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HANS BELLMER (Katowice 1902 -
Paryź 1975) malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf 
i pisarz związany z kręgiem francuskiego 
surrealizmu. Urodzony w Katowicach, tu 
ukończył szkołę średnią (obecnie Licewn 
im. A. Mickiewicza). Po krótkim okresie 
pracy na kopalni, pod naciskiem ojca 
rozpoczyna studia w Technische Hochschule 
w Berlinie. Poznaje Otto Dixa i George'a 
Grosza, a w 1924 nawiązuje znajomość 

z surrealistami. W tym samym roku rezygnuje 
ze studiów i rozpoczyna pracę jako rysownik, 
typograf i ilustrator. W ł933 roku w proteście 
wobec nazistowskiego totalitaryzmu odsuwa 
się od działalności praktycznej i buduje swoją 

pierwszą Laik((. W latach następnych często przebywa na Śląsku w domu 
letnim swoich rodziców w Bad Carlsruhe, czyli miejscowości Pokój, 
trzydzieści kilometrów od Opola. Tam trwają dalsze prace nad lalkami 
i stamtąd pochodzą fotografie przedstawiające lalkę we wnętrzu domu 
i w ogrodzie. W roku 1938 jako artysta łączony z Entartete Kunst, po śmierci 
swej pierwszej żony emigruje do Paryża. Od publikacji j ego dzieł 

w „Minotaurze" w 1936 roku należy do światowej czołówki surrealistów. 
W czasie wojny internowany wraz z Maxcm Ernstem (z którym się 

przyjażnił) we Francji . W 1942 roku żeni się z Francuzką, z którą ma dwie 
córki . W ł 944 ilustruje „Historię oka" G. Bataille'a. ,.Gry Lalki" - seria 
fotografii wraz z wierszami Eluarda zostaje opublikowana w 1949 roku. 
W 1953 poznaje w Berlinie pisarkę i artystkę Unicę Ziim, z którą pozostaje 
w związku aż do jej śmierci w 1970. Przełomem w szerszej recepcji jego 
dzieła było otrzymanie prestiżowej nagrody Wiliam i Norma Copley 
Foundation w 1958 roku. W 1972 odbyła się jego monograficzna wystawa 
w paryskim Centre G. Pompidou. Od lat siedemdziesiątych w wielu krajach 
ukazują się liczne publikacje, książki i albwny poświęcone Hansowi Bellmerowi, 
a jego prace mają poczesne miejsce w największych muzeach świata . 

z materiałów Muzeum Śląskiego wydanych do wystawy fotografii i grafik 
Hansa Bellmera w roku 2002 
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Dzieciństwo Bellmera, urodzonego w Katowicach w 1902 roku, 
upływało z jednej strony w atmosferze terroru stworzonego przez ojca 
inżyniera (a więc solidnie osadzonego w rzeczywistości), tyrana domowego 
i moralizatora, a z drugiej strony - w czułości dla matki niemiłosiernie 
poniewieranej przez domowego dyktatora ładu i porządku . „Jak każdy pisał 
( ... ) Bellmer - urodziłem się z bardzo wyraźną potrzebą k o m f o r t u, 
rajskiej swobody bez granic. Granice te określiły się - dla rru1ic - pod 
postacią ojca, (a nieco później) żandarma. Za ciepłą i przytulną obecnością 
mojej matki czaił się wrogi autorytet męski: w r ó g, dysponujący arbitralną 
władzą zewnętrzną". 

Bardzo wcześnie więc zarysowuje się temat kobiety-matki-dziecka , 
z którym Bellmer będzie nieustannie w obsesyjnej zażyłości , tak samo jak 
z nienawiścią do ojca, uosobienia użyteczności , życia społecznego, represji. 
Na płaszczyźnie erotycznej , która zawsze będzie dla niego przeważająca , 
bardzo wcześnie dochodzi do tego obsesyjna mania tych, które nazwie potem 
„wielkookimi dziewczynkami , o uciekającym w bok spojrzeniu". Bellmer 
nigdy nie podda się tyranii ojca, będzie szukał różnych sposobów 
upokorzenia go, najpierw w życiu rodzinnym, a rychło i społecznym. W roku 
1923 Bellmer przenosi s ię z Górnego Śląska do Berlina, pracuje jako 
projektant przemysłowy. W 1927 roku zakłada atelier reklamowe, które 
z czasem bardzo dobrze prosperuje. Podziw, jakim Bellmer darzy George'a 
Grosza i Ottona Dixa, potęguje zarówno jego marzenia o karierze 
artystycznej, jak 1 opozycyjność polityczną. Zaczyna rysować „po 
amatorsku" pod kierunkiem Grosza, który zdumiony fenomenalną precyzją 
linii młodego technika , pobiera u niego lekcje perspektywy 

( ... ) Bellmer, porzuciwszy studia na Politechnice, żeni się w 1928 roku. 
Głębokie przywiązanie i serdeczna przyjaźń łączy go z żoną Małgorzatą. Ale 
marzenie o wielkookich dziewczynkach realizuje się w 'hamiętności do 
mieszkającej razem z młodym małżeństwem szesnastoletniej kuzynki Urszuli. 

Wówczas następuje w jego życiu owo nałożenie s ię wydarzel1, którego 
stronę zewnętrzną stanowi dojście Hitlera do władzy. Opozycja Bellmera 
wobec nazizmu (a raczej nienawiść, jaką do niego zapałał) jest absolutna 
i totalna. Ojciec Bellmera okazuje się oczywiście żarli,vym nazis tą. Chcąc 

mu dokuczyć, Bellmer wymyśla skomplikowaną mistyfikacją, by do\vieść, że 
jedna z jego babek była pochodzenia żydowskiego. Wpędza to ojca 
w przerażenie i zmusza go do długich podróży i kosztownych poszukiwań 
genealogicznych. Pod koniec 1933 roku Bellmer posta nawia wstrzymać 
wszelką aktywność zawodową, wychodząc z założenia, że każda forma pracy 
„użytecznej" służy Pań stwu i w jakiś sposób wzmacnia reżim hitlerowski. 
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Wtedy właśnie pojawia się „potwierdzenie przez przypadek". Matka 
przysyła mu do Berlina skrzynię z zabawkami, odnalezioną w czasie jakiejś 
przeprowadzk i - i oto nagle spontanicznie odżywa prawda dzieciństwa. Co 
więcej, gdy któregoś wieczora Bellmer z żoną i kuzynką udaje się na 
Opuwiefri Hofjinanna w reżyserii Maxa Reinhardta, obraz wyświetlany 
przez świat zewnętrzny jeszcze ściślej nakłada się na obraz jego dominującej 
podniety. Czyż lalka Olimpia, sztuczna córka doktora Coppeliusa, nie 
zwiastuje, jak to później określi Bellmer, „rozwiązania"? Ale Olimpia tylko 
tańczy, jest tylko piękna . Bellemer znajduje swoje rozwiązanie daleko poza 
pozorami: „Dopasować do siebie stawy - pisze w Lalce - wypróbować 

maksymalny promień obrotu kul dla potrzeb dziecięcej pozy, zsuwać się 

powoli w zagłębienia, rozkoszować się vvypukłościami, błądzić w muszli 
ucha, robić rzeczy piękne i nieco mściwie rozdzielać także sól deformacji. 
Ponadto nic zatrzymywać się bynajmniej przed wnętrzem, obnażać th1mione 
myśli dziewczynek, tak by ukazały się, najlepiej przez pępek, ich podłoża , 

oświetlone kolorowym elektrycznym światłem, głęboko w brzuchu jako 
panorama". 

Tak zrodziła się pierwsza Lalka: głowa, kończyny, korpus zespolone 
razem podług jakiejś logiki organicznej, czerpiącej swą wiarygodność 

z samego pożądania. ( ... ) 
Druga Lalka powstawała w szczególnie rozpaczliwej sytuacji 

emocjonalnej. W lutym 1938 roku umiera na gruźlicę Małgorzata i artysta 
głęboko przeżywa utratę kochającej go i tak dobrze rozumiejącej żony. 

Triumfuj ący nazizm zatruwa w tym czasie życie społeczne i prześladuje 
nielicznych oponentów. Na początku 1938 roku Bcllmer opuszcza Berlin 
i osiedla się w Paryżu. Poznaje tu wreszcie osobiście swoich dalekich 
sojuszników - surrealistów: Andre Bretona, Maxa Ernsta, Marcela 
Duchampa, Jeana Arpa. Wszyscy przyjmują go serdecznie, z Paulem 
Eluardem i Yves'em Tanguy wiąże go natychmiast głęboka przyjaźń. 
Znajomości te i sprzyjaj ącą pracy dobrą atmosferę rychło przerywa wojna: 
Gry lalki ujrzą światło dzienne dopiero w 1949 roku, wydane przez 
Berggruena. 

Sytuacja Bellemra, niemieckiego antynazisty, staje się szczególnie 
niebezpieczna po upadku Francji. Po odkomenderowaniu na Południe 
z jednostką „Robotników Cudzoziemskich" Bellmerowi udaje się 

„zaprowiantować" przy III Pułku Dragonów stacjonującym w Castres. Tutaj, 
dzięki namalowaniu wiernych portretów oficerów i miejscowych notabli, 
zapewnia sob ie zupełnie znośne warunki życia i pracy. Żeni się też na krótko 
tuż przed zajęciem miasta przez Niemców To nieudane małżeństwo ratuje 
mu jednak życie, gdy policja Vichy chce go oddać w ręce Gestapo jako 
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„Żyda i nieroba": do ś lubu musiał bowiem sprowadzić z Katowic akt 
urod 7.en ia stwierdzający, że urodził się z protestanckich i „aryjskich" 
rodziców... Zmuszony ukrywać się w partyzantce przed zakończeniem 

wojny, po wyzwoleniu rozchodzi się z żoną. „Żeby jednak - jak pisze 
Belłmcr - zasadom sprzeczności stało sic zadość" , z tego krótkotrwałego 
związku rodzą się w 1943 roku w Castres dwie bliźniaczki, Doriana 
i Beatrycze. Nora Mitrani, poetka, z którą Bellmer był później blisko 
związany i która podobnie jak Małgorzata zmarła przedwcześnie - napisała 

w poświęconym mu tekście: „Ten morderca spokojnych sumień żyje 

w upartym marzeniu odzyskania dziecięcej miłości dzięki dwóm nieustannie 
zagrożony obrazom: kobiecie, niepokojącej, choć wiernej projekcji 
właściwego mu narcyzmu, i dziecku, Dorianie, maleńkiej dziewczynce, jego 
córeczce, która pogłaskała go po czole. Tc dwa obrazy nakładaj ą się na 
siebie , by ukazać zawoalowaną twarz miłości bez skazy, tropioną przez 
nieskończony fanatyzm poetycki, lecz niedosii;:żną z powodu nowego 
wycofania się w nieskończoność niemożliwego". Doriana i Beatryc;:e miały 
cztery lata, gdy ojciec widzial je po raz ostatni. To przymusowe rozstanie 
odchorowywał później przez parę lat. W 1949 roku przyjaciel Jacques de 
Caso, który także włączył bliźniaczki do mitologii bellmerowskiego dzieła, 
napi sa ł w poświęconym mu poemacie prozą: „Tu groza i cierpienie osiągają 
doskonałość: Bea, którą Doriana wskazuje palcem, domaga się od trybunału 
podobnego do nas jakiegoś dziecka zabranego ojcu". 

Po wyzwoleniu Bellemer spędza jeszcze parę lat na Południu. Niektóre 
z najpiękniejszych jego rysunków powstały w Revel, Tuluzie, Carcasonne. 
Dopiero w 1949 roku wraca do Paryża i zamieszkuje w jednym pokoiku przy 
rue Mouffetard, gdzie spędzi piętna ście lat. Życie to , które jak chyba żadne 
inne w naszej epoce - jeśli uwzględnimy niezwykłą umiejętność Bellmera 
w przekreślaniu wszelkich szans sukcesu „materialnego" - upodabnia się do 
żywotów „artystów wyklętych'', rozświetlone jest stałą, acz nie ciągła 

obecnością kobiety, „niepokojącej, choć wiernej projekcji właściwego mu 
narcyzmu" Te wyjątkowe kobiety, poetki i malarki , są połączone 

z Bellmerem więzami wzajemnej inspiracji. Z Norą Mitrani współpracował 
nad tekstami, nad olśniewającym cyklem anagramów. Spotkana w Berlinie 
Unica Zlirn miała wielki wpływ na dokończenie Anatomii Obrazu i dalszy 
rozwój twórczości artysty. O tej niezwykłej osobowości artystycznej, 
posiadającej rzadki dar jasnowidzenia, Bellmer powie później: „Nasza 
przyjaźń przetrwała wszystkie pułapki, które zastawia życie ludzkie" .. 

Konstanty A. Jeleński , Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej 
i Milo.fri, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 1998. 
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MONSIEUR HANS BELLMER 

Jakim znakiem, symbolem, słowem wreszcie, można charakteryzować to 
miejsce w którym dzieje się akcja interesującej nas sprawy? Godło kowadła 
i młota j est dosadne i trnfne; zakorzenione w mglistej przeszłości. Ktoś je 
tylko z niej wydobył. Kto? Pewnie to jest gdzieś odnotowane 
w dokumentach, ale mniejsza o nazwisko i godność tego, który ten emblemat 
przedstaw ił do oficjalnego zatwierdzenia przez e litę wizjonerów, śniących 
o nowym świ ecie. Ich marzenie t::ik właśnie 1.ostalo opi eczętowane: młyńskie 

koło napędzające kuźniczą a·paraturę. Jest to udana,. męska i rzeczowa 
alegoria wykuwania nowego; choć też wyrażająca opresję bycia między 
młotem a kowadłem. 

Symboliczna jest i nazwa miejsca, chyba nie mająca związku z katem, 
tym najsurowszym mężem prawa. Bo prawo, a szczególnie prawo surowe, 
miało dopiero zagościć na tym odludnym wygonie, trochę bezpańskim i dość 
anarchicznym. Na obszarze ówczesnego cywilizowanego świata był to 
bowiem cienmy kąt, ślepy zaułek Śląska, ziemi::i jałowa, Niemandsland. Więc 
pewnie nie katy, lecz kąty, a stąd Kątowice, zapisane w niemieckiej prostocie 
jako Katowice, a dokładniej Kattowitz, bo przecież kat w języku niemieckim 
(der Henker) nie budzi żadnych skojarzeń. Tylko trochę z kotem (die Katze). 
Nie da się wic;:c wykluczyć, że najpierw były Kotowice od j::ikiegoś Kota lub 
kotów małą literą, z których każdy w nocy jest czarny. Ale wszystko to są 
mniemania; gry słowne; szukanie klucza do mrocznych cz::isów, gdy miejsce 
to, od jakiegoś czasu zwane Górnym Śląskiem, w istocie było ostatnim 
przyczółkiem Europy. Dalej znajdował się już tylko Dziki Wschód. Dopiero 
w połowie lat 1800„ za sprawą pociągniętej tędy linii kolejowej, 
przystąpiono do robienia porządku. I na tym cyplu, jak wielki graniczny słup, 
postawiono tuż obok Mysłowic, Wieżę Bismarcka. 

Ojciec Bellmcra, bardzo przez swego syna zmitologizowany - i to w stylu 

przesadnie freudowskim - choć przybył z Nadrenii, był typowym mężczyzną 
tej okolicy, chcącej stać się bastionem siły, przeciwstawionej wschodnio
europejskiej nędzy materii i ciucha. Jego patriarchalny despotyzm okazał się 
jednak chybiony. W szkicu Der Vater, napisanym w 1936 roku, Hans 
przedstawia swe dziecięce i młodzieńcze lata jako proces partyzanckich 
zmagań z zasadą posłuszeństwa i ojcowskiego autorytetu. Aspołeczny syn 

wyrastał na żywe zaprzeczenie swego rodziciela - pragmatycznej głowy 
rodziny, zamieszkałej w mieście (a przecież tylko mieścinie), której ciasnota 
przyprawia o ból. 
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Kojarzenie Hansa Bellmera z Katowicami, gdzie modził się ten późniejszy 
ekstra-nadrealista, i gdzie spędził ki llkanaście pierwszych lat swego życia , można 

uzasadniać głównie tym, że to chyba lokalne okoliczności wytworzyly ciśnienie, 
które wypchnęło go tak daleko i tak wysoko. Katowice musiały pozostać na 
zawsze w jego świadomości więzieniem, z k'i:órego dokonał pomyś lnej ucieczki. 
Trafnie to ujął Konstanty A. Jeleński w eseju o Bellmerze (BELLM ER ALBO 
ANATOMIA NIEŚWIADOMOŚCI) pi sząc: „ dzieło prawdc:iwie ivy:wała;ące 
rzadko kiedy 1est dokonaniem człmvieka prawdziwie woln ego. przeciwnie. 
n11Jczę;ciej rodzi się w umyHe człowieka udręczonego przegrodami, które 
powstrzymują, udaremniają lub wynat11rznjąjego pożądanie. To praca więźnia, 
która żlobi W)lmy;łoną drogę do wolnofri." To nie tylko metafora, bo przec ież 
pierwszy samodzielny krok artystyczny Bellmera, wystawa jego prac malarskich 
i rysunkowych w Katowicach (1922), zakończył się likwidacją ekspozycji 
i krótkotrwałym aresztowaniem młodocianego twórcy. Niewiele wiadomo o tym 
incydencie, ale sam fakt wystarcza, by uświadomić sobie pragnienie ucieczki na 
wolność. Dziwnym trafem, to samo zdarzyło się dwa lata wcześniej w Bonn jego 
póź11iejszemu kompanowi Maxowi Ernstowi, którego wystawę zamknęła policja 
pod identycznym zarzutem naruszenia moralności. 

Stan rzeczy sprzyjał temu pragnieniu ucieczki o tyle, że niemal z dnia na 
dzie11, nobliwe i patriarchalne Kattowitz stało się miastem polskim. Dla 
buntowniczego młodzieńca perspektywa polityczno-narodowościowo-gospo

darczego bałaganu, jaki pociągnęła za sobą ta nowość, mogła być nawet 
nęcąca . Ale Bellmer pozbawiony był chyba wrażliwości na barwę teatru 
ludzkiego; na ludowe osobliwości, które zewsząd otaczały miasta 
i mieJ scowości Górnego Śląska. Dla Hansa, dobrze zapowiadającego się 
krnąbm go intrnwertyka, nagła znuana dekoracji społecznej naruszyła 

krnjobraz jego dz ieciństwa, pełnego bolesnej taj emnicy. Domy, szkoły , zakłady 

pracy, ulice , ich nazwy, język ulicy, dosłownie wszystko stało się nagle 
karykaturą tego co znal i wśród czego wyrastał. Wątpliwe zresztą czy w tej 
nowo nastałej Polsce miałby w ogóle szanse stać się późniejszym Hansem 
Bellmerem, szczególnym ulubieńcem papieża nadrealizmu - Andre Bretona. 

Należy też pamiętać, że pierwsza wojna światowa, która w znaczeniu 
dosłownym nie dotknęła Katowic, miała jednak i tutaj swoje ofiary. Przyzwoici 
niemieccy i żydowscy mieszczanie utracili status obywatelski, prawa własności 
i poczucie tożsamości. To, co się stało, dotychczasowym gospodarzom miasta 
musiało wydać sic;: kat::istrofą. Niemieccy Zydzi z niesmakiem przyjęli widok 
swych wspólplemie11ców ze wschodu - z dawnej Rosji, czyli Kongresówki, 
czy Galicji, zaboru austriackiego. Obywatele upadłego Cesarstwa 
Niemieckiego rychło też odczuli nieprzychylność nowej władzy. Doprawdy, 
nie było już tutaj czego szukać. 
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Wraz z całą rodziną Bellmer udał się do najpierw do Gliwic (Gleiwitz) 
a następnie Carlsruhe (Pokój) na ziemi opolskiej, by jednak ostatecznie 
wylądować w Berlinie. Zaniedbał wymuszone przez ojca studia techniczne 
1 zachłysnął się tam trucizną powoJennq rewolty, sprzyjającej 

awa ngardowym ideom artystycznym. Nie tylko jemu Jednemu słuszną 

reakcj, na skompromitowany pruski dryl wydal się marks11.m. A mozc tylko 
to , co za wzorem rosyjskiego bolszewizmu pod marksizm się podszywało? 
Także rewolucja w sztuce wydała mu się pociągającą perspektywą. Mniejsza 
jednak o te lata berlińskie i specyficzną edukację, jaką zawdzięczał 

kontaktom z Georgiem Groszem czy dadaistą Walterem Sernerem. Berlin 
różnił s ię od Katowic głównie skalą i wielkością, ale w obu duch policyjnie 
gwarantowanego ładu i porządku był taki sam. To nie było miasto wolności. 
Dla Bcllmcra mogło stanowić tylko przystanek pośredni w drodze do ... 

Śnił o Paryżu, jak przedtem i potem wielu uwiedzionych przez sztukę; nie 
widzących poza nią skutecznej recepty na wolność. Jeździł tam wielokrotnie, aż 
po ten ostateczny raz w roku 1938, gdy po śmierci żony nic go już nie wiązało 
z Berlinem. Bo chyba o to chod7.iło najbardziej w tej wszt:chobecnej 
rzeczywistości. która - jak to radykalnie stwierdził - jest skandalem. O azyl dla 
intelektualnej odmienności i swobodę t\vórczej decyzji. Jednym słowem- Paryż. 

Tak to sobie - mniej więcej - wyobrażam, w oparciu o to, co napisał on sam 
i jego biografowie, z wyjątkiem tego, co pozostaje tajemnicą. Więc pomińmy 
tutaj rozdział przygody wojennej Bellmera; jego internowanie, jako obywatela 
Niemiec, w s łynnym obozie Milles w okolicy Aix-en-Provence (gdzie również, 

choć krótko, więziony był Max Ernst); jego ucieczki do Castres; nieforturme 
małże il stwo i ojcostwo, wraz z całym szeregiem komplikacji, typowych dla 
tamtego czasu. Przeskoczmy od razu w ostatnie łata jego życia, które spędził 
w Paryżu jako ceniony, choć niezbyt popularny (bo też popularność nie była jego 
celem), artysta·-emeritus, a także niesforną umysłowość , dobrze wpisującą się 
w aspiracje Bretona, również podstarzałego. 

Lecz Paryż jest (a przynajmniej był wtedy, w latach 50., 60. , czy 70.) 
żywym muzeum, w którym wszystkie eksponaty ramię w ramię sąsiadują ze 
sobą i są ze sobą na ty: Paul Eluard z Georges Battaile'm, Roger Caillois 
z Benjaminem Peretem, Jean Cocteau z (oczywiście) Jeanem Marais i tak 
dalej , i tak dalej. Tam Frederic de Towarnicki mógł znienacka zatelefonować 
do Denisa de Rougemont, aby namówić go na przeznaczoną dla ELLE 
rozmowę o diabłach. A ten, z racji poufałości, jaka ich wiązała , nie śmiał 
odmówić. Podobnie jak ja sam, gdy zaproponował mi, żebym dla tej 
rozmowy zrobił ilustracje. Frederic o każdej porze dnia mógł wpaść do Jean
Paul Sartre'a, Michela Butora, Jean-Luc Godarda czy Maxa Ernsta. Bo 
wszyscy znali wszystkich, a Paryż wydawał się im być całym światem. 
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Żeby wyjaśnić jak poznałem Frćderica, albo jak on mnie spotkał , muszę 
znów cofnąć się do Katowic, z których do Paryża pojechałem. Właśnie 

w Katowicach, skąd czterdzieśc i osiem lat wcześniej tak chętnie umknął Hans 
Bellmer, rozpoczyna się przyczynowo-skutkowy łańcuch osób, które miały 

udział w moim v.ryjeździe . Co dopiero skończyłem studia i chciałem zobaczyć 
życie artystyczne w innym systemie politycznym. Z pomocą dr Haliny Katz, 
świeżo upieczonej emigrantki i jej rodziców, na podstawie fikcyjnego 
zaproszenia z Paryża, cudem (bo w tamtych czasach było to cudem) otrzymałem 
paszport. W Polsce dobiegał już końca okres gomułkowskiej dyktatury, czego 
nikt nie przewidywał, więc wielu uważało, że najrozsądniej jest znaleźć się na 
zachodz ie; uciec tam, takim czy innym sposobem. Takoż uczyniła kilka lat 
wcześniej inna moja znajoma, Zosia (Sonia) Mierzyńska, później zamężna za 
Andrć Drćan 'em. Na zasadzie dawnej znajomości przygarnęła mnie, ubogiego 
rodaka, w skromnym paryskim apartamencie w dzielnicy Marais. 

Sonia pracująca w tygodniku L'EXPRESS oczywiśc ie znała wszystkich 
w Paryżu i może nawet była na ty z Coco Chanel. Jakkolwiek przybyła tam także 
z Katowic, byla JUŻ pclnokrwistą Paryżanką. To następna osoba w szeregu 
wspierających nmie duchów. Uważała, że rysunkami, jakie wtedy robiłem, 

powinienem zawojować cały świat , czyli Paryż. i nakierowa ła mnie na kogoś .1ej 
życzliwego w redakcJi czasopisma LES PLEIADLS czy też PLEXUS, już nie 
pamiytam. I w tej redakcji akurat gościł zagadkowy nerwus, który rzucił okiem 
na te rysunki, wyciągną! mnie do pobliskiej knajpki i zaskoczył oświadczając, że 
ma dla mnie poważne zamówienie. Dał mi numer telefonu i spodziewał się, że to 
potraktuję serio. A na dowód, że nie ża1tuje, natychmiast nabył za przyzwoitą 
cenę rysunek przedstawiający homunkulusa ukrytego w trumnie. 

Trzeba było trafu, że w jakiś tydzień później Sonia zabrała rrmie do Olimpii 
na promocję książki Ave lucifer, napisanej przez jej redakcyjną koleżankę 
i pi sarkę Elisabeth Antebi . Wśród obecnych tam osób był również ów 
zagadkowy nerwus. którym okazał się być Frćderic de Towarnicki. Pewne 
idiotycznie ubarwione detale komitywy, jaka się miydzy nami rozwinęla, 

znalazły się w tekście niegdyś opublikowanym w krakowskim piśmie 

NAGŁOS. Pisałem tam o faktach, które miały miejsce dwadzieścia lat 
z hakiem wcześniej i dziś wstydzę się, że zamiast doce nić jego bezsprzecznie 
wielkie czyny, dałem wyraz niemądrym pretensjom. Tymczasem to Frćderic, 
zaraz po II wojnie światowej , był inicjatorem pojednania Martina Heideggera 
z Jean-Paul Satrem. Zdaje się, że wiedy nic z tego nie wyszło poza książkami , 

które o tym napisał. Ponadto Frederic odbył rozmowy z Ernstem Ji.ingerem 
z czego również powstała książka. Aventures de Hany Dickson - taki tytuł 

nosił scenariusz filmowy, który napisał dla Alaina Resnais . I tak dale_i Inna 
sprawa, że wtedy o tym wszystkim jeszcze nie wiedziałem. 
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Tak, wszyscy się tam znali ze wszystkimi, a Frederic miał chyba 
przyjemność w przybliżaniu mi tego paryskiego kosmosu. Pe\vnego dnia 
zabrał nmie do Maxa Ernsta (który mieszkał gdzieś na południu Francji, a do 
Paryża zaglądał tylko w potrzebie), gdzie słowo Katowice, a raczej 
Kattowi tz, okazało się być zaklęciem, otwierającym zawory przestrzeni 
i czasu. I jeszcze tego samego wieczoru pojawił się tam jego kompan, 
którego nazwisko ani sława nie były mi znane. A to, że urodził się 

w Katowicach, nie mogło zagłuszyć tej niezwykłości, że oto jestem gościem 
wielkiego Ernsta, który wcale nie jest tak spiżowy, jak myślałem. Wszystko 
co wiem o Bellmerze poznałem dopiero kilka lat po tamtym spotkaniu, które 
pamiętam niedokładnie, jak w ogóle cały ten Paryż. Zatem pisząc 

wspomniany tekst uc iekłem się do bałamutnej stylizacji (wiz yta w kamienicy 
zamieszkałej przez zmarłych-nieśmiertelnych) i gdy go dziś czytam, odnoszę 
wrażenie , że nie przynosi mi chluby. Ale pewne jego fragmenty muszę tu 
zacytować. Myślę, że przynaJnmiej to oddaje kilka szc zegółów, których 
de faciu było zbyt wiele. Nigdy więc nie rozstrzygnę wątpliwości, jakie 
wzbudziła we mnie lektura tego tekstu vv jakiś czas po jego napisaniu. Czy 
Bellmer pojawił się u Ernsta bo mieszkał gdzieś blisko, czy też byli 
umówieni wcześniej, albo wreszcie, czy to nie Frederic, zostawiając nmie na 
krótko z gospodarzem, nie bacząc na to, że był porządnie zawiany, przywiózł 
Bellmera swoim samochodem. 
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.. No11y gość - j ego nazwisko nic mi wtedy nie mówiło - to Hans 
Be!lmer. Poruszał się jak kot dotknięty reumatyzmem. Miał spojrzenie 
podstarzałego spiskowca. Niewątpliwy Niemiec. Trudno byłoby nazwać· 

j ego manie1y kordialnymi. Przyglądał się uważnie Fredziowi i mnie, 
jakby zamierzał rozpocząć· formaln e p17esłuchanie. Aż tu nagle 
dowiaduję się, że .. Bell mer urodził się w mie.fr:ie, z którego 
przyjechałem do Paryża ... jest katowiczanin em. Katowice. Kattowitz. 
Oberschlesien. Nie zaskoczy/o mnie to aż tak bardzo. jak odkrycie 
w pamiętnikach Geneta, że w 1938 roku, gdy ucieka! z Czechosłowacji, 
trafił do więzienia w Katowicach, gdzie zakocha! się w smarkatym 
złodziejaszku. O wielkości Geneta wiedziałem choć·by poprzez Sartre 'a, 
wiele. O wielkości Bel/mera nie miałem pojęcia.. Roztkliwi! się. 

Przestał się nam przyglądać podejrzliwym wzrokiem. Ernst klepnął go 
raz czy dwa po plecach, takjak to tylko Niemcy praktykują. Może chciał 
tym sposobem wypędzić z Bellmera resztki prokuratorskiego zacięcia. 
Jestem z Katowic - powiedział Bel/mer, a ja nawet bez zaglądania mu 
w metrykę urodzenia wiedziałem, że w jego czasach przynajmniej co 
drugi mieszkaniec Katowic był Niemcem. 

Po latach, gdy stopniowo uświadamiałem sobie, co właściwie miało 

miejsce tamtego jesiennego popołudnia, dowiedziałem się, że w 1970 Bellmera 
dotknęło zdarzenie, które musiało zostawić głębokie ślady psychiczne: Unica 
Zi.irn, od sześciu lat jego towarzyszka, popełniła samobójstwo, wyskakując 
z okna. W cienmym tle tego desperackiego kroku rysuje się sylwetka Henri 
Michaux. Jak dowiaduję się z literatury, stało się to rankiem 19 października. 
Według notatki w moim kalendarzu wizyta u Ernsta miała miejsce około 
połowy tego miesiąca. Nie przeceniam jej dokładności, bo tuż obok znajduje 
się inna o manifestacji, wznieconej przez Jean-Paul Sartre'a w fabryce Renault, 
który żądał uwolnienia lewaka, Alain Geismera, wymachując czerwoną 

książeczką towarzysza Mao. Ale manifestacja miała miejsce z początkiem 
października. Obojętne. Niepokojące jest JUŻ samo wyobrażenie , że za kilka dni 
miało spotkać Bellmera dramatyczne wydarzenie. Napisałem „porusza ł się jak 
kot dotknięty reumatyzmem'', żeby po przeszło dwudziestu latach dowiedzieć 
się, że to wylew spowodował częściowy paraliż Bellmera i zaburzenia w jego 
ruchach. 

Jeszcze inną kwestią naci którą zachodzę w głowę to języki, jakie przy tej 
okazji były w użyciu: 

Francuski Bel/mera byt chyba niewiele lepszy od mo1ego. Ernst 
sporadycznie korygował j ego błędy, choć moje nie robiły na nim 
żadnego wrażenia. Podsuwał mu stosowne slmva. Czasem na krótko 
wdzierał się w ich rozmowę niemiecki.. Więc Bel!mer opowiedział 
swoją karkołomną fi·ancuszczyzną, jak to z powodu starczej czułości 
i dawnych sentymentów prawie każdej nocy foią 11111 się Katowice ... 
a widział j e po raz ostatni, jakie.1' pięl:dziesiąt {at temu, gdy wyruszy! 
do Berlina. Były dla niego znienawidzoną prowincją, pipidówą, gdzie 
żadne zdobywanie świata nie wchodzi w grę. Uc iekając - bo to była 
ucieczka - czul się szczęśliwy. Podobne szczęście, po latach. odczuwał 
uc iekając z Berlina. Mógłby ewentualnie przeżyć· to szczęście raz 
j eszcze uciekając z Paryża. A le dokąd? Dokąd można uciec z Pwyża? 

Nie mogę przysiąc, że rzeczywiście padły tam takie słowa. Na równi 
z chęcią rozumienia, chciałem być rozumiany, ale - obawiam się - każdy tam 
rozumiał jedynie siebie, jak to w Paryżu. Przez kilka miesięcy nie opuszczało 
nmie wrażenie, że tkwię po uszy w zdarzeniach, które nie były zwyczajne. 
Przez cały czas byłem jak gdyby na osobliwym rauszu (zresztą, nierzadko 
dosłownie) i wszystko było zbyt niezwykłe, by to po prostu rozumieć: 
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Ale cóż to mogło obchodzić Fredzia ... lub Maxa Ernsta, który już 
należał do nie/;miertelnych. W tym towarzystwie tylko Bellm er i ja, 
gdyby nie ta nasza francuszczyzna, mogliśmy dyskutować· to dziwne 
poplątanie ludzkich losów w .{wiecie. któ1y znajduje się na antypodach 
Paiy±a Ale te:: „ moje" Katowice nie mogły być· tym samym co jego. 
W naszy m stuleciu różnica dzielących nas trzydzie.1/u lat liczyć się 

musi co najm11ic1 podwójnie. 

Sam chciałbym, doprawdy, wiedzieć, czym to wszystko było i jak 
naprawdę wyglądało. Czy w ogóle bylem w tym Paryżu? Z całą pewnością 
jednak, Jakiś czas później, znalazłem się w Katowicach, realnych jak nic na 
świecie. A jak się mają do siebie te dwa miasta, wyraża poniżej opisane 
zdarzenie. 

Chyba już pierwszego dnia po przyjeździe udałem się pod adres byłej 
żony mojego przyjaciela z Katowic, Zbyszka Uramowicza. Tamara, z którą 
w Jednej parze przystępo\.vałem do pierwszej komunii w katowickim kościele 
mariackim (wtedy Jeszcze była Zieleniakówną), mieszkała na rue cle la 
Glaciere pod numerem, zdaje się, 36. Bardzo charakterystyczny, nowoczesny 
dom. Niestety, nie było jej. Bawiła gdzieś w Afryce. 

Ostatniego, lub któregoś z ostatnich dni w Paryżu chciałem odebrać od 
Frćderica należne mi pieniądze. Akurat, nie mógł wyjść z domu, więc 

pojechałem tam po raz pierwszy. Gdy wysiadłem z taksówki okolica wydała 
mi się (ale skąd?) znana. Dopiero później, gdy gawędziliśmy przy winie, 
przypomniałem sobie. To była w1aśnie rue de la Glaciere 36. Frederic 
naturalnie dobrze znał Tamarę. Twierdził nawet, że w związku z Katowicami 
mówił mi o tym wtedy, u Ernsta. Dałbym głowę, że nic takiego nie było. 
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ARTYŚCI 

Georges Bataille (1897-1962), francuski filozof, krytyk literacki i pisarz; 
z wykształcenia archiwista, interesujący się etnologią, socjologią 

i ekonomią. Założyciel wielu pism, m. in. miesięcznika „Critique" (1946), 
początkowo związany z surrealizmem. Centralnymi kategoriami Jego 
ateistycznej myśli, na której uformowanie mieli wpływ m. i11. Hegel, 
Nietzsche i Mauss są sacrum i zło oraz ekstaza i erotyzm. Kategorie te 
służyły Bataille'owi do wyrażenia buntu przeciw wszelkim zakazom 
moralnym i społecznym uniemożliwiającym spełnienie ludzkiej wolności. 
Jedyną drogą do jej osiągnięcia Jest zdaniem Bataille'a transgresja, to jest 
przekraczanie owych zakazów. Literacką ilustracją poglądów zawartych 
w esej ach są powieści, m. in. Madame Edwarda ( 1941 ), Błękit nieba 
( 1957), autobiograficzny utwór Moja matka ( 1966, wyd pol. 1991 ). Polski 
wybór utworów Bataille'a Historia oka i inne historie wydała w 1991 
Oficyna Literacka. 

And re Breton (1896-1966), pisarz francuski, przywódca i główny teoretyk 
nadrealizmu. Odbył studia medyczne, znał prace Freuda. Pasjonował się 

poezją. Od 1919 roku obracał się w kręgach awangardy, zakładał pisma 
(m. in. w 1919 „Litterature"), brał udział w ruchu dadaistycznym (do 
1922), wraz z Ph. Soupaultem stworzył Pola magnetyczne ( 1920), uznane 
za pierwszy utwór nadrealistyczny, stanowiące przykład tekstu 
„automatycznego". Jesienią 1924 ogłosił manifest nadrealizmu, termin 
przyjął od Appolinaire'a ( ... ) Odrzucił wszelkie zasady estetyki, 
proklamował nową postawę poetycką, swobodę twórczą, zniesienie bariery 
między marzeniem sennym a jawą, czerpanie z podświadomości (tzw. 
pismo automatyczne, zapis snów), głosił bezwzględny prymat wyobraźni 
wyzwolonej z praw logiki, podkreślał rolę przypadku i niezwykłości 

w procesie tworzenia. Nadrealizm miał wprowadzić nowy sposób myślenia, 
zmienić i wyzwolić społeczeństwo - stąd zaangażowanie polityczne 
Bretona w Komunistycznej Partii Francji (1927-1933 ). Do końca życia 
bronił wolności, działał na rzecz nadrealizmu, brał udział w wystawach 
międzynarodowych, kontynuował refleksję teoretyczną, twórczość 

poetycka i prozatorską. Polski wybór tekstów Bretona ukazał się 

w antologii Surrealizm. Teoria i praktyka literacka ( 1973 ). 
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Max Ernst ( 1891-1976), francuski malarz i grafik pochodzenia niemieckiego. 
Studiował filozofię, psychologię i historię sztuki na uniwersytecie w Bonn 
( 1909-1911 ), nie ukończył systematycznych studiów artystycznych. W 1916 
roku, mimo slu?.by wojskowej brał udział w wystawie w berlir1skiej galerii Der 
Sturm; W 1921 roku przybył do Paryża , gdzie razem z A. Bretonem i T. Tzarą 
uczestniczył w wystąpieniach surrealistów; w 1938 wraz z P. Eluardem został 
wykluczony przez Bretona z ruchu surrealistycznego. W latach 1941-1948 
przebywał w Stanach Zjednoczonych, do Francji powrócił w 1953 roku. Ernst 
początkowo inspirował się głównie dziełami niemieckich ekspresjonistów 
i francuskich postimpresjonistów, odwoływał się także do sztuki włoskich 

futurystów, P. Picassa i R. Dclaunaya. Od lat 20. jego twórczość należała do 
najbardz iej charakterystycznych przejawów su1Tealizmu. Jedną z pierwszych 
stosowanych przez Ernsta metod kreacji surrealnych wizji było uzupełnianie 
rycin ze starych gazet, żurnali i książek, a także łącznie ich fragmentów 
w nowe całości, emanujące nastrój niesamowitości, grozy lub nasycone 
absurdalnym humorem. Od 1925 roku stosował metodę frotażu, tworząc wizje 
przypominające halucynacyjne pejzaże. W malarstwie sztalugowym, przez 
łącze nie różnych środków wyrazu i wątków tematycznych, Ernstowi udało się 
wyrazić wielką różnorodność nastrojów, stworzyć wizję świata, w którym 
poetycka metafora, niepokojący erotyzm i subtelny humor splatają się 

z niesamowitością i poczuciem zagrożenia. W Stanach Zjednoczonych artysta 
malował pejzaże Arizony, zajmował się także rzeźbą, tworząc groteskowe 
„totemy" z drewna. Ernst interesował się malarstwem ściennym (dekoracje 
własnego domu w Eaubanne, 1923) i filmem (w 1930 roku współpracował 
z S. Dalim i L. Bufmelem przy filmie l'age d'Or). ilustrował wiele książek 
(m. in. dzieła Bretona i Eluarda), projektował scenografię (m. in. do 
inscenizacji Ubu enchaine A. Jarry'ego 1937). W 1936 roku opublikował tom 
rozważań o sztuce Au-dela de la peinture. 

George Grosz ( 1893-1959), niemiecki malarz i grafik. Studiował w akademii 
sztuki w Dreźnie (t 909-1912) i w Kunstgewerbeschułe w Berlinie ( 1912-
1916) . W czasie rewolucji 1918 współpracował z prasą lewicową 

i Związkiem Spartakusa, uczestnicząc jednocześnie w działaniach berlińskiej 
grupy dadaistów. W 1933 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie zajmował się pracą dydaktyczną. Twórczość Grosza ewoluowała od 
tradycji postimpresjonistycznych, przez okres wpływów futurystycznych 
i dadaizmu do weryzmu, typowego dla sztuki Neue Sachlichkeit (Nowa 
Rzeczowość, neorealizm). W swych dziełach, zwłaszcza w cyklach 
graficznych, z ironią okrucieństwem przedstawiał rzeczywistość 
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powojennych Niemiec; piętnował militaryzm, niespraw iedliwość społeczną, 
moralny _upadek burżuazji, hipokryzję kleru ; na em1gracj i tworzy ł 
kompozycje satyryczne o wymowie antyfaszystowskiej, malował także 
koszmarne wizje bliskie poetyce surrealizmu, a także portrety i pejzaże. 

Nora Mitrani (1921-1961) pochodząca z Bułgarii francuska p1sC1rka -
surrealistka 1 soc10Iog. W 1930 roku jej rodzice przenieś li się do Paryża. 
Stuchowała filozofię na Sorbonie. W 1946 roku zetknęła się z surrealistami 
i podjęła regularną współpraci,; z ich pismami. Była bliską przyjaciółką 
I3ellemera. pozowała do wielu jego zdjęć i rysunków. Razem stworzyli również 
cykl anagramów „Rose ou coeur violet" . Po zerwaniu z Bcllernerem związała 
s i ę z francuskim pisa rzem Julirnem Gracqiem. W ł a tac h 50. intensywnie zaj ę ła 
s ię pracą socjologiczną, współpracowała również przy przygo towywanym 
w Egipcie wydaniu pism zbiorowych S. Kierkegaarda ( 1955). 

Unica Ziirn ( 1916-1970), pisarka 1 malarka niemiecka . Zdobyła 
vvyksztakenie ekonomiczne, w 1933 roku została zatrudniona jako 
stenotypistka w pracowniach Uniwersum Film ACi w Berlinie. Od J 936 do 
1942 roku pracowała stale jako scenarzystka 1 autorka reklam. W 1953 roku 
spotyka Bellmcra, z którym będzie związana do końca życia. Podczas 
wspólnego pobytu w Berlinie ( 1954) powstają jej anagramy i rysunki, które 
zosta11ą opublikowane pod tytułem „Hexentexte". W 1956 roku, w paryskiej 
galem „Le Sole1l dans la tete" ma miejsce pierwsza indywidualna wystawa 
malarki. Rok. później , na okładce pisma „Surrealizm" ukazują się słynne 
zdjęcia nag1e1 1 związanej modelki, do których Ziirn pozowała Bellmerowi. 
Od 1958 roku nasila się choroba, wymagająca leczenia w klinikach 
psychiatrycznych. Mimo to, przez kolejne łata artystka nadal tworzy. 
W okresach poprawy zdrowia powstają liczne wiersze, wspomnienia, 
rysunki. W 1970 roku popełnia samobójstwo, wyskakując przez okno. 

(Na podstawie Wielkiej Encyk lopedii PWN pod red. J. Wojnowskiego, Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002 i www.fr.wikipedia.org) 
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W dziecięCr!j szafie 

Paul Eluard 

MGLISTE GRY LALKI 
(fragment) 

j est czarodziejskie .1'wiatlo, 
nabity i hudzący grozę pistolet, 
przejrzysta fontanna, 
kamienny basen, z którego woda przelewa się na lóż/w z opali, 
my.5/iwy bez butów, 
dziewczvna bez włosów, 
statek na morzu i śpiewający żeglarz, 
koń z adamaszku, 
teatr objazdowy, 
.vivierszcz. 
hiale piórka wvpadłe z g11iazda turkawek, 
koszyczki w k.1 ztałcie serca napełnione różowym kremem, 
gitara, ktńra pobłyskuje 
i suknia, ktńra pozostanie wciąż nowa. 

Przclożyla Gra7.yna Szymczyk-Klusz.c zyńska 
[w:J Gry Lalki. Hans BeI!mer, Katowice 1902- Paryż 1975; wydawnictwo 
slowo/obraz terytoria; cop. 1998 
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Hans Bellmer 
Urszula 
Pielęgniarka 

Margarita 
Nora Mitran i 
Matka 
Ce line 
Doriana 
Unica Ziirn 
George Grosz 
Ojciec 
Andre Breton 
Georges Bataille 
Max Ernst 
Faszysta 
Kurator 

Tomasz Man 
ŚWIAT JEST SKANDALEM 

Kiedy wszystko, czym człowiek nie j est, dołącza do niego, 
wtedy wydaje się, że1est wreszcie sobą. 

Hans Bellmer 

Bellmer jako Chłopiec 
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I. 

GROSZ 
Nalej ... Pokaż co tam masz. Dobrze rysu_1esz. I tak sam z siebie'1 Tym lepiej. 
Do szkół nie chodzą prawdziwi artyści. Uparty jesteś, prawdziwy Ślązak, nie 
popuśc isz jak swego nie dopniesz, co? Powiem ci coś . Celem pracy artysty 
j est przyczynić się do tego, by wyzyskiwani u_1rzeli prawdziwe oblicze swych 
panów. Piętnować trzeba znienawidzone podpory społeczeństwa: czynnych 
i emerytowanych wo_1skowych, prawników, cenzorÓ\v, polityków ukazu_1ąc 
zawartość ich otwartych czerepów. No tak, ale jak taki elegancik może to 
zrozumi eć'?' Krawacik. Biała koszulka... wyprasowana, wymaglowana 
pewnie przez utrzymującą piątkę dzieci i męża alkoholika służącą .. 

BELLMER 
To na podróż tylko ... 

GROSZ 
Rysuj! Rysuj ! Ale nie ubieraj się w takie odpicowane ubranka. Modelką 
chcesz być? Musisz być ostry' Chcesz się podobać? Jak tak myślisz, to robisz 
błąd ' Musisz to wykastrować. Coś ci powiem, najważniejsze jak rano się 
budzisz i mówisz: nikomu się nie podobam, tylko samemu sobie. Ty jesteś 
cenzorem dla siebie. Nalej ... Berlin stoi przed tobą otworem ... ale nie 
w takim prowinc_1onalnym łachu. Inaczej się ubieraj 1 

BELLMER 
Uważa pan, że to jest dobre? 

GROSZ 
Zrzuć z siebie te łachy' Pokaż się nagi! Rozbierz się i zatańcz na stole' Ja 
George Grosz... wstanę, stanę na głowie, a wiesz dlaczego? Bo mi nie 
zależy, rozumiesz? Co inni mówią ... to jest wolność. Były żołnierz frontowy 
poczuł się źle , pobiegł do sądu, bo zobaczył mój rysunek z oficerami 
pruskimi z podpisem "Gott mit uns". Będziesz wielki, kiedy będą zamykać 
twoje wystawy. Ci na górze, wazeliniarze, ministrowie, księża wstają rano 
i boją się, co będzie jak ktoś obnaży ich, rozumiesz? Wejdź w ich puste łby 
i pokaż, że tam naprawdę nic nie ma. Nalej ... 

BELLMER 
Rysuję ... od dawna. Wiem, że to jeszcze nie to. Czuję, że brakuje m1 
techniki. Ale jakby pan mi pomógł, nauczył. .. 
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GROSZ 
Żaden pan.„ Jestem Grosz ... Brutto, Netto, jak chc esz ... Nauczę ci ę, ale 
nie rysowa ć , tylko widz ieć .. Musisz widzieć co się dziej e wokół ciebie . 
J e steśmy w tej knajpie. Zobacz j ak się zachowują ci ludz ie .. . widz isz ! 
Maluj to. Nic brakuje ci techniki' Brakuje ci _1aj 1 Maluj to, co lubisz, co 
cię podnieca, co ci rozkręca wyobraźnię, co cię wkurwia, i z czym sobie 
nie możesz dać rady, twoje sny mnie interesu_1ą ... To coś ... czego nikt nie 
ma , tylko ty chowasz w swoje_1 śląskiej głowie ... Lachy ci przeszkadzają' 
Znasz takie powiedz.enie: Jak cię widzą, tak cię pi s zą'? No .. A _Ja myślę 

tak ... ubranie to _1 est skóra, twoja skóra nie oddycha. Daj _1 e_1 pooddychać' 
Pierwsze co robię, to widzę. I co widzę? Picusia' Pierwsza lekcja' Uderz 
mnie ' 

BELLMER 
Jak to? 

GROSZ 
Uderz' 

BELLMER 
Nie! 

GROSZ 
Uderz, powiedziałem' 

BELLMER 
Za co ... Co pan, coś ty ... Puść mnie' 

GROSZ 
Bo ja cię uderzę' 

BELLMER 
Nie! 

GROSZ 
Zrób to! 

BELLMER 
Nie! 
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GROSZ 
Oto chodzi' Złość' I to chcę zobaczyć w twoich wypocinach' Rozumiesz! 
Zapamiętaj ... to była pierwsza lekcja ... Prawdziwy Ślązak z ciebie, tak mi 
przywaliłeś, że Lenina zobaczyłem. Jak mnie zaciągnęli do wojska . . . 
w pierwszym dniu w koszarach, oficer kazał mi własnym gównem się 

podpisać ... wiesz dlaczego? Bo powiedziałem, że mam w dupie wojnę. Wtedy 
mnie oświeciło, kogo będę obsmarowywał w swoich obrazach! Obowiązkiem 
artysty jest się buntować' Chodzi mi taki pomysł: ksiądz przemawia z ambony 
do żoh1icrzy, a z jego ust sypią się karabinowe pociski, a nad nim ukrzyżowany 
Chrystus w żołnierskich butach, masce przec iwgazowej i z krzyżem w rękach, 
a podpis pod nim: „Zamknąć mordę i służyć dalej". Głupio jest oceniać wyżej 
zajmowanie się etyką, filozofią i sztuką niż burdelem, co') A ja wolę burdel' 
Na pewno mnie za to zamkną' Musisz sit;: buntować , żeby usłysze li twój głos. 
Stąd maluj , prosto z jąder' 

Il. 

OJCIEC 
Stój prosto 1 Przypatrz się dobrze. Co to jest? 

BELLMER 
O co c i chodzi? 

OJCIEC 
Nie rozumiesz?! To zacznijmy od początku: dobrze ci było w więzieniu ze 
złodziejami, prostytutkami i alfonsami?' Tego chciałeś? To jest twoja droga do 
kariery? Specjalnie, rozumiesz, specjalnie przyszedłem po ciebie dopiero po 
trzech dniach. A wiesz dlaczego') Żebyś doświadczył na własnej skórze, że za 
szczeniackie zachowanie się płaci. Jakby nie moje znajomości, gniłbyś tam trzy 
miesiące. Wiesz, co j,cst twoim największym pechem? Że jestem twoim ojcem. 
Nie musisz mnie kochać, nie wymagam tego od ciebie, więcej ci powiem, nie 
zależy mi na tym, ale nie pozwolę, żebyś szargał moje imię. Śmiejesz się? 

BELLMER 
Zabronisz mi się śmiać? 

OJCIEC 
Ten rysunek dał mi dyrektor więzienia, wiesz dlaczego? Znasz odpowiedź? 
Przypatrz się. Kto to może być'7 Gruby, łysiejący facet. .. krzyżem bije 
dziecko po głowie. A pod spodem cytat z Marksa: „Socjalne zasady 
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chrześcija1'tstwa głoszą pokorę , wzgardę dla samego siebie, umżonosc . 

poufałość , ustępliwość - słowem, wszystkie porywy, cechujące kanalię ." 

Dziękuję ci, naprawdę nie wiedziałem, że tak cit;: inspiruję . Nie jesteś wart 
złamanego grosza, które płac iłem za twoje wychowanic' 

BELLMER 
Nie krzycz na mnie' Nie jestem psem1 Będę robi! to , co będę chciał. Stoję na 
własnych nogach i swoje życie będę zawdzięczał tylko sa memu sobie. 

OJCIEC 
Stój, tylko żeby c1 się żylaki nie porobiły. Podrzyj to 1 

BELLMER 
Nic . 

OJCIEC 
Powiedziałem podrzy_11 

BELLMER 
Nie zmusisz mnie' 

OJCIEC 
Nie muszę , sam to zrobię' Patrz, co się dzieje z twoim arcydziełem' Gówno' 
Tym s ię szczycisz, że miałeś komunistyczno-pornograficzną wystawę' 

Gówno to jest warte' 

BELLMER 
Możesz mi powiedzieć w jakiej sp rawie tu jestem? 

OJCIEC 
Ciągle nie rozumiesz, co przez ciebie zrobiłem? Poniżyłem siit' Musiałem 
prosić Polaka o pomoc' Ja, który cale życie bylem nad Polakami. Cała 

kopalnia polskich górników, którymi kierowałem przez tyle lat. .. Musiałem 
siQ zniżyć do tego, żeby dać Polakowi łapówkę. Za syna ' 

BELLMER 
Nie musiałeś. 

OJCIEC 
Zrobiłem to pierwszy i ostatni raz. Jestem Niemcem. Dyrektorem kopalni. 
Właśnie teraz, kiedy jesteśmy zmuszeni wyprowadzić się z Katowic, bo 
Polacy nas stąd siłą wyrzucili. 
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BELL MER 
Wygrali plebiscyt. 

OJCIEC 
Za mknij się' I co się okazało: całe życie pracowałem dla Polski. Jak można 
było do tego dopuścić? Ale to dzięki takim anarchistom jak ty, Niemcy 
s trac iły Katowice. 

BELLMER 
Mogę już iść'il Chcę się zająć swoją pracą. 

OJCIEC 
Rysowanki' Robienie zdjęć ... To nazywasz pracą? Co ty możesz powiedzieć 

o pracy'! Parę razy zjechałeś na dół , do kopalni , i nie dałeś rady. Dus iłeś się' 

Ustąpiłem ' I zrobiłem błąd, trzeba było nie ustąpić . Poczułbyś na własnej 
skórze , ile trzeba pracować na chleb' 

BELLMER 
Idę . 

OJCIEC 
Cały czas nie rozumiesz, co leży przed tobą? 

BELLMER 
Nie wiem o co ci chodzi'7 

OJCIEC 
To jest nasza ostatnia rozmowa. Po raz ostatni ci pomagam. Od jutra nie 
mieszkasz w tym domu. Rano dozorca wynosi wszystkie twoje rzeczy na 
ulicę i matka nie poda ci śniadania . Nie masz pracy, zawodu, a twoi koledzy, 
zapomnij o nich, nikt nie przyjmie c ię bez pieniędzy przy duszy, nie miej 
złudzeń. To jest moja ostatnia decyzja związana z tobą. Jesteś dorosły, 

możesz sam na siebie zarabiać i stać na własnych nogach, jak mówisz. Nie 
będę cię dłużej utrzymywał, z dniem dzisiejszym skończyły się moje 
obowiązki rodzicielskie. 

BELLMER 
Chcesz mnie przestraszyć? 
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OJCIEC 
Bóg mi świadkiem, że zrobiłem wszystko, żebyś wyrósł na porządnego 

człowieka . Nie udało się , trudno , nie będę sobie tobą glowy zawracał, żyj 
dalej , ale beze mnie. Wyżywiłem cię, wykształciłem, nauczyłem zasad 
religii, wpajałem patriotyzm, ale to wszystko miałeś za nic, więc proszę -
droga wolna' Teraz życie będzie cię dalej uczyć. Pojutrze zaczynasz studia 
na Politechnice. Weź ten bilet i wy_1dź z mojego gabinetu. 

BELLMER 
Berlin? 

OJCIEC 
Za cały rok masz opłacony pokój z wyżywieniem. Na przyj emności , 

rysowanie moich karykatur i filmy do aparatu , sam sobie musisz zarobić. 

BELLMER 
Pociąg sypialny? 

OJCIEC 
Matka spakowała ci rzeczy, bo tego też sam byś nie potrafił zrobić. Aha, nie 
próbuj znowu żalić się matce. Grać na jej uczuciach, podsycać w niej nienawiść 
do mnii.:. To jest dobra kobieta i też chciałaby trnchę pożyć w spokoju. 

BELLMER 
Nie robiłem tego nigdy. 

OJCIEC 
Idź już, muszę się zająć swoimi sprawami. Jeszcze jedno .. 

BELLMER 
Sh1cham. 

OJCIEC 
Czy Io prawda, że powiedziałeś polskiemu dyrektorowi więzienia, że nie 
masz ojca'! 

BELLMER 
Tak. 

OJCIEC 
Wyjdź. 
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III. 

URSZULA 
Gdzie są moje białe skarpetki? Dałabym głowę, że Je zostawiłam na krześle. 
Kładłam się i je rzuciłam na krzesło. Wiem, że mi nie wierzysz, ale 
przysięgam na dwa skrzyżowane paluszki. W domu zawsze mama mi ubrania 
przygotowywała. Nie, nie chcę powiedzieć, że ty masz to robić. Głupia nie 
jes tem. Cieszę się, że mogę mieszkać w Berlinie u ciebie„. u was „. tu 
chodzić do szkoły i tak da lej. Dopiero miesiąc tu jestem, a czuję się, jakbym 
pół życ ia tu spędziła. Taka się czuję wolna! Powinieneś mieć dużo dzieci, 
wujku' Ale byłyby szczęśliwe 1 Która godzina') Spóźnię się do szkoły. No 
nie' A tu jeszcze to' Kokarda mi się rozwiązała przy włosach. Zawiążesz mi') 
Najchętniej ścięłabym się na chłopaka, krótko, garnitur, papieros. Wiesz 
o kogo mi chodzi'7 Ostentacyjny brak kobi ecości, emancypacja, to mnie 
interesuje ... chciałabym wyglądać jak Marlena Dietrich. Spotkałam ją dwa 
dni tern~ na ulicy, wsiadała z mężem do mercedesa ... kompletnie była pijana. 
Podbiegłam i poprosiłam o autograf. Wiesz, co mi napisała? Zobacz. 
„Pożeraj serca facetów. Marlena." 

BELLMER 
Nie ruszaj głową. Wiesz, że masz włosy takie ... kręcone, włosy ... jak 
pajęczynki. Można całkiem się w nich zaplątać. 

URSZULA 
Skarpetki! No nie, ale ja jestem1 Zapomniałam, że je na sznurze w łazience 
zostawiłam, bo prałam je przed spaniem. 

BELLMER 
Ula, kokarda 1 Szkoła czeka 1 

URSZULA 
Wiem, że powi1mam iść do szkoły, ale muszę ci coś powiedzieć, bo nie 
wytrzymam. Śniło mi się, że Jestem lalką i mam dwie pary nóg i stoję oparta 
o drzewo, a ty patrzysz na mnie, o właśnie tak pk teraz i robisz mi zdjęcie 
albo rysuj esz„. już nie pamiętam. 

BELLMER 
Tak? 
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URSZULA 
I ta lalka miała w brzuchu ... to znaczy przez pępek widać było statek 
błądzący w lodach bieguna północnego, chustkę , słodycze i dziwne obrazki. 
Wiesz, że w tym śnie nie miałam na sobie żadnego ubrania' Chyba bym 
zmavzła. A to przecież było w parku' Wyobrażasz sobie jaki byłby skandal' 
Mama by mnie wygoniła z domu 1 

BELLMER 
Nie wiedziałem, że to takie trudne. 

URSZULA 
Co? 

BELLMER 
No to ... zawiązywanie kokardki. 

URSZULA 
Moje pantofe lki. Muszę je przetrzeć szmatką. U was taki bałagan. Jak mi się 
to podoba' Też będę miała męża artystę. 

BELLMER 
Zjedz śniadanie. 

URSZULA 
Nie lubię jeść rano. A ty co? Jak wstajesz, widzę, że od razu papierosa 
musisz sobie zapalić. Mówiłeś, że lepiej ci się pracuje na pusty żołądek. Ale 
wiesz, ja też będę palić papierosy, tylko takie z lufką jak Marlena Dietrich. 
Znasz tę piosenkę? 

Sag mir wo die Blumen sind, 
wo sind sie geblieben 
Sag mir wo die Blumen sind, 
was ist geschehen'7 
Sag mir wo die Blumen sind, 
Madchen pfli.ickten sie geschwind 
Wann wird man je verstehen, 
wann wird man je verstehen? 
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BELLMER 
To Margarita ... Obudziła się . W nocy miała gorączkę, zmieniałem dwa razy 
pościel. Kaszle. Muszę iść do niej. Chusteczki . . . Co oni skandują? 

URSZULA 
Nie wiesz? Hitler wygrał wybory. Mówi, że pozabija wszystkich Żydów. 
A u mnie w klasie połowa to Żydzi ... głupi jakiś ten Hitler. Biegnę do 
szkoły, bo się spóźnię. Hans? 

BELLMER 
Tak'l 

URSZULA 
Pocałujesz mnie na pożegnanie? 

IV. 

FASZYSTA 
Dzień dobry. Czy mogę na chwilę? 

BELLMER 
Już zamykam. Proszę jutro przyjść. 

FASZYSTA 
Nie zajmę panu dużo czasu. 

BELLMER 
Bardzo przepraszam, ale mam chorą żonę. Muszę iść do domu. 

FASZYSTA 
Wiem . .. To znaczy pana sąsiad, ten, Zimler, który wynajmuje obok pana 
mieszkanie, opowiadał nam. Od dzisiaj nosi odznakę partyjną. Taką właśnie. 

BELLMER 
Nie wiedziałem. Bardzo przepraszam, ale już dziesiąta . .. bardzo mi się 

spieszy. 

FASZYTA 
Na chwilę, dobrze? Dlaczego mamy odkładać na jutro to, co dzisiaj można 
zrobić. Komuniści, jak podpalali Reichstag, nie odłożyli tego na następny dzień. 
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BELLMER 
Jak pan już wszedł ... to proszę . 

FASZYSTA 
To pana rzeczy'J Pan to zrobi!? Te fotografie? Tę lalkę'J 

BELLMER 
Tak. 

FASZYSTA 
Słyszałem, że zamierza pan rozwiązać swoją reklamową firmę? 

BELLMER 
Tak. 

FASZYSTA 
zy to prawda, że nie chce pan pracować dla państwa pod rządami Hitlera? 

Milczy pan. Czyli się pan zgadza. Rozumiem pana, że może to być duże 
zaskoczenie, ale nie zmieni pan historii. Musi pan przyznać, że te zdjęcia 
rozebranych lalek są perwersyjne ... dosyć. Ta powykręcana lalka. „ Czy pan 
leczy się z kompleksów? 

BELLMER 
Dla mnie to nie jest perwersja . 

FASZYSTA 
Dla mnie 1est i mogę panu zagwarantować, że dla wielu ludzi też ... ale ja nie 
o tym chciałem z panem porozmawiać. Germański styl... Wie pan o co mi 
chodzi? Wielki klasyczny styl, to mnie interesuje. Malować tak, żeby 

odróżnić człowieka od osła ... 

BELLMER 
Proszę wyjść ... nie mam czasu. 

FASZYSTA 
Niech pan siada, panie Bellmer 1 Entartete Kunst 1 Rozumie pan? 
Jutro będzie ważny dzień dla historii Niemiec - 10 maja. 25 tysięcy książek, 
ta liczba robi wrażenie. Tyle zgromadziliśmy. Zrobimy z tego wielkie 
ognisko. Wyplenimy bolszewicko-żydowską zarazę. Wie pan dobrze jak 
łatwo można się zarazić ... Freud, Marks znikną z niemieckich bibliotek. 
Nastały nowe czasy. Czy jeszcze pan nie rozumie?' 
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BELLMER 
Proszę na mnie nie krzyczeć . 

FASZYSTA 
Zastanowisz się, my nie zabronimy ci pracować, możesz coś dobrego dla nas 
zrobić. Interesują nas zdrowe tematy: „Kobieta i matb" , „Niemiecki 
rolnik niemiecki kraj' ' . „ . icmiecki las", „!\iemiecki Bałtyk", „l;Iice 
Adolfo I-1 itlera w sz tuce'', „Pracuj ący niemiecki naród", „ W OJ na". 
Rozebrane lalki nas nie inte resują' Wie pan jak wygląda zdrowy, silny 
Niemiec, to niech go pan namaluje. Tego nam potrzeba! Propaganda. To 
prawie to samo, co pan robił tutaj , pan miał firmę reklamową, tak'' Musi pan 
nas reklamować, a my panu zapłacimy Potrzebujemy prawdziwych artystów, 
a nic degeneratów. Jaka sztuka, takie państwo. Dobrze mi się powiedziało , 

co'1 Przemyśl to sobie. Za mies iąc zgłosisz się do mnie . Tu zostawiam 
fotografię naszego wodza. Pomyś l o żonie. 

BELLMER 
Co pan chce od mojej żony') 

FASZYSTA 
Twoja żona Jest chora i na pewno nie polepszy jej się stan zdrowia, jak się 
dowie .. . 

BELLMER 
O czym'J 

FASZYSTA 
. . . że pan chętnie wykorzystywal swoją nielctniq_ kuzynki; ... 

BELLMER 
Bzdury. 

FASZYSTA 
Rysowałeś ją, fotografowałeś i coś więcej ... Znam te śpiewki, ale wszystko 
można udowodnić, jak się znajdzie odpowiednich świadków. 

BELLMER 
Nie wiem, o czym pan mówi. 
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FASZYSTA 
Nie wszyscy pana kochają Sąs iedz i zgłaszali, że są zgorszeni, że pan z żoną, 
bardzo chorą mieszka i ... z nastolatką. 

BELLMER 
To jest jakieś nieporozumienie. 

FASZYSTA 
Nic bój się. Strach paraliżuje wenę twórczą. Strach dopiero się zacznie. 
Zostawiam numer telefonu do mnie, do biura, jakbyś wcześniej skończył 

portret. Przemyśl to ... inaczej cię zniS?czymy. Donieś li mi, że przyjaźnisz się 
z tym kulturobolszewikiem Groszem. 

BELLMER 
Coś mu się stało ') Chwileczkę. Nie boję się' Może pan sobie s traszyć psy, 
a nie mnie' Wynoś się' 

FASZYSTA 
Miał szczęście, dzisiaj uciekl do Ameryki. Słyszysz? To moi chłopcy ... 
zwożą książki do spalenia. 

V . 

PIELĘGNIARKA 

Jak się pan czuje9 

BELL MER 
Dobrze. 

PIELĘGNIARKA 

Proszę termometr. 

BELLMER 
Siostro ... mam prośbę . Czy mogłaby pani dać mi jednego papierosa',' Wiem, 
wiem ... ale nmie już nic nie zaszkodzi, a zrobi mi pani wielką przyjemność. 
Ostatni raz ... 

PIELĘGNIARKA 

To już drugi dzisiaj. 
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BELLMER 
Stanę przy oknie. Doktor nie poczuje. 

PIELĘGNIARKA 

Pod jednym warunkiem. 

BELL MER 
Jakim') 

PIELI~GNIARKA 

Że nie poprosi pan o trzeciego. 

VI. 

MARGARITA 
Ten mężczyzna zakochał się w lalce. Jak się nazywała ta sztuka, na której 
byliśmy.. wybiegłeś wtedy po spektaklu do pracowni i rysowałeś całą noc. 
Zapomniałeś płaszcza z opery„ 

BELLMER 
Offenbach „Opowieśc i Hoffmana". 

MARGERITA 
Wróciłeś już z Paryża? 

BELLMER 
Tak. 

MARGARITA 
Dziennikarze, wywiady ... Wreszcie cię docenili . Cieszę się. To jest telegram. 
Przyniósł przed chwilą listonosz: „Musiałem zostać jeden dzień dłużej. 

Przepraszam." Pomyślałam, 7.e pojadę do ciebie do Paryża i będziemy razem 
świętować twój sukces. Chciałam ci zrobić niespodziankę. Wiem jak bardzo 
lubisz niespodzianki ... Zeszłam do piwnicy i wygrzebałam z pudła moją 
sukienkę ślubną. Tę, którą kupiłeś mi za pierwsze zarobione pieniądze, 

pamiętasz') I chocia?. była zima i padał śnieg, wyszłam. Niestety, zaczęłam 
kaszleć i kaszleć, i kaszlałam. Miałam ze sobą torebkę pełną chusteczek, ale 
gdzieś mi po drodze zginęła, może zostawiłam w piwnicy, sama nie wiem. 
Upadłam' Poślizgnęłam się na lodzie, bo nie posypali piaskiem chodnika. 
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Trzeba to zgłosić dozorcy. Dobrze, że sobie nogi nie złamałam. .. dopiero 
miałbyś ze mną. Jakaś kobieta pomogła mi wstać i chciała zaprowadzić do 
domu, ale zapomniałam, gdzie mieszkam. Czasami wylatuje mi wszystko 
z głowy. Za nic w ś wiecie nie moglam sobie przypomnieć, gdzie mieszkam. 
Bardzo martwiłam się, żebyś znowu nie miał przeze mnie problemów. 
Jeździł po lekarzach, wydawał ostatnie pieniądze na lekarstwa, nie wysypiał 
się. Nie chciałam, żebyś musial macać z Paryża, bo z twoją żoną jest źle. 
Wpadłam w histerię i chyba krzyczałam, żeby mnie puścili i udało mi się 

pójść parę kroków. Doszłam, kochanie , naprawdę prawic doszłam do domu, 
ale w głowie mi się zakręciło, może to mroźne powietrze tak na mnie 
zadziałało i musiałam usiąść na przystanku tramwajowym. Jakiś mężczyz.na 

przykrył mnie płaszczem, chociaż było mi gorąco ... Modliłam się, żeby ci się 
nic nie stało w Paryżu , żebyś nie wpadł pod tramwaj, bo ty zawsze jesteś taki 
zamyślony, patrzysz przed siebie i nic nie widzisz. Miałam wyrzuty 
sumienia, że przeze mnie ani kochać się nie możemy, ani do pracy nie mogę 
iść , ani na wernisaż ... ani dzieci nie możemy mieć. Jakie ty masz ze mną 
życie? Współczuli ci, wiem, wiem, nie chcesz o tym mówić, ale gdzie nie 
poszliśmy ... to żałowali cię, a ty taki dzielny byłeś i mówiłeś, że to nic, że 
sobie radzimy i na pewno niedługo będę zdrowa. I tak siedziałam na tym 
przystanku tramwajowym, i nagle cię zobaczyłam' W parku w Carlsruhe 
w lecie ... i we włosy mi wkładałeś konwalie . . . dzwoneczki były pk śnieg 
białe ... i dzwoniły mi w uszach dzyń, dzyń. 

VII. 

BRETON 
To jest świetne' Panie Bellmer, cały Paryż pan rzucił na kolana' Na okładce 
mojego pisma będzie pana lalka ... Nie wiedziałem że pod Bramą Brandenburską 
można takie lalki znaleźć. Jak dost::ilem te zdjęcia , to w nocy miałem sen, że ta 
lalka dobiera się do mnie' Co pan zrobił z moim snem' Sutek się przyc iska 
i w pępku widać żołnierza, kwiatek.. O takim seksie marzą nastolatki? Pan 
patrzy spode łba jak wilk. Będziemy pić i chodzić po Paryżu do rana. Tego nam 
trzeba było, górnik-a1tysta! Ożywcza krew węglowa! 

NORA 
Mogę na chwilę porwać? Dobry szampan... Coś panu powiem.. lubię 

jeździć bez majtek na rowerze . Pan mi zrobi fotografię ') Chcę być 

uwieczniona. Moja pupa bez majtek chce być uwieczniona, rozumie pan'1 
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BATAILLE 
Panie Bellmer, niech pan sobie wyobrazi . Sewilla, gorąco , tylko chce się pić 
wodę i kochać . Dz iewczyna wchodzi do katedry. Chłód . Oddycha pełną 
piersią. Widzi księdza w konfesjonale. Podchodzi . Klęka . Nie spowiadała się 
od dz,iecka. Wyznaj e grzech: kochała się z mężczyzną dzisiaj w nocy. Nie, 
nie z mężem. Popros iła , żeby sikał na nią. Nagle w trakcie spowiedzi 
zdejmuje maJtki. Zaczyna się masturbować. Ksiądz jes t purpurowy. Ona 
wpada do konfesjonału. Zdejmuje mu sutannę. Dobiera się do niego. 
W peh1ym namiętności momencie wkłada mu pończochy do ust i dusi. Wyciąga 
mu oko i wsadza w owłosiony swój srom. Zrobi mi pan do tego ilustracje? 

NORA 
Mogłabym s ię z panem spotkać jutro w Lasku Bułol'1skim prLy stawie. Będę na 
rowerze. Zawsze tam j eżdżę. Ubiorę pończochy czarne i pantofelki jak pańska 
lalka, dobrze? Niech się pan nie boi, nie uwiodę pana, ja to robię dla sztuki. 
Interesują mnie tylko granice, które mogę przekroczyć ... inaczej s ię nudzę. 

BELLMER 
Dostałem telegram ... 

BRETON 
Najprostszy akt suneałistyczny to wyjść na ulicę z rewolwerami i strzelać 
w tłum na chybił trafił. Kto nie miał chociaż Jeden raz w życiu ochoty 
skończyć w ten sposób z drobnym sys temem zbydlęcenia i prawomocnego 
skretynienia, ten ma wyznaczone miejsce w tym tłumie z brzuchem na 
poziomie lufy. Jest pan moim synem' Pan to zrealizował' 

BELLMER 
Muszę jechać do Berlina. 

BRETON 
Do Berlina? Po co? Dzisiaj jest pana dzień' Niech Paryż pana pozna. Trzeba 
łapać okazję' Drugi dzień może się taki nie powtórzyć. Musztardę na głowę 
wyleję sobie na konferencji prasowej, żeby mieli o czym pisać pismaki! 

NORA 
Piszę wiersze krwią, wie pan, z mojej menstruacji. Piszę sobą, nie oddzielam 
tego co jest mną od tego, co piszę. Chcę, żeby to była jedność. Tylko piszę 
wtedy, kiedy mam okres. Jestem wtedy w dziwnym stanie. I zapisuję to. 
Chciałby pan zobaczyć? 
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BELLMER 
Muszę do Berlina. 

BATAILLE 
Mój ojciec lubił dziwki, o wiele bardziej niż moją matkę, niż zwykłe kobiety. 
Mówił: „Dziwka to prawdziwa matka boska!" Miał syfilis. Jak się urodziłem, 
już nic widział. Sikał pod siebie. On mówił: podstaw mi nocnik, a ja 
brzydz ił em się. Chowałem się przed nim do szafy i on robił pod siebie. 

BELLMER 
Dostałem telegram z Berlina . 

BRETON 
No ... tak rozumiem ... ale jest promocja. wydawnictwo, dziennikarze' Nie 
może pan tak wyjechać' Pan jest artystą' Pan jest kimś' Jutro ... rano, ale nie 
teraz, nie w tej chwili' 

BATAILLE 
Pójdziemy na dziwki. Jak uciekłem z klasztoru, od razu trafiłem do burdelu. 
Tylko tam się czuję sobą ... Ale co się z panem dzieje'' 

BELLMER 
Powinienem przy niej być ... 

BRETON 
Przy kim'1 Pan jest jakiś nieprzytomny. Nikt się nad panem nie będzie 

litował. Trzeba iść po sławę. Raz się żyje. Taka okazja może się drugi raz nie 
powtórzyć. Paul Eluard obiecal, że wiersze napisze do pańskich lalek. 

BELLMER 
A nie tu siedzieć ... 

BATAILLE 
Człowiek jest tylko zbiorem mniej łub bardziej znaczących przyzwyczajeń, 
które ludzie mu narzucają. Niech pan zapomni o wszystkim, co pana wiąże 
ze z ludźmi, wtedy będzie pan naprawdę tworzył! Jak Markiz de Sade' 

NORA 
Co on ma w ręce? 
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BELLMER 
Chusteczkę podać ... 

NORA 
Może coś narysował? 

BRETON 
A jak ma atak epilepsji? Moglibyśmy to wykorzystać. Każda twórczość rodzi 
się z dotknięcia nieświadomego, chorego ... 

BATAILLE 
To chyba telegram. 

NORA 
Z Berlina. 

BELLMER 
Muszę jechać do Berlina 1 

BRETON 
Niech pan puści. 

NORA 
Podarło się ... „Margarita zmarła ... " Dalej nie widać co jest napisane. 

BRETON 
To żona. 

NORA 
To już jest wolny. 

BAT AULE 
To on miał żonę? Przecież ta kuzynka, Urszula ... ta co przywiozła te zdjęcia 
lalki. „ mówiła, że w niej się kochał. 

BELLMER 
Kto powiesił ten krzyż na ścianie?! Zdejmijcie ten krzyż' 
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VIII. 

MATKA 
To j es t pudło z twoimi zabawkami. Ojciec chciał je wyrzuc ić , :ile schowa łam 

je w piwnicy. Otwórz . 

BELLMER 
Pióropusz 1 Kośc iotrup. Ks i ążki ... n10_1 e rys unki. M ag icz na kula. Moje 
pien sze zdjęc ie z tobą 

MATKA 
Ojciec. 

BELLMER 
Nie mów mi o nim. Zrobić ci herbatę'J Mam małe mieszkanko. ale zostaniesz 
u mnie na noc. Pamiętasz , Jak aniołki na choinkę razem robiliśmy z ciasta'> 

MATKA 
Ojciec nie mówi.„ P isze tylko na kartce.„ Miał wylew. Nie wiem, co dalej 
będz ie . Dostał emeryturę ... jakoś sobie radzę, ale to ni e to, co kiedyś .. o, ale 
na_1ważniej sze, że przy_1dziesz na wigilię do nas ... 

BELLMER 
Jak to do was'> 

MATKA 
Przeprowadzamy się do Berlina, bo tam na granicy z Polską ciągle jakieś 
niepokoje„. coś się dzieje. Bo_1c,; s ię 1 zabieram 0_1ca tuta_1 „. Może hl mu nikt 
nie będzie wypominał, że jest Żydem. Ktoś na niego doniósł, że jest Żydem.. 
Musiał j eździć sprawdzać w księgach kościelnych. Nigdy nie mieliśmy 

przodków za Zydów. Chodził na gestapo i th1maczył się. Dokumenty 
pokazywa ł, ale nie to go całkiem złamało ... pode_1rze wali go, że fałszuje 

papiery. „Dyrektor 1 Załatwił sobie'" Tak mu powiedział jeden gówniarz„. 
A przecież on całe życie za Niemcy walczył, a tu jeden donos mu życie 

zniszczył... Złamał s ię ... Schudł. Siedział przed rosołem i nie mszał się. 

OJCIEC 
Do kościoła! Jest już szósta trzydzieści I O siódmej msza 1 Niedziela jest dla 
Boga, a nie dla wylegiwania się w wyrze 1 
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BELLMER 
W niedzielę zawsze musiał być rosół. Raz, pamiętam, zrobiłaś grzybową, 
bo byliśmy w lesie i mnóstwo zebraliśmy grzybów. Ojciec wyrzucił wazę 
przez okno i kazał ci zrobić rosół. Pamiętam, jak krzyczał: „W tym domu 
w niedzielę zawsze jest rosół'" 

MATKA 
Wiem, było jak było, ale musisz zapomnieć. 

OJCIEC 
Zdj ęcia robi?' To ma być zajęcie dla mężczyzny' Niech lepiej filety patroszy' 

BELLMER 
Straszył mnie, że mi palce połamie, jak dalej będę rysował . 

MATKA 
Muszę go tu przywieźć, do kliniki, może coś pomogą ... Zawsze miałeś swoje 
sprawy. On mi tylko został. Wiesz. że płacze. Nie wierzysz? Naprawdę 
płacze, pk coś mówię o tobie.. ani listu, ani telefonu ... nic przez dziesięć 
lat.. Ani razu do niego się nie odezwałeś. Musiałam kłamać, że go 
pozdrawiasz, ale wykrył i przeczytał, że w żadnym z listów od ciebie nie było 
ani słowa o nim, ani że pozdrawiasz, ani że pytasz o zdrowie , nic .. 

OJCIEC 
Niemcy chłopcze to szlachetna rasa, rozumiesz ... Reszta to niewolnicy, 
trzeba bata! Trzeba im bata 1 Niedługo poczują nasz bat! Będą chodzić jak 
w zegarku' Nauczą się, co to jest praca' Lepsi ... są lepsi i gorsi! Katowice 
odzyskamy! 

BELLMER 
Muszę ci coś powiedzieć. To ja napisałem na ojca donos. że jest Żydem. Nie 
mogłem znieść tego, że mam ojca faszystę ... 

MATKA 
Kłamiesz . .. Wiem, że kłamiesz. Jesteś za dobry, za uczciwy. Nie chcę tego 
słuchać. Jadę ... najbliższym pociągiem. Wyjeżdżam po ojca. Nie chcę tego 
słuchać i nie mów tak więcej . .. Mieszkanie sprzedaliśmy. Będziemy 

mieszkać w Berlinie ... niedaleko ciebie. Może nas odwiedzisz? Ojcu tak by 
się dobrze zrobiło ... Dbaj o siebie. Tu roztopy... a u nas już wiosna 
w Carlsruhe. Przyjdź na wigilię. Na święta ludzie się godzą. Przyjdziesz? 
Powiedz, że przyjdziesz. Proszę cię. 
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BELLMER 
Nie. 

MATKA 

Zawsze muszę liczyć na siebie. Ty mi też nie pomożesz .. 

BELLMER 
Przytul się. 

MATKA 
Przyjdziesz? 

BELLMER 

Wyjeżdżam ... nie mogę żyć w kraju , gdzie codziennie mówi sii,: o zabijaniu 
łudzi jak o zarzynaniu świń ... do Paryża. 

IX. 

ERNST 
Przyjacielu nie jest dobrze. 

BELLMER 
Max Ernst się boi' 

ERNST 

Zrobiłem seans spirytualistyczny. Wyszło, że będą tu jutro. 

BELLMER 

I co ci duchy powiedziały? Talerze latały w powietrzu? 

ERNST 
Pakuj się. 

BELLMER 
Jesteś wielkim artystą. Nic ci nie zrobią. 

ERNST 

Jeszcze to. Pakuj. Rysunki ważniejsze niż ciuchy. 
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BRETON 
Wyobraźnia mnie podnieca ... Widzę lalkę, która mnie rozbiera i siebie, 
i dobiera się do mnie .. 

BELLMER 
ie bój się, nic ci nie zrobią. Duchy cię będą strzegły. 

GROSZ 
Chciałbym kupić karabin, wiesz, i pozabijać ich wszystkich. 

ERNST 
A ja myślę, że artyści właśnie to najwięksi tchórze na świecie. Ich dusze to 
membrana, która odbija najmniejszy szmer. .. Właściwie ciągle podłączeni 
jesteśmy do prądu. 

BELLMER 
Ale myśmy uciekli z Niemiec, bo nie chcieliśmy nic mieć wspólnego z Hitlerem' 

GROSZ 
Uciekłem ... ubiegłem ich. Wpadli do mojego mieszkania i wyrzucili psa 
mojego przez okno ze złości, bo nmie nie znaleźli. A wiesz jak się nazywał 
ten pies'1 Adolf... rozumiesz'/ Chodziłem z nim po ulicy i jak uciekał, 

krzyczałem za nim: Adolf, do nogi. 

ERNST 
Nic uciekniemy od tego, że jesteśmy Niemcami. Nie uda nam się nigdy tego 
zmazać. Wiesz o czym mówię... Nie udawaj, bo wiesz, że jak była 

olimpiada, to jak przegrywali Niemcy w piłkę nikt nas nie żałował. Od tego 
nie uciekniemy. Nie uciekniemy od tego, że jesteśmy Niemcami. Myśmy 
napadli na Polskę i puszczamy z dymem Żydów. 

BELLMER 
Coś ci powiem. .. Nie jestem Niemcem. Jestem Ślązakiem' Zapamiętaj to sobie 
raz na zawsze. A wiesz co to znaczy'' Że się nie dam, nikt mnie nie złamie. 
Wypiłem z mlekiem matki, że trzeba walczyć' Patrz wyciągam paszport 
i rzucam w błoto . Nie jestem Niemcem' Węgiel mam w phicach1 I śląskie piwo 
we krwi. Byłeś kiedyś pod ziemią i kopałeś węgiel? Trzeba drążyć, rozumiesz? 
Iść ciągle do przodu' Nie dać się. Kopać. I zapomnieć o strachu, że na łeb ci 
spadnie strop. I teraz też się nie boję, że faszyści zajęli Francję . 
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BATAILLE 

Zaglądnij pod swój naskórek. Masz skalpel. Tnij .. . Nie bój się' Ha, ha' Boisz 
się! A ja nie! Proszę' Tnę i widzę, jak dziewczyna kocha się z księdzem i go 
zabija w imię prawdy' 

ERNST 
Słyszysz? Musimy uciekać. Nie ma czasu' 

GROSZ 

Słyszałeś? Papież te ż za Hitlerem' Pamiętaj ... to nie przelewki. 

BELLMER 
Nigdzie nie pójdę! 

GROSZ 

Sprzedałem się w Ameryce. Umieć się sprzedać.. tego też się musisz 
nauczyć. 

BELLMER 

Podoba mi się w tej cegielni. Podoba mi się, że jesteśmy internowani. 

ERNST 

Zamknij się' Jeszcze wypijemy razem ... Jeszcze się spotkamy i porysujemy. 
Seans ci zrobię i wyszło, że przeżyjesz. Tutaj masz adres na południu Francji. 
Tam są ludzie, którzy się tobą zajmą. 

BELLMER 
Nie lubię ludzi, którym muszę być wdzięczny. 

X. 

CE LINE 
Co to jest? 

OJCIEC 

Do kopalni' Zbieraj się' Już piąta' Trzeba było po nocy nie siedz ieć' 

BELLMER 
To jest moja praca. 
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CELINE 
Praca? Kpisz sobie ze mnie? Rysujesz nagie dziewczynki... Co tu 
narysowałe ś? Vaginy ... i tyłki nastolatek, to ci chodz i po głowie? Podobają 
ci się małe dziewczynki? Chciałbyś z nimi to robić? Marzą ci się orgie 
z nastolatkami? Tu jest na tym rysunku kilka dziewczynek w jednej ... odbyty 
i pochwy, penis ... O to ci chodzi?! 

BELLMER 
Dzieci obudzisz. 

CE LINE 
Urodziłam córki pedofilowi' Tylko dlatego chciałeś mieć ze mną dzieci, żeby 
je molestować? Boże, co ja zrobiłam ... Może już się do nich dobierałeś, 
zboczeńcu' Pójdę z nimi do lekarza. Niech je przebada. Mój Boże! A jak im 
coś zrobiłeś, to tymi rękami cię zaduszę' Ty świnio! 

FASZYSTA 
Takimpk ty wycinamy jądra i zawieszamy na Reichstagu' 

BELLMER 
Zwariowałaś? 

CE LINE 
Zniszczę cię, rozumiesz? Wydam cię ... doniosę, że jesteś Żydem i pójdziesz 
do gazu. To nasze małżeństwo było tylko po to, żeby ratować twoje zboczone 
obrazki. Te opowieści o rzucaniu paszportu niemieckiego do rynsztoka. Praca 
w cegielni! Takich jak ty powinni od razu pod ścianę i rozstrzelać. Szkoda, że 
tego nic zrobili. Nie zrobiłabym tego błędu i nie wyszłabym za zboczeńca! 
Zakoćhalam się ... zlitowałam nad Niemcem, który nie chciał być Niemcem. 
Te wspólne spacery po parku. Zakopywaliśmy się w liściach ... i całowaliśmy 
się„. jak mogłeś mi to zrobić?! 

BELL MER 
To są ilustracje do książki„. Bataille'a ,,Historia oka". To jest moja praca ... 

CE LINE 
Nie chcę cię słuchać. Nie będę słuchać twoich wyjaśnień. Widzę to 
i wystarczy mi, żeby mieć o tobie zdanie. Jak mogłam być taka głupia. 

Wynoś się z tego domu. Nie chcę cię znać. Masz pół godziny na spakowanie 
się. Potem wzywam gestapo ... Nie dotykaj mnie! 
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OJCIEC 

Co to jest? Rysunki'1 To nie są rysunki! To jest gówno' Gówno' A ty jesteś 
darmozjadem' 

FASZYSTA 
Żona bardzo się zdziwiła jak jej powiedziałem... że pan kopuluje 
z nastolatką. Całą czerwona się zrobiła i zaczęła pluć krwią. Kazałem jej 
porozmawiać z panem, jak pan wróci od tych degeneratów z Paryża ... nie 
zdążyła. Przez ciebie' 

BELLMER 
Oddaj mi rysunki. 

CE LINE 
Masz to' Świerzbią mnie ręce, jak to trzymam. Zabronię c1 kontaktować się 
z moimi córkami. Na pewno wygram w sądzie. opowiem, co jest na 
rysunkach. 7'.boc:wnym mężu.. I dziewczynkom, Jak dorosną, opowiem 
jakiego mialy 0_1ca, żeby przypadkiem nie kontaktowały się z. tobą, bo ich 
jeszcze wykorzystasz seksualnie. I teraz najważniej sze , wiesz co dz isiaj 
zrobiłam? 

BELLMER 
Doniosłaś, że jestem Żydem' 

CE LINE 
Coś ci powiem ... jednak Bóg czuwa nade mną. Dzisiaj byłam w parku 
z dziewczynkami. Zamknęlam oczy i wyobraziłam sobie, że cię nigdy nie 
znałam. Powiedziałam sobie, że jak otworzę to zakocham s ię w pierwszym 
mężczyźnie, którego zobaczę. I co'> Miałam szczęście, bo okazało się, że to 
mój kolega ze szkoły. Wiesz o co go poprosiłam'1 Żebyśmy s ię całowali. 

FASZYSTA 
Idz ie nowa siła „. piękna „. z wiei kimi cyckami. „ Germania' 

BELLMER 
To dla dziewczynek ... 

CELINA 
Zdjęcia? Ludzie 111e mają co jeść, a ty wydaj esz na klisze' Nigdy ich nie 
zobaczysz! 
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OJCIEC 
Masz zjeść cały rosół' 

BELL MER 
Zamknij się w ko11cu 1 Nie zabronisz mi się kontaktować z moimi dziećmi 1 

CELINA 
Zobaczymy' Ty niemiecka świnio' Pedofilu' Zbliż się na krok do moich 
dz iewczynek, a wytnę ci jap i rzucę psom na pożarcie. 

XI. 

KURATOR 
Kolejny skandal' Znovm 1 Załamię się' Nie rozumiesz, że nie dam rady' Nie 
proś nmic 1 To ni e to .. . L.c nie mam siły, ale mam rodzinę, rozumiesz? Dzieci 
i żonę . Muszę zarabiać , a nie u żerać się z urzędnikami ... Musisz sobie sam 
poradz ić . Ja wiem, że ty jesteś ... nowe drogi wytyczasz, ale wiesz ... ja muszę 

z czegoś żyć. Wiesz ile mnie to kosztowało, żeby wszystkie twoje prace do 
Londynu przewieźć' 1 Jeszcze .. bankiet czeka. I co ja mam 7 tym zrobić, z tymi 
kanapkami'' Nie rozumieją cię' ' Tak, to chcesz mi powiedzieć') Wiem, wiem ... 
ale j edno ma się życ ie. Musisz sam sobie radzić. Lubię, naprawdę lubię twoje 
rysunki. ale wiesz, ci ludz ie w urzędzie .... Szkoda, że nie wicb.ialeś ich min. 
Jak zobaczyli twoje rysunki, rzeźby, fotografie.. . Ta dyrektorka nawet 
powiedz iała, że to gorsze od pornografii. Tłumaczyłem jej, że ty jesteś 

głębokim artystą. Wiem, ż.e to takie głupie słowo .. . Głęboki, ale powiedz .. 
czy tak nie j est'1 Zresztą nie wiem czemu się tłumaczę . Nie dam rady, Hans. 
Więcej nie dam rady. Ja cię rozumiem, ale urzędnicy nic ... Trzeba walczyć. 

NORA 
Nie mam też stanika. 

BELLMER 
To nic. Nic zależy mi. Trudno. 

NORA 
Ogo liłam się cała ... Wczoraj kąpałam się w mleku .. . i goliłam ... 

KURATOR 
Ale ty nie masz z czego żyć' Rysunkami się nie najesz. Przesta1'1 mi takie 
rzeczy opowiadać! Trzeba coś zrobić' Wziąć się w garść. Może trzeba 
poczekać? Dobrze, dobrze' Poczekam' Poczekam' 
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URSZULA 
Uczeszesz mnie'! 

BELLMER 
Nie przejmuj się , poradzę sobie. 

KURATOR 
Przestań się nade mną litować' Myś lisz, że nie wiem, co o mnie myślisz? Że 
się nie poznałem na prawdziwej sztuce, tak? Nieprawda' Cenię c ię' Bardzo 
cię cenię' Ta kreska ... wiesz, tak rysować„. to nie byle kto umie . To mi się 
podoba. 

NORA 
Widziałam tę lalkę. Całą noc robiłeś'1 Lubię jak pracujesz, masz wtedy takie 
błędne oczy jakbyś leciał. . . jakby cię nie było ... Hans ... zrób ze mnie lalkę I 

BELLMER 
Usiądź nie chodź tak. 

URSZULA 
Mam kręcone włosy i możesz je czesać cały dzień , i tak ich nie rozczeszesz. 

KURATOR 
No dobrze! Przestań mi na sumienie wjeżdżać. Dobrze' Spróbuję jeszcze raz. 
Ale ostatni' Naprawdę ostatni raz ... Wiem, wiem' T ylko teraz mi narysujesz 
Chrystusa! Tak, tak „. muszę mieć jakąś podpórkę! I pójdę do tych, kurwa, 
obrońców moralności i im pokażę ... 

NORA 
Chciałabym się wykąpać. Cała we krwi Jestem ... umazana ... 

BELLMER 
Masz papierosa? Jednego' Chrystusa?' 

KURATOR 
Nie śmiej się. Wiem, ż.e jestem niewierzący , ale chodzi tylko o rysunek ... 
resztą ja się zajmę. Chrystusa' Tak 1 To ich przekona. Życie przez ciebie 
zmarnuję' 
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NORA 
Lalka jest taka j ak ja'! To prawda') Powiedz, że to prawda. Chcesz, żebym s ię 
rozebrała dla ciebie w Lasku Bulońskim? Mam apara t... zobacz ... 
Narysowałam na brzuchu: Hans liebst mir - to po niemiecku„. Nie mam 
włosów ... niżej ... chcesz sprawdzić? 

BELLMER 
Narysuję Chrystusa jako motyla. 

KURATOR 
Rodzinę mam, dziec i. Nie wolno ci palić' Ty jesz te papierosy, a nie palisz ! 
Muszę mieć c ię żywego zanim z. bankrutuj i,:' Ta twoja teoria ... jak może ciało 

myśleć... Nic nie rozumiem. Wiesz, tak trudno mi tym urzędnikom 

tłumaczyć, że ty jesteś wrażliwym artystą, że wiesz co robisz . .. Ile muszę się 

nagadać „. Żona dzisiaj przy śniadaniu pyta, czy nie zwariowałem. A ja 
mówię, że zwariowałem, ale już niedh1go coś zarobię i kupii;: córce perkusję. 
Ona lub i jazz i chce być perkus istką jazzową ... Cze ka już od roku a j a 
mówię: „Kochanie , jak zrobię wernisaż pewnemu Szkopowi." Tyle dla ciebie 
robię .. . czy ty nigdy nie mówisz: „Dziękuję"? 

BELLMER 
Nie . 

XI. 

DORIANA 
Będę stała . 

BELLMER 
Może herbaty? 

DORIANA 
Dziękuję. 

BELLMER 
Nie? To może herbatniki? 

DORIANA 
Nie jem słodyczy. 
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BELLMER 
Tak jak ja. 

DORIANA 
Nie chciałam przeszkadzać. 

BELLMER 
Nie przeszkadzasz . 

DORIANA 
Tak. 

BELLMER 
Trochę tu głośno od ulicy. 

CELINA 
Nie rób jej nic złego' 

BELLMER 
Tramwaje pod oknem przejeżdżają Nie można w południe otworzyć okna. 

DORIANA 
Całkiem inaczej sobie pana, ciebie wyobrażałam. 

BELLMER 
Jak? 

DORIANA 
Już nie wiem. 

BELLMER 
Pamiętam, że śmiałaś s i ę do mnie, jak pokazywałem ci język. 

DORIANA 
Nie pamiętam. 

BELLMER 
Bo miałaś dwa latka. 

DORIANA 
To jest pana pracownia? 
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BELLMER 
Pracownia , mieszkanie, kuchnia, sypialnia. Cale życie ... 

CELINA 
Jak mnie pierwszy raz pocałowałeś czułam jad ... bałam sir,:, że mnie ukąsiłeś 
w język. Wtedy sobie powiedziałam ... że to coś złego. Zły znak. Dlaczego 
nic posłuchałam swojej intuicji? I Głupia byłam' 

DORIANA 
Mama mówiła, że mam bałagan w pokoju ... po panu. Że skarpetek nigdy 
takich samych pan nie nosił. .. 

BELLMER 
Miałeś . \1ów mi na ty . 

DORIANA 
Nie mog ła tego znieść. I nie umiał pan ... nie umiałeś naprawić kranu jak się 
zepsuł ... 

BELLMER 
Dwadzieśc ia dwa lata. 

DORIANA 
Na pewno chce pan, chcesz , przepraszam ... trudno mi s ię przestawić ... 
Chcesz zapytać, po co przyj ce ha lam? 

BELLMER 
Przypadek przez potwierdzenie .. Cieszę się, że jesteś. 

DORIANA 
Chciałam cię zobaczyć. 

BELLMER 
I co? Tak sobie mnie wyobrażałaś' 1 

DORIANA 
Nic, myślałam, 7.c masz długie wlosy. Jesteś nieogolony. Leżysz pijany pod 
łóżkiem i bełkoczesz. Mam dla c iebie .. coś. 

BELLMER 
Co') 
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DORIANA 
Od ósmego roku życia robiłam dla ciebie laurkę na dzień ojca. Mama ... to 
znaczy mój tato ... mam Ojczyma, dla niego też robiłam , ale te rysunki przez 
te wszystkie lata dla ciebie robiłam.. chowałam dla ciebie i przysięgłam 
sobie , że pewnego dnia ci wszystkie przywiozt;:. 

CELINA 
Chcesz się na nią rzucić? Zboczeńcu'?' Powiedz to' 

BELLMER 
Twoje rączki? 

DORIANA 
Odrysov.rywalamje. A tu stopy ... Łokieć ... Kolano ... A tu jest twój rysunek. 
Wycięłam go z książki w bibliotece. Nikt nie widział... Z pól ki dla 
dorosłych. 

BELLMER 
„Dla taty z Paryża". Wiesz ... nie odzywałem się, bo ... 

DORIANA 
Tak, tak. 

CELINA 
Ułożyłam sobie życie. Na szczęście z porządnym człowiekiem. Mamy auto , 
dom z tarasem na południe i koguta na kominie ... 

BELLMER 
Jest tysiąc powodów, które cię nie przekonają ... dlaczego nie przyjechałem, 
nie napisałem ... nie zadzwoniłem. .. Stchórzyłem ... 

DORIANA 
Pierwszy raz jestem w Paryżu. 

BELLMER 
Możesz spać u mnie. 

DORIANA 
Nie, nie. Śpimy w hotelu. Jestem z moim chłopakiem. To nasze wakacje. 
Czeka na mnie w kawiarni naprzeciwko. Już pójdę. 
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BELLMER 
Córeczko ... 

DORIANA 
Nie mów tak do mnie' Nie zasługujesz na to, żeby tak do mnie mówić! 

Dwadzieścia dwa lata' Rozumiesz'l 1 Przez ćwierć wieku nie odezwałeś się ani razu 
i teraz nazywasz mnie „córką"? Nie! Chciałam tylko spojrzeć ci w oczy. Ale nie 
widzę w nich nic ... Zimne oczy. Tak mama mówiła. „Twój ojciec miał zimne 
oczy." Ani listu, ani prezentu pod choinkę. Zabraniam ci tak do mnie mówić! 

CELINA 
Krzykiem można wiele załatwić. 

BELLMER 
Doriana ... zostawiłaś torebkę! 

DORIANA 
Chusteczki gdzieś tu były. Cała się rozmażę ... 

MARGARITA 
Kiedy nie kaszlę, wtedy możesz mnie całować. 

BEL LM ER 
Przyniosę ci. 

DORIANA 
Gdzie jest lustro? 

BELLMER 
Tam. 

DORIANA 
Prawdziwy bałaganiarz z ciebie. Jak miałam bałagan to mama mi z szafy 
wyrzucała ubrania na środek pokoju. 

CELINA 
Zagłodziłabym cię na śmierć ... 

BELLMER 
A twoja siostra? 

SO 

DORIANA 
Powiedziała, żebym ci przekazała, że nie urodziła się. 

BELLMER 
Trochę jesteś podobna ... 

DORIANA 
No ... Mogę się przytulić? 

BELLMER 
Jak się nie boisz ukłuć. 

DORIANA 
Tato? 

BELLMER 
Tak? 

DORIANA 
Czy dobierałeś się do mnie, jak byłam małą dziewczynką? 

XII. 

BELLMER 
Nie udzielam żadnych wywiadów. Bo wszystko jest w moich 
rysunkach ... rzeźbach, fotografiach. Tak, wiem, że w Nowym Jorku się 
mną zainteresowali. Bardzo się cieszę, ale ja się nigdzie nie wybieram. 
Rozumiem, ale mam prawo do prywatności. Wie pan co ... ale co mnie 
obchodzą wywiady!? Po co mam mówić o tym, co już zrobiłem, to jakiś 
nonsens. Nie, nie jestem Niemcem! Jestem Ślązakiem . .. urodziłem się 
w Katowicach. Tak, tam nie miałem wystawy. Czy chciałbym tam 
pojechać? Nie. Dlaczego? Bo nie chcę sobie psuć tego, co w głowie mi 
zostało. Wspomnień. Jeszcze coś? Nie jestem niegrzeczny, tylko nie lubię 
rozmawiać przez telefon. Co to za cholerne czasy, że się poznaje 
człowieka przez telefon?' W ogóle nie lubię rozmawiać. Niech mi pan 
głowy nie zawraca. Jestem zajęty. Jutro też. Tak, wiem że są problemy' 
z moimi wystawami. To ludzie są niegotowi ... ja im pokazuję, co 
ukrywają. Co mają pod skórą ... Nie jestem żadnym skandalistą' To świat 
jest skandalem' 1 ! Żegnam i proszę do mnie nie dzwonić. Nie ma mnie. 
Umarłem. 
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XIII 

BELLMER 
Prosz(( cię, zejdź z okna' 

UNICA 
Nic. :vluszę zobaczyć w twoich oczach, czy mnie kochasz , czy tylko boisz 
się, żebym nie wyskoczyła przez okno, bo będziesz miał kłopoty. Masz, 
czytaj 1 

BELLMER 
kochamy śmierć 
czerwień niech ciało owinie 
chleb niech się zmieni w cierpienie 
zakończ nędzę , 

topór stanie się życiem my twoja ś mierć 
przędziemy dla ciebie twój cel w ziemi 
dzicy posłańcy 
kochamy śmierć 

UNICA 
Wiesz, że to napisałam w dniu, kiedy cię poznałam... Zjadłeś mnie. 
Rozumiesz? Nawet nie pytałeś czy ci wolno. Po prostu włożyłeś do 
piekarnika i upiekłeś. Nie śmiej się. Położyłeś na talerzu i zacząłeś kroić na 
kawałki i połykałeś, a ja się cieszyłam. Dlaczego? Hans? Dlaczego? 

BELLMER 
Tak, wiem. A teraz proszę zejdź z parapetu. 

NORA 
To twoja największa miłość w życiu stoi teraz w oknie'I Przesadzasz ... 
Kobiety są tylko po to, żeby je wymieniać na inne. 

UNICA 
Kanapki ci zostawiłam, ale nie przyszedleś ... Czekałam w oknie. Patrzyłam 
na ulicę ... Tramwaje przyjeżdżaly , a ja modliłam się, wiem, że nie lubisz jak 
s ię modlę ... przyjdź już do mnie, tak chciałam' Przyj dź! A wiesz jak 
płakałam? O, całą podłogę zmoczyłam od łez.. wydawało mi się, że 

mieszkanie zaleję tym.i moimi łzami. Potem ratowałam zdjęcia, które mi 
robiłeś. I siedziałam na parapecie i oglądałam ... rozbierałeś mnie i wiązałeś 
sznurkiem ... jak pająk ... Pająkiem jesteś ... a ja? Mucha. W Afryce ojciec 
jak chciał mnie ukarać, to straszył mnie pająkami ... 
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MATKA 
Przytul się do mnie, synku. Chciałeś, żebym spała z tobą do dziewiątego roku 
życia ... Ssałeś pierś do czwmtego roku ... Teraz też chciałbyś ... Widzę 
w twoich oczach, że chcesz' 

BELLMER 
Proszę cię zejdź z okna. 

UNICA 

Nie podchodź' Wszystkiego wysłuchasz ... muszę ci powiedzieć, co się ze 
nmą działo w szpitalu. Śniło mi się, że me mogę oddychać, bo mi każesz 
połykać sznurek ... Wiem, że jestem chora, ale sznurka nie połknę. Wczoraj 
mnie wypuścili ... Mam żółte papiery, tak się mówi. Nie pójdę na wojnę' 

MARGARITA 
Kaszlę cały czas. Chcę się wykąpać ... Nie ma tu gdzieś wanny') Cała jestem 
w konfetti z wesela . .. Zrobisz to dla mnie? Olejek w wodzie i pianę. Taką 
kąpiel, jaką zrobiłeś przed wyjazdem do Paryża. 

BELL MER 
Zaziębisz się. 

UNICA 
Lubię jak jesteś ze mną, bo jak cię nie ma, to stoję w oknie i piszę na szybie 
moją powieść . .. o jaśminie i mężczyźnie, który tak mnie kochał, że kupił mi 
miejsce na cmentarzu ... O tobie ... Bo tam będziemy razem leżeć ... Ale 
wyjdź już z tego tramwaju ... Zimno mi w oknie. 

BATAILLE 
Byłem w seminarium, ale nie moglem wytrzymać, wiesz czego'' Nocy ... w nocy 
śniło się, że gwałcę matkę boską' To był jedyny obraz kobiety w klasztorze, 
rozumiesz? Może jakby go nie było nie śniłbym takiego świętokradztwa 
i musiałem przez ten sen rzucić habit. Nawet to, co jest w głowie, jest grzechem. .. 

BELLMER 
Jestem, wróciłem. Unica ... Wiatr wieje ... wypadniesz. Śnieg wpada do 
mieszkania. 

UNICA 
Dzieci ... miałam? 
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BELLMER 
Przecież masz dwójkę dziec i. 

UN ICA 
Miałam dzieci, ale nie wiem gdzie są Może jakieś li sty przyszły od moich 
dzieci? Jak one pięknie malowały ... Bałwanka na oknie z papieru zrobiły ... 
Chłopca i dziewczynkę miałam , ale zniknęły. Czy są listy'11 

BELLMER 
Sprawdzałem w skrzynce - nie ma nic. 

UNICA 
Czerwony krzyż' Nie szukają! Siedzą i piją kawę, pałą papierosy ' A ja tu 
czeka m od 16 lat' Całe życie czekam w Paryżu z tobą. W Berlinie czekałam 
i w Paryżu czekam' Zamordowali sąsiadkę ... hitlerowcy . .. wyrzucili z okna 
z dzieckiem. 

FASZYSTA 
Duch walki i zabijania jest V.'rodzony, rozumiesz? Jak byłem mały paliłem muchy 
nad palnikiem, a teraz palę Żydów, a wiesz jaka jest różnica? Teraz żałuję much. 

BELLMER 
Uważaj ' 

UNICA 
I raz szłam ulicą i spadła kobieta przede mną ... Policzyłam, z szóstego 
pię tra ... Słyszałam krzyk, dobrze, że się odsunęłam , bo spadłaby na nmie. 
„Dzieci mi spalili na popiół' " Tak krzyknęła i rzuciła się' Głowa się 

rozbiła„. krew mi na buty chlusnęła ... I... nie mogłam w tych butach JUZ 

chodzić ... ale chodziłam. Mamje teraz na sobie, żeby nie zapomnieć. 

BELLMER 
Zejdź od okna ... Herbatę zrob ię ... Poczytamy ... Pójdziemy s ię przejść do 
Ogrodu Luksemburskiego. Pamiętasz . . . pk się kasztanami rzucaliśmy? Proszę 
cię, ś nieg wpada do pokoju. Ubiorę krawat ... ten, który mi uszyła ś, dobrze? 

UNICA 
Nie bo mnie zostawisz! Jestem nieszczęśliwa, bo nie mogę być lalką' Nie 
mo~esz mnie wyginać jak chcesz. Ustawiać ... Żyję, niestety ... ale zaraz nie 
będę żyć ... poczekaj ... będę lalką' Dlaczego kazałeś mi się wyprowadzić? 

16 lat razem tutaj, w tym pokoju i nasza miłość. Przeszkadza c1, że 
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zwariowałam, że mam schizofrenię... że czasami muszę zamieszkać 

w szpitalu? Nikogo nie mam oprócz ciebie i to jest okropne, że nie 
pomyślałam wcześniej, żeby kogoś mieć oprócz ciebie! 

BRETON 
Wiesz na czym polega całkowite wyzwolenie ducha? Doszedłem do tego ... 
Na miłości tego, czego w sobie nie akceptujesz, co odsuwasz .. . Na przykład 
idziesz, a chcesz siedzieć ... 

BELLMER 
Proszę ... Un ica ... 

UNICA 
Oto mi chodziło , że b yś mnie pros ił. Chociaż raz ... ty mnie o coś poprosisz . . . 
coś dla mnie zrobisz ... 

KURATOR 
Dostałem dzisiaj te lefon z urzędu! Zgadzają się' Rozumiesz'' Przekonałem 

ich tym Chrystusem' Oni to łyknęli. Powiedzieli , że Chrys tus to lu-ystus , 
a nie gole dupy' 

BELLMER 
Błagam zejdź' 

UNICA 
Mam prośbę do ciebie, wiem, że za chwilę znowu będę miała nawrót 
choroby. Znowu mnie zwiążą i umieszczą u czubków. A ja tego nie 
wytrzymam. Maj ąc j eszcze resztkę tej świadomośc i . .. choć nie w·iem, czy to 
świadomość przeze mnie przemawia czy strach .. . kocham cię i nie kładź 
krzyża na moim grobie . Dwa go łębie, synogarlice .. tak. 

CELINA 
Jak spałeś obejrzałam wszystkie twoje rysunki.. . Posz łam do kuchni, 
wzięłam nóż, w pierwszej chwili chciałam ci poderżnąć ga rdło. Wiesz, 
dlaczego tego nie zrobiłam? Wiesz'1 Nie wiesz ' Bo jakbyś przeżył , to 
zostałb yś sam z dz iewczynkami, a ja bym poszła do \.vi ęzienia . 

BELLMER 
Proszę cię. Nie rób tego' Wytrzymasz, wytrzymam ... Wybacz mi ... byłem 
zmęczony. Przemęczony. Chory po tym udarze słonecznym, jak pojechałem 
z córką. Widzisz, lewą stro nę mam sparaliżowaną ... Nie mógłbym się tobą 
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zająć ... Czekałem na ciebie całe pół roku. Widzisz? Nawet nie odkurzyłem 
i nie zawiesiłem nowych zasłon. 

UNICA 
W Berlinie pu.yszłam na twój wernisaż, żeby cię uwieś ć. Ubrałam się tak jak 
dziewczyny, które lubiłeś rysować: biała bluzeczka, krótka spódniczka, 
poriczoszk.i czerwone, czarne buty. Kokardki we włosach. Podeszłam do ciebie 
i powiedziałam, że chciałabym ci pozować. Pamiętasz co mi odpowiedziałeś? 

BELLMER 
Że musisz pojechać ze mną do Paryża, bo tam mam pracownię. 

UNICA 
Nie. 

BELLMER 
A co? 

UNICA 
Czy lubię zdejmować majtki. 

BELLMER 
Dobrze, a teraz zejdź, bo będziemy mieć kłopoty, jak sąsiedzi doniosą na 
policję. 

DORIANA 
Tato, tato, nie chcę cię obrazić, ale ja s ię nie znam na twojej sztuce, ona mnie 
nie interesuje. Chcę tylko, żebyś wrócił do nas i żebyśmy razem jeździli na 
wakacje i razem spędzali święta ... 

UNICA 
Lubię te małe dziurki w firance ... zawsze wyobrażałam sobie, że chciałabym 
się schować w jednej z tych dziurek ... chciałam mieszkać w takiej malutkiej 
dziurce i przy tobie czasami udawało mi się wejść do tej dziureczki ... 

BELLMER 
Uważaj 1 Zerwie się 1 

UNICA 
Dobry wieczór mój panie, jak pan się miewa? 
Do domu w grobie, bo dzisiaj wieje deszcz. 
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EPILOG 

BELLMER 
Kim ty jesteś? 

BELLMERJAKOCHŁOPIBC 

Hans Bellmer. 

BEL LM ER 
Ten przedziałek i brudne ręce są moje'! 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Nie poznajesz mnie? Czekałem na ciebie tak długo, aż przyjdziesz z moją kulą. 

BELLMER 
Jaką kulą'I 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
"l\i ie udawaj. Gdz ie j est mo_1a kula? 

BELLMER 
Jaka kula? 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Czarodziejska. Szukam jej. Cały czas j ej szukam i ni e mogę znaleźć. Ty ją 
zgubiłeś mi ... Gdzieś tu musisz mieć. W kieszeni'! Poszukaj. 

BELLMER 
N ie mam ... nie pamiętam. 

URSZULA 
Nogi ... Nóżki ... stópki w butach z obcasikiem. .. Muszę się uc zyć geografii, 
ale poczeka geografia... Nie zając ta geografia.. Pamiętasz , jak 
przyjechałam? Jak stanęłam w drzwiach i powiedziałam, że będę mieszkać 
z tobą ... Dwie ... kochasz ... mnie możesz tylko lubić ... _1ak_1estcś odważny ... 
artyści są odważni ... 

BELLMER 
Żona śpi za ścianą. 
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MARGARITA 
Nic śpię. 

URSZULA 
Tyle jeszcze przede mną ... Włoski mam pierwsze ... na nodze ... widzisz ... 
Moj e piersi ... urosły') Będą jeszcze rosły? 

BELLMER 
Tak będą. 

UNICA 
Lalka c oś ci powie ... Nie uda ci się. To nie jest tak jak sobie myślisz ... Nie 
żyj ę . N igdy nie będę żyła ... Za dużo wymagasz ode rrmie. Lubisz, jak się 
męczę i nie mogę się nawet uśmiechnąć. Drgnąć ... oddechu złapać. Nie 
ustaję pi c;; ciu m.inut na własnych nogach. Upadam na twarz. A najgorsze 
w tym wiesz co jest? Nie czuję ... nic nie cz uję. Chc iałabym poczuć ... 
Zostaw rrmie 1 Nic miałeś prawa rrmie fotografować i pokazywać ludziom ... 

BELLMER 
Przytul się. 

OJCIEC 
Biblia rodzinna ... Twój dziadek mi ją przekazał. Teraz tobie ją przekazuję. 
Pocałuj ... 

BELLMER 
Nie. 

OJCIEC 
Całuj nie gadaj 1 

BELLMER 
Tato, nie bij rrmie' 

OJCIEC 
Dziesięć przykazań! 

BELLMER 
Mamo' 
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GROSZ 
Nie widziałeś gdz i e ś księdza, co strzela z ambony do ateistów? Od razu rrmie 
trafi 1 Odkryje rrmie. Jak go zobaczysz, krzycz, żebym zdążył uciec do 
Ameryki. 

FASZYSTA 
Nie uciekniesz nam. Pokonali nas, ale nic zabili, rozum.iesz 'I 7awsze b ę dz i e sz 

Niemcem 1 Co mamy odkładać na jutro, dzisiaj zrobimy. 

BELLMER 
Jak pan wszcdJ? 

FASZYSTA 
Czy pan leczy si ę z kompleksów? 

BELLMER 
Płacę podatki. 

FASZYSTA 
Żona będzie pana odwiedzać w więzie niu za wykorzystywanie nastoletnich 
dz iewczynek .. 

BELLMER 
Zaraz, zaraz .. ja pana gdzieś widziałem. 

NORA 
Chciałabym się rozebrać do ko11ca, ale nie mam nic więcej' Nic' Zobacz ' Nic 
nie mam więcej ... Co mam zrobić 1 Chcę się rozebrać do ko1'lca. Nie mogę. 
Czuję się ciągle ubrana ... nie mogę się z tych wszystkich rzeczy wydobyć . 

Z szafy pełnej ubra1'l. ie mogę wydobyć głosu. Uduszę się od ubrań. Moja 
wolno ść, mop nagie piersi' Rozbierz 11111ie 1 

MATKA 
Kupiłam ci lalkę! Masz, pobaw się' Tu jest w skrzyni ... Widzisz'1 Tylko nic 
nie mów tacie ... Jeszcze ten pióropusz ... No i aparat. Cały rok składałam ... 
Szm.inek sobie nie kupowałam, żebyś miał. .. zdjęcia robił. .. Bo ty będziesz 
artystą! Takie masz oczy jak oceany' 

BELLMER 
Mamo dlaczego płaczesz? 
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MATKA 
Ojciec' 

BELLMER 
Co ojciec'> 

MATKA 
Zasnął. Nic mogę go obudz ić, już dwadzieścia lat śpi. Gasi mi znicze na 
cmentarzu. Rachunków nie zaplacił. Muszę chodzić do urzędów i płacić ... 
a ja nigdy, rozumiesz, nigdzie nie chodziłam. Wszystko on załatwiał. Na 
mojej głowie wszystko zostawił. .. Jak on śpi głęboko' Nigdy tak długo nie 
spał. Zawsze zrywał się, jak tylko mucha prze lecia la ... A teraz.. śpi jak 
zabity. Chcesz zobaczyć go? Chcesz go zobaczyć? fa już nic mogę patrzeć 
tak sama na niego ... Patrz teraz . .. Oczy masz. Dusze masz. 

UNICA 
Śniło mi się, że skaczę z okna. Powiedz, czy skoczyłam? Nie skoczyłam? 
Masz sznurek, żeby mnie przywiązać? Bo mogę skoczyć. 

BELLMER 
Nie mam. Mama była, widział a ś ') Przed chwilą tu była. Miała smutne oczy. 

UNICA 
Dlaczego nie masz sznurka' Musisz mnie związać . 

NORA 
Hans , rozbierz mnie ... rysuj na moim ciele ... chciałabym poczuć ołówek na 
moim ciele, twój ... ołówek .. 

BRETON 
Co pan zrobił z moim snem' 

BELLMER 
Ja? 

BRETON 
Był pan na moim pogrzebie? 

BELLMER 
Byłem. 
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BRETON 
Kto przyszedł? Niech pan mówi ... Na ucho, żeby nikt nie słyszał. 

BELLMER 
N ie pamiętam. 

BRETON 
Ale czy byli, wie pan, wszyscy? 

BELLMER 
Byli ... 

BRETON 
Niech się pan nie wstydzi, że pan z trupem rozmawia. Nie takie rzeczy nam 
podświadomość podsuwa. Wie pan, że zamieniłem s ię w lal kc,: .. . Dziękuję 
panu, że pan był na moim pogrzebie. Jak było? Padało ' 1 

BELLMER 
Słońce było ... pamiętam, że się spociłem. To pan, panie Bataille? Niech się 
pan nie chowa ... to ja. Bellmer. Hans Bellmer. 

BATAILLE 
BoJę się. 

BELLMER 
A czego się pan boi? 

BATAILLE 
Wie pan ... Boję się, że odkryją. 

BELLMER 
Co odkryją? 

BATAILLE 
Że noszę . .. 

BELLMER 
Co? 

BATAILLE 
Krzyżyk. 
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BELLMER 
Ale to śmieszne ... 

BATAILLE 
To nie Jest śmieszne' Bellmer 1 To jest straszne' Bał się pan kiedyś, że pana 
zdema skuj ą? Ja się boję ... 

BELLMER 
Kto? 

BATAILLE 
Prostytutki„. one.„ są„. wszędzie„. One chcą mi zerwać ten krzyżyk. Wie 
pan, co sic;: stało dzisiaj rano? Budzę się w burdelu, jak zwykle w sobotc;: ... 
a tu widzę , że dwie prostytutki mi chcą zerwać krzyżyk ... 

BELLMER 
Ale po co panu taki duży krzyż'7 

BATAILLE 
Wy Niemcy wszystko chcecie zrozumieć! Wszystko jest poci naskórkiem„. 
Panie Bellmer ... nie boi się pan, jak się nagle okaże , że on jest. .. prostytutką' 

BELLMER 
Kto? 

BATAILLE 
Bóg' 

CE LINE 
Swędzisz rrmie' 

BELLMER 
Jak to? 

CE LINE 
Jak tylko o tobie pomyślę, swędzi rrmie... Muszę się ciągle kąpać ... 
Szorować ... Można oszaleć! Jak mogłam być taka głupia, że spałam z tobą! 
Pięćdziesiąt sześć razy ... spałam z tobą ... z Hansem Bellmerem1 
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BELLMER 
Uspokój się! 

CE LINE 
Wystarczyło, żeby myć się i myć„. centymetr po centymetrze„. Chciałam 
wymienić sobie skórę jak sukienkę, ale nikt tego nie robi. 

UNICA 
Dzieci. W,idziałeś gdzieś nasze dziewczynki„. Urodziłam pieski małe„. 

gdzieś tu chodziły. Wyły. Musiałam Je karmić... Ostatnie pieniądze 

wydałam, żeby nas nie pożarły ... Są wszędzie„. 

MARGARITA 
Noszę ze sobą szklanki ... Widzisz, całą torebkę mam szklanek ... Muszę 

pluć cały czas krwią ... pk już wszystko wypluję będz i e s z si ę ze rrmą 
kochał? 

UNICA 
Mam tu nóż ze sobą. 

BELLMER 
Po co? 

UNICA 
Jakbyś rrmie chciał odciąć od siebie ... wtedy wypadnę z okna. Długi, mocny 
sznurek ... 

ERNST 
Buduję ... cały czas buduję ... z jednej cegły ... chcę wznieść katedrę ... noszę 
je ze sobą ... chciałbym zrobić człowieka z ceg ły ... Wypieczemy w piecu 
człowieka w cegły ... Pomóż mi pchać tę taczkę ... z cegłami. Seans zrobię. 
Uwaga... cisza ... Przyszłość widzę... Hans, powiedz mi, czy wierzysz 
w przyszłość? Powiesz mi? Masz mi powiedzieć! Jesteśmy Niemcami! 
Musz~ wiedzieć! 

DORIANA 
Wiem czego chcesz?! Widzę to, jak tak stoję w twoim mieszkaniu przy 
Mouffetard... Chcesz zobaczyć jakie mam majtki... powiedz tato! 
Powiedz... nikomu nie powiem. Mamie nie powiem... Na spowiedzi 
powiem„. że mój ojciec kazał mi majtki zdjąć! Przyznaj się! 
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BEL LM ER 
Nie rób tego' 

DORIANA 

Masz, tego chc iałeś ' Patrz' Patrz' Gap s ię' Oto ci chodziło' Kocham cię tato, 
rozbierz nmie 1 Chcę, żebyś mnie rozbierał. .. Rzuć s ię na 1nnie! Dzisiaj mi się 
śniło, że bierzesz ze 1m1ą śl1 ub ... Że rozwodzisz się z matką, żeby się ze nmą 
ożeni ć. Miałeś szlafrok zami ast garnituru.. Tak jak teraz ... Majtki. Czy 
widziałeś gdzieś moJe majtki? Ukradłeś mi majtki moj e! 

BELLMER 
Córeczko ... ja nic ci nie wziąłem. 

DORIANA 
Idę na policję! Oddaj' 

BELLMER 
Nic nie mam w kieszeniach, zobacz ... 

DORIANA 
Ludzie' Ojciec mi majtki ukradł' Ratunku' Nie ruszę się bez maj tek' 

KURATOR 
Czemu tak drżysz ... Wszys tko dobrze . Poszedłem do nich. 

BELLMER 
Do kogo? 

KURATOR 
Do urzędników. 

BELLMER 
Czego ty chcesz ode mnie? Puść nmie! 

KURATOR 
Sprawdzam, czy też masz ... 

BELLMER 
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KURATOR 
Powiedzieli mi urzędnicy, że mam ... że widać już ... Piersi mi urosły ... 
i wagina ... I włosy do ramion ... Rosną mi . .. Powiedzieli mi, że s ię zaraziłem 
od cieb ie ... od twoich obrazów ... Dali mi zapałki. Widzisz - całe pudełko. 

Wiesz po co? Żeby spalić wszystko ... Mówili, że na moim łokciu widzą 
kobiecy biust, a zamiast twarzy mam tyłek ... i to nie jeden ... Spal, mówią, 
będziesz wolny .. . Ale widzisz, palce mi się zamieniły w nogi ... A oczy 
w odbyt. .. Nie mogę spalić twoich obrazów. Mam prośbę, czy ty możesz 

sam je spa lić? Ratuj mnie ... Nie chciałem z nimi rozmawiać, ale wiesz, oni 
powiedzieli, że jak nie przyjdę , to nie dadzą pozwolenia na twój wernisaż .. . 
I tak wałczyłem o ciebie, że powoli wyrastały mi kobiece części ciała .. . 
Kiedy mówię, czuję, że zamiast języka mam stopę . .. 

BELLMER 
Puść nmie 1 

KURATOR 
Wszystko przez ciebie' Co ty ze mną zrobiłeś' 1 ! Ale wiesz, dobrze mi ... 

UNICA 
Możesz mnie poskładać? Rozłożyłeś mnie! Gdzie jest moja ręka'J Moja noga '? 
Wszystko mi odkręc iłeś ' Gdzie to jest! Bo zwariuję' Nie wiem, jak sobie poradzę 
bez nogi ... ręki .. . Głowa moJa leży na parapecie ... Oddaj mi ją! Gdzie ja pójdę, 
pk ja taka rozłożona jestem' Dlaczego, Hans, dlaczego nmie tak rozłożyłeś' 
A będziesz umiał mnie złożyć? Zapomniałeś ... Przyznaj się ... Mój kochany, 
dobij mnie ... nie chcę tak żyć bez nóg, rąk, głowy ... brzucha ... 

KURATOR 
Proszę ... Honorarium' Wiem, każdy na to czeka' Ale ja się pieniędzmi nie 
ZaJmUJe. 

BRETON 
Ożywcza krew węgłowa' 

BELLMER 
Co robisz? 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Mam taką zabawę. Chodzę po dachu ... w Katowicach i pluj ę ludziom na 
głowy i się chowam .. . ojcu napluję do rosołu ... 
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BELLMER 

Pamiętam. Snią mi się ... codziem1ie ... KatO\-vice. Małe miasteczko nad 
rzeczką . -. Tramwaje jeżdżą po lasach ... i pije s ię piwo pod kasztanami. 
Czuję w nosie„. w ś linie ... dym ... 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Oddaj mj moją czarodziejską kulę. 

BELLMER 
1 1e mam. 

MARGARITA 
Rozwiąż mi oczy I 

URSZULA 
Zrób mi zdjęcie. 

BELLMER 

Nie mam aparatu .. Słabe 1est tu światło .. 

MARGARITA 
Chcę widzieć , co z nją robisz I 

URSZULA 

Za kolano podciągnę sukienkę ... Mam po1'lczoszki . „ Czerwone. „ Tu dobre 
jest światło ... Tak się położę... Tak ci s ię ustawię... żebyś był 
zadowolony ... Lubię , jak patrzysz na mnie, wujku . Takie masz oczy zimne, 
ale za tymi zmmymj oczami, to masz jakąś hutę ... Rób zdjęcie 1 

BELLMER 
Nie mam aparatu. 

URSZULA 

Rób 1 Nie wiedziałam, że taki fajtłapa jesteś! Róbl Błagam rób I Zniknę! Róbl 
Zaraz zniknę 1 

NORA 

Zabierz mnie do Lasku Bu łońskiego . Jest tam dużo miejsca , żeby s ię ukryć ... 
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MATKA 
Zbierałam cały rok. żeby ci kupić aparat. Odkładałam ... Wszystko gubisz ... 

MARGARITA 
Rozwiąż mi oczy1 

BELLMER 
Nie mogę. 

MATKA 
Pamięta sz, że do pier.vszego zdjęcia mnie uczesałeś ... połowę włosów mi 
wyrwałeś ... 

MARGARITA 
Nic nie widzęl 

URSZULA 
Coś ci powiem, chociaż zabrzmi to okrutnie, ale odczytam twoje prawdziwe 
myśli. Lepiej, żeby twoja żona umarła . Nie, me! Wiem, że ty me chcesz się do 
tego przyznać, powiedz ieć na głos, ale jak długo zamierzasz się męczyć'> Po co 
ona ma sit;: męczyć? Bo masz serce'> Może spec1alnie ją wziąłeś sobie za żonę , 

żeby się męczyć? Jes teś facetem, który sam sobie rzuca kłody pod nogi ... 
Chodźmy na balkon. Skul się . Pada deszcz. Dopiero jak zaczął się świt, wtedy 
zauważyliśmy, że nasze ubrania są calkiem mokre ... Rozebrałeś mnie . MiaJeś 

takie delikatne palce. Parruętaszjakje nazwałam? ,,Pędzelki" 

MARGARITA 
Spałeś z nią 1 

URSZULA 
Pędzelek 1 Pędzelek 1 Pędzelek 1 

BELLMER 
Zostaw nmiel 

NORA 
W lasku możemy przeżyć wiele ciekawych przygód. Wejść na drzewo i się 
kochać. . na oczach ludz i możesz mnie wziąć . . . Tylko ktoś mus i robić 
zdjęcia I Zdjęcia 1 Bez zdjęć nie mam zycia 1 
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MARGARITA 
Pójdziesz do piekła' 

BELLMER 

Masz warkoczyki? Pamiętasz, plotłem ci warkoczyki do szkoly? 

URSZULA 

Już więcej mnie nie zobaczysz. Jadę do Paryża. 

BELLMER 

Włosy ci czesałem .. Gdzie jesteś? Nie odchodź' 

URSZULA 

Mnie nie ma' Zostałam w twojej głowie' 

BELLMER 

Jeszcze raz ci zaplotę warkoczyk! Jeszcze raz tylko ... ostatni. 

URSZULA 
Pędzelek' Pędzelek! Pędzelek! 

BELLMER 
Masz papierosa? 

OJCIEC 
Wrócisz na Śląsk! 

BELLMER 

Chciałbym z tobą porozmawiać ... 

OJCIEC 

Za późno' Wystarczy' Teraz trzeba się w końcu brać do roboty' Do kopalni' 
Niemcy czekają' 

MATKA 
Gdzie masz pióropusz? 

OJCIEC 
Miał być rosół' 
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MATKA 
Kochanie... pomyślałam sobie, że zrobię grzybową. Tyle grzybów 
uzbierałam w Carlsruhe ... 

OJCIEC 
Nie ma niedzie li bez rosołu' Czy wiesz, że łamanie zasad Jest gorsze niż 
śmierć? 

MATKA 
Nie krzycz' 

OJCIEC 
Nie płacz ... Delikatna, tak? I teraz wychodz i na to, że ty jesteś delikatna, a ja 
tyran' Bóg patrzy, Bóg widzi, Bóg zabija' 

BELLMER 
Kim pan jest? 

OJCIEC 
Ojca nie poznajesz'?' Ja ci zaraz pokaż(,: 1 

BELLMER 
Tato! Nic szarv mnie' 

OJCIEC 
Tyle lat czekałem, żebyś sii; zmienił. Jak ty żyjesz? Tabletki'1! Nigdy nie 
brałem tabletek 1 żyłem' 

NORA 
Widzisz, co przyniosłam? To mleko ... Wiem, czego chcesz ... Mam usiąść 
tyłkiem w talerzu pełnym mleka? Tak, tak już ... tylko, żeby się nie wylało. 
Zostawię ci to mleko... wiem, że lubisz takie perwersyjne historie. 
Rozpuszczę się w mleku dla ciebie. 

OJCIEC 
A to co? 1 Nie chowaj się za matką' Maminsynek ... tak? 1 Kładź się na 
brzuchu' Znowu z matematyki pała' Ja ci dam rysować. Palce poobcinam' 
I taki z ciebie ma być chłop' Co z ciebie wyrośnie?' Tak, tak, baw się lalkami. 
Lalki' Tylko lalki ci zostały do zabawy ... Żaden z ciebie chłop, baba' Lalki, 
cholera jasna! A mówiłem, że trzeba mu było kupić kilof, żeby kopał ... 
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MATKA 
Moje zdjęcie. Zobacz ... to, które mi zrobiłeś ... Pierwsze twoje zdjęcie ... 
Pogięło się ... Jestem na balkonie i kwiatki podlewam„. i słor1ce za mną jak 
ogier'! .. 

OJCIEC 
Wszystko ma być posprzątane, na swoim miejscu, w porządku ... równo! 
Koszule z koszulkami, spodnie ze spodniami, buty z butami! 

BELLMER 
Nie chcę porządku w moim pokoju' 

MATKA 
Synku jestem z tobą' 

GROSZ 
Rysuj to, co cię podnieca„. Trzymaj mocno ten węgiel! 

BELLMER 
Nic nie umiem„. Zapomniałem„. 

BRETON 
Masz wregiel. „ przywiozłem ci. „ całe pudło! Szukałem cię i znalazłem. Czy 
możesz mi powiedzieć, dlaczego tu jesteś'' Czy coś ci się stało? Widzę 

lokomotywę, która jedzie na ciebie. Dorzuć węgla' Dorzucaj. 

BATAILLE 
Seks zastąpił boga. 

UNICA 
Wszystko dla ciebie zrobire ... tylko nie pozwól mi skoczyć z okna. 

GROSZ 
Dziecko' Odkryj w sobie dziecko! 

OJCIEC 
Chodź do mnie ... Klucz' 

MATKA 
Ale.„ 
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OJCIEC 
Zamknij drzwi na klucz ... 

MATKA 
Nie teraz ... 

OJCIEC 
Jestem twoim mężem ... Należy mi się szacunek ... Rozepnij mi pasek. 

MATKA 
Nie chcę. 

OJCIEC 
Rozepnij „. A teraz chodź już. Nie, nie musisz się rozbierać. Jeszcze 
szczeniaki wejdą. Co ty tu pod łóżkiem robisz?! Skąd ty tu?! Jak ... 

BELLMER 
Szukałem czarodziejskiej kuli ... 

OJCIEC 
Za drzwi! Do swojego pokoju' Gdzie JCSt klucz! Cholerny klucz ... 

DORIANA 
Mówiłam ci, nałóż coś tato na głowę, bo dostaniesz udaru' A ty zawsze 
musisz stawiać na swoim ... 

CELINE 
Wysoki sądzie ... proszę o rozwód z tym człowiekiem, ponieważ on Jest 
zboczony. Nie mogę więcej powiedzieć, bo się wstydzę. To jest kara, że się 
związałam z Niemcem i mam z nim dzieci. Tacy w ogóle powinni być 
wykastrowani. Jestem za jego kastracją' Proszę spojrzeć, te rysunki to nie 
rysunki, to prawda! 

URSZULA 
Będzie mi cię brakować„. 

PIELĘGNIARKA 

Coś się stało? Dlaczego pan na podłodze leży? 

BELLMER 
Przychodzą do mnie. 
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PIELĘGNIARKA 

Wstajemy. Czy pan nmie słyszy? 

BELLMER 
I mówią. 

PIELĘGNIARKA 

Proszę wstać. 

BELLMER 
Patrzą na mnie. 

PIELĘGNIARKA 

Otworzę okno. 

BELLMER 
Nie mogę ich zatrzymać. 

PIELĘGNIARKA 

Gdzie termometr pan posiał? 

BELL MER 
Czego chcecie ode mnie? 

PIELĘGNIARKA 

Do kogo pan mówi? 

BELLMER 

Przyszli i mó~i_ą do_ mnie, wszyscy przyszli ... z Katowic, Berlina i Paryża ... 
krzyczą ... ta sciana jest z plasteliny ... lecę .. . 

PIELĘGNIARKA 

Panie Bellmer' Niech mi pan tego nie robi! Niech pan otworzy oczy' Panie 
Bellmer' Niech pan wstanie! Idę po doktora' Niech pan puści moje włosy' 

BELLMER 

Widziała tu pani kulę ... szklaną ... czarodziejską. 

PIELĘGNIARKA 

Panie Bellmer, niech pan tu spokojnie leży. Biegnę po doktora' 
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MARGARITA 
Pesymista ... musisz wierzyć w siebie. Jak będziesz tak siedział tu, zamknięty 
w czterech ścianach i nikt nie będzie wiedz iał , że coś dobrego zrobiłeś , to 
skąd ma wiedzieć? Kaszlę i widzisz jak dobrze się czuję .. . Weź się w garść' 

GROSZ 
Nie daj s ię kapitalistom, fa szystom i onanistom' Wstari i walcz ! 

URSZULA 
Męczysz się. 

CELTNE 
Dobrze ci' Żałuję tylko straconych lat z tobą. Nawet wojny tak nie żałuję, jak 
ciebie ' 

FASZYSTA 
Niemcy cię potrzebują żywego' Jeszcze im pokażemy' Znowu wojnę 

rozbuchamy' Spalimy Paryż 1 

URSZULA 
Przyjedziesz do mnie do Paryża ' 1 

BELLMER 
Tak ... 

KURATOR 
l\"ie możesz mi tego zrobić' Tyle się wstydu najadłem przez ciebie. Teraz musisz 
mi to wszystko odpokutować, rozumiesz" Slyszysz mnie' Nic dam ci odej ść 1 

BRETON 
Dzisiaj jest pana dzień 1 Nie może mi pan tego zrobić . Bankiet wydałem' 
Muszę pana wprowadzić w środovvisko naszych... Pan nie może, ot tak, 
kopnąć w kalendarz, Promocja, wydawnictwo, dziennikarze' Nic może pan, 
ot. Pan jest kimś' Jutro umrzyj, nie teraz. 

ERNST 
Coś ci powiem, nie uda ci się umrzeć ... wiesz dlaczego? Bo my, artyści, nigdy 
nie umieramy . . . Zrobią ci zaraz wystawę retrospekt:yvmą. Więcej ci powiem -
lepszy artysta martwy, niz żywy . Więcej można z nim zdziałać .. . lat wiej go 
podejść. Więc możesz spokojnie odej ś ć, idź. Śmierć bUe w tyłek Jezusa ... 
widzisz to? 
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UNICA 
Zejdę z ok.na, tylko nie umieraj. Schodzę, zobacz. Widzisz9 Zeszłam 

Wracaj 1 

OJCIEC 
Patrzę na ciebie i życzę ci tego samego. Wiesz czego? Żebyś usłyszał od 
swojego dziecka, że nie ma ojca. Spotkamy s ię w piekle. 

FASZYSTA 
Paszport niemiecki wyrzucił pa.n do rynsztoka 1? W zębach mi go tu 
przyniesiesz! Wiesz, co my robimy z takimi jak ty. Dezerter ginie pierwszy 1 

Nie dam ci tak łatwo odejść' Wracaj Bellmer' 

DORIANA 
Tato' Mam tylko jednego ojca 1 Jeszcze nie wszystko sobie wyjaśniliśmy. Nie 
opowiedzieliśmy sobie tych dwudziestu dwu lat Nie oddałeś mi tych 
dv.rudziestu dwóch lat.. . przytuleń, pouczeń, opowieści na dobranoc, 
karmienia, prowadzania do parku, uczenia liczenia i pierwszych literek, 
czuwania, jak jestem chora i długiego spania, jak razem wracamy z placu 
zabaw ... 

UNICA 
ie możesz mi tego zrobić. Zostawić mnie sa mej. Potrzebuję twoich ciepłych 

dłoni, masowania pleców, kiedy długo piszę. Twoich mądrych oczu, 
w których mogę znaleźć zawsze zrozumienie dla moich dziwactw. Twojego 
serca, w którym zamieszkałam do końca świata ... 

MATKA 
Wstań . Nie zostawiaj mnie, ojciec mnie zostawił samą i jeszcze ty chcesz!? 
Synku, płaczę , bo nie wiem, jak ci pomóc. 

BELLMER 
Kulę masz? 

MATKA 
Zawsze ci pomagała . Nawet na siniaki ... przykładałeś i mówiłeś: hokus
pokus bez siniaka więcej pokus. Trzymałam w skrzyni przed ojcem, 
u sąsiadki w piwnicy. Pióropusz 1 Kościotrup ... Książki ... twoje rysunki. 
Magiczna kulka ... którą połknąłeś. 
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BELLMER 
Na nocniku siedziałem cały dz ień, żeby wyszl::i ... 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Nie tak się umawialiśmy .. Inaczej 1 Inaczej miało wyglądać moj e :i.ycic. 

BELLMER 
Jak? 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Wiesz, kim chciałem zostać? 

BELLMER 
Powiedz mi. 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Czarodziejem z czarodziejską kulą. Miałbym taką budk.,: z okienkiem Ludzie 
kupują bilety. Wchodzą do środka i mogą się napić oranżady. Mają na 
karteczce napisane czego chcą i ja im to wyczarowuję. 

BELLMER 
To zostań czarodziejem 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Nic mogę . 

BELLMER 
Dlaczego') 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Nie mam czasu. 

BELLMER 
Dlaczego9 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Idziemy spać. 

BELLMER 
Serce przestało mi bić. 
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BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Nie wierzę . 

BELLMER 
Pos łucha_!. 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Nie bije. 

BELLMER 
Co teraz będzie? 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 
Jeste ś duchem. 

BELLMER 
A ty? 

BELLMER JAKO CHŁOPIEC 

Ja to ty. 
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Nazywam s ię Tomasz Man. To nie żart! rodziłem się w mieście 
położonym w dolinie górski1.:j . Moje dzieciństwo upłynęło mi na j eżdżeniu do 
sanatoriów, nocnym siedzeniu w oknie i wakacjach nad morzem. Nie lubiłem 
szkoły i chodziłem na wagary, ale kiedyś ojciec z łapał mnie i s kończy ły się 

samotne podróże po rni eście. Oczywiście od początku życia prześladował 
mnie duch Tomasza Manna i w końcu w wieku 1 O lat wziąłem się 

i przeczytałem „Śmierć w Wenecji", z której zrozumiałem, że Włochy muszę 
omijać z daleka, bo tam wszyscy umierają ze starości. Prawdziwy prze łom 
nas tąpił w \vieku piętnas tu lat, ki edy usłyszałem „Smoke on the water" hard 
rocko wej gmpy Deep Purple. Od tamtego momentu zapuśc iłem długie włosy 

i gra łem w zespole rockowym. Od tego też czasu datuje s i ę moja ni erówna 
wa lka z ustrojem socja li stycznym w Polsce przypieczętowana rzucaniem 
kam1e111 w czołg, który wjechał do piaskownicy pod moim blokiem \V czasie 
stanu Wojennego. Matury rzecz Jasna nie zda ł em, bo reprezentowałem 

wywro towe idee Sartre 'a , Camus 'a , Mrożka i Kafki . Cudem uniknąłem 

\.VOJSka, bo przypomniałem sobie, że w dzieciństwie leczyłem s i ę na astmę. 
Maturę zdałem już \V innym mieście. Średniowieczem pachnącym 
Wrocławiu, mieście Groto wsk iego i Brahmsa. Wraz z przyjazdem do 
Wrocławia skoriczyla się w Polsce era szarego socjalizmu, co uczciłem 

ni e kor1czącym s ię imprezowaniem. Po tym jak wytTZeźw iałem, zdałem na 
s tudia literackie i zaczą ł em biegać maratony. Po studiach próbowałem być 
naukowcem, ale puszczanie bąków w bibliotekach porzuciłem na rzecz 
podróży do Indii. Kiedy zbli ża ła s i ę mi sic; trzydziestka , nagle owładnęło mną 
uczucie, że czas prze latuje mi przez palce i zdałem na reżyserię do 
Warszawy. Stolica okazała się dobrą trampoliną i tak wylądowałem 

w teatrze . Czasami też udaje mi s ię coś napisać, co ma ręce. i nogi, ale nie 
przychodzi mi to łatwo , bo naczytałem się tych najlepszych i ręce mi 
opadają. Moment przełomowy w moim życiu to miłość od pierwszego 
wejrzenia do mojej żony, Aneczki, i urodziny dz ieci , dz ięk i którym pogodnie 
mi s i ę żyje. Teraz s iedzę sob ie w moim ciepłym strychu na wsi obsypanej 
ś nieg iem po pachy i piszę bardzo osobis tą biografię , bo innej nie znam. 
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Redakcja programu Anna Podsiadło 
opracowanie graficzne Agata Kurzak 

zdj\:c ia Krzysztof Lisiak 
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