccato) W sumie: wdzięk i nerw dramatyczny, czy
li nieźle tym razem odrobiona - chciałoby się powiedzieć 

- lekcja z Mozarta i Rossiniego. 
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Dumka zrozpaczonej Zuzi (Stacho odjeżdża, nie powróci 
już.„) - Fitelberg wprowadził tu harfę, muzyczny symbol 
kobiecości - i sławna polonezowa oracja przybyłego ni
czym deus ex machina ojca Stanisława (Dam Ci ptaszka, 
jakich mało„.), który oszołomionej zapewne bohaterce 
przywozi osobliwy prezent - zapowiedź rychłego ślubu 

ze.„ swoim synem - zatrzymują jednak teatralną karuzelę 
w retorycznej stop-klatce. Rozkręca się ona na szczęście 
w zabawnej, zręcznie skonstruowanej scenie sprzeczki 
między ojcami (Czas już połączyć dzieciaki nasze„.), mie
rzącymi słowo honoru z życiem. Cóż, płynie ono czasem 
w nieprzewidywalnym kierunku. 

Dobre wrażenie wzmacnia Moniuszko udanym finałem. 

Zmienność rytmów, bogata harmonia, różnorodne spo
soby prowadzenia i zestawiania głosów (fugato) służą tu 
dramaturgii, a jednocześnie integrują całą operę dzięki 

użyciu motywów przypominających (w koloraturze Zuzi), 
które odsyłają wprost do uwertury. 

Brylant czystej wody? 

Pisał Józef Sikorski: „Dawno na naszej scenie nic podob
nie udatnego, jak ta opera, nie widziano. [.„] Narodowość: 
przodków naszych nieraz już bywała przedmiotem drama
tów i powieści; ale najczęściej ją przekręcono, nadużyto, 
oszpecono, to główną myślą dramatu, to skarykaturowa
niem szczegółów, to nieudolnością formy. Verbum nobile 
bodaj czy nie pierwszym jest dramatem, w którym wszyst
kich tych wad uniknięto [ ... ]. Jest to więc poniekąd obra
zek rodzajowy, udramatyzowany wybornie. Myśl główna: 
«słowo szlacheckie to święta rzecz», pięknie przedsta
wiona. Osoby czy tam charaktery wszystkie sympatycz
ne i wiernie skreślone ; sytuacje naturalne a interesujące 
i niekiedy niespodziewane; język śliczny; muzyka pełna 
prawdy a nierzadko natchniona, co właśnie daje jej świe
żość: i oryginalność:„.". „To perła - chwalił z kolei Maurycy 
Karasowski orację Pana Marcina - to brylant czystej wody, 
mający błyszczeć: świetnym i nieprzytłumionym nigdy bla
skiem w skarbniczce sztuki naszej muzyczn8J." Czy rze
czywiście? 

W 1859 roku operowy świat poznał Fausta Gounoda i Ba/ 
maskowy Verdiego. W wielkim repertuarze znajdowały się 
już Rigoletto, Trubadur i Traviata , Holender tułacz i Lohen
grin, Wolny strzelec - tytuły mówią same za siebie. Rodzi
me antecedencje dzieł Moniuszki były z kolei więcej niż 
skromne i rzadko wystawiane. Anna Wypych-Gawrońska 
podaje, że w okresie po 1831 roku w Teatrze Wielkim przy
pomniano zaledwie dwie opery Kurpińskiego (Czaromysl 
i Szarlatan) oraz Cud mniemany Wojciecha Bogusław
skiego i Jana Stefaniego, dla kultury polskiej z pewnością 
ważne, ale nijak mające się do współczesnej twórczości 

europejskiej, gdyby nawet na kryterium profesjonalnego 
rzemiosła poprzestać: . Twórczość: zaś bieżąca wypadała 

już zupełnie marnie: komedioopery i melodramaty Józefa 
Damsego (w tym Robert Birbanduch, parodia Roberta Dia
bla Meyerbeera, z 1844 roku), Hrabia Weseliński Józefa 
Brzozowskiego (1833), Wianki Aleksandra Martina i Król 
pasterzy Oskara Kolberga (1859) - były zapóźnioną, se
ryjną konfekcją na kiepskim poziomie. 

Jak na tym tle i na tle pozostałych oper Moniuszki przed
stawia się Verbum nobile? Mówiąc po prostu, ujawnia jak 
w soczewce wiele z blasków i przemilczanych cieni twór
czości autora Halki. Z jednej strony: schematyzm anachro
nicznej-w takiej postaci - konstrukcji numerowej i mielizny 
dramaturgii (zwłaszcza zawiązanie intrygi w niezręcznej 
formie relacji w piosnce Bartłomieja), trafnie zdiagnozowa
na przez Ryszarda Golianka „przypadkowość relacji słowa 
i muzyki", szkolna niekiedy instrumentacja czy dziwaczna 
harmonia - wynikające zresztą, być: może, z pośpiechu. 
Z drugiej strony: niewątpliwa inwencja melodyczna, do
bre sceny zespołowe, poczucie humoru, wdzięk (choćby 
w udanej kreacji postaci Pana Łagody), nagłe jakby roz
błyski autentycznego przecież , choć: nie tak wielkiego, jak 
skłonni byliśmy wierzyć, talentu. Wszystko to sytuuje się w 
- komplikującym sprawę oceny - kontekście uwikłań na
rodowych, ale i w styl opery włoskiej i francuskiej (Daniel 
Auber, grand opera), z muzycznego punktu widzenia istot
niejszych może nawet niż doceniona „polskość". 

Ocena byłaby może łatwiejsza, i dla Moniuszki lepsza, 
gdyby porzucić: patetyczne, nieadekwatne kryteria, zre
zygnować z wysokich kategorii estetycznych. Mówimy 
wszak o kompozytorze, który był kimś w rodzaju polskiego 
Alberta Lortzinga, który nieprzypadkowo cenił francuską 
operę komiczną, który nie bez powodu tak chętnie wypo
wiada/ się w formie „operetki". Teatr muzyczny XIX wie
ku dysponował bowiem bogactwem form popularnych, z 
którego nie zdajemy sobie sprawy. Więcej, w ogóle teatr 
w wieku XIX był sztuką „środka". W Polsce na przykład 
większość: zjawisk artystycznych po 1831 roku lokowała 
się w domenie kultury popularnej, i właśnie zjawiska te, 
znoszące rozmaite przeciwieństwa: społeczne, politycz
ne, kulturowe, były - jak mówi Dobrochna Ratajczakowa 
- „czynnikiem i miarą nowoczesności. " 

Takie też jest Verbum nobile: pogodne, swojskie i bez 
kompleksów. 

Grzegorz Piotrowski (ur. 1975) - muzykolog, teoretyk literatury, 
piosenkarz Adiunkt Katedry Kulturoznawstwa UG. wykładowca 
Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zajmuje się teatrem muzycz
nym, historią jazzu i muzy i popula rnej, twórczością Jaroslawa 
Iwaszkiewicza i Ku a Weilla ( także jako wykonawca). Jest auto
rem trzech ks 1 ązek . 





Janusz Cegiełła 

KARKOŁOMNE 

DZIEŁO 

Póżną wiosną 1953 roku pani Sylvie Horowiczowa znala
zła dla Tansmana pewną nowelę, która mogłaby znako
micie posłużyć za libretto operowe. Chodziło o La Gran
de-Breteche Balzaka. [ ... ] Bronisław Horowicz (reżyser 

i teoretyk opery] doradził ze swej strony wybór adapta
torki: pani Dominique Vincent, córki znanego dramaturga 
francuskiego Andre Obey'a. Pani ta zadebiutowała w radiu 
zaraz po wojnie. Najpierw udżwi ękowila powieść swego 
ojca o dziwnej nazwie Le joujeur de triangle (Trianglista) , 
następnie zaś wystąpiła z kilkoma własnymi tekstami, któ
re Horowicz reżyserował i wysoko oceniał. Henri Barraud 
[kompozytor, dyrektor muzyczny Radia Francuskiego]. 
powiadomiony listownie przez Tansmana o tym projekcie, 
odpisał jak zawsze pełen życzliwości: „Drogi przyjacielu, 
przeczytałem tekst La Grande Breteche Balzaka i stwier
dziłem, że był mi dobrze znany, tylko tytuł wprowadził mnie 
w bląd . Sądzę, że może z tego wyjść bardzo dramatycz
ne dz i eło , a skoro ma Pan już pomysł , zachęcam do jego 
realizacji w ramach zamówień radia . Myślę , że utwór ten 
powinien zmieścić się w granicach 40 minut i za takowy 
proponuję 200 tysięcy franków. " 

Nietrudno się domyślać , że Tansman propozycję przyjął 
i z góry postanowił zadedykować nowy utwór Barraudowi w 
podzięce za przyjazną i jakże niezbędną pomoc w okresie 
agonii [żony] Colette. Dominique Vincent rychło uwinęła 
się z adaptacją dzieła , tak że kompozytor mógł niemal po 
paru tygodniach zas i ąść do pisania muzyki. Praca szla 
mu dobrze, rozpoczął ją w czerwcu 1953 roku w Paryżu , 

ukończył natomiast w Morzin , w Sabaudii , dokąd udał się 
latem na wakacje z [córkami] Mireille i Marianne. W Hotel 
au Soleil Levant u podnóża francuskich Alp [ .. ] doznał tak 
silnego napływu energii twórczej , że 28 sierpnia doniósł 
listownie Horowiczowi o ukończeniu orkiestracji dzieła, 

które otrzymało tytuł Le Serment. [ ... ] W Wenecji doko
nał Tansman ostatniej korekty partytury i przesłał ją do 
francuskiego radia . Teraz kluczową sprawą stał się oso
ba dyrygenta. Aleksander obstawał przy Andre Cluyten
sie, mia! bowiem we wdzięcznej pamięci jego wspaniale 



interpretacje swojej muzyki: V// Symfonii i Sinfonii picco
la Początkowo redakcja radiowa próbowała go do tego 
znakomitego dyrygenta zniechęcać, był bowiem u szczytu 
kariery i - co zrozumiale - nieco wzbraniał się przed pod
pisywaniem nowych kontraktów. Ale Tansman nie dał za 
wygraną i napisał do niego bezpośrednio. Ku swej wielkiej 
radości otrzymał uprzejmą zgodę i propozycję terminu na
grań: 12-14 kwietnia 1954 roku . 

Bronisław Horowicz sięgnął po najlepiej wypróbowanych 
solistów. Hrabinę Beatrice śpiewać miała Marthe Luccio
ni - sopran; jej kochanka, oficera hiszpańskiego Josego 
- Jean Giraudeau - znakomity i bardzo popularny tenor; 
Hrabiego - Andre Vessieres - baryton. Rolę pokojówki 
Rozalii powierzono Irmie Kolassi - mezzosopran, zaś jej 
narzeczonym Gorenflotem został tenor Michel Hamel. W 
roli narratora obsadzono aktora Jeana Marchata. Przygo
towaniem solistów oraz trzech sopranów, które figurowały 
w partyturze jako rodzaj chóru, zajęła się Irene Aitoff. Na 
ostatniej próbie, 8 kwietnia, był już obecny reżyser. Nagra
nia odbyły się zgodnie z planem, tj. 12, 13 i 14 kwietnia w 
studio 31 Salle Erard przy ulicy Paul-Lelong. Trwały łącz
nie dziesięć i pół godziny; Horowicz był gotów z monta
żem 17 kwietnia i odtąd taśma z gotową muzyką czekała 
na zaprogramowanie. Poszla na antenę 1 O pażdziernika 
1954 roku.[ ... ] 

O swojej koncepC]i Tansman pisał: 
„Teatr operowy wymaga pewnego szacunku dla umowno
ści ... Wspiera się on na niepisanych konwencjach między 
autorem a słuchaczem, gdyż zarówno pierwszy, jak i drugi 
wnoszą tu swoją część iluzji. Aby te iluzje mogły zadziałać, 
muszą być spełnione pewne warunki ... A więc po pierwsze 
temat musi być umieszczony poza współczesnością: słu
chacz nierad chłonie swe własne słowa płynące ze sceny, 
tak jak niechętnie ogląda na niej własne życie, które zna z 
codziennej obserwacji. Odbiera je jako coś anormalnego, 
wręcz śmiesznego[ ... ]. Gdy ten warunek zcstanie już speł
niony, trzeba jeszcze, by twórca nie odbiegał od tematu, nie 
gubił się w analizach uczuć, rozważaniach filozoficznych 
i dygresjach, które - choćby i związane z tematem - nie 
mają racji bytu w teatrze operowym. Tu prawem jest akcja 
dramatyczna. Rolą muzyki nie jest ilustrowanie lub opis 
akcji w sposób z nią zsynchronizowany, lecz prowadzenie 
własnej, równoleglej akcji w płaszczyźnie ekspresyjnej. Po 
zrealizowaniu tych wszystkich spraw na gruncie estetycz
nym, kompozytor może wnieść do opery swoją koncepcję 
osobistą i oryginalną wizję, która przejawi s ię wtedy w war
stwie dramatycznej, konstrukcyjnej i stylistycznej." 

Przysięga stała się wielkim sukcesem Aleksandra Tansma
na. Żałować jedynie wypada, że - zgodnie z zamówieniem 
Barrauda - opera zawierała niespełna pięćdziesiąt minut 
muzyki , co czyniło z niej utwór niepełnospektaklowy : rzecz 
wprawdzie obojętną dla słuchacza radiowego, mniej nato
miast przyciągającą widza operowego. [ ... ] 

Pierwszą sceną operową, która zainteresowała się wysta
wieniem Przysięgi, został Theatre Royal de la Monnaie 
w Brukseli: 11 marca 1955 roku poprowadził ją tam miej
scowy dyrygent Rene Defossez. Partytura była już wyda
na przez Universal Edition w Wiedniu. 30 sierpnia, w Pa
ryżu, zwrócono się do kompozytora z ofertą przesłuchania 
kompozycji przez Comite de Lecture de la Reunion des 
Theatres Lyriques Nationaux (komitet decydujący o wy
stawieniu dzieł w teatrach operowych na podstawie sub
wencji państwowej) . Komitet ten, w Paryżu wszechwładny, 

utworu nie zaakceptował! 

Tymczasem, 31 maja 1957 roku, Bruno Maderna poprowa
dził w Mediolanie nagranie radiowe, zaś 6 czerwca odbyło 
się kolejne, również uwieńczone powodzeniem, wykonanie 
paryskie, tym razem pod batutą Charlesa Brucka. Następ
nie, 10 stycznia 1959 roku , BBC w Londynie zrealizowała 
wersję angielską pod kierownictwem muzycznym Stanfor
da Robinsona . Taśmę z tym znakomitym nagraniem (w roli 
Hrabiny Beatrice śpiewała rewelacyjna gwiazda belgijska 
Suzanne Dancol) powielono w wielu egzemplarzach i ro
zesłano do rozgłośni radiowych za granicę. Tansman - za 
radą polskich przyjaciół - przesłał ją tak.Ze do Ministerstwa 
Kultury i Sztuki w Warszawie: trafiła do rąk Wiktora We
inbauma, który przekazał ją zapewne do Opery Łódzkiej . 

Z kolei 1 O czerwca 1961 odbyła się w Paryźu trzecia już 
premiera radiowa pod batutą Pierre-Michela Le Conte. 

Dwa następne wykonania sceniczne odbyły się w Lubece, 
7 pażdziernika 1962 roku pod kierownictwem muzycznym 
Martina Malzera oraz w Opera de Nice w Nicei, gdzie 
19 kwietnia 1963 roku pokierował Przysięgą od pulpitu dyry
genckiego Jean Perrison. Pierwsze z wymienionych przed
stawień, pod niemieckim tytułem Der Schwur, w reżyserii 
Georga Reinhardta, wzbudziło zainteresowanie telewizji. 
W styczniu 1963 roku Zweites Deutsches Fernsehen utrwa
liło operę na taśmie magnetycznej w reżyserii prof. Kurta 
Horresa. Z kolei dyrekcja Buhnen der Hansestadt Lubeck 
zgłosiła swoją inscenizację na X Festival Theatre des Na
tions w Paryżu i wystawiła ją tam 28 i 29 kwietnia 1963 roku, 
spotykając się z bardzo dobrym przyjęciem. Przysięga miała 
ponadto wiele przekazów radiowych w innych krajach, m.in. 
w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii , korzystano bowiem 
ze świetnie zrealizowanej taśmy BBC [ ... ]. Ostatnią wersję 
radiową przygotowała Radiodiffusion Frani;:aise, 29 marca 
1973 roku, pod batutą Daniela Chabrun. [ ... ] 

Prasa belgijska przyjęła Le Serment z pełnym uznaniem. 
„Opera Brukselska - donosił nazajutrz jeden z dziennika
rzy - wystawiła właśnie świetne i ciekawe przedstawienie, 
świadczące, że muzyka współczesna nie grozi i nie musi 
grozić śmiercią operze, który to pogląd wraca co pewien 
czas i zawisa niby miecz Damoklesowy nad dziełami i ar
tystami operowymi. Trzy wystawione w programie utwory 
( ... ]okazały się scenicznie i muzycznie całkiem dostępne." 
(NN: Wielki wieczór poświęcony operom współczesnym. 

Wycinek bez nazwiska autora i tytułu gazety, Bruksela, 
12.03.1955) 

„Partytura Tansmana - pisał Louis Vuillermoz - jest cha
rakterystyczna dla stylu tego kompozytora. Politonalna, 
wielogłosowa faktura ukierunkowana jest raczej na orkie
strację niż na głosy solowe i zmierza przede wszystkim do 
wytworzenia atmosfery o charakterze nadprzyrodzonym, 
spotęgowanej jeszcze niektórymi zabiegami inscenizacyj
nymi. Tendencję tę, która tu i ówdzie przypomina styl par
tytur filmowych, podkreśla obecność narratora. Przewyż
sza je - oczywiście- jakością! ... Publiczność , wśród której 
znajdowało się wielu młodych ludzi z Jeunesse Musicale, 
gorąco oklaskiwała autora Przysięgi". (Louis Vuillermoz: 
W La Monnaie prapremiery oper: Le Serment oraz Amelia 
idzie na bal. ,,Le Soir", Bruksela, 13.03.1955) 

„Tansmanowi udało się znakomicie opracować scenicznie i 
teatralnie epizod zaczerpnięty z opowiadania Balzaka: na
pięte, gwałtowne recytatywy wywołują emocje i trzymają w 
napięciu . Partytura orkiestrowa towarzyszy krok po kroku 
akcji scenicznej i sama w sobie jest jakby „dramatycznym 
ruchem". Podziwiać w niej można wyszukaną, bogatą fak
turę harmoniczną; sugestywne efekty brzmieniowe, głę
boka znajomość instrumentacji, smak i inteligencja - nie
ustannie utrzymują muzykę i dramat w doskonałej równo
wadze, trafiają we właściwy ton i osiągają maksimum dra
matycznego efektu. Ostre dźwięki, napięcia i rozładowania 
w orkiestrze, narzucają ciężką, przytłaczającą atmosferę . 
Wykonawcy również przyczyniają się do wstrząsającego , 
pełnego grozy charakteru dzieła ( ... ) Przedstawienie było 
światowym scenicznym prawykonaniem Przysięgi i z ra
dością stwierdzamy, ze Tansman wybornie poradził sobie 
z tym niezwykle trudnym, a nawet karkołomnym dziełem ." 
(Jacques Stehman: Premiera „Przysięgi". Muzyczne spo
tkania. „La Lanterne", Bruksela, 13.03.1995) [ ... ] 

[Po wystawieniu Przysięgi przez teatr Arno Wustenhbfera 
z Lubeki na X Festiwalu Teatru Narodów w Paryżu) znana 
kompozytorka Suzanne Demarquez pisała w „Les Letters 
Fran9aises": „[ ... ] Tajemnicza, czarodziejska muzyka od
daje niepokój i trwogę akcji. Nie ma tu poszczególnych 
tematów, lecz jakby dysonansowe płaszczyzny, z których 
czasem wystrzelają fajerwerki dźwięków, jakaś drźąca 
nuta, jakiś urwany akord, a we wszystko to wplatają się 
pięknie dwa duety miłosne o przejmującej sile wyrazu." 
(Suzanne Demarquez: Opera de Lubeck au Theatre des 
Nations. „Les Lettres Fran9aises", Paryż, 9.05.1963) 

(z książki Dziecko szczęścia. Aleksander Tansman i jego czasy) 





ra , pragnącego poznać dalszy przebieg wydarzeń , można 

utożsa mić z przeżyciami Josego, czekającego na miłosne 

spotkanie: „Tej nocy, w jej pokoju , tej czerwcowej nocy, po
nad sto lat temu, w pokoju z balkonem, to właśnie tej nocy 
zobaczyłem ... zobaczyłem, po raz pierwszy, w tym jeszcze 
nieznanym pokoju , do którego wejdę , nawet gdybym mu
siał w tym celu wyważyć tysiąc zaryglowanych drzwi, albo 
też sforsować ten balkon .. ".Częściowa identyfikacja z ko
chankiem wzmacnia napięcie partii narratora , podkreślone 
emfatycznym akompaniamentem; jednak w zamknięciu 
opery ton jego jest łagodny i utwór kończy się w aurze hip
notycznego wręcz spokoju, w której narrator dystansuje 
s ię od wywołanej historii, postanawia, że nie powróci do 
niej nigdy więcej - tak jak autor, kończąc swe dzieło , w pe
wien sposób uwalnia się od niego. Tymczasem wywołane 
przez niego postaci dręczone są kon i e cznością nieustan
nego przeżywania tych samych zdarzeń , od których nie 
wyzwoli ich nawet śmierć. 

„Ten mur jest jak twoja przysięga.„" 

Najpierw pojawiają się hrabia i hrabina - nawołują się w 
ciemności . Beatrice, kiedy dowiaduje s ię , że wzywa ją 

mąż , a nie kochanek, usiłuje bron i ć się przed konieczno
ścią powrotu ; hrabia przeciwnie, chce pamiętać, rozbudza 
jej wspomnienia i zmusza do przeżycia wszystkiego na 
nowo. Rozpoczęta ponownie historia odgrywana jest tak, 
jakby małżonkowie nic nie wiedzieli o jej zakończeniu -
mąż daje wyraz swojej zazdrości o żonę i zastawia na nią 
pułapkę , informując , że wyjeżdża na dwa dni na polowanie. 
W scenie rozgrywającej s ię następnego dnia bohaterowie 
nie wykazują już zupełnie lej świadomości powtarzalności 
zdarzeń , którą mieli na początku . Beatrice w blasku dnia 
pojawia się - jak wykrzykuje narrator - żywa . Żywa - po
nieważ nie pamięta już końca i przychodzi na spotkanie z 
ukochanym pełna nadziei, podczas gdy w preludium dra
matu zjaw iła się w towarzystwie swojego męża, którego 
rozpoznać nie chce, uwięziona w sytuacji , z której wydo
stać się nie może, w cyklach wiecznych powrotów, które 
są jak pokuta, znużona niemożnością wyjścia poza własną 
historię : „śnić bez końca , kręcić się w kólko w tym samym 
miejscu, popadać w szaleństwo od słów, od gestów powta
rzanych w nieskończoność. " Hrabina jest też rozczarowa
na śmiercią: „po co mi było zasnąć na zawsze, jeżeli ciągle 
jeszcze muszę śn i ć o tym , co miałam nadzieję zapomn ieć , 

jeżeli nadal muszę odczuwać ciężar rzeczy?" Beatrice czu
je się więżn iarką i jej miłość ukazana jest jako silnie zwią
zana z pragnieniem przekroczenia zaklętego kręgu spraw 
znanych: „To pan odkrył przede mną cały świat" - mówi 
z miłością do Josego. To pragnienie ucieczki i odmienno
ści widoczne jest zwłaszcza w miłosnej modlitwie hrabiny, 
w której erotyka nakłada się na doświadczenie sacrum, 
a Beatrice zwracając się do Ukrzyżowanego , zwraca się 

zarazem do kochanka. W tym delirycznym modlitewnym 
monologu uwidacznia się również ambiwalentny cha
rakter krzyża, rekwizytu , który miał być rękojmią miłości, 
a staje się narzędziem kary. Ukazany po części zgodnie 
z symbol i ką chrześcijańską jako paradoksalny znak na-

dziei , staje się też symbolem fascynującej hrabinę obcości 
i odm ienności - ale i niepokoju: „Ciężki i surowyl Zwłaszcza 
w mych rękach , jakiż on ci ężki , me ręce wydają s i ę blade 
i kruche, zbyt kruche„." - zauważa Beatrice, przyjmując go 
z rąk Josego. Kochanek ostrzega ją wówczas , że niewol
no kłamać wobec krzyża, gdyż ten „potrafi s i ę mścić, tak 
jak i potrafi chronić." Działa on więc trochę jak przedmiot 
magiczny, obracający swą moc przeciw temu, kto nie do
chował mu wierności . Beatrice, przyjmując go, przyjmuje 
zobowiązanie , któremu nie jest w stanie sprostać ; wbrew 
ostrzeżeniom Josego - kłamie. Kiedy zdaje sobie sprawę 
z konsekwencji swojego krzywoprzysięstwa , kiedy słowa 
przysięg i materia li zują się w postaci muru zamykającego 

szafę , hrabia wypomina jej nie zdradę, lecz kłamstwo . 

Rozpaczliwe wyznanie winy cudzołożnej żony staje się 

daremne - odwołując się do wiążącej mocy przys i ęg i , mąż 

narzuca jej współodpowiedzialność za śmierć Josego. 
Mszcząc się za niewierność, czyni to w sposób przeraża
jąco wyrafinowany - każe hrabinę nie za miłość , ale za 
akt krzywoprzysięstwa , za którym rysuje się perspektywa 
złamanej przys i ęg i małżeńskiej ; dek larując ś l epą wiarę w 
jej słowa , znajduje dla swej zazdrości argument etyczny 
znacznie przekraczający poziom erotyczny i emocjonalny. 
Tym samym dramat zbudowany na trywialnej i setki razy 
powielanej historii trójkąta małżeńskiego i konwencjonal
nej akcji („O niebal Mój mążl") staje się przejmującym 

studium, ukazującym z niezwykłą wyrazistośc ią tragedię 

zazdrości hrabiego, podwójnej zdrady, jakiej dopuszcza 
się słaba Beatrice i bezwzględnej wierności Josego, który 
dochowuje miłosnej przysięgi za cenę śmierci. 

„Czarująca rozpusta melancholii" 

Bohaterowie Przysięgi, uw i ęzien i w błędnym kole rzeczywi
stości ,,tak bardzo nie do zniesienia, że nawet sama śmierć 
nie wystarczyłaby nigdy do jej unicestwienia", przeżywa

ją dokonane już zdarzenia tak, jakby rozgrywały s i ę one 
po raz pierwszy. Dla świadka ich tragedii - słuchacza lub 
widza - jest to jednak historia znajoma jeszcze w innym 
sensie - jako wątek wielokrotnie powracający w różnych 
wariantach w literaturze i sztuce, podaniach i legendach. 
Oprócz opowiadania Balzaka La Grande Breteche , które 
było bezpośrednią inspiracją dla libretta Nicole Obey (pod 
pseudonimem Dominique Vincent) , podobną historię moż
na odnależć na przykład u Stendhala (O miłości; 1822) 
czy Słowackiego (Mazepa; 1840); w nieco odmiennych 
wersjach znajdujemy ją w operze Le Ma9on Aubera do li
bretta Scribe'a i Delavigne'a (1825), w której kochankowie 
zostają zamurowani wspólnie, czy też w operze Maxa von 
Schillingsa Mona Lisa (1915), w której śmierć za zaryglo
wanymi drzwiami skarbca spotyka najpierw kochanka, a 
potem męża. Niezależnie jednak od obiegowego charak
teru tej fabuły, każde jej artystyczne wcielenie nadaje jej 
nową tożsamość . Przysięga nie jest też tylko próbą uka
zania na scenie treści La Grande Breteche, tak jak nie jest 
nią żadna adaptacja operowa tekstu literackiego - jest 
dziełem oryginalnym, choć w wielu miejscach uwzględnia
jącym Balzakowskie realia . 

Samo opowiadanie Balzaka zresztą również posiada kilka 
wcieleń . Napisane w 1831 roku, początkowo składało s ię 
- wraz z i nną historią - na opowiadanie Conseil (Rada), 
opublikowane w 1832 roku; następnie zostało połączone z 
dwoma innymi historiami i dwukrotnie (w 1837 i 1839 roku) 
wydane wraz z nimi pod tytułem La Grande Breteche ou /es 
Trois Vengeances (La Grande Breteche czyli trzy zemsty); 
w 1845 roku ukazało się osobno z podtytułem Fin d'autre 
etude de femme (Koniec drugiego studium kobiety) ; wresz
cie, zgodnie z odręczn ie nap isaną na egzemplarzu tej edycji 
wskazówką Balzaka, zostało włączone w tekst zatytułowany 
Autre etude de femme i w tej formie - jako fragment opowia
dania Drugie studium kobiety - jest dostępne czytelnikowi 
polskiemu w tłumaczeniu Boya-Żeleńskiego . W tej ostatniej 
wersji stanowi część szerszych rozważań na temat miło
ści i zdrady, ubranych w formę przyjacielskiej rozmowy w 
paryskim salonie panny des Touches i zostaje przywołane 
przez jednego z jej gości, doktora Bianchona; uważny czy
telnik zauważy zresztą bez trudu „szwy", będące świadec
twem późniejszego włączenia tej historii w tekst Drugiego 
studium kobiety, w którym Bianchon występuje chwilami 
jako główny narrator pierwszoosobowy, przytaczający opo
wieści pozostałych osób, chwilami zaś jedynie jako jeden 
z gości. Istotniejsze jednak od tej drobnej niekonsekwencji 
jest to, że doktor nie tylko opowiada historię zdrady, lecz 
także szczególowo odtwarza swoją drogę poznania losów 
hrabiostwa de Merret i Hiszpana Josego, obejmującą trzy 
etapy, znaczone rozmowami z trzema osobami - rejentem 
Regnault, gospodynią Lepas oraz Rozalią, dawną służącą 
hrabiny. Doktor - co warto podkreślić w kontekście utwo
ru Tansmana - zaintrygowany opuszczoną posiadłośc ią o 
nazwie Grande Breteche, początkowo wcale nie chce po
znać jej historii, ponieważ woli karmić swoją wyobrażnię 
przypuszczeniam i: ,„ .widok tego osobliwego mieszkania 
stał s ię jedną z moich najżywszych przyjemności. [„.] Nie 
zadałbym ani jednego pytania jakiemuś gadatliwemu tubyl
cowi, aby się dowi edzieć historii , która tkwiła niewątpliwie 
na dnie tego osobliwego obrazu. Układałem tam rozkoszne 
opowieści , oddawałem się czarującej rozpuście melancholii. 
Gdybym znał przyczynę - może pospolitą - tego opuszcze
nia, straciłbym nie napisane poezje, którymi się upajałem„" 
Dla Bianchona zaniedbana pos iadłość była więc przede 
wszystkim fascynującą tajemnicą, której rozwiązanie ozna
cza koniec przygody. Kiedy jednak rejent Regnault - jako 
real izator testamentu hrabiny de Merret - zjawił s i ę u niego 
z prośbą o zaprzestanie wizyt w Grande Breteche, doktor 
zrozumiał , że nie ucieknie od konfrontacji swoich wyobra
żeń z rzeczywi stością I choci aż rejent nie znał przyczyny 
opuszczenia posiadłości , Bianchona ogarnęła już chęć 
poznania prawdy, która odniosła zwycięstwo nad fantazją 
i skłoniła go nawet do nawiązania romansu z Rozalią, jedy
ną osobą, która znała całą historię i która w końcu zaspoko
iła jego c i ekawość. 

Sama akcja rozgrywająca się w pokoju hrabiny owej nie
szczęsnej nocy różn i s i ę w wersji operowej i epickiej w 
przynajmniej w trzech punktach. Po pierwsze hrabia w 
opowiadaniu nie podejrzewa żony o zdradę i odkrycie jej 

niewierności jest dla niego wstrząsem ; budzi on zresztą 
- przynajmniej zanim przystąp i do wyrafinowanej zemsty 
- o wiele więcej sympatii , niż bohater opery. Po wtóre w 
wersji Balzakowskiej miłość między hrabiną a Hiszpanem 
nie rozgrywa s i ę na oczach czyteln ika - żaden z „informa
torów" doktora Bianchon nie był bowiem świadkiem sceny 
miłosnej między nimi. W ten sposób nie wiemy nic o cha
rakterze ich uczuć, a ich romans może wydawać się histo
rią dość trywialną. Po trzecie zaś bierność Balzakowskiej 
hrabiny podczas zamurowywania alkowy jest pozorna 
- ma ona nadzieję, że później ukradkiem uwolni kochanka 
i udaje jej się nawet za pośrednictwem Rozalii poprosić 
Gorenfiota, aby zostawił szparę w murze, a kiedy zostaje 
sama, natychmiast przystępuje do rozbijania ściany- i tym 
samym mimowolnie potwierdza swoją winę. Spryt i zimna 
krew hrabiny de Merret sprawiają, że postać jej jest mniej 
subtelna niż postać operowej Beatrice, która - chociaż 
wiarołomna - zachowuje świeżość, bezpośredniość i pew
ną naiwność, grzesząc głównie słabością. 

Narrator w operze nie przechodzi wszystkich etapów do
chodzenia do prawdy, nie uprawia tej quasi-sensacyjnej 
archeologii co doktor Bianchon (skądinąd bardzo atrakcyj
nej dla czytelnika, który w miarę lektury może podejmo
wać próby stopniowej rekonstrukcji zdarzeń) . Podobnie 
jak Bianchon na początku opowiadania , zadaje pytania 
dotyczące domu jedynie samemu sobie; jego jedynym 
„informatorem" jest własna wyobraźnia - nie odtwarza on 
historii zdrady, ale ją kreuje. Autorzy opery zrezygnowali 
więc z całej ,,rekonstrukcyjnej" partii opowiadania, udziela
jąc narratorowi nadprzyrodzonej wiedzy, tworząc - jak to 
ujął Tansman - „szybki i brutalny dramat, rozgrywający się 
na pograniczu marzenia i jawy." 

Charakter niejako pograniczny ma również muzyka, której 
rolę Tansman scharakteryzował w następujący sposób: 
„[„.] usiłowałem uniknąć wszelkiego czynnika opisowej 
i ilustracyjnej synchronizacji, starając się stworzyć ewolu
cję paralelną do akcji dramatycznej, korespondującą 
w sposób autonomiczny z aurą i nastrojem epizodów 
i zachowując czysto muzycznąjedność konstrukcyjną. Cho
dziło mi więc przede wszystkim o poszukiwanie psycho
logicznego wpływu dramatu na protagonistów, a nie o ilu
strowanie ich poczynań i gestów za pomocą zewnętrznego 
i łatwego rea lizmu." 

W istocie, w Przysiędze sfera muzyczna nie jest uzupełnie
niem akcji, nie służy charakterystyce postaci ani też nie ilu
struje przebiegu zdarzeń , lecz nabiera cech niemal podmio
towych, stając się osobnym głosem , rozlegającym się obok 
głosu narratora i bohaterów; głosem stymulującym wyobraź
nię i emocje odbiorcy, bezpośrednio - niezależnie od akcji 
i narracji - oddziałującym na jego wrażl iwość, głosem , który 
nakazuje mu - jak mówi Beatrice - „odczuć ciężar rzeczy." 

Iwona Puchalska - adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ; zajmuie 
s ię związ kami literatury i muzyki oraz uwarunkowaniami recepcji 
dziel muzycznych i literackich; autorka ks iążki Sztuka adaptacji. 
Literatura roman tyczna w operze dziewiętnastowiecznej (2004). 
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ALEKSANDER TANSMAN 
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1897 
Aleksander Tansman przychodzi na świat 12 czerwca 
w Łodzi. Wychowuje się w spolonizowanym, laickim 
domu żydowskim. Jego ojciec, Masze - handlowiec, 
o żywych zainteresowaniach kulturalnych, melo~~n'. . 
bibliofil i kolekcjoner sztuki - osierocił go 11 lat poznieJ. 
Matka odebrała wykształcenie gimnazjalne w Wilnie, 
grała na fortepianie. 

1907-1914 
Pobiera lekcje gry na fortepianie u Wojciecha 
Gawrońskiego i teorii muzyki u Nauma S. Podkaminera, 
potem m.in. u węgierskiego pianisty Sandora Vasa; 
przyjaźni się z Julianem Tuwimem i Pawłem Kleckim; 
podejmuje pierwsze próby kompozytorskie. 

1915-1918 
W Warszawie studiuje kontrapunkt u Piotra Rydla, 
kompozycję u Henryka Melcera-Szczawińskiego, .a także 
prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Komponuie m. 1n. 
dwie Sonaty skrzypcowe, I Kwartet smyczkowy, Pieśni 
japońskie , poemat symfoniczny Prometeusz. 

1919 
Zdobywa trzy nagrody na konkursie kompozytorskim 
ogłoszonym przez Polski Klub Artystyczny (za Romans 
na skrzypce i fortepian, lmpression i Preludium H-dur). 
Pomimo dowodów uznania, konserwatywna część 
krytyki nastawiona jest do niego negatywnie; przez 
długie lata będzie pozostawał w Polsce kompozytorem 
niezauważanym i niedocenianym. Emigruje do Francji. 

1920-1923 
Poznaje Maurice'a Ravela, Alberta Roussela, Artura 
Honeggera, Dariusa Milhauda, Igora Strawińskiego, 
a także Vladimira Golschmanna, gorącego propagatora 
muzyki Tansmana, z którym przyjaźń przetrwa do końca 
życia dyrygenta. Powstają kompozycje fortepianowe 
i kameralne; odbywają się liczne koncerty, na których 
wykonywane są jego utwory; prawykonanie Scherzo 
sinfonico prowadzi Sergiusz Kusewicki. 

1924 
Wystawiony zostaje pierwszy utwór sceniczny - balet 
Sekstet; w Theatre Royal de la Monnaie w Brukseli 
Golschmann dyryguje prawykonaniem poematu 
symfonicznego Taniec czarownicy, który stał się 
pierwszym wielkim międzynarodowym sukcesem 
Tansmana. Poślubia tancerkę Annę Eleonorę Bro9iner. 

1925 

W paryskiej sali Cameleon odbywa się monograficzny 
koncert muzyki Tansmana: ukazuje się drukiem 
Dwadzieścia łatwych utworów fortepianowych 
dedykowanych Paderewskiemu; Bostońska Orkiestra 
Symfoniczna pod dyrekcją Sergiusza Kusewickiego 
wykonuje Sinfoniettę na orkiestrę kameralną. 

1926 
W wiedeńskim Universal Edition wychodzą 
Ili Kwartet smyczkowy oraz Sonata wiejska na fortepian 
dedykowana Ravelowi; w Grand Opera Tansman, 
pod batutą Kusewickiego wykonuje swój Koncert 
fortepianowy, wśród słuchaczy znajdują się m.in . 
de Falla, Prokofiew, Malipiero. 

1927 
Powstaje opera Noc kurdyjska; balet Sekstet wystawiony 
zostaje w Metropolitan Opera w Nowym Jorku pod 
tytułem Tragedia wiolonczeli; sukces Symfonii a-moll 
wykonanej w Paryżu pod batutą Kusewickiego 
w obecności Ravela, Roussela, Schmidta, de Falli, 
Strawińskiego, Prokofiewa, !berta. 

1927 -1928 
Tansman odbywa wielkie tournee koncertowe po Stanach 
Zjednoczonych, występuje m.in. w Carnegie Hall, gdzie 
słuchają go Rachmaninow, Friedman, Godowski; spotyka 
się z Belą Bartókiem i poznaje Charliego Chaplin~ , . . 
któremu dedykuje fi Koncert fortepianowy; zaprzyiaznia 
się z Georgem Gershwinem; wydane zostają Mazurki 
dedykowane Albertowi Rousselowi. 

1929 
w paryskim Theatre des Champs-Elysees odbywa się 
premiera baletu Odwieczny krąg; Tansman obejmuje 
kierownictwo muzyczne Archives lnternationales de 
la Danse - pierwszej w świecie placówki zajmującej 
się naukowo tańcem; prestiżowy „La Revue M~sicale" 

poświęca Tansmanowi jeden ze swoich numerow: 
powstaje Suite-Divertissement, a także li Sonata 
fortepianowa, którą biograf Tansmana, Irving Schwerke, 
określił jako „arcydzieło muzyki współczesnej". Podc~as 
drugiego tournee amerykańskiego Tansman występuje 
m.in. z Chicagowską Orkiestrą Symfoniczną, a w . 
Carnegie Hall odbywa się jego koncert kompozytorski. 
Dla wytwórni His Master's Voice w Londynie nagrywa 
swoją pierwszą płytę z czterema mazurkami. 



1930 
Komponuje Sonatinę transatlantycką , która, dzięki 
Walterowi Giesekingowi, staje się wkrótce jednym 
z najpopularniejszych utworów Tansmana. W Paryżu 
wykonana zostaje Suita na dwa fortepiany, przez wiele 
lat pozostająca w repertuarze samego kompozytora. 
Podpisuje kontrakt na wyłączność druku utworów 
w Editions Max Eschig . 

1931 
W paryskim Palais Royal odbywa s ię prapremiera 
Tryptyku na smyczki, który staje się wielkim sukcesem 
kompozytorskim Tansmana; pierwsze tournee po 
Hiszpanii; powstają Cztery tańce polskie dedykowane 
Rhene-Batonowi i Concertino z dedykacją dla Jose 
lturbiego. Ukazuje się monografia lrwinga Schwerkego 
Aleksander Tansman, kompozytor polski. 

1932 
W brukselskim Palais des Beaux-Arts ma miejsce 
prapremiera Ili Symfonii koncertującej, zamówionej przez 
królową Elżbietę; na tym samym koncercie, w obecności 
Ravela, Marguerite Long daje belgijską premierę jego 
Koncertu fortepianowego G-dur. Tansman zasiada w 
jury I Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego 
zorganizowanego przez Archives lnternationales 
de la Danse, na którym Grand Prix zdobywa Kurt 
Jooss. Wkrótce obaj tworzą Wielkie miasto - jeden z 
ważniejszych baletów XX wieku. Tansman odwiedza 
Warszawę i lódż; podczas trzeciego pobytu w USA 
słucha swoich Czterech tańców polskich w wykonaniu 
Filharmoników Nowojorskich pod batutą Arturo 
Toscaniniego. Rozwodzi się z Anną Eleonorą. 

1933 
Wyjeżdża na wielkie światowe tournee koncertowe 
(Hawaje, Japonia, Chiny, Filipiny, Singapur, .Indonezja, 
Bali i Sumatra, Cejlon, Indie, Egipt); w Japonii zostaje 
odznaczony Złotym Medalem Jiji-Shimpo w uznaniu 
wybitnych zasług dla sztuki światowej ; w Indiach spotyka 
się z Mahatmą Gandhim. 

1934-1935 
W audytorium BBC w Londynie odbywa się prawykonanie 
cyklu Podróż dookoła świata w miniaturze. Tansman wiąże 
się z księżniczką Nadą de Bragan9CJ, czego muzycznym 
efektem jest Sześć pieśni do jej słów. Czwarta trasa 
koncertowa po Stanach Zjednoczonych; pisze IV Kwartet 
smyczkowy i balet Rupiecie (wystawiony w Lyonie 
w 1958); sukcesy w Holandii, m.in. koncert monograficzny 
w Concertgebouw; spotkanie z Paulem Hindemithem. 
W Paryżu umiera matka kompozytora, Anna. 
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1936-1937 
Powstają Koncert altówkowy dla Charlesa Foidarta, 
Fantazja na wiolonczelę dla Gregora Piatigorskiego, 
Wariacje na temat Frescobaldiego - jeden z 
najpopularniejszych utworów Tansmana - na zamówienie 
Orkiestry Symfonicznej w Saint Louis, li Serenada 
dla Tria Pasquier, Koncert skrzypcowy dla Jacqueline 
Salomons. Druga podróż do Polski , koncert w Polskim 
Radiu . Poślubia pianistkę Colette Cras. 

1938 
Rozgoryczony nieprzychylnymi recenzjami 
i dyskryminacją ze strony polskiego środowiska 
muzycznego, trwającymi nieprzerwanie od początku jego 
kariery, Tansman przyjmuje obywatelstwo francuskie . 
Zasiada w jury Konkursu im. Królowej Belgów Elżbiety 
na kwartet fortepianowy. 

1941 
Dzięki pomocy Chaplina, wraz z żoną i dwiema córkami, 
Marianne i Mireille, Tansman ucieka do Nowego Jorku, 
a wkrótce przenosi się do Beverly Hills. Komponuje 
m.in. IV Sonatę fortepianową; Golschmann dyryguje 
prawykonaniem Rapsodii polskiej w Saint Louis. 

1942-1945 
Powstaje muzyka do filmu Flesh and Fantasy, 
V i VI Kwartet smyczkowy, V i VI Symfonia. Podróże 
koncertowe po Stanach Zjednoczonych; praca nad 
pierwszym większym utworem, Concertinem gitarowym, 
pisanym dla Andresa Segovii. 

1946 
Wraz z rodziną powraca do Paryża i wkrótce wyrusza 
w trasę koncertową po Europie. 

1948 
Pisze Muzykę na orkiestrę (VIII Symfonię); wydaje 
biografię Igora Strawińskiego - owoc zażyłej przyjażni , 

jaką zawarli w Stanach Zjednoczonych. 

1949 
Dla Orkiestry Symfonicznej w Saint Louis powstaje cykl 
Ricercari; na zamówienie UNESCO pisze Tombeau de 
Chopin; żonie dedykuje oratorium Prorok Izajasz. 

1950-1951 
Na prośbę Segovii pisze Cavatinę , wkrótce jeden 
z najpopularniejszych utworów gitarowych na świ ecie . 

Przez następne lata Tansman skomponuje dla wielkiego 
gitarzysty dziesiątki utworów. Intensywnie pracuje nad 
muzyką do słuchowisk dla Radio France. 

1952 
Prapremiera baletu Nocny pociąg; powstają Sinfonia 
piccola, Cztery nokturny dla Strawińskiego, Concertino 
na obój, klarnet i orkiestrę smyczkową na zamówienie 
Radio France. Umiera żona Colette, Tansman ogranicza 
podróże koncertowe. 

1954 
Premiera Przysięgi w Radio France; komponuje Koncert 
na orkiestrę i Capriccio na orkiestrę. 

1955 
Wystawienie Przysięgi w brukselskim Theatre Royal de la 
Monnaie; powstaje V Sonata fortepianowa dedykowana 
pamięci Beli Bartóka. 

1957 
Ukazuje się drukiem Prolog i kantata na glosy żeńskie 
i orkiestrę kameralną wg tekstu Eklezjasty zamówiona 
przez radio francuskie ; estradowe wznowienie Przysięgi 
w Theatre des Champs-Elysees; koncert monograficzny 
w Lycee Musicale w Paryżu. 

1957 -1958 
Powstaje fresk liryczny Sabbataj C'wi, fałszywy Mesjasz, 
który Tansman nazwał „dziełem swego życia"; w 1961 
dzieło odnosi triumfalny sukces po wystawieniu w Theatre 
des Champs-Elysees. Pierwsza podróż do Izraela. 

1959 
Na Biennale Weneckie Tansman pisze balet-pantomimę 
Nowe szaty króla wg Andersena. 

1960-1962 
Komponuje Fantazję na tematy walców Jana Straussa, 
na zamówienie francuskiego Ministerstwa Kultury 
powstają Psalmy, dla Opery Nicejskiej pisze balet 
Zmartwychwstanie wg Tołstoja, a dla Segovii - Suitę 
w stylu polskim, swój najważniejszy utwór gitarowy. 
Jednym z największych przeżyć kompozytora staje się 
audiencja u papieża Jana XXII!. 

1963-1964 
Na zamówienie radia francuskiego komponuje Sześć 
utworów na orkiestrę smyczkową oraz Sześć etiud na 
orkiestrę , które wkrótce zyskują wielką popularność na 
całym świecie; dla Charlesa Reneau powstaje Koncert 
wiolonczelowy. 

1967 
Po raz pierwszy po wojnie przyjeżdża do Polski z okazji 
swoich 70. urodzin; przyjmowany jest z honorami, jego 
muzyka pojawia się w programach wielu koncertów. 

1968 
Sukces odnoszą Cztery utwory na orkiestrę , dla Radio 
France powstaje Concertino na flet, orkiestrę smyczkową 
i fortepian ; wydawnictwo „Who's Who in Europa" 
zamieszcza i nformację o Tansmanie. 

1973 
Wizyta w Izraelu na Konkursie im. Rubinsteina, 
komponuje W hołdzie Arturowi Rubinsteinowi dwa utwory 
na fortepian. 

1974 
Prawykonanie opery komicznej Grzegorz Dyndała 
wg Moliera, napisanej na zamówienie francuskiego 
Ministerstwa Kul tury. 

1977 

Zostaje honorowym członkiem belgijskiej Królewskiej 
Akademii Nauk, Literatury i Sztuki, gdzie zasiada w fotelu 
zmarłego Dmitrija Szostakowicza. Ukazuje się specjalny 
numer „Ruchu Muzycznego" poświęcony Tansmanowi 
z okazji jego 80. urodzin; w Polsce odbywają się 
okolicznościowe koncerty. 

1978 -1980 
Trzykrotnie przyjeżdża do Polski, bierze udział 
w koncercie monograficznym na zakończenie 
Xll Wrocławskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej ; na 
zamówienie Polskiego Radia komponuje Sinfoniettę nr 2. 

1986 
Zostaje odznaczony francuską Komandorią Orderu 
Sztuk i Nauk, Akademia Muzyczna w Lodzi przyznaje mu 
doktorat honoris causa. Umiera w Paryżu 16 listopada. 

(Na podstawie Dziecko szczęścia . Aleksander Tansman i jego 
czasy, oprac Piotr Matwiejczuk) 
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PRZVSIĘGA - MAŁA ANTOLOGIA 

William Shakespeare 
KUPIEC WENECKI 

SHYLOCK 
[ ... ]Aja pragnąłem być z wami w przyjaźni , 
Zyskać twe serce i zapomnieć obelg, 
I zaspokoić wszystkie wasze prośby, 
W zamian nie biorąc ni grosza procentu. 
A wy mnie nawet nie chcecie wysluchać. 
Uprzejma będzie moja propozycja. 

BASSANIO 
Poczciwiec z ciebie. 

SHYLOCK 
Tej poczciwości mogę dać dowody: 
Możemy zaraz pójść do notariusza, 
Gdzie na obligu położysz swój podpis. 
I tylko niby - dla zwykłego żartu -
Podpiszesz także takie oświadczenie, 
Że jeśli w miejscu i w dniu oznaczonym 
Tej a tej sumy wymienionej w skrypcie 
Ty nie zapłacisz , to ja za odplatę 
Będę mógł wyciąć funt żywego mięsa 
Z twojego ciała, ale z każdej części, 
Z której ja będę miał po temu chęć. 

ANTONIO 
Na honor' Zgoda' Podpiszę ten skrypt' 
I jeszcze dodam, że Żyd jest poczciwy! 

BASSANIO 
Nie! Nie podpiszesz takiego kontraktu' 
Wolę pozostać z moją dawną biedą! 

ANTONIO 
Nie trwóż się , bracie. Dotrzymam umowy. 
Za dwa miesiące, więc miesiąc przed czasem, 
Nim termin minie, dostanę pieniędzy 
Dziesięciokrotnie więcej, niż potrzeba. 

SHYLOCK 
O, Abrahamie' Jak ci chrześcijanie 
Twardością serca zawsze odmierzają 
Chęci bliźniego! Proszę was, powiedzcie, 
Cóż ja dostanę za ten cały oblig, 
Jeśli terminu nie dotrzymasz, panie? 
Funt mięsa z ciała ludzkiego wycięty 
Ma mniejszą wartość i mniej ma użytku 
Niż mięso kozie , wołowe, baranie. 
Wy sami patrzcie' Ja mu proponuję 
Taką przysługę, by mieć jego względy' 
Przyjmuje? Dobrze A nie? Do widzenia. 
Tylko nie krzywdźcie mnie za tę przysługę 

ANTONIO 
Dobrze , Shylocku. Podpiszę ten skrypt. 

Ernest Teodor Amadeusz Hoffmann 
PRZYGODY W NOC SYLWESTROWĄ 

Pośród kielichów napelnionych dymiącym ponczem stał misternie szlifowany puchar, zawierający - jak się zdawalo 
- tenze s~m trunek. Jak się dostał między zwyczajne kielichy, wie najlepiej o n, te n, którego z wolna zaczynam 
poznawac; kr?cząc niby Klemens w „Oktawianie" .. zakreśla nogą wdzięczny flores i ogromnie lubi czervvone płaszczyki 
1 czervvone p1ora . Ten p1ę~~1e szlifowany 1 szczegolnie błyszczący puchar ujęła Julia i podała mi go, mówiąc: 
- Czy tak chętnie Jak ong1s przyJmiesz kielich z mej ręki? 
- Julio, Julio' - westchnąłem. 

Uj~ując. puchar, dotknąłem. jej .cienkich paluszków, prąd elektryczny przeleciał mi po wszystkich pulsach i żyłach 
- piłem 1 p1łe.m -.zdalo m1 się , ze błękitne plomyki pryskają i pełgają po kielichu i wargach . Puchar był wychylony, 
a Ja - sam nie w.iem. Jak się to stało - s1edz1ałem na otomanie w gabinecie oświetlonym jedną tylko alabastrową 
lamp.ą, obok mnie Julia, patrząca na mnie dobry.mi, dziecięcymi oczyma, jak niegdyś. Berger siedział znów przy 
klaw1kordz1e , grał andante z przecudnej Symfon11 Es-dur Mozarta, a na łabędzich skrzydłach śpiewu wstawala 
1 wzn.os1ła się wszystka m1łosc 1 rozkosz mego najwyższego słonecznego życia. Tak, to była Julia, Julia we własnej 
osobie, an1el.s~o piękna 1 łagodna - rozmową naszą - tęskliwe skargi miłosne, wypowiadane raczej spojrzeniem niż 
słowem , dłon JeJ spoczywała w mojej. 
- Odtąd już cię nigdy nie opuszczę , miłość, twoja jest iskrą, która we mnie płonie, zapalając życie wyższe, życie 
w szt~ce 1 poezji, bez c1eb1e, bez twej m1łosc1, wszystko jest martwe i drętwe, lecz czyż nie przyszłaś po to, by moją 
zostac na zawsze? 
W tej chwili weszła chwiejąc się niezdarna figura na pajęczych nogach, z wyłupiastymi oczyma żaby i zawołała 
wstrętnie skrzecząc i śmiejąc się głupawo: ' 
- Gdzież, do kroćset, podziała się moja żona? 
Julia wstała i powiedziała obcym głosem: 
- Czy nie wrócimy do towarzystwa? Mój mąż szuka mnie. Bardzo był pan zabawny, mój drogi , zawsze jeszcze 
w humorze, Jak przed laty, trzeba się tylko miarkować w piciu. 
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Johann Wolfgang Goethe 
FAUST 

FAUST 
Jeślibym miał w spokoju gnuśnie zalec, 
Niech raczej zdechnę jak padalec! 
Jeśli oszustwo dzięki tobie 
We własnej wziąłbym zaś osobie 
Za rozkosz, za świadomość - w rzeczy samej 
Możesz mnie , kusicielu , składać w grobie. 
Przyjmuję zakład! 

MEFISTOFELES 
Stoi! 

FAUST 
Przybijamy! 

Gdybym chciał czas zatrzymać nagle: 
Trwaj, piękna chwilo, nie przemijaj! 
Możesz mnie w dyby zakuć , diable , 
A jak masz zabić, to zabijaj! 
Niech mi zadzwonią! Cóż , mospanie, 
Ukończywszy służby swe w terminie. 
Wskazówka niech opadnie, zegar stanie, 
Mój czas dokona się i minie! 

MEFISTOFELES 
Weż pod uwagę , że ci to przypomnę 

FAUST 
I ma po temu wszelkie prawa; 
Moje zasady nie są wiarołomne. 
Już bezwład, już martwota nieruchawa 
Sługą mnie czyni - i nieważna sprawa, 
Twoim czy cudzym. 

MEFISTOFELES 
W profesorskim gronie 

Choćby i dziś przy tobie służbę swą podejmę , 
Lecz o tym, co za życia, co po zgonie, 
Dwa zdanka proszę skreślić mi uprzejmie 

FAUST 
Więc furda honor, panie skrupulacie? 
Nad słowo skrypty dłużne przedkładacie? 
Czy to nie dosyć , że na wieków wieki 
Tym jednym słowem rządzą się dni moje? 
Swiat słów wylewa całe rzeki, 
A ja w okowach przyrzeczenia stoję . 
W sercu my tego piastujemy bzika, 
Nikt odeń nie uwolni się pochopnie 
Dobrze, gdy z czyjejś wierność istoty wynika , 
Bo przed ofiarą żadną się nie cofnie 
A te pieczęcie , a te pergaminy! 
Zmora' Lecz na jej widok rzedną miny. 
Zamiera słowo, zanim sfrunie z pióra, 
Władzę sprawują wosk i skóra 
Czegóż więc żądasz, diabli synu, 
Marmuru , spiżu , pergaminu? 
Podpisu rylca, pióra, dłuta? 
Masz wybór; cóż do gustu ci przypada? 

MEFISTOFELES 
I skąd ta krasomówcza nuta , 
To podniecenie i przesada? 
Na świstku - po cóż to się tak unosić? 
Kropelką krwi podpiszesz się i dosyć! 

FAUST 
Skoro ci dosyć takiej bzdury, 
Trzymajmy się karykatury. 

MEFISTOFELES 
Krew nader mocnym jest spoiwem 

FAUST 
Nie złamię , nie bój się , przymierza z piekłem. 
Sam przecież dążę każdym swym porywem 
Do tego właśnie, co przyrzekłem . [ ... ] 

Henryk Sienkiewicz 
POTOP 

Książę spojrzał bystro w twarz Kmicica. 
- A ty ... nie odstąpisz? 
Młody rycerz zapłonął 
- Wasza książęca mości ... 
- Co chcesz mówić? 
- Wyspowiadałem_ się was~ej książęcej mości ze wszystkich grzechów moich, i taka ich kupa, że jeno ojcowskiemu 
sercu waszej ~s1ązęceJ moSC1 zawdzięczam przebaczenie . Ale w tych wszystkich grzechach Jednego nie masz 
niewdz1ęcznosc1 . 

-Ani wiarołomstwa ... Wyspowiadałeś się przede mnąjak przed Ojcem, a jam ci nie tylko Jak ojciec przebaczy/, 
alem cię pokochał Jak syna ... którego Bóg mi nie dal i dlatego ciężko mi nieraz na świecie. Bądżże mi przyjacielem i 
To rzekłszy ks1ązę wyciągnął rękę, a młody rycerz uchwycił Ją i bez wahania do ust przycisnął 
M1lczel1 obaj przez długą chwilę; nagle książę utkwił oczy w oczach Kmicica i rzeki: 
- Billewiczówna tu jestl 
Kmicic pobladł i począł jąkać coś niezrozumiale 
- Umyślniem po nią posłał , żeby się ta niezgoda między wami skończyła. 
za.baczysz ją zaraz, bo jej żałoba po dziadzie już wyszła. Dziś także , choć Bóg widzi, że głowa pękała mi od roboty, 
mow1łem z panem miecznikiem rosieńskim . 

Kmicic porwał się za głowę . 

- Czym ja się waszej książęcej mości odpłacę? Czym ja odpłacę? ... 
- Powiedziałem wyrażnie panu miecznikowi, że taka moja wola , abyście się najprędzej pobrali , i nie będzie ci 
przeciwny. Przykazałem. mu też , aby dziewkę z wolna do tego przygotował. Mamy czas Od ciebie wszystko zależy, 
a Ja szczęsl1wy będę, Jesl1 cię nagroda z rąk moich dojdzie i daj Boże doczekać , wiele innych, boś ty powinien pójść 
wysoko Grzeszyłeś , boś miody, aleś JUŻ sławę na polu zdobył niepoślednią. . i wszyscy młodzi gotowi wszędy iść 
za tobą. Dla Boga, powinieneś pójść wysoko! Nie dla takiego to rodu, jak twój, urzędy powiatowe ... Zali wiesz żeś 
ty Kiszków krewny, a z Kiszczanki ja się rodzę Trzeba ci jeno statku, na co ożenek najlepsza rzecz. Bierzże

0

oną 
dziewczynę, kiedy ci do serca przypadła, i pamiętaj, kto ci ją daje. 
- Wasza książęca mość, ja chyba oszaleję! ... Życie , krew moja do waszej książęcej mości należą! ... 
Co mam czynić, aby się wywdzięczyć? co? Mów wasza książęca mość! rozkazuj I 
- Dobrem za dobro mi odpłać ... Miej wiarę we mnie, miej ufność, że co uczynię, to dla dobra publicznego uczynię. 
Nie odstępuj mnie , gdy będziesz widział zdradę i odstępstwo innych, gdy się złość wzmoże, gdy mnie samego ... 
Tu książę urwał nagle. 
- Przysięgam.!~ rzeki z zapałem Kmicic - i parol kawalerski daję do ostatniego tchnienia stać przy osobie waszej 
ks1ązęceJ mosc1, mego wodza, ojca i dobrodzieja! 
To rzekłszy Kmicic spojrzał oczyma pełnymi ognia na księcia i aż strwożył się zmianą, jaka nagle zaszła w jego twarzy. 
Twarz ta była czerwona , żyły na niej nabrały, krople potu gęsto osiadły na wyniosłym czole, a oczy rzucały blask 
niezwykły. 

- Co waszej książęcej mości Jest? - pytał niespokojnie rycerz 
- Nic, nic!. 
Radziwiłł wstał, ruszył spiesznym krokiem do klęcznika i zerwawszy z niego krucyfiks począł mówić gwałtownym, 
przytlum1onym głosem: 
- Na ten krzyż przysięgnij, że mnie nie opuścisz do śmierci!. .. 
Mimo całej gotowości i zapału Kmicic spoglądał przez chwilę na niego ze zdumieniem. 
- Na tę mękę Chrystusa ... przysięgnij! ... - nalegał hetman. 
- Na tę mękę Chrystusa ... przysięgami - rzeki Kmicic kładąc palce na krucyfiksie. 
-Amen I - dodał uroczystym głosem książę 
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Juliusz Słowacki 
MAZEPA 

AMELIA 
Zbigniewie! Zbigniewie! 

Odsłoń firanki - ja wiem, że twój ojciec nie wie, 
Co ja cierpię - lecz niech się przekona oczyma ... 
Oczy są jego sercem, on innego nie ma ; 
Gdyby miał - ulitowałby się tysiąc razy. 
Oo Wo1ewody 

O Panie! Ja niewinna! Ja bez żadnej zmazy -
Lecz patrzaj , co ty robisz tu z sercem kobiety? 
Patrz' Twój syn do ust kładzie pistolet nabity .. 
On nie może wytrzymać udręczenia mego, 
On się chce zabić, panie .. . 

WOJEWODA 
A wiesz ty, dlaczego 

Do ust włożył pistolet i za śmiercią dyszał? 
Bo tam za sobą szelest człowieka usłyszał , 
Bo ja aż tu słyszałem. 

AMELIA 
Ten starzec mnie łamie! 

Zbigniewie! Tyś nie słyszał nic? - ten starzec kłamie! 

ZBIGNIEW 
jakby pasując się z sobą i wpadając w obłąkanie 

Nie, ja nic nie słyszałem - nic - to rzecz skończona -
Tam nikt nie wejdzie. - Piersio Chrystusa czerwona 
Siedmią ranami - tam nikt nie wejdzie .. ol Boże .. 
Idzie ku Amelii 

Matkol - macocho -
Cofa się ze wstrętem i znów wraca przed alkowę . 

Ojcze - ja się tu położę 
Jak pies i nikt nie wejdzie, miej litość nade mną 
Ojcze' QI ja omdleję - słabo mi i ciemno .. 
Ja omdleję drugi raz. - Ta scena mnie dręczy' 
Ojcze' Syn ci na duszę nieśmiertelną ręczy, 
że tam nie ma nikogo - czy ci nie dość na tym?... 
Ojcze! - 01 będzie ze mną tak jak z moim bratem, 
Którego ty zabiłeś przed laty niechcący .. . 
Patrzaj - ja cały blady - patrzaj - cały drżący -
Ja słabnę - jeszcze chwila, a serce mi pęknie . 

AMELIA 
Oo Wojewody 

Litości, Panie - niechaj twa zaciętość zmięknie -
Ja bardzo cierpię -

WOJEWODA 
ponuro 

Chciałbym uwierzyć w Waćpanią 
Zdejmuje ze ściany krucyfiks 
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Przysięgniesz na krucyfiks? 

ZBIGNIEW 
Ja przysięgnę za nią, 

Ojcze' Co myślisz? - kazać przysięgać kobiecie? 
Ja sam oto na moje nieśmiertelne życie , 
Na tym krzyżu obiedwie położywszy ręce, 
Przysięgam. - Usta kobiet są jak niemowlęce, 
Ich straszliwymi słowy nie potrzeba mazać ... 
Mój ojcze, daj krzyż - ludziom już można rozkazać, 
Aby odeszli. -
na stronie 

Cóż to i ona się zbliża? -

AMELIA 
Ja przysięgnę. 

ZBIGNIEW 
Ty? 

AMELIA 
I cóż? 

ZBIGNIEW 
Cicho do ucha Amelii 

Matko - precz od krzyża. 

AMELIA 
Kładzie rękę na krucyfiksie 

Na Chrystusowe rany i na matki duszę, 
Na wycierpiane teraz krzyżowe katusze, 
Przysięgam , że niewinnie byłam posądzona 
Niech wam tak Bóg odpuści. 

ZBIGNIEW 

WOJEWODA 
Ha? 

ZBIGNIEW 

OJCZe' Rzecz skończona. 

Wszak przysięgła? 

WOJEWODA 
Amen 

ZBIGNIEW 
Ojcze' Idźmy razem, 

Ja sam jestem - jak senny' 

WOJEWODA 
Chmara I Idź: z rozkazem: 

Niechaj mi tu mularzy przyszle budowniczy [ ... ] 

Gabriel Garcia Marquez 
MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY 

Fiorentino Ariza jako jeden z niewielu dotrwał do końca pogrzebu. Przemókł do suchej nitki, przerażony wrócił do 
siebie, w obawie, że po tylu latach pedantycznej ostrożności i daleko idącej zapobiegliwości może nabawić się 
zapalenia płuc. Kazał przygotować sobie gorącą lemoniadę z odrobiną brandy, wypił ją w łóżku, zażywając tabletki 
fenaspiryny, i przykrywszy się wełnianym kocem oblewał się potem, póki nie poczuł, że jego ciało odzyskuje dobre 
samopoczucie. Kiedy wrócił na czuwanie był już w pełni sił. Fermina Oaza ponownie przejęła ster rządów 
w wymiecionym już i gotowym na przyjęcie gości domu, wystawiając na ołtarzu biblioteki wykonany w pastelach portret 
męża obramowany żałobną krepą O ósmej zgromadzonych było tyle samo, co poprzedniej nocy, a i upał był równie 
wielki , ale po odmówieniu różańca ktoś zwróci ł się do obecnych z prośbą o wcześniejsze opuszczenie mieszkania, 
żeby wdowa mogła wreszcie, po raz pierwszy od niedzielnego popołudnia, odpocząć. 

Fermina Daza większość swych gości żegnała stojąc przy ołtarzu, ostatnią jednak grupę najbliższych przyjaciół 
odprowadziła aż do drzwi, by osobiści je zamknąć, tak jak to zawsze robiła. Ledwie żywa, miała właśnie to uczynić, 
gdy ujrzała stojącego pośrodku pustego salonu Fiorentina Arizę w żałobnym ubraniu. Ucieszyła się, bo wiele już lat 
minęło od chwili, kiedy wymazała go ze swojego życia, teraz zaś po raz pierwszy patrzyła nań, ułaskawionego przez 
niepamięć, z pełną życzliwością Zanim jednak zdołała wyrazić mu wdzięczność za wizytę, on, drżący i dostojny, 
przyłożył kapelusz do serca i przeciął wrzód, który przez tyle długich lat podtrzymywał go przy życiu. 
- Fermino - powiedział jej - od ponad pół wieku czekałem na tę sposobność, aby raz jeszcze ponowić przysięgę 
o mojej dozgonnej wierności i wiecznej miłości. 

Fermina Daza gotowa była uznać, iż ma przed sobą szaleńca, gdyby nie miała powodów sądzić, że Fiorentino 
Ariza jest w tej właśnie chwili natchniony łaską Ducha Świętego W swym pierwszym odruchu chciała przekląć go 
za profanację domu w chwili, gdy zwłoki jej męża jeszcze nie ostygły w grobie. Ale przeszkodziła jej w tym wściekła 
powaga godności. „Wynoś się - powiedziała. - I precz z moich oczu do końca dni twoich". Otworzyła na oścież 
zamknięte właśnie drzwi i dodała: 
- Których, mam nadzieję, już niewiele ci pozostało. 

Gdy usłyszała ostatnie, milknące na całkowicie pustej ulicy kroki , zamknęła powoli drzwi, przesunęła zasuwkę , 

założyła sztabę i stanęła twarzą w twarz ze swym losem. 
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Prof. Jacek Hołówka 

OBIETNICA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, 
EGZALTACJA 

MICHAŁ NOWAK: W obu jednoaktówkach akcja roz
grywa się wokół specyficznej sytuacji językowej. 

W jednej mamy szlacheckie słowo honoru, verbum 
nobile, w drugiej - przysięgę . W języku polskim istnie
je jeszcze przyrzeczenie, obietnica, umowa, postano
wienie, ślubowanie„. Czy te pojęcia różnią się jedynie 
stopniem zobowiązania? 

JACEK HOŁÓWKA: Tak, różnią się one tylko s i ł ą, z j aką 
ktoś jest przekonany o tym, że dotrzyma danego słowa, 

a z drugiej strony poziomem zaufania do zapewn ień dru
giej osoby. 

Skąd zatem bierze się zobowiązująca moc obietnicy, 
przysięgi , itp.? 

Sprawa jest bardzo tajemnicza i dlatego i nteresująca . Na 
pewno nie istnieje tylko jedno źródło zobowiązan ia . W fi 
lozofi i mówi się , że przys ięga jest przyw i ąza na do naszej 
woli, do naszych uczuć lub do naszej intuicji. Jeś l i ktoś 

ufa Kantowi, to będz i e uważał , i ż przysięga polega na za
pewnieniu kogoś , że w przyszłośc i będz ie dokład n i e tak, 
jak mówimy. Jednocześn i e nie jest to tylko przewidywanie 
tego, co nastąpi , ale zobow iązan i e , że dołożymy wszelkich 

starań , aby obietnica czy przys ięga została spełniona . Da
jemy za to gwarancję naszej uczciwośc i , naszej reputacji 
i naszego przywiązania do kogoś . 

W tym ujęciu wszystko opierałoby się na naszym po
stanowieniu. 

Mamy taką tajemną, czy może nawet magiczną s iłę odda
nia s i ę całkow i cie do dyspozycj i na mocy swojego posta
nowienia. To tak, jakbyśmy mówili „ rezygn uj ę z prawa do 
tego, by w przyszłośc i kierowa ć swoim postępowan iem. " 

Złożen i e przys i ęg i oznacza, że w pewnym momencie 
będz iemy dz i ałać jak automat, jak n i ewrażl iwy czy ś l epy 

człowiek , kierowany wyłączn ie zobowiązaniem , które pod
jął w przeszłości. To bardzo górnolotna, bardzo ciekawa 
koncepcja. Ma jednak wadę związaną z jej niesymetrycz
ności ą. Co zrob ić w sytuacj i, gdy osoba, która odebrała 
przysięgę , zechce zrezygnować z tego, by została ona 
spełn iona? Weżmy ta ki przykład . Ktoś obiecuje, że gotów 
jest pożyczyć komuś 50 OOO złotych. Tymczasem niedo
szły dłużn i k wygrywa na loterii 1 OO OOO złotych . Czy wtedy 
wyrzeczenia poniesione przez tego pierwszego człowieka 

stają s i ę zbyteczne? Czy ta druga osoba - dla zachowa
nia przyzwo i tośc i i pod kreś l enia świętośc i przys i ęg i - musi 
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udawać, że pożycza, chociaż tego nie potrzebuje? A prze
cież bardzo trudno uwierzyć , że przysięga jest zawsze za
wierana na śmierć i życie. 

Na czym zatem może oprzeć się decyzja o zwolnieniu 
kogoś z przysięgi? 

Na uczuciach - podpowiada druga koncepcja. Składając 
przysięgę, wytwarzamy w drugiej osobie oczekiwanie, 
że coś dla niej zrobimy. Jak długo to oczekiwanie pozo
staje żywe, tak długo należy się wywiązywać z przysięgi. 
W dziewiętnastowiecznych powieściach pojawiają się 
sytuacje zwalniania kogoś ze słowa . Dzieje się to przede 
wszystkim w sytuacjach, gdy uczucie przywiązania do 
osoby przysięgającej blednie lub staje się zgoła niechcia
ne. Zwraca się wtedy listy, zwraca się pierścionki , zwraca 
się obietnice. Stąd wynikał na przykład obyczaj zaręczyn. 
To taki ślub na próbę, badanie, czy stałość uczuć jest tak 
mocna, jak się wydaje. 

Pozostaje jeszcze trzecia koncepcja. 

Najbardziej bałaganiarska , bo jest oparta po prostu na in
tuicji . Nie decydują tu ani uczucia, ani prawo moralne, tylko 
nasze wewnętrzne poczucie. Słabość tej koncepcji polega 
właśnie na podkreślaniu owego wewnętrznego poczucia, 
które przecież u każdego człowieka może być inne. 

Do tej pory mówiliśmy o przysięgach wyrażanych 
wprost, dość uroczyście zresztą. Czy można obiecy
wać bez słów, sugerując coś swoim zachowaniem? 

W literaturze filozoficznej pojawia się pojęcie przysięgi da
nej implicite. Jest ona domniemywana, ponieważ wszyscy 
zachowują się w określony sposób. Dobrego przykładu 
dostarcza dyskusja wokół udziału w polowaniu na lisy 
w Wielkiej Brytanii. To okrutna rozrywka, która polega na 
zagonieniu zwierzęcia na śmierć. Część osób swój sprze
ciw wobec niej wyrażała w ten sposób, że przyjmowała 
zaproszenie na polowanie - znajdowała konia, właściwe 
ubranie, przyjeżdżała i wypijała kieliszek wódki na drogę. 
Miała jednak swój ukryty plan - za wszelką cenę starala 
się dogonić lisa przed psami i go zastrzelić. Taka postawa 
wzbudzała jednak kontrowersje - zastanawiano się czy 
nie jest to oszustwo, czy w ten sposób nie łamano danego 
implicite słowa. Przyjmując zaproszenie, zobowiązywano 
się bowiem do zachowywania się w określony sposób, po
dobny do pozostałych myśliwych. 

Mamy więc konflikt dwóch wartości. 

Zgodnie z koncepcją, opierającą obietnicę na intuicji - na
sze wewnętrzne poczucie ma nam podpowiedzieć czy 
powinniśmy złamać dane słowo , czy kierujące naszym po
stępowaniem względy moralne są istotniejsze od dotrzy
mania przyrzeczenia. Amerykański filozof - John Searle 

- zwrócił przy okazji tej dyskusji uwagę , że siła obietnicy 
wiąże się z praktyką obiecywania. W naszej cywilizacji jest 
ona silna. Rozumiemy, że jeżeli ktoś obiecał , to podejmie 
usilne starania, żeby tej obietnicy dotrzymać. Możemy so
bie natomiast wyobrazić kulturę oszustów, kulturę nacią
gaczy, błaznów i żartownisiów, w której na przykład tylko 
50% umów jest dotrzymywanych. W takim społeczeństwie 
po pierwsze obietnica nie wiąże, po drugie ludzie nie będą 
dawać jej wiary. Jaki sens ma bowiem obietnica, połączona 
z zastrzeżeniem, że jest taka sama szansa na jej dotrzy
manie, jak na jej złamanie? Zarazem jednak nie sposób 
jest utrzymać przekonania, że każde przyrzeczenie obo
wiązuje stuprocentowo i nie mogą zajść - nieprzewidziane 
przez żadną ze stron - okoliczności z niego zwalniające. 
Prawdopodobnie nie chcielibyśmy nawet takiej obietnicy 
przyjąć. Praktyka obiecywania może więc polegać jedy
nie na tym, że w zasadzie obietnica jest dotrzymywana, 
a przysięga zobowiązuje nas jeszcze mocniej. 

Czyli nie powinniśmy deklarować „raczej zginę, niż 
złamię dane słowo"? 

To się zdarza w operze , gdzie mamy wrażenie, że zawsze 
obiecuje się na 100 %. Na tym zresztą polega siła opery, 
jej perswazyjna moc wywołująca wzruszenia . Mamy tu tak 
daleko posunięte oderwanie od rzeczywistości, iż pewne 
problemy ukazują się w całej wyrazistości. Lapidarnie i w 
łatwej do zrozumienia formie. Na przykład w Mocy prze
znaczenia Verdiego, gdzie dochodzi do podwójnej, wza
jemnie się wykluczającej przysięgi. 

Podobną sztuczkę stosuje Jan Chęciński w Verbum 
nobile, tyle że rozwiązanie jest pogodne. Opiera się 
jednak na niezbyt poważnym przypisaniu tożsamości 
osoby do jej imienia. 

Tego typu chwyt retoryczny jest moim zdaniem dopusz
czalny w operze. Być może groza i powaga tej sytuacji 
zostały spłycone, ale opera ma prawo w cudowny sposób 
rozwiązać rzeczy najbardziej nawet przerażające, kulmi
nację jakiejś tragicznej sceny. W realnym życiu raczej jed
nak nie możemy liczyć na cuda. Jest zresztą oczywiste , 
że tożsamość człowieka nie zależy od nazwy, pod jaką 
występuje . Osoba, która działała pod pseudonimem w wy
wiadzie wojskowym, może otrzymać order pod swoim 
przybranym imieniem, ale jednocześnie ma prawo nosić 
ten sam order jako cywil po skończeniu służby. W filozofii 
odróżnia się dwa określenia: de re i de dieto. Kiedy mó
wimy de dieto, przywiązujemy się do słownego brzmienia 
przysięgi, zobowiązania czy postanowienia. Kiedy mówi
my de re , nie jest ważne jakich słów użyliśmy, tylko to, 
czego dotyczyła wypowiedż. Obietnica zawsze musi być 
obietnicą de re. Można by nawet powiedzieć , że obietnica 
de dieto to w istocie krzywoprzysięstwo , szukanie okazji do 
tego, żeby - chwytając się tricków słownych - udowodnić , 
iż zobowiązanie jest nieważne. Tę metodę często stosują 

nieuczciwe firmy, które jakimiś nadzwyczajnymi gwaran
cjami chcą nas zachęcić do zakupu danego produktu . To 
rodzaj celowego wprowadzania w błąd przez przywiązy
wanie większej wagi do słów niż do czynów. 

W Przysiędze Tansmana mamy z kolei doskonały przy
kład człowieka, który składa obietnicę implicite i jej 
dotrzymuje. Myślę o zamurowanym kochanku. 

To taki romantyczny awanturnik. Nie wiemy czy jest śmier
telnie zakochany w tej kobiecie, czy też podnieca go nie
bezpieczeństwo takiego związku . Z jednej strony narażo
na jest bowiem reputacja kochanki, z drugiej jego życie . 

Z całą pewnością jednak jest zobowiązany do obrony jej 
czci przez pojedynek czy ryzykowną ucieczkę. Kierowa
ny jednak jakimś poczuciem rycerskości potrafi wytrwać 
w sytuacji najtragiczniejszej - gdy zostaje zamurowany 
żywcem. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że przysię
ga zajmuje szczególne miejsce w etyce rycerskiej, która 
podkreśla, że człowiek jest zdolny do najwyższego po
święcenia. To najwyższe poświęcenie nadaje z kolei sens 
ludzkiemu życiu. 

Z poświęceniem wiąże się przysięga małżeńska, bę
dąca w tle obu jednoaktówek. To szczególny rodzaj 
obietnicy. Po pierwsze dokonuje się tu wymiany przy
rzeczeń, po drugie - teoretycznie przynajmniej - wiążą 

one dozgonne. 

Nie chcę propagować rozwodów, bo uważam, że ludzie, 
którzy się pobierają, powinni starać się ze wszystkich sił 

zachować to małżeństwo i tak wzajemnie dostosować , 

żeby to nie było dla nich piekło . Wytrwałość, nawet wte
dy, gdy wspólne życie jest pełne trudności, niesie ze sobą 
pewien rodzaj blasku, płynącego z poczucia cnoty. Poczu
cia, że siła naszego charakteru potrafi nadać szczególny 
sens pojawiającym się kłopotom. Trzeba jednak się pilno
wać, żeby życie codzienne nie stało się ohydą i z łatwo
ścią mogę sobie wyobrazić sytuację, w której obie strony 
uznają, że ich przysięgi, ich małżeństwo było pomyłką To 
co było straszne w XIX w., to ta sztywność życia społecz
nego i ta silna presja, że człowiek ma tylko jedno życie. 
Dzisiaj - być może pod wpływem gier komputerowych 
- uważamy, że możemy zaczynać swoje życie kilka razy 
i w różny sposób rozwiązywać podobne problemy. Z pew
ną tęsknotą myślę jednak o XIX w., kiedy serio myślano 
w kategorii całego życia aż do śmierci. Dzisiaj nawet ci, 
którzy mówią „aż do śmierci", myślą „czyli przez najbliższe 
1 O lat, bo dalej nie sięgam wyobrażnią". Ja w tej sprawie 
wolałbym być tradycyjny, ale jeśli nie ma tu oszustwa, jeśli 
ktoś od początku jasno stawia sprawę, to to też jest uczci
we. Obecnie mamy takie poczucie , że życiem trzeba się 
nażyć. Nie musi być ono stabilne , z jedną biografią, tylko 
bogate i ciekawe. Konsekwencją tego jest jednak utrata 
wiarygodności. To jest cena za to, że żyje się w większej 
wolności, szybciej i z większą ilością kontaktów. 

Czy upływ czasu nie sprawia, że przysięga się dezak
tualizuje? Czy osoba, która obiecywała wiele lat wcze
śniej jest wciąż tą samą osobą? 

Istotnie sam upływ czasu, jeśli jest znaczny, może spo
wodować utratę mocy obowiązywania przysięgi. Najcie
kawszy literacki przykład tego problemu pochodzi z książ
ki Młyn nad Flossą Mary Ann Evans. Główna bohaterka 
- Maggie Tulliver - jako dziesięcioletnia dziewczynka po
znaje garbatego chłopca, który nie cieszy się sympatią ko
legów Żeby go pocieszyć, podchodzi do niego, obejmuje 
go i całuje . Obiecuje też , że ilekroć go zobaczy, złoży mu 
pocałunek. Do spotkania dochodzi jednak dopiero po dzie
sięciu latach i Maggie - mimo, iż pamięta o swej obietnicy 
- nie decyduje się pocałować młodego mężczyzny. Co in
nego przecież znaczy pocałunek dziewczynki, a co innego 
młodej kobiety. Zaszły takie okoliczności, w których błę

dem byłoby spełnić obietnicę. 

Czyli wracamy do tezy, że przyrzeczenia z reguły są 
dotrzymywane, ale mogą pojawić się wyjątki. To przy
pomina zasadę ograniczonego zaufania w ruchu dro
gowym - zakładamy, że w zasadzie wszyscy przestrze
gają przepisów, chociaż dopuszczamy możliwość, że 
ktoś może je łamać. Na zaufaniu opiera też swoją wia
rę w spełnienie obietnicy osoba, która ją otrzymuje. 
Staje tym samym w trudnym położeniu. Jeżeli będzie 
miała spore wątpliwości, to zburzy swój spokój czy -
w skrajnym wypadku zupełnego braku zaufania - ska
że się na całkowitą samotność. Z drugiej zaś strony 
łatwo może się zawieść. 

W normalnych warunkach obietnica znaczy tyle, ile spo
łeczeństwo przyjęło oczekiwać od osoby, która obiecuje. 
Zawsze natomiast mogą wystąpić niespodziewane oko
liczności. Czasem mówi się „siła wyższa ", czasem mówi 
się „kataklizm". Jeżeli ktoś podjął się czegoś bardzo na
wet ważnego, ale w jego rodzinie zdarzy się śmierć albo 
z jakiegoś powodu musiał wyjechać 500 km od domu, to 
powstają okoliczności, w których obietnica jest niewyko
nalna. Sprawa jest wobec tego ciekawa i dość subtelna 
- w zależności od tego, co obiecujemy, różnie wyglądają 
te normalne okoliczności , w których żądamy dotrzymania 
słowa . Jeśli sprawa jest bardzo ważna, to znaczy wiąże 
się z zasadniczymi celami życiowymi - ze ślubem , ze 
znalezieniem pracy, z zapewnieniem komuś możliwości 
wyjazdu za granicę czy pomocy w inwestowaniu, wtedy 
bezwzględnie musimy taką obietnicę spełnić i te okolicz
ności usprawiedliwiające prawie nie występują. Natomiast 
jeśli obietnica jest błaha - mówimy, ze komuś pożyczymy 
książkę, albo, że za niego coś kupimy w sklepie, a potem 
zapomnimy, to wtedy możemy przeprosić , bo taka obietni
ca nie ma tak wielkiego c iężaru gatunkowego. W operze 
widzimy tylko najważniejsze obietnice, związane z wojną, 
małżeństwem, polityką albo zemstą. Tam, gdzie może być 
narażone czyjeś życie lub czyjś honor, tam oczywiście 
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trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby obietnica nie zosta
ła złamana. Istnieją sprawy, w których trudno usprawiedli
wić czyjąś niekonsekwencję, a próby przepraszania czy 
domaganie się wybaczenia traktujemy jako coś niesmacz
nego. Wydaje się, że pewne czyny są tak ohydne albo tak 
bezduszne, że nie zasługują na wybaczenie. Złamanie 
obietnicy w sprawach fundamentalnych należy właśnie do 
tego typu czynów. 

A jeśli osoba, która przysięga jest zbyt młoda, za mało 
doświadczona, nie w pełni świadoma odpowiedzialno
ści? 

Wtedy brak jest podstaw do tego, żeby obietnica została 
złożona. Dobre przykłady takiej sytuacji odnajdujemy w 
literaturze, gdzie powraca wątek starszego mężczyzny, 
który się zakochuje w dużo młodszej od siebie kobiecie. 
Gotów jest się z nią ożenić, ale w ostatniej chwili wyco
fuje się z tej propozycji, zdając sobie sprawę z tego, na 
jaką próbę zostałaby wystawiona. Dostrzega, jak bardzo 
niedopasowanym byliby małżeństwem. Przypomina mi się 
tu Saga rodu Forsyte'ów Johna Galsworthy'ego. Mloda 
kobieta wychodzi tam za mąż za znacznie starszego od 
siebie mężczyznę tylko dlatego, żeby zapewnić sobie byt. 
Obiecuje, że będzie dobrą żoną, ale wyraźnie daje też do 
zrozumienia, iż nie chce być kochanką. Można się zasta
nawiać, czy mężczyzna to rozumie i czy dziewczyna ma 
prawo składać takie przyrzeczenie. Pewne jest natomiast, 
że muszą pojawić się komplikacje. Można by więc zary
zykować twierdzenie, że istnieją obietnice wiarygodnie 
i niewiarygodne oraz że powinniśmy skladać i przyjmować 
jedynie te pierwsze. Obietnice wiarygodne to takie, które 
stosunkowo łatwo możemy spełnić, których dochowanie 
jest potrzebne osobie odbierającej przyrzeczenie i których 
złamanie wyrządza jakąś wyraźną szkodę czy krzywdę, 
plącze komuś życie. 

Czyli obietnice niewiarygodne powstawałyby na sku
tek błędnego rozpoznania sytuacji, w jakiej się znaj
dujemy? 

Istnieją dwa podstawowe błędy przy obiecywaniu. Pierw
szy to egzaltacja. Wpada w nią człowiek, który nie ma 
prawa przysięgać, bo nie ma dostatecznego powodu ku 
temu. Chcąc się jednak popisać, dodać specjalnego zna
czenia swoim słowom albo też upewnić otoczenie jak bar
dzo dana rzecz jest dla niego ważna, składa niepotrzebną 
przysięgę. Dobrego przykładu dostarcza nam tu Biblia. Je
fte przysięga Bogu: „Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpad
ną w moje ręce, wówczas ten, kto [pierwszy] wyjdzie od 
drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki 
z Ammonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego 
ofiarę całopalną" (Sdz 11, 30-31). Ma nadzieję, że powita 
go jego wierny pies, a naprzeciw wychodzi mu córka. Po 
co to robił? Po co żartował sobie ze sprawami wielkimi? 
Obietnice niewiarygodne często składa się właśnie diale-
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go, że są one egzaltowane. Komuś może się wydawać, 
że moralnie dokonuje jakiegoś wielkiego czynu, że jest to 
rodzaj bohaterstwa, tymczasem stawia w trudnym położe
niu siebie i innych. 
Drugi błąd natomiast - często zresztą łączący się z egzal
tacją - polega na lekkomyślności, bagatelizowaniu warto
ści własnego słowa. Są ludzie, którzy nie cenią tego, co 
mówią. W ten sposób sami skazują się jednak na lekce
ważenie. Jeżeli zaś do lekkomyślności dochodzi upór, ła
two może dojść do krzywoprzysięstwa. Wykręty, kłamstwa 
w ważkich sprawach często popełniane są bez poczucia 
grozy i świadomości tego, w jak wielkim stopniu łamią pod
stawowe zasady obowiązujące między ludźmi. 

Rozmawiał: Michał Nowak 

Prof. Jacek Hołówka - filozof, redaktor naczelnym kwartalnika 
.,Przegląd Filozoficzny" Autor licznych książek 1 publikacji o te
matyce etycznej, a także przekładów dzieł filozoficznych z Języka 
angielskiego 

Denis de Rougemont 

MIŁOŚĆ 
A ŚWIAT KULTURY ZACHODNIEJ 

Od prowansalskiego Xll w. począwszy miłość była uzna
wana za uczucie szlachetne. Nie tylko uszlachetniała, lecz 
ponadto nobilitowała. Trubadurzy należeli w sensie spo
łecznym do arystokracji, która ich uznawała za równych 
sobie. Poprzez literaturę dociera i do nas ta nowoczesna, 
romantyczna idea, że namiętność to moralne szlachectwo, 
że stawia nas ponad obowiązującymi zwyczajami. Kto na
miętnie kocha, należy do wyższej sfery ludzkości, gdzie 
bariery społeczne znikają. Cygan może uprowadzić księż
niczkę, mechanik ożenić się z bogatą dziedziczką. Miss 
piękności ma szanse stać się hrabiną lub miliarderką. Tak 
wygląda współczesna adaptacja - by użyć terminu filmo
wego jako adekwatnego do omawianej sprawy - prymatu 
miłości nad ustalonym porządkiem społecznym. 

Cały świat gotów jest uznać, że namiętność jest absurdem, 
rodzajem zatrucia, chorobą duszy, jak mniemali starożytni. 
To jest jeden z najbardziej zużytych komunałów morali
stycznych. Wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nie może w to 
uwierzyć. W wieku filmu i dominacji powieści w literaturze 
jesteśmy wszyscy mniej lub bardziej zatruci. Ten odcień 
sprawy jest decydujący. 

Człowiek nowoczesny, człowiek namiętności, oczekuje od 
miłości fatalnej jakiejś rewelacji o życiu w ogóle lub o so
bie samym. Jest to ostatni stęchły ślad pierwotnej mistyki. 
Od poezji do pikantnej anegdoty- namiętność jest zawsze 
przygodą. Jest tym, co może zmienić życie, wzbogacić je 
niespodzianką, ryzykiem, gwałtowną i miłą radością. To 
otwarcie bramy wszelkich możliwości, to przeznaczenie, 
które zezwala na pożądanie. Wejdę tam, wedrę się, będę 
się wspinał, będę w tamten świat przeniesiony! Odwieczne 
złudzenie, najbardziej naiwne i najbardziej naturalne. Złu
dzenie wolności. Złudzenie pełni.[. „] 

W naszych czasach człowiek namiętnie rozkochany w 
kobiecie, którą tylko on uważa za piękną, traktowany jest 
jako neurastenik. To tylko początek; za jakiś czas będzie 

się go leczyć. Zapewne, każda epoka ma swój standard 
typów kobiecych uznanych za piękne, i zależnie od mody 
preferuje głowę, biust, figurę pełną lub linię sportową. Ale 
estetyczny uniformizm w naszych czasach rozszerzył się 
w sposób niesłychany; wzmagają go środki techniczne, 
często także polityka. Hollywood lub państwo determinu
ją indywidualny wybór erotyczny. Przedmiot namiętności 
zostaje odpersonalizowany, a małżeństwo zdyskwalifiko
wane, jeśli oblubienica nie przypomina typu najbardziej 
modnej gwiazdy filmowej. „Wolność" wyboru ma więc 

charakter statystyczny. Mężczyzna, który przypuszcza, 
że pragnie „swojego" typu kobiecości, jest w istocie we
wnętrznie zdeterminowany przez modę lub handel i lan
sowane nowości. 

Przypuśćmy teraz, że mimo wszystko mężczyźnie udaje 
się ustalić typ, będący wynikiem kompromisu między tym, 
co lubi, a tym, co jako godne kochania zaleca mu film. 
Spotyka taką kobietę, poznaje ją. Oto ona, kobieta jego 
pragnień i najtajniejszej tęsknoty, Izolda ze snu; oczywi
ście jest zamężna. Niech się rozwiedzie, a on ją poślubi! 
Z nią życie będzie prawdziwe, będzie to rozkwit tego Tri
stana, jakiego w sobie nosi, jaki jest jego ukry1ym geniu
szem. Nic nie liczy się w zestawieniu z tą rewelacją mitu. 
(Nawet korona, jeśli jest królem.) Oto prawdziwie nowo
czesne małżeństwo z miłości: ślub z namiętnością! 

Natychmiast zjawia się w otoczeniu (lub u publiczności) 
niepokój. Czy kochanek zaspokojony będzie jeszcze ko
chał Izoldę, poślubiwszy ją? Czy zrealizowana tęsknota 
pozostaje nadal pragnieniem? 

Izolda przecież jest zawsze cudzoziemką, zawsze jest 
obca obcością kobiety i tym, co wiecznie zwiewne, zmien
ne i prawie wrogie w jej odrębnym bycie. Jest obca tym, że 
wzywa, by ją ścigać, i budzi chęć posiadania subtelniejszą 
niż samo posiadanie. Izolda to Kobieta-od-której-jest-się
-oddzielonym. Traci się ją, gdy się ją posiada.[ ... ] 
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Kochać w znaczeniu namiętnym oznacza przeciwieństwo 
życia. To zubożenie bytu, asceza bez zaświatów, niemoż
ność kochania chwili obecnej, jeśli jej nie można sobie 
wyobrazić jako nieobecnej. Kochać oznacza ucieczkę bez 
końca przed posiadaniem. 

Dla Tristana miłość namiętna oznacza wszakże życie , bo 
prawdziwym życiem jest dlań przemieniająca istotę osobo
wości śmierć. Ale my straciliśmy poczucie istnienia świata 
transcendentnego. Śmierć jest dla nas tylko zniknięciem. 

W świetle, jakie rzuca dziś psychologia na treść pierwot
nego mitu, sukcesy powieści i filmu są wyraźnymi ozna
kami dekadencji osobowości w czasach współczesnych, 
są rodzajem choroby egzystencjalnej. Wszystkie prawie 
komplikacje fabularne, którymi posługują się współcześni 
autorzy dla snucia powieściowej intrygi, dadzą się spro
wadzić do monotonnego schematu forteli namiętności. 

Namiętność używa rozmaitych podstępów, by podtrzymać 
rację swego istnienia. Są to wybiegi zastępcze, gdy zbyt 
słabe uczucie nie potrafi wynależć bardziej tajemnych 
przeszkód. Kojarzy się z tym psychologia zazdrości, tak 
często występująca przy próbach analizy: zazdrość po-

żądana, sprowokowana, po kryjomu faworyzowana. Ko
kieteria jest najbardziej prymitywną formą wywoływania 
zazdrości. Bardziej skomplikowane jest sekretne pragnie
nie, by ukochana istota była niewierna, bo to umożliwi po
nowne jej ściganie , jej zdobywanie, co spowoduje wzrost 
wewnętrznej świadomości miłosnej. [.„] 

Aby lepiej widzieć nasze własne położenie, spójrzmy na 
Amerykę- tę drugą Europę, uwolnioną od rutyny, ale także 
od tradycyjnych hamulców. Żadna inna znana cywilizacja 
w ciągu siedmiu tysięcy lat, które ogarniamy historycznym 
spojrzeniem, nie nadała „miłości" zwanej „romansem" ta
kiego powszechnego rozgłosu. Uczestniczą w tym ekrany 
kin, plakaty reklamowe, teksty literackie, ogłoszenia pra
sowe, piosenki i obrazy, potoczna moralność i to, co jej 
się przeciwstawia. Żadna inna cywilizacja nie usiłowała 
z równie naiwnym przekonaniem skojarzyć małżeństwa 
z „miłością", w owym uproszczonym rozumieniu tego poję
cia, i oprzeć jednego na drugim. 

Podczas strajku telefonów w 194 7 r. urzędniczki pocztowe 
w małym miasteczku White Plains przyjęły następujący 

apel: „Moja przyjaciółka i ja chcemy zawrzeć małżeństwo. 

Staramy się znaleźć sędziego pokoju. Czy to nie jest wypa
dek naglący?" Urzędniczki natychmiast uznały, że tak jest 
istotnie. A gazeta. która opowiedziała tę historię, zaopa
trzy/a ją tytułem: Miłość jest zaliczona do rzędu wypadków 
naglących . Ten banalny epizodzik unaocznia naturalne 
przekonania amerykańskie, dlatego jest interesujący. Po
kazuje, że terminy „miłość" i „małżeństwo" są praktycznie 
równoważne, jeśli się kocha, trzeba natychmiast się żenić, 
miłość powinna normalnie triumfować nad wszelkimi prze
szkodami, tak jak to codziennie ogląda się w kinie, czyta w 
romansach i komiksach. 

W istocie jeśli romansowa miłość triumfuje nad daną ilo
ścią przeszkód, spotyka jedną, o którą prawie zawsze się 
rozbije: to trwanie. Małżeństwo zaś jest instytucją przezna
czoną do trwania - lub nie ma w ogóle sensu. [„ .] 

Gdy rozmyślamy nad znaczeniem wyboru jednej kobiety 
na całe życie, dochodzimy do konkluzji: wybór kobiety 
oznacza losowanie. 

Mądrość ludowa i mieszczańska poleca młodemu czło
wiekowi zastanowienie się przed powzięciem decyzji. 
Podtrzymuje w ten sposób złudzenie, że wybór kobiety 
zależy od pewnej liczby argumentów racjonalnych , które 
można zważyć w myśli. Takie przekonanie jest wulgar
nym błędem zdrowego rozsądku . Jeśli nawet w punkcie 
wyjścia zgromadzimy wszelkie szanse po swojej stronie 
- zakładając przy tym, że życie użyczy nam dość czasu , 
byśmy mogli przeprowadzić pełną kalkulację - to nigdy 
nie potrafimy przewidzieć przyszłego swojego rozwoju , 
jeszcze mniej rozwoju wybranej przez nas małżonki, a w 
jeszcze mniejszym stopniu wspólnego rozwoju uformowa
nego stadia małżeńskiego. Zbyt różne czynniki, nie pod
legające prawidłowości wchodzą tu w grę . Nawet gdyby 
przypuścić, że można je obliczyć w danym momencie Uak 
gdyby ich liczba była skończona) i że posiadamy taką wie
dzę o ludzkiej psychologii, która pozwoli rozpoznać walory 
i oczywistą hierarchię wszystkich elementów, to jeszcze 
nie potrafimy przewidzieć końca związku dokonanego na 
podstawie znajomości przyczyn Trzeba było , tak twier
dzi nauka, wiele setek tysięcy lat, ażeby natura dokonała 
wyboru najlepiej dostosowanych do życia gatunków. My 
zaś pretendujemy do rozwiązania za jednym zamachem, 
w ciągu jednego życia , problemu wzajemnego przysto
sowania się dwóch istot fizycznych i etycznych najwyżej 
zorganizowanych! (Tymczasem takiej właśnie utopijnej 
koncepcji jest bezwiednie posłuszny człowiek nieszczęśli
wy w małżeństwie , by przekonać sam siebie, że druga lub 
trzecia próba zbliży go w wyczuwalny sposób do „szczę
ścia". Wszystko jednak w istocie ukazuje nam, że sto ty
sięcy prób nie wystarcza dla ukonstytuowania pierwszych 
bełkotliwych zasad wiedzy o szczęśliwym małżeństwie , 
która byłby oparta na doświadczeniach .) Trzeba uczciwie 
stwierdzić: problem, wysunięty przez praktyczne potrzeby 
instytucji małżeńskiej, jest przynajmniej równie nierozwią-

zywalny, jak zdolny do rozwiązania wydaje się zwolenni
kom racjonalistycznej metody. 

Zapewne - w takim stawianiu sprawy kryje się sofizmat. 
Wszystko bowiem zazwyczaj przebiega w ten sposób, 
Jakby szczęście małżonków zależało w rzeczywistości 
od określonej liczby ustalonych czynników: charakteru , fi
zycznych właściwości, majątku, pozycji społecznej .. Lecz 
choć indywidualne wymagania w małym stopniu tylko dają 
się sprecyzować, widzimy w praktyce, że zewnętrzne dane 
tracą na znaczeniu, a decydujące stają się kryteria niewy
mierne. Sofizmat znajduje się zatem po stronie zdrowego 
rozsądku, który zaleca dojrzały refleksyjnie wybór oparty 
na bezosobowym systemie kryteriów 

Lecz w końcu poważne skutki pociąga za sobą nie błąd 
logiczny, lecz błąd moralny. Gdy zachęca się młodych na
rzeczonych , by obliczali szanse szczęścia, odwraca się 
ich uwagę od ściśle etycznego zagadnienia. Usiłując zre
dukować lub zamaskować charakter losowania, jakim wy
bór tego rodzaju jest obiektywnie, pozwala się mniemać , 
iż wszystko sprowadza się do rozważnej mądrości , do wie
dzy, a nie do decyzji. Tymczasem wiedza może być tylko 
niedoskonała i prowizoryczna; powinna ją dublować jakaś 
gwarancja. Jedyną zaś zrozumiałą gwarancją jest siła de
cyzji, w imię której następuje zaangażowanie na cale życie 
bez względu na to, co nastąpi. Jeśli jednak jesteśmy prze
konani, że chodzi przede wszystkim o kalkulację , decyzja 
wydaje się zbędna lub odsuwa się na drugi plan. [„.] 

„Nasze zobowiązania nie dotyczą tego świata", pisał 
Novalis, śniąc o utraconej narzeczonej. To jest wzrusza
jąca formula dwornej wierności: negacja życia, której nie 
można odwołać . Wierność małżeńska natomiast to wręcz 
przeciwnie zobowiązanie przyjęte wobec t e g o świata. 
Wychodząc z mistycznego nierozsądku Ueśli można to tak 
określić), obojętna, jeśli nie wroga w stosunku do szczę
ścia i instynktu życiowego, wymaga powrotu w realne 
granice świata, podczas gdy dworna wierność oznacza 
wyjście z tych granic. W małżeństwie ten , kto kocha, przy
rzeka wierność równocześnie swej prawdziwej osobowo
ści i drugiemu człowiekowi. 



O MIŁOŚCI 

Stendhal 

Istnieją cztery odmiany miłości: 

1 M i ł o ś ć s e r c e m, miłość namiętna, owa miłość 
zakonnicy portugalskiej, Heloizy do Abelarda, miłość kapi
tana Vesel , żandarma z Cento. 

2. M ił o st ka, ta która kwitła w Paryżu około roku 1760, 
a którą spotykamy w pamiętnikach i opowieściach z owej 
epoki Crebillon, Lauzun, Duclos, Marmontel, Chamfort, 
pani d'Epinay etc. Jest to niby obraz, w którym wszystko, 
nawet cienie, powinno być różowe; gdzie nie powinno być 
nic niemiłego pod żadnym pozorem, pod grozą uchybienia 
zwyczajom, dobremu tonowi, subtelności etc. Człowiek 

dystyngowany wie z góry, jak się ma zachować i co go 
czeka w kolejnych fazach tej milości ; wolny od namiętno
ści i jej niespodzianek, zwykle rozwija więcej subtelności 
niż prawdziwego uczucia, jest bowiem zawsze bardzo in
teligentny. Jest to ładna i chłodna miniatura w porównaniu 
z obrazem Carraccich. Gdy n am i ę t n ość burzy wszyst
kie nasze interesy, milostka zawsze umie się do nich do
stroić. Prawda, iż jeśli odjąć tej miernej miłości próżność, 
zostaje z niej bardzo niewiele; pozbawiona próżności, jest 
niby wątły ozdrowieniec, który ledwie powłóczy nogami. 

3. M ił ość fi z y cz n a. 
Spotkać na polowaniu piękną i hożą wieśniaczkę , która 
umyka do lasu. Każdy zna milość opartą na tego rodza
ju przyjemnościach: choćby ktoś miał najbardziej oschły 
i niewydarzony charakter, zawsze zaczyna się od tego w 
szesnastym roku. 

4. M i I ość z p róż n ości. 
Olbrzymia większość mężczyzn, zwłaszcza we Francji , 
pragnie mieć i ma kobietę modną, jak się ma ładnego ko
nia , coś , co należy do zbytku młodego panicza. Zapaly te 
rodzą się z mniej lub więcej glaskanej i drażnionej próż
ności. Niekiedy lączy się z nią miłość fizyczna, i to nie za
wsze; często nie ma tu nawet przyjemności zmysłów. „Dla 
plebejusza księżna nie ma nigdy więcej niż trzydzieści latl" 
- mawiala księżna de Chaulnes; dworzanie zaś owego 
zacnego człowieka, Ludwika, króla Holandii, wspominają 
jeszcze z uciechą pewną ładną panią w Hadze, która nie 
umiała się zdobyć na opór wobec kogoś, kto był diukiem 
lub księciem . Ale, wierna zasadom monarchicznym, skoro 
przybywał książę krwi, odprawiała księcia : była niby order 
ciała dyplomatycznego. 

Najszczęśliwszą kombinacją tego płaskiego stosunku jest 
ta , w której przyjemność zmysłów zwiększa się nawykiem. 
Wspomnienia upodobniają go nieco do miłości; zerwanie 
powoduje ranę miłości własnej i smutek; pod wpływem 
romansowych pojęć człowiek myśli, że jest zakochany 
i melancholijny, próżność bowiem rada się stroi w piórka 
wielkiego uczucia. Tyle jest pewne, że z jakiego bądż ro
dzaju miłości płynie rozkosz, z chwilą gdy dusza bierze w 
niej udział, rozkosz ta staje się żywa, a wspomnienie Jej 
urocze. W namiętności tej, na wspak wielu innym, wspo
mnienie tego , co się utraciło, zawsze wydaje się wyższe 
od tego, czego można się spodziewać:. 

Niekiedy w miłości poczętej z próżności nawyk lub zwąt
pienie, aby się znalazło coś lepszego, wytwarza rodzaj 
przyjażni , najmniej sympatyczny ze wszystkich; chełpi się 
ona swą p e w n o ś c i ą etc. 

Miłość fizyczną, jako iż jest wrodzona, znają wszyscy; Jed
nakże dla tkliwych i namiętnych dusz posiada ona jedynie 
podrzędne znaczenie. Jeżeli tacy ludzie bywają śmieszni 
w salonie, jeśli intrygi świata często ranią ich serce , znają 
oni w zamian rozkosze na zawsze zamknięte dla tych, co 
żyją jedynie dla próżności lub dla pieniądza . 

Istnieją cnotliwe i tkliwe kobiety, które zaledwie mają poję
cie o rozkoszy fizycznej; rzadko się na nią narażały , jeśli 

można tak powiedzieć, a nawet wówczas upojenia duszy 
dały im niemal zapomnieć o rozkoszy ciała . 

Zdarzają się ludzie będący ofiarą i narzędziem piekielnej 
dumy a la Alfieri. Ci ludzie, którzy może są okrutni dlatego, 
że - jak Neron - drżą ciągle, sądząc innych wedle siebie; 
ci ludzie, powiadam, nie są zdolni kosztować rozkoszy 
fizycznej, o ile jej nie towarzyszy najwyższe upojenie py
chy, to znaczy o ile nie dopuszczają się okrucieństw na 
towarzyszce swych rozkoszy. Stąd okropności Justyny. 
Tańszym kosztem nie umieją mieć uczucia pewności. 

Zresztą, zamiast rozróżniać cztery rodzaje miłości, można 
równie dobrze przyjąć osiem lub dziesięć odcieni . Istnieje 
może tyleż sposobów uczucia, ile jest sposobów widzenia; 
ale te różnice nomenklatury nie zmieniają nic w dalszych 
wywodach . Wszelka milość na ziemi rodzi się, żyje i umie
ra lub wzbija się do nieśmiertelności wedle tych samych 
praw. 

Jose Ortega y Gasset 

Zakochanie się to fenomen uwagi. 

W jakimkolwiek byśmy momencie badali życie naszej 
świadomości, jej pole będzie zawsze zajęte mnóstwem 
zewnętrznych oraz wewnętrznych obiektów, które szczel
nie zapełniając nasze myśli nie tworzą jednak bezładnej 
zbieraniny. Formują się według pewnej hierarchii, pewne
go porządku . W rzeczywistości bowiem zawsze stwier
dzamy, że jeden wyróżnia się bardziej niż inne, to obiekt 
o nadrzędnym charakterze, szczególnie rozjaśniony, jak 
gdyby nasze umysłowe ognisko, nasze troski skupiały się 
na nim i izolowaly go od całej reszty. Takie ogniskowanie 
uwagi leży w naturze ludzkiej świadomości. A ponieważ 
nie można jej skupić na czymkolwiek bez równoczesnego 
pominięcia pozostalych obiektów, tym samym ich obec
ność odgrywa drugorzędną rolę , przywodząc na myśl tło 
albo chór w operze. 

Ze względu na ograniczone rozmiary pola naszej świa
domości i wielką liczbę obiektów stanowiących świat każ
dego człowieka, istnieje pośród nich coś w rodzaju walki 
o pozyskanie uwagi. Nazywając to dokładniej, nasz byt 
duchowy i umysłowy jest po prostu taki , jaki pozostaje w 
strefie maksymalnego oświetlenia . Cała reszta - strefa 
świadomej nieuwagi , a poza nią podświadomość - to je
dynie życie potencjalne, pogotowie, arsenał lub rezerwa. 
Świadomość, która skupia uwagę, można traktować jako 
właściwą przestrzeń naszej osobowości. I równie dobrze 
możemy stwierdzić, że zwracamy uwagę na dany przed
miot, jak też, że ów przedmiot zdobywa pewną przestrzeń 
w naszej osobowości. 

Zazwyczaj skupienie uwagi na jakimś uprzywilejowanym 
obiekcie trwa kilka chwil, a potem ustępuje on miejsca in
nemu. Reasumując: uwaga przesuwa się z jednego obiek
tu na drugi koncentrując się na każdym z nich, odpowied
nio do ich życiowej ważności. Wyobrażcie sobie, co by się 
stało, gdyby pewnego pięknego dnia nasza uwaga została 
sparaliżowana, skupiwszy się na jednym obiekcie. Pozo
stała część świata byłaby wtedy skazana na wygnanie z 
naszych myśli, oddalona, jakby nie istniejąca, zaś obiekt 
anormalnej uwagi, wobec braku wszelkiego możliwego 
porównania, osiągnąłby w naszych oczach ogromne roz
miary. Przybrałby kształt tak dalece wynaturzony, że prak
tycznie oznaczaloby to zajęcie calej gamy naszych myśli 
i stanowiłoby dla nas jedyny równoważnik tego świata , któ-

ry sam, dzięki naszej gwałtownej nieuwadze, pozostalby 
gdzieś poza nami. Tak właśnie dzieje się w chwili zbliże
nia dłoni do oczu ; dłoń, jakże niewielka, pozwala jednak 
przysłonić sobą cały obraz i wypełnić pole naszego widze
nia . Przedmiot skupiający uwagę jest dla nas tym samym 
znacznie realniejszy, pełniejszy życia od wykluczonego 
z pola koncentracji naszej świadomości anemiczne
go i prawie niewidzianego tła, jakie błąka się gdzieś na 
krańcach ludzkich myśli. ów realniejszy wymiar pozwala 
obiektowi zdobyć większe poważanie , wyższą wartość 
i znaczenie, a także kompensuje nam pozostałą w mroku 
resztą świata. 

Przypadek, kiedy obiekt ześrodkowuje uwagę przez 
dłuższy czas, ewentualnie z większą od zwyklej często
tliwością, określamy jako manię. Maniakiem jest człowiek 
żyjący w stanie anormalnej koncentracji świadomości. Nie
mal wszyscy wielcy ludzie byli maniakami, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że następstwa ich manii, ich idee fixe, wy
dają się nam czymś nadzwyczaj pożytecznym czy wręcz 
chwalebnym. Newton zapytany o drogę , którą doszedł do 
odkrycia mechanicznego układu świata, miał odpowie
dzieć: Nocie dieque incubando („Przez rozmyślanie nad 
tym dniami i nocami"). Jest to przyznanie się do obsesji . 
Prawdę mówiąc , nic nie charakteryzuje nas lepiej od na
szego poła uwagi . W każdym człowieku bywa ono różnie 
modulowane. Tak więc dla człowieka o skłonnościach do 
kontemplacji, rozważającego każdy podjęty temat poprzez 
doprowadzenie do wydobycia zeń najgłębszych treści, 
przyczyną utrapienia staje się lekkość, z jaką przyziemna 
ludzka uwaga przeskakuje z obiektu na obiekt. Odwrotnie 
natomiast zachowuje się zazwyczaj mieszkaniec świata; 
męczy go i drażni, dla odmiany, powolność, z jaką posuwa 
się uwaga myśliciela. Ponadto rozmaite preferencje ludz
kiej uwagi stanowią samą podstawę charakteru. Wśród 
typów uwagi są takie, które np. w przypadku pojawienia 
się w rozmowie zagadnień ekonomicznych, reagują gwał
townie, jakby ich właścicieli zamierzano wciągnąć w nagłą 
pułapkę. Inny zaś rodzaj uwagi będzie zupełnie sponta
nicznie dążyć ku sztuce czy sprawom seksu. Można za
tem śmiało przyjąć następującą formułę powiedz mi, co 
skupia twoją uwagę, a powiem ci, kim jesteś 

Sądzę , że zakochanie jest fenomenem uwagi, jest anor
malnym stanem uwagi, który przeżywa normalny czło
wiek. 
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O MAŁŻEŃSTWIE I INNYCH DEMONACH 

Honore de Balzac 

Małżeństwo jest umiejętnością. 

Mężczyzna nie powinien się żenić , jeżeli nie zna anatomii 
i nie sekcjonował przynajmniej jednych zwłok kobiecych. 

Być kochankiem łatwiej jest niż być mężem, tak samo 
jak trudniej jest być zawsze zajmującym w rozmowie niż 
powiedzieć od czasu do czasu coś miłego. 

Mężczyzna , który przestępuje próg gotowalni swojej żony, 

jest albo filozofem, albo głupcem. 

Mąż będący chodzącą doskonałością jest człowiekiem 
zgubionym. 

Kobieta zamężna jest niewolnicą, którą trzeba umieć 
posadzić na tronie. 

Kobieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił. 

Można wszystko przypuszczać i wszystkiego s ię 

spodziewać ze strony zakochanej kobiety. 
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Kobieta posuwa się najczęściej jak pchła , przez skoki 
i rzuty bez związku. Bądż na wysokość , bądż też w głąb 
oddala się od pierwotnych zamiarów i właśnie ten brak 
ciągłości stanowi jej siłę. Ale pole jej działania zamyka się 
w przestrzeni , którą łatwo mężowi określic, i jeśli posiada 
dość zimnej krwi, uda mu się wreszcie zdusić tę żywą 
saletrę 

W chwili gdy kobieta decyduje się złamać wiarę, mąż 
liczy się w jej rachubach za wszystko lub za nic. 
Oto punkt wyjścia . 

Mąż nic nie ryzykuje udając, iż wierzy w wierność żony, 

i zachowując się cierpliwie i milcząco . Milczenie 
zwłaszcza zdumiewająco niepokoi kobiety. 

Tylko głupiec zdradza , iż wie o występnej namiętności 
żony ; człowiek rozumny i inteligentny udaje, że nie wie 
o niczym, i to jest jedyna droga. Toteż powiadają, 
że wszyscy Francuzi są intel igentni. 

Oscar Wilde 

Etyka , podobnie jak dobór naturalny, umożliwia istnienie. 
Estetyka, tak jak dobór seksualny, czyni życie miłym 
i pięknym, wypełnia je nowymi formami, wprowadza 
postęp, różnorodność i zmianę. 

Mężczyźni żenią się , bo są zmęczeni; kobiety wychodzą 
za mąż , bo są ciekawe . Obie strony rozczarowują się . 

Nie ma nic w świecie ponad oddanie mężatki. Jest to coś , 
o czym żaden żonaty mężczyzna nie ma pojęcia . 

Na zawsze! To straszne słowa . Kobiety tak chętnie 
ich używają Psują każdy romans pragnąc nadać mu 
wieczne trwanie. 

Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od małżeństwa bez 
miłości: małżeństwo , w którym istnieje miłość , ale tylko 
z jednej strony. 

Należy być zawsze zakochanym. Jest to powód, 
dla którego nie powinno się nigdy brać ślubu . 

Istnieje tylko jedna prawdziwa tragedia w życiu kobiety 
- fakt, że do przeszłości należy zawsze jej kochanek, 
a do przyszłości niezmiennie jej mąż. 

Właściwą podstawą małżeństwa jest wzajemne 
niezrozumienie . 

Jedyną różnicą między kaprysem a wieczną miłością jest 
to , iż kaprys trwa trochę dłużej . 
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Dotrzymuj swoich obietnic. To przykazanie, którego uczy także moralność, 
jest nakazem mądrości, aczkolwiek z innym uzasadnieniem i, jak zawsze, 
z zastrzeżeniem. Uzasadnienie jest takie: kto nie dotrzymuje obietnic, 
ten rychło straci zaufanie u innych i narazi się na wiele przeciwności , 
a zastrzeżenie brzmi: „w zasadzie". 
Bo przykazania mądrości obowiązują tylko gdy ich stosowanie 
nie powoduje zbytnich nieprzyjemności. 

Józef Bocheński 
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Miejsce przed dworkiem, z lewej ganek 
ocieniony drzewami, dalej furta do ogrodu, 
w głębi ogrodzenie z otwartymi wrotami, 
za nim widok na wioskę. 

Scena pierwsza 

Poranek. Pan Bartłomiej ustawia przed 
dworkiem gromadę wieśmaków 1 wieśniaczek, 

którzy już przystroili dwór kwiatami, co mu 
idzie niesporo, bo młodsi chłopcy zmieniając 

miejsca 
i sprzeciwiając się dZ1ewczętom. wśród 

popychania się i śmiechu, psują porządek. 

PAN BARTŁOMIEJ 

Owóż cichol stać w ordynku I 
Tu dz1ec1uchy, tu najszczersi. 
A po krótkim wypoczynku, 
Z wolna oddech chwytać w piersi, 
Bez rwetesu mości -dzieju, 

Zacząć razem w jednę chwilę 

Toćże macie dość oleju, 
By to jakoś poszło milel 

CHÓR 
(Powtarzając niby z cicha słowa pana 
Bartłomieja. czym coraz większy hałas.) 
Bez rwetesu , dobrodzieju. 
Zaczniem razem w Jednę chwilę . 

Toćże nie brak nam oleju, 
By to Jakoś poszło mile. 

PAN BARTŁOMIEJ 

Śpiew poranny ptacy dzwonią, 
Oni tam, a my na ziemi, 
Owóż tedy machnę d łon ią , 

I zanucim razem z niemi . 

CHÓR 
(Jak wyżej) 
Śpiew poranny ptacy dzwonią, 
Oni tam, a my na ziemi, 
Owóż tedy machnę dłonią, 
I zanucim razem z niemi. 
(coraz głośniej) 
Niech panienkę , niech s l 1 czniuchną 
Dobry Bóg w opiece mal 

PAN BARTŁOMIEJ 
(chwytając się za głowę) 

Al niechże wam gardła spuchną' 

Bez rwetesul cicho! szal 

CHÓR 
(uciszając się powoli) 
Ani mru mrul cicho! szal 
(Po zupełnem uciszeniu się wieśniaków. pan 
Bartłomiej daje znak.} 
Jak lilija, 
Co rozwija 
Z wiosną śnieżny kwiat, 
Z łaską Bożą. 
Wzrosłaś hożo 

Obok naszych chatl 

Gdy w pociechę , 

Ojców strzech ę 
Przyozdobił Bóg , 
Z ich wesela , 
Dość udziela 
I w nasz lichy próg. 
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Toć w szczerośc i , 

Prostych gości 
Przyjm panienko tu. 
Przyjmij dz1ec1e 
Życzeń kwiecie, 
W twego święta dniul 

Jak l11ija, 
Co rozwija 
Z wiosną śni eżny kwiat, 
Zdrowo, hożo, 
Z łaską Bożą, 
Żyj tysiączek latl 

Scena druga 

Pan Serwacy i Zuzia 
(Ukazują się na ganku, wieśniacy składają 
Zuzi wieńce 1 bukiety) 

PAN SERWACY 
Bóg wam zapłać bracia mili , 
Za pocwwy, zacny trud1 

Wróćcie tu w wieczornej chwili , 
Razem będz1em s ię bawili , 
Będzie tan i miodu w bródl 

MŁODZIEŻ 
(podskakując) 

Będzie tan 1 miodu w bródl 

STARSI WIEŚNIACY 
Sionko świeci , 

Hejże dzieci 
Na pszeniczny łani 
Po robocie, 
Przy ochocie 
Zda się miód 1 tani 
(Zuzia odchodzi do domu, wieśniacy oddalają 
się do roboty.) 

Scena trzecia 

Pan Serwacy i Pan Bartłomiej 

PAN SERWACY 
A teraz z nami mości Bartłomieju , 

Jakże waszeci podziękować mam? 
Ta niespodzianka. 
(Podaje mu rękę.) 

PAN BARTŁOMIEJ 
(z ukłonem) 
Owóż moscidzieju! 

PAN SERWACY 
Waść się trudziłeś ... 

PAN BARTŁOMIEJ 

Owoż .. nie ja sam, 
Bo to .. 

PAN SERWACY 
Zgaduję ... ze Stachem w połowie .. 
Gdzież on się podział? 

PAN BARTŁOMIEJ 
Prysnął nie wiem gdzie. 

PAN SERWACY 
Tęgie chłopczysko , zacne co się zowie' 

Ża l m1 was będzie , gdy rzucicie mnie' 
Człek jakoś nawykł .. „ lecz nim się to stanie, 
Dz i ś wychylimy zdrowie moJeJ Zuzi, 
Tych modrych ślepek , tej różowej buzi, 
Niech ją Bóg chowa tysiąc lat mospanie I 

Nim znużone moje oczy 
Wiekuisty sen zamroczy, 
Niech modłów głos 
O dziecka los, 
W niebiański próg 
Przyjmuje Bóg; 
Niech ustali przyszłość jej, 
A stary ojciec skona lżej ! 

(oglądając się) 

Ale gdzież Stacho? .. 

PAN BARTŁOMIEJ 
Wnet nadejdzie tut 

PAN SERWACY 
Ha! przy polewce podziękujem mu. 
(Wchodzi do dworka.) 

Scena czwarta 

PAN BARTŁOMIEJ 
(sam) 
Aj! co to będziel aż mi we łbie trzeszczy1 
Ani mu skweres rodzica na względzie, 
Ani ów zakaz .. Stąd jak gdyby z kleszczy 
Trudno go wyrNać .. . gwałtu I Co to będzie! 
Rodzic powiada: „Słuchaj no wasze. 
Trza mościdzieju jechać daleko, 
Zły sąs iad pragnie dmuchać mi w kaszę, 
Graniczne kopce sypie nad rzeką; 
Podkomorzemu wież akta, plany, 
On wie co począć, wyrwie z napaści , 

Jeno niech amor z fig ielków znany, 
Po drodze mózgu nie zmąc i waści ; 

Jedż. Bartosz z tobą" - Ot, dwa miesiące 

Jakeśmy swojski rzucili dach, 
Stary się sroma w długiej rozłące, 
Aj! Co to będziel pomyśleć strachl 

Wedle zlecenia. we własne ręce 
Podkomorzemu dal dokumenta, 
Wracamy, a ten: „Do miasta skręcę!" 
„Po co?" - „Bo w mieście ład ne dziewczęta l " 

I owóż jednę ujrzał w kościele, 
Więc po mszy za niąl. .. Wtem oś się łamie, 
Przy jej karocy bryka się ściele , 

Jam nos rozdrapał , on zwichnął ramie; 
Toż nas zabiera w dom pan Łagoda, 
Panna przy chorym po całych dniach, 
A zakaz ojca?!. .. bal krew nie woda I 
Aj! Co to będziel pomyśleć strach! 

Mój nos się zgoił, i on J UŻ zdrowy, 
Lecz wracać do dom ani mu w głowie . 

Młokos nie słucha rozsądnej mowy, 
Jeśli zagadnę, figlem odpowiel 
Tak mościdzieju dzień po dniu płynie; 
Owóż zważywszy rzecz jak najściślej, 
Znać się zakochał panicz w dziewczynie, 
Znać o zakazie ojca nie myśl i. 

Wyprawia cuda na imieniny, 
I ja pomagam jak drugi gach I 
Oj! zjem też diabła z jego przyczyny; 
Co z tego będzie!. . pomyśleć strachl 

Scena piąta 

Pan Bartłomiej i Stanisław 

STAN ISŁAW 

(Wbiega głębią i uderza Bartłomieja po 
ramieniu.) 
Cóż Bartosieriku, jakże się powiodło? 

PAN BARTŁOMIEJ 
(gniewnie) 
Wybornie' 

STANISŁAW 
Zuzia kontenta? 

PAN BARTŁOMIEJ 
Ogromnie I 

STANISŁAW 

(patrząc na festony kwiatów) 
Te kwiaty ... 

PAN BARTŁOMIEJ 
Niby afektów god ło .. 

STANISŁAW 
(z uśmiechem) 
Czyich? 

PAN BARTŁOMIEJ 
Jużcić nie moich' 

STANISŁAW 

Bal waść pijesz do mnie, 
Rozumiem .. 

PAN BARTŁOMIEJ 
Bo też rozumieć snadna. 

STANISŁAW 

Myślisz że kocham .. 

PAN BARTŁOMIEJ 
I ś l ep i zgadną. 

STANISŁAW 
Kto wie? 

PAN BARTŁOMIEJ 
Ajl Co to będzie' 

STANISŁAW 

Ślicznaż bo dziewica' 

PAN BARTŁOMIEJ 
Jak widzę, mościdzieju. trza ofiarą paśćl 

STANISŁAW 

Warta kochania! 

PAN BARTŁOMIEJ 
A zakaz rodzica I? 

STANISŁAW 

To był ża rt' 

PAN BARTŁOMIEJ 
Przepadniemy! 

STANISŁAW 

Osza lałeś waść? ... 

Zakaż . niech ożywcze słonko 
Nie jaśnieje z górnych sfer, 
Niechaj strumi eń ponad łąką 
Wstrzyma bieg, przytłumi szmerl 
Zakaż ptactwu , niech nie śpiewa, 
Gdy mu śpiew dał świata Król, 
Niechaj wiosna nie odziewa 
Zielonością drzew i pól; 
Czyż zamilknie śpiewne ptasze, 
Stracąż pola barwę swą? 
Ohl tak samo serca nasze 
Na rozkazy martwe są1 

Nie zważając na przeszkodę, 
Jak potoki stromych skal, 
Muszą kochać póki młode, 
Bo Bóg na to serca dałl 

PAN BARTŁOMIEJ 
Serdeńko .... 

STAN ISŁAW 

Bartosiuniul 

PAN BARTŁOMIEJ 
Już ramię nie chore, 
Podziękujmy za gościnność 
I jak każe nam powinność , 
Wracajmy do dom' 

STANISŁAW 
Jeszcze mamy porę1 

PAN BARTŁOMIEJ 
Czart swoje, baba swoje' 

STANISŁAW 

(pokazując w ogród) 
Widzisz hożą dziewo1ę . 

Znać z podzięką nadchodzi, 
Ś l iczny czas, niech waść dobrodzieju 
Spieszy co żywo 
Popatrzeć na żniwo, 
Bo młodym lepiej we dwoje niż w trojel 
(Wypycha Bartłomieja za wrota.) 

Scena szósta 

Stanisław, Zuzia 

ZUZIA 
(wchodząc z ogrodu) 
J uż od godziny prawie 
I w ogrodzie i we dworze, 
Gdzie które może, 
Szukamy ciebie panie Sta nisławie . 

STANISŁAW 

Przepraszam. dzisiaj ... jakoś zaspałem , 
Chociaż wstyd, wyznaję szczerze .. 

ZUZIA 
Wstyd większy kłamać, 
lecz kłamstwu nie wierzę. 
I sercem calem 
Skladam dziękczynien ie 

Za waszą pamięć , którą bardzo ceni ę' 
Czemże mogłam zasłużyć? ... 

STANISŁAW 

Czem? ... o móJ Boże! Czem? .. 

ZUZIA 
(spuszczając oczy) 
Bo nie wiem .. 

STANISŁAW 

Nie wiesz ... to ja więcei wierni 
Gdym prawie już 
Z tern życiem hożem 
Żegna ł się łzą; 
Jak Anioł stróż 
Nad majem łożem 
Kto czuwał . kto? 
Wzniosłszy oczęla , 

„o Matko Świę ta i " 
Kto szeptał - „ulituj się' " 
Błaganie twoje 
W niebios podwoje 
Dob i egło, Bóg przyjął jel 

ZUZIA 
To święty dług, 
W złeJ bliźnich doli 
Ratunek nieść; 
Tak kazał Bóg, 
I Jego woli 
Niech będzie cześć! 

Każdy wam w świecie 
Pomógłby przecie. 
(kładąc rękę na sercu) 
Kto tu , ma serce nie głaz; 
W tern co się stało 

Zasług i mało , 

Wdzięcznością wstydzicie nasi 

STANISŁAW 

Lecz Kiedy mi 
Wróciło zdrowie 
W zaciszu tern, 
Ból sroższy tkwi 
W me1 biednej glow1e 
I w sercu mem; 
Czas ruszyć w drogę, 
A czyliż mogę 
Bez troski odda l ić się , 

Gdy pokochałem 
Uczuciem calem, 
An ioła, co chronił mniel 

ZUZIA 
(na stronie) 
Jak serce drży, 
Wierzyć tej mowie 
Zaledwie śmiem, 

Ból w piersi tkwi, 
A jak się zowie 
Już teraz wierni 
(do Stanisława) 
Pilno wam w drogę , 

Acht Czyliż mogę 

Bez żalu pożegnać s ię? 
Kiedy z zapałem 
Uczuciem calem .. 
(spuszczając oczy) 
Ktoś wyznał , że kocha mniel 

OBOJE 
Czyż kochać zbrodnia? 
Toż od dnia do dnia 
Odwłóczmy wyjazdu czas .. 
Aż Bóg łaskawy 
Na serca sprawy, 
Przed ołtarz powiedzie nas. 
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Scena siódma 

Ciż sami i Pan Serwacy 
(na ganku. słysząc ostatnie słowa duetu) 

PAN SERWACY 
(na stronie) 
Aj Bóg łaskawy 
Na ludzkie sprawy, 
Ostrzega ojca w sam czasl 
(Zbliża się cichaczem i staje między 
Stamslawem a Zuzią.) 

ZUZIA 
(zląkłszy się nieco) 
MÓJ ojciec\ 

STANISLAW 
(podobnież) 
Pan Lagodal 

PAN SERWACY 
Jak widzicie , on sami 
Jakąż gawędkę przerwałem wam? 

STANISLAW 
Rozmaw1ahśmy„ . 

ZUZIA 
O .. 

PAN SERWACY 
{koncząc) 

O tern 1 owem „. 

STANI SLAW 
O ... 

PAN SERWACY 
ljak wyżej) 
Żniwie?.. 

ZUZIA 
(żywo) 
Tak iest. 

PAN SERWACY 
(z uśmiechem) 
O powietrzu zdrowem? . 

STANISLAW 
Tak jest. 

PAN SERWACY 
A więcej?„ 

ZUZIA 
{prędko) 
Nic. 

PAN SERWACY 
Nic. 

STANISLAW 
ljak Zuna) 
Nic. 

PAN SERWACY 
Nic!? 
(z wolna śmiejąc się) 
AJ , co za szkoda, 
że pan lagoda, 

Jak wy oboje 
Dzieciaki moje 
Nie taki młokos i !ryci 
(wesoło naśladu1ąc zaloty młodych) 
Kiedy chłopak na dziewczynę 
Zerka okiem. niby ... tak„„ 
To mospanie, niechaj zginę , 

Jest afektów głębszych znak. 
(do Zuzi) 
A gdy dziewczę, jak ty prawie, 
Patrzy tam , a widzi tu„. 
Korna z rzędem w zakład stawię , 

Że mospanie sprzyja mut 

ZUZIA I STANISLAW 
(ośmietem) 

Czyż występkiem się nazywa, 
Czyż się twarz rumienie ma, 
Kiedy mi łość czysta, tkliwa, 
Spot w jedno serca dwa? 
A więc po co nadaremnie 
W głęb i kryi: uczucie to? 
On mnie kocha i wzajemnie 
Kocham Zuzię 
Ja podobno kocham goi 
Ona nie pogardzi mnąt 

PAN SERWACY 
To nowinka mila, tklivva, 
Ledwie błysła życia skra, 
Już i płomie r\ się dobywa, 
Już dziewczyna miłość zna. 
Już kochają się wzajemnie, 
Już mospanie ślubu chcą; 
OJ nie ludżcie się daremnie 
Tu przeszkody ważne sąl 
(patrząc kolejno na Zuzię 1 S tanisława) 
Więc się kochacie? 

STANISLAW I ZUZIA 
O takt na wieki! 
Miłości naszej nie przerwie grób' 

PAN SERWACY 
Aj' moje dzieci, kres za daleki, 
A jeszcze dalszy podobno ślub t 

ZUZIA I STANISLAW 
Co mówisz ojcze? 
Panie? 

PAN SERWACY 
Żal mi niezmiernie 
Schmurzyć pogodę wesołych lic, 
Ale gdzie róże , tam są i ciernie, 
Z waszej miłości nie będzie nici 

ZUZIA I STANISLAW 
(przerażeni) 
Z naszej milości? 

PAN SERWACY 
(oddzielając) 

Nie - bę - cizie nici 
{do Zuzi) 
Jeszcześ ma leńką dzieweczką była , 
Gdy z przyjacielem mych młodych lat 
Zaszła ugoda dla was niemiła . 
Którą wyjawić nie bardzom rad„ . 
Syn jego kor\czyl dz iesi ąte lato, 
Więc my, ojcowie 
{do Stanisława) 

Uważa1 wasze, 
Daliśmy verbum nobile na to , 
Że się pobiorą dziec1ak1 nasze; 
Obaśmy przytem postanowili, 
Tę koligację dla nas radosną 
Miet w tajemnicy, do błogiej chwili . 
Aż par\stwo młodzi . da Bóg. dorosną 

STAN ISLAW I ZUZIA 
Co słyszę? 1 

PAN SERWACY 
Prawdę . 

ZUZIA 
Lecz„. 

PAN SERWACY 
(z mocą) 

ie ma „/ecz"I 
Verbum nobile. to święta rzecz' 
(Po chwili milczenia. Stanisław zbliża się do 
Zuzi 1 bierze ją za rękę.) 

STANISLAW 
(z uczuciem) 
Bóg CZ\'la w sercu co się rozrywa 
Czując tęsknotę , w idząc twe łzy : 

Znika m1 z tobą dola szczęśliwa, 
Schmurzone mojej młodości dni; 
Lecz popchnąć kogo ku wiecznej plamie. 
By w nieJ ska laną pociechę brać , 
Nigdy' kto dane słowo przełamie , 

Ten się niegodzien czł01~1ekiern zwai:I 

PAN SERWACY 
(do Stanisła wa) 
W tern coś powiedział, zacności znamie , 
Czystą krew naszą w waszeci znać . 
Tak. mó1 chłopaku , kto słowo lamie, 
Ten się niegodzien człowiekiem zwać! 

ZUZIA 
W tern co on wyrzekł . prawości znamie; 
Więc nie chcę szczęścia innego znać , 
Jemu przys ięgłam . kto słowo lamie. 
Ten się niegodzien człowiekiem zwać ' 

STANISLAW 
Potrąci ć kogo ku wiecznej plamie, 
By w niej skala ną pociechę brat, 
Nigdy' kto dane słowo przełamie, 
Ten się niegodzien człowiekiem zwat! 

PAN SERWACY 
(Do Zuzi. która płacze.) 
Nol nol Zuzier\ko, na co te płacze? 
Serduszko młode , nie wie gdzie skacze, 
I to i owo zwabi je snadnie, 
O tern, dla tego, zapomni łatwo, 
A starzy muszą biedować z dziatwą „ 
Cytl P a mięi: o nim wkrótce przepadnie l 
Zapomnisz.„ 

ZUZIA 
(żywo) 

Nigdy1 

PAN SERWACY 
(surowo) 
Co? 

ZUZIA 
Nie, do grabul 

PAN SERWACY 
ljak wyżej) 
Hal więc innego trzeba sposobu„ 
Słuchaj dziewczyno, szalona głowo! 
Chociażbyś miała utonąt w łzach . 
Verbum nobile daję na nowo. 
że twoim mężem me będz i e Stach\ 

STAN ISLAW 
Gościnności waszej chwile 
Pozostaną w sercu mem, 
Lecz uległy wyższej sile 
Blask nadziei ... będzie snem' 

ZUZIA 
Choć uległy wyższej sile 
Blask nadziei będzie snem. 
Znikaj ące szczęścia chwile 
Pozostaną w sercu mem1 

PAN SERWACY 
Młodocianych złudzeń chwile 
Zgasną w sercu twem i ~Nem. 
Trzeba ulec wyższej sile, 
Ziemskie szczęście krótkim snem! 

STA ISLAW 
Natychmiast odieżdżam„. 

PAN SERWACY 
{do Zuzi) 
Dziewczę1 uspokój si ę. 

Nie jak my chcemy, lecz jak Pan Bóg chce! 

STANISLAW 
Gościnności waszą . 

(i tak dalej. jak wyżej) 

ZUZIA 
Choć uległy ... 
(i tak dalej, jak wyżej) 

PAN SERWACY 
Młodocianych .. 
(1 tak dalej, jak wyżej) 

Po trójspiewie, Stanisław wybiega głębią, 

Serwacy wzruszony odchodzi do dworka, 
Zuzia zostaje. 

Scena ósma 

ZUZIA 
(sama) 
Stacho odjeżdża„. nie powróci już.. 
Gdy mi tak pięknie zajaśniał ranek ten. 
Gdy mnie okalał splot bława tów i róż , 

Mogła-żem myśle ć: , że to wszystko był sen? 

Jak tu ująć ża l na wodze? 
Wmówić w siebie, że to szal. .. 
Czemuś Stachu mnie niebodze. 
Co kochanie poznać dal? 
Czemu przyszłość, obok ciebie 
Wśród piękniejszych błysła szat? 
W duszy jasno jak na niebie, 
A dokoła lepszy światl 
Teraz, kiedy w i nną stronę 

Los odbieżyt każe ci, 

Moje słonce zachmurzone, 
W sercu tęskno , w oczach łzy 1 

Już się z życiem nie pogodzę , 

Żal w niem wieczny będzie tlał... 
Czemuś Stachu mnie niebodze 
Co kochanie poznać dali? 
(słychać brzęk krakowskich chomąt) 

Słychać turkot... czyby J UŻ ... Oh! Ja 
n i eszczęśliwa i 
(Biegnie do wrót i patrzy.) 
Nie, to od strony miasta jakiś obcy przybywa. 
(Przed wrota zajeżdża parokonna bryczka. 
pan Marcin wysiada.) 

Scena dziewiąta 

PAN MARCI 

Sliczna dziewer\ko, jako wzrok móJ uważa, 
Witam w personie twojej córkę gospodarza, 
Pociechę, co kłopoty słodzi nieustanne, 
Co z maleń k iej Zuzieczki wyrosła na Zuzannę. 
(Zuzia się kłania nieco zdziwiona.) 
Ci-parne, jestem Marcin z Pakulowie Pakuła, 
Corde et anima przyjaciel jej rodzica, 
A że to dzisiaj patronki twej rocznica, 
Niechże in gratiam, o dzieweńko czuła , 

Przed tatula powitan iem 
Złoży ci swe życzen ia ci-panie stary zgrzęda , 

Potem oboje w omnacie jego staniem. 
Et haec facienda, et haec non omittenda. 
{odchrząknąwszy) 

I fortony 1 korony, 
I wszystk iego o co dbasz, 
Życzy sługa uniżon y, 
Jako zwycza1 każe nasz. 
A że również podarunkiem 
Ujmujemy piękną płei:, 
Wnet s i ę sprawię z tym frasunkiem 
I podarek będziesz miećl 

Dam ci ptaszka jakich mało 

Ziemski glob ci-panie zna, 
Ma on postać okazałą 
I wąsiki piękne ma. 
Nie zwieziony z świa ta krańca, 
Tu trzydziestu sięga lat, 
Do różańca i do tańca 
I do korda zawsze chwa tl 
Wychowany zacnie, skromnie, 
Zna co festum, zna co post, 
Z dziobka jest podobny do mnie, 
Ten sam ruch, ten prawie wzrost. 
Więc ci-panie to nie fraszka, 
To podpora przyszłych dni, 
By takiego z łowie ptaszka, 
Oj' niejedno dziewczę drtyi 

ZUZIA 
(na stronie) 
To zapewne .. ohl Boże ' „ trudno oprzeć się 
łzom I 

(do pana Marcina) 
Proszę wejść do komnaty. 

PAN MARCIN 
Ci-panie bardzom rad „ 
(Posuwa się ku dworkowi.) 

Scena dziesiąta 

Ciż i Pan Serwacy 

PAN SERWACY 
(wychodząc z domu) 
Pan Marcin! 

PAN MARC IN 
Servusl Servusi 
(Ściskają się) 

PAN SERWACY 
Witaj' Gosi: w dom, Bóg w dom1 
Toż my się nie widzieli ... 

PAN MARCIN 
Ci-panie kopę lat' 
(Znowu się ściskają.) 

PAN SERWACY 
(przedstawiając) 

To moja Zuzia; gracko wyrosi kwiateczek, 
Niedawno ją mospanie od ciotki odeb rałem. 

PAN MARCIN 
Ja się leż od kwartału cieszę moim M ichałem , 

Co wkrótce zyska rączkę najpiękn iejszej z 
dzieweczek. 

ZUZIA 
(na stronie) 
O Boże!. . 

(Zakrywszy oczy wbiega do domu.) 

Scena jedenasta 

Pan Serwacy i Pan Marcin 

PAN SERWACY 
(zaprasza1ąc pana Marcina) 
Proszę . 

PAN MARCIN 
(wstrzymując go) 
Ci-panie, jeszcze chwilę, 
Zanim po drodze kielichem się pos ilę, 
Chcę z najważniejszym skor\czyć kłopotem, 
To też pók i śmy sami, tu pogwarzmy o tern. 

PAN SERWACY 
(na stronie) 
Aj' ciężka sprawat 

PAN MARCIN 
Uważaj wasze; 
Czas już połączyć dzieciaki nasze, 
Wedle procesu przybywszy w te strony, 
Wstąpiłem tu ci-panie, oznajmić waszeci, 
Że dziś jeszcze do chaty wracam jak szalony, 
W tydzier\ mój Michał piorunem tu nadleci; 
A że odkładać nie ma przyczyny, 
Otóż gdzie trzeba don i osłszy wszędzi e, 

Za dwie niedziele sprawim zaręczyny, 
A po nich, wnet się i ś lub odbędzie 

PAN SERWACY 
(ciągle zak/opotany) 
Jak to? Natychmiast? 

PAN MARCIN 
Doroś l i przecie1 



PAN SERWACY 
Lecz się nie znają. 

PAN MARCIN 
To pójdzie skoro. 
Przez dwa tygodnie. 

PAN SERWACY 
(na strome) 
Oj1 biedne dziecięl 
(do pana Marcina) 
A ki edyż miłość? 

PAN MARCIN 
Jak się pobiorą. 

PAN SERWACY 
Nie, to za prędko l 

PAN MARCIN 
Ol! jesteś zg rzędąl 

I na co czeka(;? 

PAN SERWACY 
Jeszcze za mlodz11 

PAN MARCIN 
Ależ jak oni starem1 będą; 
My już pomrzemy! 

PAN SERWACY 
To nic rne szkodzi! 

PAN MARCIN 
Ejl Bredzisz wasze' 

PAN SERWACY 
Bo też w złą chwilę 

Owo małżeństwo„. 

PAN MARCIN 
Co znaczy to? 
Gdzież jest waścine verbum nobile? 

PAN SERWACY 
(wskazując na serce) 
Tu, i przysięgam dotrzymać gol 
Lecz pragnę zwło ki , bo traf przeklęty ... 
Otl Na słabostki wzgląd trzeba mieć. 

PAN MARCIN 
Jakie słabostki? Ejl To wykrętyl 
Lecz kto nie ryba, nie wpadnie w sieć 1 

Cum plena fiducia przybywam do waści , 
Byś tego co święte dotrzymał mi już, 
A waszeć od słowa jak tchórz od napaści , 
Hej bracie' Jaśniejszy rachunek tu złóż! 

PAN SERWACY 
(obrażony) 
Hej miarkuj s i ę wasze I Gdy dałem c1 słowo, 
Dotrzymam. lecz zwłokę musicie nam dać , 
A jeśli znieważysz, dowiodę krzyżowo, 
Że umiem mospanie o honor mój dbaćl 

PAN MARCIN 
(żwawo) 

Ci-panie! 

PAN SERWACY 
(podobnież) 
Mospaniel 

PAN MARCIN 
To crimenl 

PAN SERWACY 
To chryja! 

PAN MARCIN 
Do kroćseti 

PAN SERWACY 
Mospanie1 

PAN MARCIN 
C1-pan1e1 Strzeż sięl 

PAN SERWACY 
Tu wina nie moja! 

PAN MARCIN 
Nie waści? A czyja? 

PAN SERWACY 
(zakłopotany) 

Mospanie .. 

PA MARCIN 
Ci-paniel Zwodz glupich rne mnie1 

(wysapawszy się trochę) 
Tu coś zawiłego „. 

PAN SERWACY 
(także nieco uspoko1ony) 
Więc wyznam ci mospanie. 
Ot, jakiś mlodzian . nie pom ę w tóre święto , 
Pędząc z kościoła na karku złama nie, 
Padl nam pod konie z ręką zwich niętą; 

Toż go przyjąlem w dom, gdzie niechcący 
Powziąl ku Zuzi afekt gorący, 

I nim postrzegłem czem pachnie rzecz cala , 
Już go 1 Zuzia ... 

PAN MARCIN 
(z ironią) 
Niechcący pokochalal 

PAN SERWACY 
Lecz gdy biedakom wyznalem dziś rano. 
Że Zuzia z innym ślub zawrzeć ma. 
Stacho pożegnał dziewuchę spłakaną, 
Bo świętość słowa danego znal 
Zaraz odjeżdża ! 

PAN MARCIN 
Więc jest tu jeszcze, 
Panicz co lubi buziaki nieszpetne. 
Gdzież on ci-panie, niech go popieszczę , 
Niech mu obadwa uszu obetnę ' 

(Czym poruszenie.) 

PAN SERWACY 
(zastępując od domu) 
Ani kroki Nie tutaj ścieżka 
Do przelewu bratniej krwi, 
Tu gościn ność stara mieszka, 
Rwać jej prawa bron i ę cil 

PAN MARCIN 
Ci-panie I 

PAN SERWACY 
Mospanie I 

PAN MARCIN 
To crimen! 

PAN SERWACY 
To chry1a1 

PAN MARCIN 
Do kroćsetl 

PAN SERWACY 
Mospanie I 

PAN MARCIN 
Ci-panie strzeż s1ę 1 

PAN SERWACY 
Tu wina nie moja1 

PAN MARCIN 
Nie waśc1 1 A czyja I 

PAN SERWACY 
Mospa nie .. 

PAN MARCIN 
C1-paniel Zwodż głupich nie mnie1 
Cum plena fiduc1a 
(1 tak dalej. jak wyżej) 

PAN SERWACY 
He1' Miarkuj się wasze' 
(i tak dalej. jak wyże1) 

Scena dwunasta 

Ciż sami, Zuzia i Stanisław 

ZUZIA 
(wychodząc z dworku) 
Śniadanie czeka ... 
(Stanisław jednocześnie z Zuzią wchodzi z 
głębi.) 

PAN MARCIN 
(podskoczywszy ku Stamsławow1) 
To waści.„ 

PAN SERWACY 
(zasłamając sobą Stanis/awa) 
Panie bracie' 
To gość ' 

STANISLAW 
(z trwogą) 
Cowidzęll 

PAN MARCIN 
(ze śmiechem) 
Michał ' 

ZUZIA I SERWACY 
Co to znaczy? 
Micha\? 

MIC HAL 
(zbliżając się z prośbą do Marcina) 
Mój ojcze' 

SERWACY I ZUZIA 
Co wy gadaciel? 

PAN MARCIN 
I śmie1ąc się ciągle) 
Hal hal hal hal Co się Io znaczy, 
Kto zbroił figla niech wytłu maczy, 
Niechaj konfuzja pokrasni lica 
Temu. kto złamał zakaz rodzica1 
(grożnie do syna) 
Nol śpiewaj wasze' 

MIC HAL 
Tu przywieziony, 
Niebezpieczeństwa czując się blisko, 
Zmieniłem moje imię i nazwisko, 
Aby złe wieści nie doszły w nasze strony„. 
Nie chciałem zmartwić Ojca!. „ 
($ciska ojcu kolana.) 

PAN SERWACY I ZUZIA 
Co słyszę 1 Nie' Jam we śn ie l 

(Bartlomiej wchodzi przed skończeniem tej 
sceny) 

Scena trzynasta 

Ciż sami i Pan Bartłomiej 

PAN BARTLOMIEJ 
Aja com nie był w roz mie osłem . 

Ja mosterdz1eju ojcu doniosłem 
Co się tu święci , by przybył dość wcześn ie ' 
A teraz viva t' Wnet nadejdzie gromada. 
Już państwu młodym powinszować rada. 

MICHAL I ZUZIA 
(zdziwieni) 
Co? Państwu młodymi? 

PAN SERWACY 
Człek z radości skona' 
(do Zuzi. wskazując Micha/a) 
Oto twój przyszły' 

PAN MARCIN 
(łącząc dzieci) 
To waści narzeczona! 

ZUZIA I MICHAŁ 
Wierzyć nie mogę tej nagłej zmianie, 
Ciebie przeczucie wiodło w nasz próg 
Czyż mnie przeczucie wiodło w wasz próg, 
Zamiast boleśc i, niespodziewanie 
Takim nas szczęściem obdarza Bóg ' 

PAN MARCIN 
(do Serwacego) 
Przebacz mi wasze. przebacz ci-parne, 
Żem spłatał figla idąc w twój próg, 
Mego Michała niespodziewanie 
Do przyszłej żony prowadz ił Bóg' 

PAN SERWACY 
(ściskając Marcina) 
Wierzyć nie mogę tej dziwnej zmianie, 
Przebaczam z serca, mym świadkiem Bóg. 
Co ku radośc i , niespodziewanie 
Wywodzi człeka z ciemistych dróg' 

PAN BARTLOMIEJ 
(patrząc na Michała i Zuzię) 
Trudno im wierzyć takiej odmianie, 
Znać go przeczucie wiodlo w ten próg, 

Zamiast frasunku, niespodziewanie 
Dziś ich weselem obdarza Bóg' 

PAN SERWACY 
(nagle) 
AJ! do kroć kroci 1 

PAN MARCIN 
Co panie bracie? 

PAN SERWACY 
Nieszczęście zrywa rad ośc i nić! 

Kwita z wesela' 

PAN MARCIN 
Co wy gadacie? 

PAN SERWACY 
(stanowczo) 
M icha ł jej mężem nie może być' 

WSZYSCY 
Czemu? 

PAN SERWACY 
Ba' czemu' Bo gdym ujrzał jasno, 
Że się mają ku sobie owe dwa motyle. 
Nie wiedząc że to Michał, 
na iego biedę własną, 

Że nie będzie jej mężem. 
dałem verbum nobile' 

WSZYSCY 
Boże I 

PAN SERWACY 
Co począć? To sęk nie lada ' 
Jak tu zezwolę, tu złamię słowo , 
Jak tu dotrzymam, stąd hańba spada! 

PAN MARCIN 
(do syna) 
Patrz, coś nabro i ł szalona głowo' 

PAN SERWACY 
Tak źle, tak gorzej' 

PAN BARTLOMIEJ 
To diabli sęk' 

WSZYSCY 
Błysła pociecha i znowu j ęk' 
(Wpadają w zadumę w czasie której słychać 
chór nadchodzących wieśniaków.) 

CHÓR 
(za sceną) 
Hej panienko' To nam gody, 
To się radość zdarzal 
Kiej cię panicz żwawy, miody, 
Prosi do ołtarza' 
Niechaj żyje śliczna para, 
Szczęśnych latek wiele! 
Gdy im błogo , hejże wiara 
I u nas wesele' 

PAN BARTLOMIEJ, PAN SERWACY I PAN 
MARCIN 
(razem) 
Znikło szczęście gdyby mara, 
Tu łzy nie wesele' 

MIC HAL 
To niepodobna, mam ją utracić znów' 

ZUZIA 
(do ojca nieśmiało) 
Pozwól mi 01cze powiedzieć pa rę slówl 
Radość jeszcze się odnowi. 
Krótko smutek będzie trwał , 
Ojcze, tyś Stanisławowi 
To nieszczęsne verbum dał; 
Ono niczem dla Michała, 
Ja też Stacha nie chcę już . „ . 

Bym się nadal nie zmien iała, 
Niech mnie strzeże Anioł stróżl 
(Podaje rękę M1chałow1.) 

Scena czternasta 

Ciż i chór wieśniaków, którzy z wolna 
zapełniają scenę . 

WSZYSCY 
AJ' patrzcież paristwoi U bia łog łowy, 
Mów i ą: "wlos długi , a rozum krótki '" 
Kłamstwo mospanie , tu przykład nowy, 
Znać , że dziewucha nie chce siać rutki' 

PAN SERWACY 
Jam przy niej zero, wyznam w pokorzel 
(Lączy dzieci.) 
Bierz-że ją sobie i ... 

WSZYSCY 
Szczęść wam Boże l 

PAN MARCIN. PAN SERWACY I PAN 
BARTŁOMIEJ 

Zakończone korowody, 
Bóg nam szczęście zdarza , 
Panna młoda i pan młody 
Pójdą do ołtarza I 
Niechaj żyje ś liczna para 
Błogich latek wiele. 
Gdy im radość, hejże wiara, 
I u nas wesele' 

ZUZIA I MICHAL 
Zakończone troski, 
Znikły nam cie rpienia, 
Bo je wyrok Boski 
Na pociechę zmien ia . 
Znikły jako mara . 
Na lat dł ugich wiele, 
Zuziu, w Bogu wiara 
W Panu Bogu wiara 
Potrwa nam wesele' 

CHÓR 
Hej panienko, to nam gody, 
To się radość zdarza, 
Kiej cię panicz żwawy, młody, 
Prosi do ołtarza' 
Niechaj żyje młoda para 
Szczęsnych latek wiele, 
Gdy im błog o, hejże wiara , 
I u nas wesele' 
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Obraz pierwszy 

NARRATOR 
Znów błądzę koło domu, który od wielu tygodni 
nie daje mi spokoju nocą i fascynuje za dnia. 
Dziś wieczór ponownie staję przed zagadką, 
której nie potrafię rozwiązać .. 
Czymże jest ten tak szczelnie zamknięty dom? 
Dlaczego opuszczono tak piękną posiadłość, 
tak piękny ogród? 
Jakąż to tajemnicę skrywają te drzwi i te zam
knięte okiennice? Jakiż to sekret potęguje jesz
cze tę absolutną ciszę, którą nawet ptaki boją 
się zakłócić? 

Jakiż to dramat mógł uczyn ić len dawny raj na 
ziemi tak nieprzyjaznym? Z jakiej to niezwykle 
istotnej przyczyny w lak skrupulatny sposób 
zostały unicestwione wszelkie przejawy życia 
w tym zakątku świata? Dom stojący przede 
mną jest martwy. Ale dlaczego? Ale jak? Czyi
mi rękami zamknięto doń wejście? Czyje kroki 
wybrzmiały tu jako ostatnie, by póżniej oddalić 
się, zn i knąć , pozostawiając miejsce ciszy l? 
Kto mi odpowie? 
(podnosząc głos) 

Kto mi odpowie? 
Czy istnieje jakieś magiczne słowo do wypowie
dzenia w tym spokojnym wnętrzu , które wnio
słoby tam trochę ruchu , falowania. a wreszcie 
ożywiło to miejsce bez życia? ... Słowo będące 
rozwiązaniem zagadki, którego echo ściany 
tego domu powtarzałyby w nieskończoność? .. 
Słowo, którego milczenie cieni nawiedzających 
jeszcze ten dom nie pozwoliło zapomnieć? Ja
kie to może być słowo 
(nieśmiało) 

.. p ieniądze ? 
Słowo .. miłość? 
Słowo . . zazdrość? 

ECHO 
Zazdrość .. zazdrość . 

HRABINA 
Zazdrość. 

HRABIA 
Zazdrość . 

ROSALIE 
Zazdrość. 

GORENFLOT 
Zazdrość. 

JOSE 
Zazd rość. 

KOBIECE GLOSY 
Zazdrość, zazdrość, zazdrość . 

NARRATOR 
O kobietę? ... 
Zazdrość ... mężczyzny? 

HRABINA 
Gdzie ja jestem? 

HRABIA 
Beatrice i 
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ECHO 
Beatrice! 

HRABIA 
Gdzie pani jest? 

HRABINA 
Gdzie ja jestem? 

HRABIA 
Beatrice! O Beatricei 

NARRATOR 
To pewnie mężczyzna i kobieta w martwym 
ogrodzie swej przeszłości. Oboje - tak jak ich 
dom - są ofiarami zapomnianego dramatu, 
w poszukiwaniu którego, nieświadomie i 
niestrudzenie . błądziliby? .. 

HRABIA 
Beatrice!.. 

HRABINA 
(zbliżając się) 
Kto mnie woła? Jose? 

HRABIA 
Jose!? Nie, nie , to nie Josei 

HRABINA 
Kto do mnie mówi? 

HRABIA 
(z cierpieniem w glosie) 
To nie Josei 

HRABINA 
Już nic nie widzę .. Już nic nie widzę ... 

NARRATOR 
Byłaby młoda , byłaby piękna ... blond włosy, 

smutna i samotna, wiotka i krucha jak łodyga 
rzadkiego kwiatu .. 
A on to człowiek surowy, wysoki, szczupły, 
nieugi ęty na ciele i duszy, ale zakochany 
w swej żonie!. .. Zakochany, lecz jakby 
nieświadomie . . 

HRABIA 
Pani małżonek, Beatrice . To tylko pani 
małżonek! Nie chce mnie pani rozpoznać? 

HRABINA 
Nie chcę pana rozpoznać . 

Ani tego ogrodu ... 

HRABIA 
Ani tego domu? Ani balkonu pani pokoju? 
Ani pani pokoju? 

HRABINA 
Nie I 
(i ciszej) 
Nie . 

HRABIA 
Ani tego ciężkiego krucyfiksu z hebanu i złota, 
który spoczywa na pani piersiach? 

HRABINA 
Po co mi było zasnąć na zawsze, j eżel i ciągle 
jeszcze muszę śnić o tym, co miałam nadzieję 
zapomnieć, jeżeli nadal muszę odczuwać 
ciężar rzeczy? 

HRABIA 
Śnić? 

HRABINA 
Śnić bez końca, kręcić się w kółko w tym 
samym miejscu, popadać w szaleństwo 
od słów, od gestów powtarzanych w 
nieskończoność . 

HRABIA 
Proszę spojrzeć, jak ogród świeci w blasku 
księżyca i 
Proszę przyjść pooddychać zapachem róż .. . 

HRABINA 
Moje róże, w blasku księżyca? 

HRABIA 
Kiedyś je pani kocha1a1 

HRABINA 
To było tak dawno temul 

HRABIA 
To było zaledwie wczorajl 

HRABINA 
Panu zawsze wydaje się, że wszystko jest 
na wyciągnięcie ręki , że wszystko do pana 
należy! 

HRABIA 
Wiem, że posiadam tylko lo, co do mnie 
należy. 

HRABINA 
Tak jak przeszłość? 

HRABIA 
Panią, Beatrice. od dnia. gdy panią ujrzałem 
po raz pierwszy, panią, pani gusta i 
pragnienia, pani uśmiechy, marzenia i łzy, od 
dnia gdy panią poznałem . 

HRABINA 
Pan sądzi, że wszystko do pana należy ! 

NARRATOR 
Ona ma na sobie długą suknię z białego 
muślinu, kręcone włosy spięte w kok okalają 
jej twarz w świetle księżyca , tworząc świetlną 
aureolę . Przechadza się ze spuszczoną głową 
u boku męża , cal ego w czerni , z wysoko 
uniesioną głową i splecionymi z tyłu rękami. 

HRABIA 
Co pani dziś robiła, droga Beatrice? 
Mówiono mi, że była pani w mieście? 

HRABINA 
Taki Taki 

HRABIA 
W mieściel? Z tymi Hiszpanami! 

HRABINA 
Poszłam łam , by kupić sobie ten szali 

HRABIA 
Ci wszyscy hiszpańscy więżniowie! Widziałem. 
jak paradują, uśmiechając się arogancko do 
kobiet. 

HRABINA 
Podoba się panu mój szal? 

HRABIA 
Tak jakby to oni byli zwycięzcami , zdobywcami! 

HRABINA 
Mój szal? 

HRABIA 
O co pani chodzi z tym szalem? Czyżbyśmy 
mówili różnymi języka mi? 

HRABINA 
Często i 

HRABIA 
To prawda, że od jakiegoś czasu nie 
odpowiada pani na moje pytania, wydaje się 
pani nieobecna tam, gdzie ja znajduję się z 
panią. 

HRABINA 
To pan nie odpowiada na moje pytanie. Ja 
tylko pytałam, czy mój szal. .. 

HRABIA 
A ja o to , czy jeden z tych mężczyzn miał 
czelność się do pani uśm1echnąć?I 

HRABINA 
(powoli) 
Nie zauważyłam. 

HRABIA 
Teraz wygląda pani jak mała dziewczynkal 

HRABINA 
Czuję się zmęczona . 

HRABIA 
Jak mała dziewczynka przyłapana na gorącym 
uczynku' 

HRABINA 
Wracam do domul 

HRABIA 
Tak mnie pani opuszcza?I 

HRABINA 
Dobranoci 

HRABIA 
Beatrice. 

HRABINA 
Słucham? 

HRABIA 
Jutro, jutro rano. wczesnym rankiem, 
wyjeżdżam na polowanie! 

HRABINA 
Na polowanie? 

HRABIA 
Na dzika. Wrócę dopiero pojutrze, późnym 
wieczorem. 
Dobranoc, droga Beatrice. 

HRABINA 
Dobranocl 

NARRATOR 
Nadchodzi noc. Tylko jedna biała , świetlista 

plama oddala się między drzewami i znika I 
Nie pozostało już nic... Jedynie zarys 
wspomnienia , przytłoczonego ponownie 
śmiertelnym ciężarem ciszy! Cóż mogę uczynić, 
by przerwać tę ciszę? Czego mogą dokonać 
moja wyobrażnia i ciekawość? Bez innego 
celu niż spełnienie się nieznanej, nieuniknionej 
tragedii , która naprawdę wydarzyła się w 
przeszłości? . w przeszłościl? I tylko w 
przeszłości!? . Chyba że ta rzeczywistość 

okazałaby się w swoim czasie zbyt glośna i 
oślepiająca? ... Tak bardzo nie do zniesienia, że 
nawet sama śmierć nie wystarczyłaby nigdy do 
jej unicestwienia!? 
Wokół mnie nie ma już kolczastych zarośli. 
Żwir w alejkach został zagrab iony. Róże pięknie 
pachną. Plaki śp iewaj ą. Otwarte na oścież okna 
domu wpuszczają słońce lata. W oddali widać 
ogrodnika, z głową i ramionami uniesionymi 
w stronę pierwszych owoców na drzewie. W 
obramowaniu okna widać malutki biały czepek 
Rosahe. Jest czerwiec! Och! Uwaga! Otwierają 
się drzwi! I oto onal Wreszcie, oto ona , w 
promieniach słońca ... żywa! 
Na krótką chwilę zatrzymuje się na progu, 
zachłannie wdychając gorące i wonne 
powietrze, podchodzi teraz do mnie ... Jaka ona 
piękna ... I ponętna I Sama miłość powinna mieć 
takie ciało i taką twarz ... 
Jest blisko, bardzo blisko ... tuż obok muru, o 
który się opieram, tuż przede mną. .. 
Beatricei Beatrice!. . 

HRABINA 
Jose i 

JOSE 
Tu jestem I Już idę' 

NARRATOR 
Jakiś człowiek przeskakuje przez mur! To młody 
mężczyzna , szczupły, ciemnowłosy, opalony, 
w mundurze . To Hiszpanl Więzień honorowy 
cesarza Napoleona I! To ... 

HRABINA 
Jose i 

ECHO 
Jose i 

JOSE 
Moja ukochana! 

ECHO 
Ukochana, ukochana. 

HRABINA 
Jak mocno pan mnie ściskal 

JOSE 
Moja ukochanal 

HRABINA 
Jest pan silny i taki łagodny, Jose! 

JOSE 
Beatrice! 

HRABINA 
Śnię o panu co noc ... 

JOSE 
Moja radości , moje marzenie. 

HRABINA 
... od kiedy uśmiechnął się pan do mnie po raz 
pierwszy. 

JOSE 
A ja już nie mogę spać, Beatrice. nie mogę już 
nawet się kłaśćl 
Niemal boję się siebie samego, gdy pani nie 
mai 

HRABINA 
Ja śnię o panu nawet na jawie, Jose' 

JOSE 
Nie mogę już przeg l ądać się w lustrze ... 

HRABINA 
Jose, mój ukochany, życie mojel 

JOSE 
... a nawet w lustrze wody, bo to pani w nim 
szukam. a nie siebie! 

HRABINA 
To pan jest moją radością, życiem moimi 

JOSE 
To panią wołam, to z panią pragnę być 

nieustannie ... 

HRABINA 
To pan jest radością mojego życia ... 

JOSE 
... tak jak pragnę zwrotu utraconej wolności I 

HRABINA 
O mój ukochany1 

JOSE 
To pani potrzebuję , tak samo jak swego 
utraconego krajul 

HRABINA 
To pan odkryl przede mną cały świat. 

JOSE 
Pani - jesteś mą wolnością i mą ojczyzną 
zarazem i 

HRABINA 
Świat trzymam w swoich ramionach, a ja jestem 
w ramionach świata! 

O . A SLO •JA. 63 



JOSE HRABINA 
Beatrice - jest pani mym zakazanym owocem. To Gorenflot, ogrodnik1 

Proszę wrócić dziś w nocyl 
HRABINA 
Duszo moja l 

JOSE 
Moja nagrodo! 
Pani, jesteś radością mojego życia , jesteś moją 

nadzi eją, Beatrice, łaską i światłem! 

HRABINA 
Moja radości życia , o mój ukochany, lasko i 
światło na mej drodze' 
Zabierz mnie do swego pięknego kraju, Jose1 

Odzyskaj wolność dla siebie i dla mnie' 

JOSE 
Beatrice?' 

HRABINA 
Ola mnie również - ja też jestem uwięziona I 

JOSE 
Odzyskać wolność? 

Ukraść ją? Nie dotrzymać danego slowa? 
Zdradzić swój kraj, niel Hiszpania jest zawsze 
wierna swym przysięgom , Beatrice. 

HRABINA 
A więc, Hiszpanie, złóż mi przysięgę1 

Przysięg nij, że będziesz kochal mnie cale 
życie, aż do śmierci! 

JOSE 
Na ten krucyfiks, który pani ofiarowuję, na ten 
krucyfiks, który dostałem od matki i który daję 
pani dziś na znak mej miłości , przysięgam, 

że będę panią kochal przez cale życie , aż do 
śmierci I 

HRABINA 
Na ten krucyfiks, który pan mi daje .. Ależ on 
ciężki! 

JOSE 
Tak jak waga złożonej przeze mnie obietnicy! 

HRABINA 
Ciężki i surowy' Zwłaszcza w mych rękach, 
jakiż on ciężki, me ręce wydają się blade i 
kruche, zbyt kruche. 

JOSE 

JOSE 
Dziś w nocy?' 

HRABINA 
Mój mąż jest na polowaniu I 
Wróci dopiero jutro póżnym wieczorem. 

JOSE 
Dziś w nocyl 

HRABINA 
Proszę przyjść do mojego pokoju, tego z 
balkonem. Będę na pana czekala! 
(z uczuciem) 
Mój ukochany, będę na pana czekala . 

Obraz drugi 

KOBIECE GLOSY 
Miłość, zazdrość, miłość , zazdrość ... 

NARRATOR 
Tej nocy, w jej pokoju, tej czerwcowej 
nocy, ponad sto lat temu, w pokoju z 
balkonem, to wlaśnie tej nocy zobaczyłem ... 
zobaczyłem , po raz pierwszy, w tym jeszcze 
nieznanym pokoju, do którego wejdę, nawet 
gdybym musiał w tym celu wyważyć tysiąc 
zaryglowanych drzwi, albo też sforsować ten 
balkon .. 

HRABINA 
Która godzina, Rosalie? 

ROSALIE 
Dziewiąta , proszę pani. 

HRABINA 
Dopiero? 

ROSALIE 
Och, rozplo tła już pani włosy! 

HRABINA 
Tak, chyba pójdę się położyć' 

ROSALIE 
Jeszcze jasno na dworze! 

Nigdy nie wolno składać na niego fałszywej HRABINA 
przysięgi , Beatrice. Pomóż mil 

HRABINA ROSALIE 
Taki czarny i taki lśniący zarazeml Podać koszulę nocną? 

JOSE HRABINA 
Potrafi się mścić, tak jak 1 potrafi chronić, Tę białą, całą w koronkach . 
zupełnie jak broń, broń w rękach Boga1 

ROSALIE 
HRABINA Całą w koronkach? 
Ostrożnie' 

HRABINA 
JOSE Tak, tak. Czy mam ją założyć dopiero, gdy 
Co się dzieje? będę stara? 
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ROSALIE 
Może nie trzeba czekać aż tak długoi 
Ale nie powinna pani być wtedy sama' 
Pan Hrabia .. 

HRABINA 
Możesz pomóc mi się rozpiąć? 

ROSALIE 
(niewzruszona) 
.. . jest na polowaniu . 

HRABINA 
Rosalie! 

ROSALIE 
Słucham panią? 

HRABINA 
Już nie opowiadasz mi o swych uczuciach! 

ROSALIE 
Bo nie ma o czym opowiadać, pani! 

HRABINA 
Czyżby Gorenflot już cię nie kocha!? 

ROSALIE 
Ależ skąd, panil Kocha! I ja też go kocham! 

HRABINA 
A więc? 

ROSALIE 
A więc nic' Bez pieniędzy 
nic nie jest możliwe, nawet milośćl 

HRABINA 
Miłość jest zawsze możliwa! 
Tylko miłość zawsze jest możl iwa 

mimo biedy, mimo więziennych krat, 
mimo samej śmierci. 

ROSALIE 
Pan Hrabia byłby zadowolony. 

HRABINA 
(zdenerwowana) 
Zostaw pana Hrabiego tam, gdzie teraz jest' 

ROSALIE 
Na polowaniu? 

HRABINA 
I wyszczotkuj mi włosy. 

ROSALIE 
A co do Gorenflota , to mówil mi, że widział, jak 
jakiś mężczyzna włóczy się wokół ogrodzenia' 
Hiszpański więzie ń! 

HRABINA 
Naprawdę? 

ROSALIE 
Piękny jak młody bóg' 
(brak odpowiedzi) 
Hiszpan, pani' 

HRABINA 
Widziałaś się z nim? 

ROSALIE 
Nie! On nie do mnie przychodzi' 

HRABINA 
Czy Gorenflot mówił o tym Hrabiemu? 

ROSALIE 
Wolał powiedzieć to mnie, abym powiedziała 
to pani , aby pani m1 powiedziała , co trzeba mu 
na ten temat powiedzieć 

HRABINA 
Nic. 

ROSALIE 
Nic? To niew1elel 

HRABINA 
Pośpiesz się ! Nadeszła już noc. 
Mamy już nocl 

ROSALIE 
Już skończyłam, a pani jest piękna I 

HRABINA 
Naprawdę? 

ROSALIE 
Szkoda , że pan Hrabia .. 

HRABINA 
Dobranoc, Rosaliel 

ROSALIE 
Och I 

HRABINA 
Co takiego? 

ROSALIE 
Krucyfiks na stolel 
Nigdy wcześniej go nie widziałam i 

HRABINA 
Dobranoc, Rosaliel 

ROSALIE 
Jest niesamowity! 
Chyba nie jest stąd? 

HRABINA 
Nie dotykaj goi 

ROSALIE 
Jest zatruty? 

HRABINA 
Na leży do mnie. 
Tyl ko do mnie, tylko do mnie. 

ROSALIE 
Jezus? 

HRABINA 
(surowo) 
ldż się położyć ' 

ROSALIE 
Tak, dobranoc pani! 
(Wychodzi.) 

HRABINA 
Jezu, tak, mój Jezu, mimo że nie jesteś stąd, 
o Jezu z innych stron, błagam ci ę, zaakceptuj 
mnie' Ja, która stąd pochodzę , ze spokojnej 
i słodkiej Francji, z Francji letniej, z Francji 
blękitnei. O Jezu Pasji , hiszpańskiej pasji. 
Czarny i złoty' Jezu słońca i Jezu nocy, 
błagam, spójrz na mnie i zaakceptuj mnie! 
Mnie, która tak różn i się od kobiet z twego 
kraju ' Mnie, o włosach koloru blond, tak 
słabej, tak tchórzliwej również, być może , ale 
niepozbawionej przez to pasji, o Jezu mojego 
ukochanegol Jezu mego ukochanego, chroń 
mą miłośc i Pobłogosław mą miłość , która 
otworzyła przede mną drzwi nadziei, a jej 
spełnien iem jesteś ty! 

JOSE 
Beatrice i 

HRABINA 
Jose i 

JOSE 
(z uczuciem) 
Nigdy nie widziałem cię takiej ' Wydaje mi się, 
że patrzę na pannę młodą' Ależ 1esteś młoda, 
Beatrice i Ależ jesteś piękna, łagodna i gorąca 
w mych ramionach! Czuję, jak twe serce bije 
na mej piersi Twe serce pod twą nagą piersią. 

HRABINA 
Ciszej' 

JOSE 
Czuję całe twe ciało przy moimi Tak mocno 
przy moim, Beatrice, że nic innego nie istnieje 
już dla mnie na świecie poza twym ciałem . 

HRABINA 
Jose1? Nie patrz tak na mniel 

JOSE 
To, na co patrzę , Beatrice, to świa t cały, w 
którym będę żyć i żyć znowu; to na co patrzę, 
to kraj mych pragnień i snów. Oddycham 
powietrzem, które stanie się mym oddechem. 
Kosztuję radości , którą będę się żyw ili 

HRABINA 
Jose! Ukochany mój' 

JOSE 
Widzę, że zaczynasz drżeć . Moje ręce 
trzymają drżącą łodygę kwiatu. A teraz 
zamykasz oczy!? 

HRABINA 
Tak' By nie widzieć nic więcej , zatracić się w 
tobie I 

JOSE 
Ty drżysz!? 

HRABINA 
Czekam na ciebie, Jose. Życie mojel 

JOSE 
Jakaś ty Jekkal 

HRABINA 
Jak iś ty si lny1 

JOSE 
Tak lekka, że móglbym cię nos i ć przez cały 
czas trwania naszej długi ej, wiecznej miłości. 

HRABINA 
Tak silny, że chciałabym iść za tobą aż na sam 
kraniec światal 

JOSE 
My doszliśmy J UŻ na kraniec świata : to pani 
białe lożel 

HRABINA 
( Sciszając głos) 
Jose. 
(z przerażeniem w glosie) 
Jose .. 

JOSE 
Beatrice? 

HRABINA 
... słyszysz? 

JOSE 
Nic nie slyszęl 

HRABINA 
W korytarzu . 

JOSE 
Nic nie slyszęl 

HRABINA 
To mój mążl Schowaj się l Szybkol 
W szafie1 

JOSE 
Ale, Beatrice?I 

HRABINA 
Szybko I 
(przerażona) 

Oto oni 

HRABIA 
Beatrice' Śpi pani? 

HRABINA 
Co? Co się stało? 

HRABIA 
Czy może udaje pani sen? 

HRABINA 
Och! Pan tutaj? Pan? 

HRABIA 
Niezła niespodzianka, nieprawdaż? 

Chociaż budzi panią z pięknego snu' 

HRABINA 
Nic mi się nie śniło ' 



HRABIA 
Nie? Więc to działo się naprawdę? 

HRABINA 
Ja ... ja nie rozumiem, co chciał pan przez to 
powiedzieć! 

HRABIA 
Gdy zbliżałem się do tego pokoju, mówiłaś 
coś, panil Albo przynajmniej tak mi się 
wydawało I 

HRABINA 
Musiało się panu wydawaćl Tak, tak! 

HRABIA 
Tak samo, jak wydawało mi się, że słyszę 
trzask zamykanych drzwi! 

HRABINA 
Drzwi? 

HRABIA 
Takich na przykład, jak te drzwi do pani szafy. 

HRABINA 
Chyba nie zamierza pan ich otworzyć?! 
Jeżeli pan je otworzy ... 

HRABIA 
Co wtedy? 

HRABINA 
Wszystko między nami będzie skończone1 

HRABIA 
Ma pani rację. Tak czy owak wszystko byłoby 
między nami skończone! Czy znalazłbym 
mężczyznę ukrytego pomiędzy pani 
wyperfumowanymi sukniami, czy też gdybym 
nie znalazł tam nikogo. 

HRABINA 
Nigdy panu nie wybaczę takiego braku 
zaufania I 

HRABIA 
Albo to ja pani nie wybaczę, Beatrice! 

HRABINA 
(powoli, cedząc słowa) 
Tam nie ma nikogoi 

HRABIA 
Proszę wstać! 

HRABINA 
Mam wstać? 

HRABIA 
(oschle) 
Tak. 
(przytłumionym głosem) 

Jaka pani pięknal 

HRABINA 
Zimno mi. 

HRABIA 
Przecież dzisiejsza noc jest bardzo ciepła. 
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HRABINA 
Obudził mnie pan. Przestraszyłam się. 

HRABIA 
Beatrice, proszę podejść do mniel 
Chyba nie boi się pani swego męża, 
nieprawdaż? 

HRABINA 
Oto jestem. 

HRABIA 
Proszę tu spojrzeć, proszę się pochylić: u 
mych stóp, na dywanie, leży krucyfiks! 

HRABINA 
Och! 

HRABIA 
Proszę go podnieśćl 

HRABINA 
Musiałam go upuścić przez nieuwagę. 

HRABIA 
Kto pani dał ten krucyfiks! 

HRABINA 
Niktl Kupiłam goi 

HRABIA 
W mieście, jeszcze dzisiaj? 

HRABINA 
Niel Nie, wysłałam Gorenfiota. 
Wcześniej widziałam go na wystawie u jubilera 
i. .. 

HRABIA 
Proszę zadzwonić po Rosaliel 

HRABINA 
Ale ona śpil 

HRABIA 
Proszę zadzwonić! A w międzyczasie złoży mi 
pani przysięgę na tego Chrystusa. 

HRABINA 
Przysięgę? 

HRABIA 
(twardo) 
Że w tej szafie nikogo nie ma. No jużl 
(Wchodzi Rosa/ie.) 

HRABINA 
Przysięgam. 

ROSALIE 
Pani? 
(zaskoczona) 
Och! Pan Hrabial?I 

HRABIA 
ldż po Gorenfiota. 

ROSALIE 
Po Gorenfiota? 

HRABIA 
Nie wiesz, o kim mówię? 

ROSALIE 
Wiem, wiem. Już idę. 
(Wychodzi.) 

HRABIA 
Proszę przysiąc, Beatrice! 

HRABINA 
Przysięgam .. 

HRABIA 
... że nikogo nie ma .. 

HRABINA 
... że nikogo nie ma .. 
(szybko) 
w tej szafiel 

HRABIA 
Na Chrystusa? 

HRABINA 
Na Chrystusa. 
(Wchodzą Rosa/ie i Gorenflot.) 

ROSALIE 
Oto i Gorenfiot. 

HRABIA 
Gorenfiotl 

GORENFLOT 
Tak, panie Hrabio? 

HRABIA 
Za ile jubiler sprzedał ci ... 

GORENFLOT 
Cóż takiego miałby mi sprzedać jubiler? 

HRABIA 
Ten krucyfiks. 

GORENFLOT 
Ten krucyfiks? Ja go nie kupiłeml 

HRABIA 
Ach?I Nie ty go kupiłeś? 

GORENFLOT 
Słowo daję, nie ja. 

HRABIA 
Gorenfiot! 

GORENFLOT 
Tak, panie Hrabio? 

HRABIA 
Za to ja zamierzam od ciebie coś kupić. Coś 
bardzo cennego! 

GORENFLOT 
Ode mnie? 

HRABIA 
Tak cennego, że będziesz mógł poślubić 
Rosa I ie i zapewnić jej dostatnie życie I 

GORENFLOT 
Ale ja nic nie mami Nic, co by do mnie 
należałol Nic, co byłoby coś wartel 

HRABIA 
Twoją dyskrecję. 

GORENFLOT 
Moją dyskrecję? 

HRABIA 
I dyskrecję Rosaliel 
Kupię je od was za cenę szczęśliwego życia! 
Waszego życial 

GORENFLOT 
Szczęśliwego .. życia?1 

HRABIA 
W beztrosce 1 miłości! 

GORENFLOT 
Czy nasza „dyskrecja" jest naprawdę aż tak 
cenna? 

HRABIA 
Zgadzacie się? 

ROSALIE 
Taki Tak! Zgadzamy się. 

GORENFLOT 
Zgadzamy się. 

HRABIA 
Trzeba będzie również ... 

GORENFLOT 
Trzeba będzie? 

ROSALIE 
Trzeba będzie? 

HRABINA 
Co będzie trzeba? 

HRABIA 
... za pomocą gipsu i cegieł zamurować drzwi 
do tej szafy! 

HRABINA 
(z przerażeniem) 
Nie I 

HRABIA 
Jeszcze dzisiejszej nocy. Natychmiastl Rosalie 
pomoże Gorenfiotowi i oboje zachowają to w 
tajemnicy 

HRABINA 
Niel Niel 

GORENFLOT 
Zamurować drzwi .. tej szafy? 

HRABIA HRABINA 
W stodole jest gips i cegły. Zamurować .. zamurować. 

ROSALIE HRABIA 
Ale... Chciałbym zakończyć te prace przed świtem. 

GORE N FLOT HRABINA 
Chodź, Rosaliel Przed świtem .. świtem. 

ROSALIE ROSALIE 
Tak1 Tak! A te wszystkie piękne suknie? 

Piękne suknie z jedwabiu? 
(Rosa/ie i Gorenflot wychodzą.) Mają umrzeć? Umrzeć? 

HRABIA 
(Rosa/ie idzie do Gorenflota.) 

Zbladła pani, Beatricei Ciągle pani zimno? Czy HRABINA 
może ogarnął panią strach? W dniu, w którym go spotkałam .. 

HRABINA 
Zamierza pan kazać zamurować te drzwi? 

HRABIA 
Ta bladość dodaje pani uroku. Jest pani 
naprawdę bardzo piękna dzisiejszej nocy. 

HRABINA 
Proszę mi odpowiedziećl Chyba nie ma pan 
zamiaru .. 

HRABIA 
A dlaczego? 

HRABINA 
Dlatego, że byłoby to okropne1 

HRABIA 
Dlaczego? Złożyła pani przysięgę na 
Chrystusa, że za tymi drzwiami nikogo nie mal 

HRABINA 
Ale ... 

HRABIA 
A więc, nikogo tam nie ma. 

HRABINA 
Ale ... 

HRABIA 
Nikogo I 
Moje zaufanie do pani jest ślepel 

HRABINA 
Mój Boże1 Oto i oni! 
(omdlewając) 

Oto i oni, z wszystkim, co potrzebnel 
(Gorenflot przechodzi za zasłonę szafy) 
Moje sercei Och, moje sercel 

HRABIA 
Beatrice I 

ROSALIE 
Pani I 

HRABIA 
Odejdź! Pozwól mi się nią zająćl A wy w tym 
czasie zamurujcie szafę I 

HRABIA 
Suknie nie umierają 

HRABINA 
Uśmiechnął się do mniel Gdy tylko mnie 
zobaczył, a ja odwzajemniłam ten uśmiech. 

HRABIA 
(zamyślony, jakby pogrążony we śnie) 
Suknie nie umiera1ą tak jak ludzie I 

HRABINA 
Ofiarował mi swą miłość' Od pierwszego 
wejrzenia, a ja tę jego miłość odwzajemniłam. 

HRABIA 
(ciągle zamyślony ijakby nieobecny) 
Suknie nie mogą cierpieć tak jak ludzie' 

HRABINA 
Na cale życie i aż do śmierci ... 
(nagle z przerażeniem, jakby budząc się ze 
snu) 
Do śmierci? 
(Rosa/ie i Gorenflot wychodzą.) 

HRABIA 
(na powrót obecny w rzeczywistym świecie) 
Beatrice? Co pani mówi? 

HRABINA 
Do śmierci. 

HRABIA 
Kto mówi o śmierci? 

HRABINA 
Gdzie ja jestem? 

HRABIA 
W pani ładnym pokoju, w łóżku. 

HRABINA 
Czy to światło księżyca? 

HRABIA 
To świt, droga Beatrice. 

HRABINA 
(ze strachem) 
Już dzień? 
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HRABIA 
Nie ma pani odwagi rozejrzeć się dookołal 
Proszę spojrzeć, Beatrice, rozejrzeć się 
dookoła, za dnia, proszę spojrzeć na ściany 
swojego pokojul 

HRABINA 
Ściany? 

HRABIA 
(surowo) 
Proszę otworzyć oczy1 

HRABINA 
Rosa I ie? 

HRABIA 
Rosalie i Gorenflot skończyli pracę i wyszli. 
Zostawili nas samych, panią i mnie, zostawili 
nas samych w domul 
(z udawaną czułością) 
Samych, moja droga, z miłością 

HRABINA 
Proszę mnie zostawić! 

HRABIA 
Jestem pani mężem, Beatrice, zapomniała 
pani o tym? 

HRABINA 
Kocha mnie pan? 

HRABIA 
Tak bardzo, że zdolny jestem do zbrodni. 

HRABINA 
By uratować mi życie? 

HRABIA 
Pani życie? 

HRABINA 
(nagle z determinacją) 
Ratując życie temu mężczyźnie, którego 
pogrzebał pan żywcem? 

HRABIA 
Mężczyźnie? Jakiemu mężczyźnie? Przecież 
za tą ścianą nikogo nie ma! Przysięgała pani 
przed Bogiem, że nikogo tam nie mal 

HRABINA 
Tam jest mężczyzna, który cierpi, mężczyzna, 

HRABIA 
Pani jest szalona, szalonal 

HRABINA 
Uwolnię goi Uratuję goi 

HRABIA 
Pani paznokcie przeciwko cegłom? Biedna 
Beatrice i 

HRABINA 
Z całą siłą mej miłości I 

HRABIA 
Beatrice! 

HRABINA 
Z całą siłą mej miłości I 

HRABIA 
Pani oszalała. 

HRABINA 
Ukochany mójl 

HRABIA 
Ta ściana jest jak pani przysięga ... tam są 
tylko pani wyperfumowane suknie .. . 

HRABINA 
Tam jest Jose, mój ukochany! 

HRABIA 
Pani oszalałal 

HRABINA 
(krzycząc przeraźliwie) 

Jose1 

HRABIA 
Nikogo tam nie mal 

HRABINA 
Jose i 

HRABIA 
Nikogo tam nie mal Nikogol Nikogoi 

HRABINA 
Jose i 

HRABIA 
Nikogo i 

który umiera, mężczyzna, którego kochaml ECHO 

HRABIA 
Dośćl Pani oszalałal 

HRABINA 
Tam jest mój ukochany. 

HRABIA 
Co pani robi? 

HRABINA 
Mój ukochany! 
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Nikogo ... 

NARRATOR 
Beatrice! 
Uakby zagubiony) 
Beatrice I Wszystko jest puste, opuszczonel 
Nikogo nie ma. 

ECHO 
(z oddali} 
Nikogo I 

NARRATOR 
Ależ nie, ja jesteml A u mych stóp, w popió/ za
mieniona, prawda wygasłej tragedii. A przede 
mną niewielka ściana z cegieł, nienaruszona .. 
o którą rozbiło się tak wiele błagań I Przez ile dni 
i nocy, za cenę jakich łez ... jakiego szaleństwa, 
jakiej śmierci? Czyje kroki wybrzmiały tu jako 
ostatnie, by później oddalić się, zniknąć, po
zostawiając miejsce ciszy? Kroki zazdrosnego 
męża po śmierci żony? Gdy popełniona zostaje 
zbrodnia, zabójca odchodzi samotnie, skazany, 
on również, na śmierć z samotnościl .. 
(w sekrecie) 
Nadchodzi świt. Jest zimno1 Nigdy już tutaj nie 
wrócę. Już nigdy więcejl 

Przekład z języka francuskiego 
Ewa Orłowska 
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śledź po polsku, zupa grzybowa, placek 
ziemniaczany z prawdziwkami, desery własne 

herring polish style, forest mushroom soup, - -= - "I 
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potato pancake with forest 
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MICHAŁ 

DWORZYŃSKI 

Zadebiutował jako dyrygent w wieku 
15 lat. Sześć lat później, jeszcze jako 
student, został dyrygentem-asysten
tem Narodowej Orkiestry Symfonicz
nej Polskiego Radia w Katowicach. 
Warszawską Akademię Muzyczną 

ukończył z wyróżnieniem w 2001 roku 
w klasie dyrygentury symfoniczna
-operowej prof. Antoniego Wita. Pięć 

lat póżniej ukończył studia podyplo
mowe (Konzertexamen) u prof. Chri
stiana Ehwalda w berlińskiej Hoch
schule fUr Musik „Hanns Eisler". Jest 
zwycięzcą konkursów dyrygenckich w 
Zagrzebiu (2003) i Suwon (2005). W 
2006 roku wygrał w Londynie „Dona
tella Flick Conducting Competition", 
otrzymując na dwa lata stanowisko 
dyrygenta-asystenta London Sympho
ny Orchestra i możliwość współpracy 
m.in. z takimi mistrzami, jak Sir Colin 
Davis, Valery Gergiev i Michael Tilson 
Thomas. Jest wielokrotnym stypen
dystą Ministra Kultury. W 2007 roku 
został wyróżniony Uako najmłodszy 

w historii) medalem Stowarzyszenia 
Polskich Artystów Muzyków za za
sługi dla muzyki polskiej. Od marca 
2008 roku jest piervvszym dyrygentem 
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej 

w Krakowie. Wystąpił na ponad 250 
koncertach, prowadząc takie zespo
ły, jak London Symphony Orchestra, 
London Philharmonic, BBC Scottish 
Orchestra Glasgow, Wiener Kamme
rorchester, Sinfonia Varsovia, Filhar
monia Narodowa w Warszawie, Deut
sches Symphonie-Orchester Berlin, 
Hermitage Orchestra St. Petersburg, 
National Orchestra of lreland oraz 
Northern Sinfonia, z którą w 2007 
roku wystąpił na rejestrowanym przez 
telewizję i radio koncercie finałowym 
festiwalu BBC Proms. Otrzymał tak
że propozycje współpracy z City of 
Birmingham Symphony Orchestra, 
BBC Philharmonic Manchester, BBC 
National Orchestra of Wales, Johan
nesburg Philharmonic, Royal Flemish 
Philharmonic i Flemish Radio Sym
phony w Brukseli oraz Swedish Radio 
Symphony w Sztokholmie. Nagrywał 
m.in. dla BBC, Polskiego Radia i Tele
wizji, Naxos oraz BMG Sony. Europej
ska krytyka muzyczna zalicza go do 
najlepszych dyrygentów młodego po
kolenia. Na naszej scenie zadebiuto
wał premierą baletu Pan Twardowski 
Różyckiego. (fot. ze zbiorów artysty) 
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LACO 
ADAMIK 

Reżyser telewizyjny, teatralny, opero
wy i filmowy. Urodził się w Malej Hrad
nej na Słowacj i. Studiował architektu
rę w Bratysławie , a potem ukończył 
Wydział Filmowy Akademii Sztuk w 
Pradze. Od lat 70. pracuje w Polsce. 
Debiutował w Teatrze Telewizji Białą 
zarazą Ćapka (1973). Odtąd zreali
zował wiele spektakli telewizyjnych, 
wśród nich: Pe/leasa i Melizandę 
Maeterlincka, Lorenzaccia Musseta 
i Proces Kafki (wspólnie z Agnieszką 
Holland), Borysa Godunowa Pusz
kina, Elżbietę, królową Anglii Bruck
nera, Fedrę Racine'a, Króla Edypa 
Sofoklesa, Don Carlosa Schillera, 
Woyzecka Buchnera , Matkę Courage 
i jej dzieci Brechta , Lorda Jima Conra
da. Przeniósł również na mały ekran 
przedstawienia Konrada Swinarskie
go ze Starego Teatru: Wyzwolenie 
Wyspiańskiego i Dziady Mickiewicza 
W teatrze dramatycznym zadebiuto
wał reżyserią Lasu Ostrowskiego w 
Kaliszu (1975) . Wspólnie z Agnieszką 
Holland zrealizował Woyzecka Buch
nera w Teatrze im. Jaracza w Olszty
nie, a w Starym Teatrze wystawił Don 

Carlosa Schillera. W chorzowskim 
Teatrze Rozrywki przygotował Dyz
mę wg Dołęgi-Mostowicza w wersji 
musicalowej . Ma również w swoim 
dorobku filmy: Wsteczny bieg, Cham, 
Mężczyzna niepotrzebny' i serial tele
wizyjny Crimen Od 1977 roku reży
seruje w teatrach operowych, wśród 
jego inscenizacji znalazły się: Amadi
gi di Gaula Haendla, Wesele Figara 
Mozarta, Zloty kogucik Rimskiego
-Korsakowa i Kniaź Igor Borodina 
(Opera Narodowa), Cyganeria Puc
ciniego, Makbet Verdiego i Carmen 
Bizeta (Teatr Wielki w Łodzi), Tosca 
Pucciniego i Straszny dwór Moniuszki 
(Opera Krakowska), Tannhauser Wa
gnera, Aida i Nabucco Verdiego (Ope
ra Sląska), Halka Moniuszki (Opera 
Wrocławska) i Manru Paderewskiego 
(Opera Nova w Bydgoszczy). Premie
ra Diabłów z Loudun Pendereckiego 
w jego reżyserii uświetniła otwarcie 
gmachu opery w Krakowie (2008). 
Jest laureatem wielu nagród za reali
zacje telewizyjne , filmowe , teatralne 
i operowe. (fot archiwum) 

Scenograf. Absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Projek
tuje scenografię i kostiumy do przed
stawień operowych, baletowych, tea
tralnych i telewizyjnych. Ważniejsze 

realizacje scenograficzne artystki dla 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
to : Amadigi di Gaula Haendla, Wozzeck 
Berga, Paziowie królowej Marysieńki 
Dunieckiego, Jadwiga, królowa pol
ska Kurpińskiego, Fidelio Beethovena, 
Zloty kogucik Rimskiego-Korsakowa, 
Włoszka w Algierze Rossiniego, Cza
rodziejski flet Mozarta, Kniaź Igor Bo
rodina, Manru Paderewskiego, opera 
dla dzieci Marty Ptaszyńskiej Magicz
ny Doremik oraz balety: Legenda o Jó
zefie Richarda Straussa i Pejzaż nocą. 
Dla innych teatrów operowych pro
jektowała do takich przedstawień, jak 
Carmen Bizeta, Sprzedana narzeczo
na Smetany i Halka Moniuszki (Opera 
Wrocławska), Tosca Pucciniego, Łucja 
z Lammermooru Donizettiego, Makbet 

BARBARA 
KĘDZIERSKA 

Verdiego, Straszny dwór Moniusz
ki i Diabły z Loudun Pendereckiego 
(Opera Krakowska), Tosca Pucciniego 
(Opera Nova w Bydgoszczy), Makbet 
Verdiego, Purytanie Belliniego i Cyru
lik sewilski Rossiniego (Teatr Wielki 
w Łodzi), Aida Verdiego i Tanhauser 
Wagnera (Opera Sląska w Bytomiu) . 
Ma też na swoim koncie liczne reali
zacje na scenach dramatycznych całej 
Polski (m.in.: Stary Teatr w Krakowie, 
Teatr Ateneum i Teatr Powszechny w 
Warszawie) oraz dla Teatru Telewizji. 
Stworzyła oprawę plastyczną do wie
lu popularnych programów i widowisk 
telewizyjnych, a także wielkich kon
certów i festiwali muzycznych. (fot. M. 
Górecki) 
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MAGDALENA TESŁAWSKA 

Autorka kostiumów teatralnych, filmowych i te
lewizyjnych, projektantka mody, absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Lodzi. Stworzyła 
kostiumy do blisko 30 filmów fabularnych, 
wśród których są m.in. Chopin. Pragnienie mi
/ości, Na srebrnym globie, Ogniem i mieczem, 
Quo vadis, Po/op i Pan Tadeusz. Współpraco
wała z artystami tej miary, co Jerzy Antczak. 
Wojciech Has, Jerzy Hoffman, Krystyna Janda, 
Jerzy Kawalerowicz, Jan Rybkowski, Andrzej 
Wajda, Jerzy Wójcik i Andrzej Żuławski . Praco
wała dla wielu scen dramatycznych i operowych 
oraz dla Teatru Telewizji ; współtworzyła filmy 
dla dzieci. Dla Opery Narodowej p rojektowała 

kostiumy (wspólnie z Pawłem Grabarczykiem} 
do S/rasznego dworu w inscenizacji Andrzeja 
Żuławskiego oraz do pięciu rea lizacji Mariusza 
Trelińskiego : Madame Butterfly (także w Wa
szyngtonie, Sankt Petersburgu i Tel Awiwie} , 
Króla Rogera, Otella , Damy pikowej (także 

w Berlinie} i do Andrei Chenier (także w Pozna
niu i Waszyngtonie) oraz do wieczoru baletowe
go Szymanowski i taniec (Ilf Symfonia „ Pieśń o 
nocy", Stabat Mater, Harnasie) . Jej kostiumy do 
Diabłów z Loudun Pendereckiego pojawiły się 
w premierze otwierającej nowy gmach opery w 
Krakowie (2008). Wielką pasją artystki jest rów
nież projektowanie mody. Do swoich sukcesów 
w tej dziedzinie zalicza kolekcję autorską poka
zaną w Lyonie i kolekcję polską na międzynaro
dowym pokazie w Rouen. Trzykrotna laureatka 
nagrody filmowej „Orty", którą otrzymywała 

wraz z Pawłem Grabarczykiem . Uhonorowa
na też została Nagrodą Festiwalu Filmowego 
w Gdyni za kostiumy do filmu Jerzego Wójcika 
Wrota Europy. (fot. J Nasierowska) 

PAWEŁ GRABARCZYK 

Scenograf, kostiumolog i grafik, absolwent wy
działu grafiki warsztatowej Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Lodzi. Od 1984 
roku pracuje jako projektant, współpracuje 

z Magdaleną Tesławską przy realizaCJi kostiu
mów dla filmu i teatru. Projektował kostiumy do 
filmów: Przypadki miłosne Baltazara Kobera 
( reż . Wojciech Has}, Kanclerz i Żelazną ręką 
( reż . Ryszard Ber), Borys Godunow, La note 
bleue i Szamanka (reż . Andrzej Żuławski), 
Szwadron i Kiler (reż . Juliusz Machulski) , Oczy 
niebieskie ( reż . Waldemar Szarek), Wrota Eu
ropy ( reż . Jerzy Wójcik}, Zakochani (reż . Piotr 
Wereśniak} ; dwa filmy z jego kostiumami, Pa
limpsest ( reż. Konrad Niewolski) i Statyści (reż . 

Michał Kwieciński}, otrzymały pres tiżowe na
grody na Festiwalu Filmowym w Gdyni (2006). 
Uczestniczył także w realizacji superprodukcji 
Ogniem i mieczem oraz filmów Stara baśn (reż . 

Jerzy Hoffman), Chopin. Pragnienie milości 

(reż . Jerzy Antczak), Quo vadis ( reż . Jerzy 
Kawalerowicz). Był współtwórcą kostiumów 
teatralnych do spektakli w reżyserii Krzysztofa 
Nazara: Wesele (Teatr Powszechny w Warsza
wie} i Ksiądz Marek (Teatr TV) oraz do Ryszar
da li wystawionego przez Andrzeja Seweryna 
w Teatrze Narodowym. W Operze Narodowej 
przygotował kostiumy do Strasznego dworu 
w reżyserii Andrzeja Żuławskiego Współpra 
cował przy realizacjach operowych Mariusza 
Trelińskiego : Madame Butterfly (Warszawa, 
Waszyngton, Sankt Petersburg, Tel Awiw} , Król 
Roger i Otello (Warszawa), Dama pikowa (Ber
lin, Warszawa) oraz Andrea Chenier (Poznań, 
Warszawa, Waszyngton); zaprojektował też u 
nas scenografię baletu Alpha kryonia xe Alek
sandry Gryki oraz wieczoru baletowego Szy
manowski i taniec (Ilf Symfonia ,Pieśń o nocy", 
Stabat Mater. Harnasie) . Projektował kostiumy 
do Diabłów z Loudun Pendereckiego przygoto
wanych na otwarcie gmachu opery w Krakowie 
(2008). Jego grafiki były wystawiane w kraju 
i za granicą, m.in. we Francji , Hiszpanii, Japonii 
i USA. (fot. archiwum artysty} 

BOGDAN GOLA 

Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował 
jako kierownik chóru Opery Śląskiet w Bytomiu 
(1976-1982) Potem kierował chórami Filhar
monii im. Józefa Elsnera w Opolu, Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk", Akademii Muzycznej 
w Katowicach oraz Chórem Teatru Wielkiego w 
Warszawie. Był twórcą Zespołu Muzyki Dawnej 
All Antico (1976-1986), specjalizującego się 
w wykonywaniu muzyki renesansu i baroku, 
a ta kże Chóru Polifonicznego Sacri Concentus 
działającego w latach 1993-98 przy Warszaw
skim Towarzystwie Muzycznym. Jego zainte
resowania muzyczne są bardzo szerokie: od 
monodii chorałowej po dzieła Wagnera 1 Pen
dereckiego. Kierowany przez niego w latach 
1985-95 i ponownie od 1998 roku Chór Opery 
Narodowej zdobył sobie trwałe uznanie krytyki 
i publiczności w kraju i za granicą (m.in. Berlin, 
Londyn, Moskwa, Paryż, Jerozolima, Tokio, Pe
kin, Hongkong). Zespół nagrywał dla Polskich 
Nagrań , Schwann Koch International, Studio 
Berlin Classic, CPO, EMI, CD ACCORD , a także 
w TVP, ZDF, 3SAT i ARTE. Artysta współpraco
wał z wieloma wybitnymi dyrygentami i znanymi 
reżyserami. Za dyrekcji Roberta Satanowskiego 
na scenie warszawskiej zrealizował z Augustem 
Everdingiem Pierścieri Nibelunga Wagnera 
( 1988-89). W swoich programach koncertowych 
sięga nie tylko po znane dzieła oratoryjne i chó
ralne, ale także po stare, zapomniane kancjona
ły i kodeksy oraz party1ury mistrzów polskiego 
baroku i romantyzmu (J. Elsner, F Gotschalk, 
S. Moniuszko, I. Reimann, J Stefani, J Wański 
i J M. Zebrowski) Przy realizacji nagrań dla 
TVP 2 współpracował z Orkiestrą Kameralną 
Concerto Avenna i czołowym i wokalistami scen 

polskich. Równolegle z pracą artystyczną prowa
dzi działalność pedagogiczną, którą rozpocząt 
w 1979 roku w katowickiej Akademii Muzycznej. 
Od 1986 roku jest pracownikiem naukowym 
wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu 
Muzycznego (wcześniej Akademii Muzycznej} 
Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 
1998-2004 był prodziekanem wydziału, obecnie 
pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. 
W 2001 roku otrzymał tytuł naukowy profesora 
sztuk muzycznych. Za pracę artystyczną i pe
dagogiczną został uhonorowanym.in. Srebrnym 
Medalem .Zasłużony Kulturze Gloria Artis". (fot. 
Juliusz Multarzyński} 

WSPÓŁPRACA 
REALIZATORSKA 

Asystenci dyrygenta: 
Grzegorz Berniak 
Marta Kluczyńska 
Iwona Sowińska 

Asystenci reżysera: 
Andrzej Bartmańsk i 

Natalia Kozłowska (Akademia Teatralna) 
Romy Stępniewska 

Asystenci scenografa : 
Joanna Medyńska (kostiumy) 
Lilia Ostrouch (dekoracje) 
Jadwiga Wóycicka (rekwizyty) 

Pianiści-korepetytorzy solistów: 
Maciej Grzybowski 
Anna Marchwińska 
Aldona Krasucka 
Małgorzata Piszek 

Dyrygent chóru: 
Mirosław Janowski 

Pianiści-korepetytorzy chóru: 
Ewa Goc 
Maciej Rostkowski 

Kierownik statystów: 
Tomasz Nerkowski 

Inspicjenci: 
Teresa Krasnodębska 
Andrzej Wojtkowiak 

Suflerzy: 
Lech Jackowski 
Krystyna Jażwińska-Dobosz 
Barbara Skowronek 

Konsultacja języka francuskiego: 
Anna Marchwińska 

Przygotowanie tekstu 
i emisja na tablicę świetlną: 
Katarzyna Fortuna 
Verbum nobile wg przekładu : 

Joanny Dutkiewicz, 
Przysięga wg przekładu : 

Ewy Orłowskiej 

Kierownictwo produkcji dekoracji i kostiumów 
Mariusz Kamiński 

Kierownictwo obsługi sceny: 
Stanisław Jurkiewicz 
Andrzej Wróblewski 

Realizacja świateł : 

Tomasz Mierzwa 
Stanisław Zięba 

Dżwięk: 

Adam Ciesielski , Iwona Saczuk 

OWASlOWA 75 





U1 NDACJA 
„DOM MUZYKA SENIORA" 

00-545 WARSZAWA, ul. Marszałkowska 66 lok. 24 
Tel. +48 (22) 621-28-02, 6211-86-47, fax +48 (22) 628-28-35 

BANK MILLEN~IUM S.A. nr konta : 59 1-160 2202 0000 0000 4025 4742 
www.dommuzykaseniora.pl fundacja@dommuzykaseniora.pl 

KRS 0000 201927 

Szanowni Państwo, 

16 lutego 2004 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków powołał do życia Fundację „Dom 
Muzyka Seniora". Środowisko muzyczne postanowiło zjednoczyć swe wys~ki w celu stworzenia Domu Seniora, 
!który zapewni borykającym się z życiowymi trudnościami artystom muzykom w podeszłym wieku poczucie bezpie
czeństwa i godne warunki życia. 
Fundacja może poszczycić się ważnymi efektami swej działalności. Otrzymała bowiem w darze działkę budowla
ną o powierzchni 14.400 m2 w Kątach w gminie Góra Kalwaria, projekt architektoniczny Domu Muzyka Seniora, 
środki finansowe na pokrycie kosztów pozostałych prac projektowych oraz znaczne wsparcie finansowe udzielone 
m.in. przez Chór i Orkiestrę Filharmonii Narodowej, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia, Polską 
Orkiestrę Radiową, Sinfonię Varsovię, Rafała Blechacza, Ewę Biegas, Grażynę Brodzińską, Ewę Bukojemską, 
Andrzeja Dąbrowskiego , Kazimierza Gierżoda , Mariana Gołębiowskiego , Grupę MoCarta, Krzysztofa Jakowicza, 
Wojciecha Kilara, Izabellę Kłosińską, Kazimierza Korda, Annę Lubańską, Alicję Majewską, Jerzego Maksymiuka, 
IEwę Michnik, Anne-Sophie Mutter, Jerzego Noworola, Wiesława Ochmana, Krzysztofa Pendereckiego, Ewę Pod
leś, Jerzego Połomskiego, Wojciecha Rajskiego, Jadwigę Rappe, Piotra Rubika, Irenę Santor, Jerzego Semkowa, 
Reginę Smendziankę , Stanisława Skrowaczewskiego, Dariusza Stachurę, Aleksandrę Stokłosę , Antoniego Wita, 
Zbigniewa Wodeckiego, Stefana Wojtasa, Tadeusza A. Żera ; przez Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, 
BRE Bank, Fundację Kronenberga-cityhandlowy, Fundację Kultury, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzysze
nie Polskich Artystów Muzyków oraz Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART. 
Postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 29 września 2005 roku przyznano Fundacji status Organizacji Pożytku 
Publicznego, co uprawnia do przekazywania na jej rzecz 1 % podatku dochodowego. 
Jesteśmy już w posiadaniu prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji , trwają procedury zmierzające do 
uzyskania pozwolenia na budowę . 

Licząc na zrozumienie środowiska muzycznego, ale także rzeszy miłośników muzyki zwracamy się do Państwa 
z uprzejmą prośbą o każdą możliwą z Państwa strony formę współpracy i wsparcia naszego przedsięwzięcia . Do
łóżmy starań, by artyści muzycy, dzielący się z nami swym talentem, mogli przy końcu artystycznej drogi cieszyć 
się bezpieczeństwem w ich Domu Muzyka Seniora. Z góry dziękujemy wszystkim nieobojętnym! 

Bank Millennium S.A. Swift BIGBPLPW 
Euro 75 1160 2202 0000 0000 4950 2531 
USD 53 1160 2202 0000 0000 4950 2733 

Zarząd Fundacji 
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W programie wykorzystano: 

Adam Mickiewicz $witezianka, w: Ballady i romanse, Czytelnik, Warszawa 1982 
Janusz Cegiełła Dziecko szczęścia. Aleksander Tansman i jego czasy, Wydawnictwo 86 Press, lódż 1996 
William Shakespeare Kupiec wenecki, przeł. Roman Brandstaetter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1953 
Ernest Teodor Amadeusz Hoffmann Przygody w noc sylwestrową, przeł. Ida Wieniewska, Czytelnik, Warszawa, 1959 
Henryk Sienkiewicz Potop, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1986 
Johann Wolfgang Goethe Faust, przeł. Adam Pomorski, Świat Książki, Warszawa, 1999 
Juliusz Słowacki Mazepa, w: Dramaty, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław, 1949 
Gabriel Garcia Marquez Miłość w czasach zarazy, przeł. Carlos Marrodan Casas, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1996 
Denis de Rougemont Miłość a świat kultury zachodniej, przeł. Lesław Eustachiewicz, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1999 
Stendhal (Henri Beyle) O miłości, przeł. Tadeusz Żeleński-Boy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957 
Jose Ortega y Basset Szkice o miłości, przeł. Krzysztof Kamyszew, Czytelnik, Warszawa, 1989 
Honore de Balzac Fizjologia małżeństwa, przeł. Tadeusz Żeleński-Boy, Czytelnik, 1963 
Oscar Wilde Nie lubię zasad, wolę przesądy i inne aforyzmy, przeł. Marian Dobrosielski, Wielkopolskie Wydawnictwo Literackie, Kalisz 1994 
Józef Bocheński Podręcznik mądrości tego świata, Wydawnictwo Philed, Kraków 1994 

Bolesław Biegas Potwierdzenie miłości, 1924-25, olej na tekturze, kolekcja Toma Podia, Chicago, USA, 
depozyt w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (s. 10-11) 
Edvard Munch Zazdrość, 1895, olej na płótnie, Rasmus Meyer Samlinger, Bergen (s. 30-31) 
Jan van Eyck MalżeństwoArnolfinich, 1434, olej na desce, National Gallery, Londyn (s. 38) 
Zbigniew M. Dowgiałło Miłość i dekadencja, 1987, olej na płótnie, zbiory prywatne artysty (s. 44) 
Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Fałsz kobiety (Maryla Grossmanowa i autoportret), 1927, pastel, Muzeum Narodowe, Warszawa (s. 48-49) 
Aleksander Tansman i Bruno Maderna z partyturą opery Le Serment, Mediolan, maj 1957 (s. 18-19); 
Aleksander Tansman na próbie swojej V Symfonii w Waszyngtonie, styczeń 1943 (s. 26) 
za: Janusz Cegiełła Dziecko szczęścia. Aleksander Tansman i jego czasy, Wydawnictwo 86 Press, lódż 1996 

Patronat medialny premiery 

Opracowanie programu 
Piotr Matwiejczuk 

Współpraca redakcyjna 
Katarzyna K. Gardzina 

Konsultacja ikonograficzna 
Małgorzata Jackiewicz-Garniec 

Projekt graficzny I realizacja 

Patron medialny 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

ams ~~ 

Paweł Miszewski I Jarek Mazurek, Jacek Wąsik 

Na okładce: plakat przedstawienia 
Fotografia: lukasz Murgrabia 
CGI: Hellocolor 
Typografia: BerlincuUKamil Bohdanowicz 

Druk 
Spot Color Z BE 
Wydanie I 

Wydawca 
Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 2009 

Cena: 15 zł 

Sponsor i wykonawca plakatów i afiszów 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
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