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Jacques Lassalle 

Niezwykły kawaler 
albo wątpliwy 
triunif cnoty 

Lelio Ach 1 jestem zgubiony' 

Kawaler Nie, zdobycz "''Ymknęła się panu, 

to wszystko. A była dość dobra. 

Ale tez dlaczego jest pan wi lk1em7 

Przez długi czas, także za życia, Marivaux traktowany był we Francji 

dosyć pobłażliwie. Wyznaczył sobie jedno terytorium - rodzącą się mi

łość; jego komedie zajmowały się nią z taką siłą i z takim uporem, że 

mogły, poza pewnymi wyjątkami, uchodzić za jedną, stale tę samą, 

sztukę Zresztą, nie sądzono wówczas, by poza Igraszkami trafu i mi

/ości, Próbą, Fafszywymi zwierzeniami, a także, być może, Niestafością 

serc i dwiema Pufapkami mi/ości (z 1722 i z 1727 roku), mogły się 

ostać po śmierci autora. Trzeba by jeszcze uwierzyć, że w każdym po

koleniu znajdzie się nowa Silvia (ulubiona aktorka poety), która zechce 



podjąć wyzwanie. Tea tr Marivaux bowiem, podobnie jak teat r Raci 

ne' a, wydawał się wówczas ca łkowi ci e zależ ny od talentu i dob rej w o

li Jego wyko nawczyń . 

Dziwne zaślepie n ie autor ten n a p isał ponad 30 utworów dram -

tycznych, a niektóre z nich, takie Jak La Fausse Suivante, ou le Fourbe 

pum' ( p rzetłumaczona przez Jerzego Radz1witowicza jako Umowa, 

czyli Ła1dak ukarany), odni osły w XVIII wieku sukces i byty g rywane; je

go teksty kro nikarskie, eseistyczne, satyryczne, filozoficzne i powieścio 

we, swą rozległością za i n teresowań i różnorodnością mogty ko nkuro

wać z twó rczością dramatycz ną, ośw i etlając Ją i wzbog acając perspek

tywy. Nic takiego się nie stato Mariva ux pozosta ł przez dwa stulecia 

zręcznym autorem, zatrzaśn i ętym w sweJ metafizyce uczuć. Wynale

ziono nawet termin na o kreś l en ie osobl i wośc i Jego stylu. marivaudage, 

ów rodzaj mitosnego dialogu, wykwi ntnego, krążącego mean drami 

wokół pochlebstwa, by „dowieść", jak mówi ł prezydent Henault , „po

dzielności serca w nieskończoność" lub by „ważyć musze Jajeczka na 

wadze z pajęczyny" - jak lubit kpić, mają cy s i ę za nowego Szeksp ira 

w ielki Wolter, którego z kolei M arivaux vv ogóle nie cenił. 

2 
Dopiero w potowie XX w ieku zaczęto dostrzeg a ć s i lę , zlożoność, nie

zwykłą różnorodność i zdumiewają cą nowoczes n ość dzieta Marivaux 

i odważono s ię odda ć na leż ne mu miejsce jedno z najwa ż n iejszych 

w li teratu rze francu skiej Jak często bywa, owo koniecz ne przewarto

ści owan ie stało się wspólnym dz i ełem litera turoznawców i ludzi teatru. 

Ci pierwsi skupili się na studiach porównawczych tekstów 1 ich 

wzajemnym oddzi aływani u . P rzywoła no więc „ spór Starożytników 

z Nowożytni kam i " - Marivaux był zwolenniki em tych drugich - roz

t rząsano na nowo rolę utopii spotecznej i w ptyw myśli Oświecen ia na 

Jego twórczość; przeczytano na nowo Kanerę wieśniaka oraz Zycie 

Marianny i odkryto realizm jego teatru, głęb okie zakotwiczenie w spo

łeczeństwie i historii Jego czasów Studiuje się powroty Jego wielkich 

tematów, jak: chwila i trwanie, kłamstwo jako droga do poznania 

prawdy, niestatość uczuć, zależność czy emancypaqa od rodziców, 

jawność i sekret, mitość jako nowe narodziny, pot1·ójny, często 

sprzeczny, ogląd postaci - w oczach własnych, partnerów i w idzów, 
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ponadto cała zdradz iecka dwuznacz ność mowy - i milczenie jako cel 

ostateczny serc i c i a ł nareszcie złączonych. 

Ponadto - i to naj części ej - pow raca s ię do ustala nia w iarygodno

ści źródeł i wersj i, do badania struktu r akcj i i d ia logu, do figu r sema n

tycznych, s kładniowych i meta forycznych, które, p rzen ikają c tekst, bu

dują sty l istycz ną J edność J ęzyk i wizji. 

Praktycy z kolei, na SWÓJ wła sny sposób, wraz z narod zinami - za 

sp rawą Ant oine' a i Stani sławsk i ego - nowoczesnej reżyserii, poszuku

ją moż l iwości przeniesien ia dramatycznych tekstów na scenę. Ju ż Xa

vier de Courvdle, który, poczyna1ąc od 181 O ro ku na sw ej paryskiej 

„małej scenie" poświęca ł wszyst ie realizacje i pi sma wyłącz nie teat ro

w i Marivaux, akcen tował jego włosk i charakter Później, w przededn iu 

li wojny światowej, Barrau lt p róbowa ł w „sw o ich " Fa usses Suivantes 

pogodzić z jednej st rony tradycję commedia del! ' arte w sposobie gra 

nia Dubois, z k lasycz ną t radycj ą fra ncuską - p recyzią i mu zycz nością 

frazow ania - w ro li Aram inty, w wykonaniu swej znakomitej małzon 

ki, M adela in e Renaud. 

Ale dopiero Jean Vilar, przenosząc Triumf mi/ości i L'Heureux Stra 

tageme na scenę Pałacu Pa pieskiego podcza s fest iwalu w Awinion ie 

i do Thea tre National Popula ire w Pa lais de Chai llot (3000 miejsc 

w obu przypadkach), nie tylko jako pierwszy odgrzebał dw ie komplet

nie apomniane sztuki , lecz przede w szystkim objawił całą ich rozpię

tość poetycką i prz s trzen ną : teatr Marivaux porzucił uperfumowane 

buduary, peruki i czerwone obca sy, wstępując na wiel ką scenę św i ata, 

taką j a ką chcieli widzieć Grecy, hi szpańsk i Złoty Wiek czy autorzy elż 

bietań scy. 

W jaki ś czas potem Roger Planchon, po brechtowsko-marksistow

skiej interpretaqi Grzegorza Dyndaly i Swiętoszka Moliera, w swoim 

The.;t re de la Cite w Lyonie-V1lleurbane, za proponował quasi-naturali 

styczną wizję Drugie; pufapki mi/ości; można było tu odnaleźć zarówno 

podejrzane buduary z Życia Marianny, jak i libertyńskie alkowy Crebi llo

na-syna . Rozgrzewano się tam do bitki w prawdziwej zbrojowni, upra

w iano mi łość w prawdziwych łóż kach, a zgraja lokai śmiejąc się 

w twarz swym panom, sikała na parkiet. Konserwatyw ni zwolenn icy 

Marivaux przyzw oitego, subtelnego, by nie rzec eterycznego, przykleje

ni do teatralnych lornetek, czerwieni li się z oburzenia i żąda l i sankcji . 
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W reszcie, maiący w pam ięci 1968 rok Patrice Chereau, który potra

fi! połączyć, w inscenizacji Sporu, wil goć fau lknerowsk iego południa -

jego bujną wegetację i gospel , bezka rn ość ciekawskich eksperymenta

torów, któ rzy sami niewidzialni, obse rwują wszystko, szokującą natu

ralność nastolatków dotąd odciętych od św ia ta , pod okiem ich czar

noskórych strażni ków - ze śmialością interpretacji, naznaczonej tylez 

antypsychiatrią Reicha, co odkryciami Freuda. 

Przez nieca łe trzy dzie si ęc i oleci a t eat r M arivaux wywalczył sobie 

swobodę wielki ch p rzes t1·zeni, reali styczne zakorzenienie sytuacji 

i okolicz no śc i, i dostęp do wewnętrznych otchłani, gdzie ścierają się 

nie- lu b p rzedśvviadomość, nasze prag nienia i dotyczące ich zaka zy. Te 

tak istotne i zbież ne osią gnięcia myśl i teoretycznej i sztuki inscenizacji 

stanowią dzi ś jeszcze warunki wstęp ne dla każdej nowej próby zm ie

rzenia się ze sceniczną twórczością Marivaux. 
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Jak to wygląda w innych krajach! Z wyjątki em Włoch (gdzie Strehler, 

po zamówieniu u Chereau, dla swego Piccolo Teatra di Milano Umowy 

i później, u Viteza, Triumfu mi/ości, sam na krótko przed śmiercią, zre

ali zowa ł Wyspę niewolników, o której bez wątpienia myślał już, zanim 

poprosiłem go kilka lat wcześniej o zrobienie montażu w formie trylo

gii - trylogia wysp - dla Comedie-Fran~aise), być moze z wyjątkiem tak

że Niem iec (pamiętam oszałam iający Spór, pokazany w Warszawie 

w ramach międzynarodowego festiwal u szkól teatralnych przez Szko

łę Teatraln ą im . Ernsta Busha z Berlina, gdzie młodzi zamknięci byli 

w przypom i nającym nazistowskie obozy ogrodzeniu z metalowych 

krat, zwieńczonych wieżami strażniczymi), nie wydaje się, by darzono 

Marivaux zainteresowaniem większym niż to, Jakim obdarza się dale

kiego nieznajomego, poprzedzonego ztą sławą archaicznej wykwint

noś ci, której nadmiar trudny Jest do oddania w przekładzie. 

Co do mnie, po zrealizowaniu we Francji siedmiu inscenizacji Ma

rivaux (jest on, obok Moliera i Goldoniego, moim ulubionym autorem 

„klasycznym"), zawsze proponuję dyrektorom zagranicznych teatrów, 

którzy mnie zap raszają, um ieszczenie jednej z Jego sztuk w repertu

arze. Po krótkim namyśle na ogół zmieniają tem at, pytając, czy nie był

bym ra czej zainteresowany Jakimś Molierem. Jedynie w Montrealu 
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w 1978 mogłem pokazać Próbę, ale po francu sku, a ta kż e, dużo póź

niej, w 2005 w Pekinie Igraszki trafu imilości, tym razem po c h i ńs ku, 

z tłumaczką , aktorami i współpracown ika mi wy l ącznie chi ń sk i mi 

Janowi Englertowi zawdz ięczam ponowne za proszenie mn ie, po 

Tartuffie, do Teat ru Narodoweg o, ze sztuką M arivaux. Przetłum aczył ją 

wielki aktor, Jerzy Rad z iwiłowicz - podobnie 1ak Tartuffe'a, gdzie za

grał Orgona Tu zagra Trivelina. Spot kam się równiez ponownie z mo

imi drogimi kolegami, scenografką Dorotą Kolodyńską, reżyserem 

świat ł a Mirosławem Poznań ski m, kompozytorem Jackiem Osta szew

skim i Edwardem Wojtaszkiem , reżyserem, znakomitym znawcą j ęzy

ka i obyczaju francuskiego. Phi lippe Chauvin za stąpi Anię Smolar w ro

li mojego asystenta. 

Czy którakolwiek z wielkich scen francuskich zechci a ł a by w podob

ny sposób zaryzykować odkrycie Fredry lub Mickiewicza/ Nic na to nie 

wskazu Je 

4 
Wybór padł na Umowę. Może on zaskakiwać, gdyż jest to, poprzez 

swój temat i klimat, najczarniejsza ze sztuk Marivaux. Sam pisarz nie ce

nił na ogół teatru „niegodziwców" „Uważałbym, że ludzie są dość 

sympatyczni, gdyby byli tylko śmieszn i; ale kiedy są ź li, nie sposób wi

dywać się z nimi i raczej ch ciałoby si ę zapomnieć, ze się ich kiedykolwiek 

widyvvało o zgrozo I" - zapisat w !Jndigent philosophe. Jak zatem wy

tłumaczyć, że tym razem odchodzi od swoich głębokich przekona ń 7 

Zapewne trzeba odwołać się tu do pewnych fa któw biograficznych. 

W 1723 - roku, który poprzedza wystawienie Umowy - młody Mari

vaux (ma wtedy 35 lat) traci żonę. W dodatku bankructwo systemu La

wa, ministra finansów, pozbawia go wszelkich dóbr i ojcowizny. Czy 

ulega więc po kusie, by śladem współczes nych mu kontynuatorów Mo

liera - Renarda, Lesage' a, Dancourta czy Dufresny - piętnować po

wszechną korupcję, upadek obyczajów, wyuzdanie myśli i czynów, któ

re panowało jeszcze po okresi e regencji, mimo dojścia do pełnoletno

ści, a więc i do władzy, młodziutkiego (miał wtedy 15 lat) Ludwika XV 7 

Jest to tym bardziej prawdopodobne, że jest to czas jego przebogatych 

początków i że Marivaux próbuje si ł w różnych gatunkach. Po tragedii 

(Anniba0, alegorii (L.Amour et la Verite), komedii fantastycznej (Arlekin 
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w szkółce mi/ości) lub hero icznej w tylu hiszp ńskim (Le Prince trave

str) i, nieco wcześn i ej , utopii spolecznej (Wyspa niewolników), pragnie 

się sprawdz i ć w komedii intrygi, bo tak ostatecznie specja li śc i kwal ifi

kuią tę, tak ponurą Jak tylko mozna, Umowę . 

W gruncie rzeczy Umowa jawi s i ę przez długi czas swoim niezbyt 

licznym czytelnikom raczej jako zwykły zlepek (mniej lub ba rdziej uda

ny) zaska kujących postaci i ci ekawostek literackich niż jako harmonij

nie rozwi nię ta całość. Widziano na przykła d w Tri velinie poprzednika 

Figara i podkr ś l a no praw ie dosłowne zapożyczenia , do których nie 

przyz nawal s i ę Beaumarchais. Ale Jeś li nawet Tri velin Jest w j ak iś spo

sób wcześ n iejszym wcieleniem buntow niczego i pozbaw ionego złu

d ze ń bohatera Wesela Figara , zapowiada również bohatera L!ndigent 

philosophe (1727) i, pomijając Trive l i nowską n i es kuteczność, Dubois 

z Fałszywych zvvierzeń , a ta kże hultajskiego i ża rłocznego Kuzynka mi

strza Rameau. W porównaniu z nimi Trivelin jest nie tyle ewolucjoni

stą , co ka pryśnym refo rmato rem, wraż l iwym raczej na magię slowa niż 

prawdziwe podżeganie do buntu. Frontin , jego pierwszy mentor, jest 

jego godnym odpowi dnikiem jeśli idzie o filozoficzne krętactwa. Lecz 

Arleki n' Zaska kiwa ć może, że wielki Thomasin, słynny wykonawca ról 

Arlekina we włosk i m zespole i pamiętny interpretator Niestałości serc 

i Arlekina w szkólce mi/ości zgodził si ę za grać epizodycznego i, wyda

wałoby się, głupawego Arlekina \N Umowie . Byłby to błąd w ocenie za

równo barwy, jak i stawki ten właśnie Arleki n w rzeczywistości przy

pom ina Ruzante'a J i za powiada Woyzecka i Kaspara Hausera. 

Pod kreślano także , że JUŻ w Lel iu można rozpoznać, j eś li nie mniej 

ograniczonego, bardziej neurotycznego i przew rotnego Lucidora z Pró

by (1 740), to Lowelasa Richardsona i Valmonta z Niebezpiecznych 

związków de Laclos. Tak czy owak, czy jest łajd akiem, czy nie, jest uwo

dzicielski i „ Kawaler" - młoda dziewczyna, która nigdy nie zdradza na

zwiska - ba rdzo szybko tego doświadcza 

Co ciekaw e, nikom u nie przychodzi do głowy porównywać słabość 

Hrabiny do rzeczonego Kawalera z tą , którą żywi Hrabina Al maviva do 

swego pazia Cherubina, co rozsławi tak pi ękn ie Mozart ze swym libre

cistą Da Ponte w Weselu Figara. 

Jeśl i idz ie o Kawal era , nie zatrzymano si ę też wcale - au tocenzura?, 

brak erudycji' - nad powod mi, dla których wybiera on, by si ę ukryć, 
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dwuznaczność przebrania . Czy jest jeszcze kob ietą czy może j uż męż

czyz ną, albo, co ba rdziej n i epokoj ą ce , obydw ojgiem naraz i Zapo

mnia no o wspa n iałych precedensach szekspirowskich Vio li z Wieczo

ru Trzech Kró li, Roza li ndzie-Gan imedzie z Jak wam się p odoba . 

5 
Obecni e, kiedy liczne, t rafne inscenizacje ujawn i ły - ponad ową g rą 

echa i lustrzanych literackich odbić - oszałamiającą i bezwzględną jed 

ność dz i eła , można postawić pytan ie o s top ień i prawdz iwą naturę 1e

go dom niemanego czarn owidztwa . 

Z pewności ą prózni aczy, amoralny, goniący za p i en iędzmi , zajęty 

podej rzanymi machinaqami , oddający się zmysłowośc i bez hamulców 

i wytchnienia, trawiony przez zmęczen ie sobą i n i enaw i ś ć do innych 

św ia t Umowy nietrudno odczu ć jako odpychaiący. Marivaux w dodat

ku wcale tego nie ukrywa Więcej , ka taloguje jego próżn i actwo i przy

w ryz rodzajem ponurej delektacji. Ale ma ali bi młoda , dobrze uro

dzona i po sażna dziewczyna, któ rą umieszcza w centru m tego ukła 

du, ma za miary wyłącz n i e szlach etne. Przebrana, z własn ej, ch oć 

dziwnej ini cjatywy za rzut kiego kawa lera, n ajmłodszeg o w rodzinie, 

a wi ęc biednego, decyduje s i ę przep rowadzić , zanim będzie za póżno , 

śled z two co do o oby narzeczonego, któ rego siostra i szwag ier jej 

p rzeznaczają Aby d oprowadzić do ko ń ca takie przeds i ęwzięcie, które 

może z raz i ć najbliższych - gdyż nie jest w zwyczaju , by młod a dziew

czyna w XVIII w ieku kwest i on owa ła związek dla niej zaa ranżowany

bohaterka musi dać dowody charakteru, uporu i zręcz nośc i . Wkrótce 

okaże się , ze nie bra k jej ani Jednego, ani drugiego. Tym bardziej, ze 

jako sierota dysponu1e środkami i znaczn ą swobodą działan ia . 

Lecz pan ienka nie zatrzymuje się w pól drogi Kiedy ów przyobie

ca ny Jej Lel io odkrywa przed Kawa lerem - i to z 1aką szczerością 1 -

swoją p rawdz i wą natu rę , postanawia go uka rać i, wyrównując rachu

nek, uwieść jego chw i lową towa rzyszkę, Hrabinę Powiedzieć, że na 

ko ń cu serii ni espodzianek 1 pokonanych niebezp i eczeństw, ona-on, 

od nosi nadspodziewany sukces, to ma ło . 

Ale za ja ką cen ę I Przez swoje działan i a Kawaler wciąga s i ę w grę . 

Aby u karać niegodziwca, staje się niegodziwy bardziej niż on sa m By 
uw i eść H ra b i n ę i uwo l n ić J ą w ten sposób od Lelia , sprawia , że ta sza-

1
., 
.) 



leńczo się w nim zakochuje. Zeby ujawn i ć pr·awdę, ktamie, zdra dza , 

oszu kuje, manipuluje na w szystkie sposoby. Gorzej, kobieta, którą Jest, 

kończy uwiedziona przez tego, którego starata się uka rać. 

Straszliwy bilans: Lelio, zdemaskowany i zagrożony więzie n iem za 

wytudzan ie pien ięd zy ; Hrabina, tak okrutnie dotknięta, że może st ra

cić życie lub rozum. Ale dziew czyna ni e ko ń czy lepiej. Jej dzi a ła nia ją 

niszczą. Nie może się J U Ż cofnąć Bardziej odtąd zepsuta niż ten, któ

ry chciat Ją zdemora l izować, bardziej poddana ukrytym namiętno 

ściom niż sama Hrabina , pragn ie Jedynie iść , naw et do p i ekł a, za tym, 

którego zdemaskow ata i o d rz uc ił a jako męża. 

W tej ponurej historii M arivaux, a tym bardzi ej jego publiczność, nie 

byli prawdopodobnie w stan ie, w tamtych czasach, wziąć pod uwagę 

w szystkich ewentual ności . Ale jak dzi siaj mogli byśmy res pektować ich 

wstrzem ięź liwość? Cechą arcydziet Jest to, że pozostają wiecznie mło

de, wiecznie świeże . Każda epoka na nowo je odkrywa, na nowo od

czytuje, odsuwając og r·a niczenia, poszerzaj ąc horyzonty I, j eś li chodzi 

o M ariva ux, nal eży to dopowiedzieć, nie tra cąc nigdy z oczu Jego cu

downej lekkości, jego wieloznacz nego i stale obecnego uśm iechu 

27 stycznia 2009 r. 

przełożyła Ewa Bułhak 

· Dosł Falszywa sluząca, czyli La1dak uAarany (przyp. tłum . ) 

Henault (Charłes-Jean-fran~ois. 1685-1770), h11tory• 1 poet<>. prez dent parlamentu Paryża. 

Autor liryków i traged ii, był nadintenden tem n<> dworze Mani Leszczynsklej (przyp tłum.) 

Ruz<>nte łub Ruzzante, :om1czna postać wiesn iaka z komedii sł ynnego autora padewsk11?90 

Angelo Beolco ( 1496 1 SZO), Beolco sam odtwarza ł na scenie tę rolę, utoz;amiaJąc "ę z nią do e
go s opnia, ze przyiąl 1e1 1m1ę tako własny pseudonim ar y~tyczny (przyp . tl um i 
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Pierre de Marivaux 

Marivaux, wla śc iwie Pierre Carlet, syn u rzędn ika Nicolasa Ca rlet i Mari e 

Anne Bullet, urodził się vv Paryżu w roku 1688, przypu szczal nie 4 lute

go. Jego Ojciec pracowat głównie na prowincji, przede wszystkim 

w Riom, a syn mieszka! z rodzicami do roku 1712. Poczynając od Je

sieni roku 1704, Marivaux podeJmowat studia prawnicze w Paryż u, ale 

ostatecznie nigdy ich nie ukończył. Natomiast 22 marca 1712 roku je

go pierwsza sztuka teatralna Le Pere prudent et equitable (Ojciec roz

tropny i bezstronny) zosta ła przyjęta i zagrana w teatrze prywatnym 

(theatre de societe) w Limoges W grudniu tegoż roku powstaje po

wieść parodystyczna Pharsamon au Les Nouvel!es folies roman esques 

(Farmazon, czyli Romansowe szaleństwa), opublikow ana dopiero 

w roku 1738. Rodzi s ię Marivaux dramatopisarz 1 pisarz 

W roku 1 713 powstaje pierwsza część past iszu wielkich powieś ci 

barokowych, zatytułowana : Effets surprenants de la sympatie (Nad

zwyczajne skutki sympat ii), dokończona w roku 1714, oraz opow ia

danie satyryczne Bilboquet (Bilboket; g ra towarzyska), na pisane 

w tymże roku 1714. W stynnym sporze m iędzy Starożytnikami i No

wożytnikami (druga Querelle des Anciens et des M odernes) Marivaux 

z pasją angażuje s i ę po st ronie Nowożyt ni ków i w roku 171 6, kiedy 

spór JUŻ przycicha, og łasza trawesta cję Iliady pt. l!liade travestie . W tej 

ks iążce , w li ści e dedykacyjnym , pojaw ia s i ę po raz pierwszy pseudonim 

M arivaux. Po tym okresie obfitej twórczośc i i niezbyt fortunnym w ej 

ściu w życie literackie Francj i Marivaux pu blikuje niew iele aż do roku 

1722. Poszukuie wła snej i prawdziwie oryg inalnej drogi tw órczej 

W roku 1717 Marivaux wst ępuje w zwią zek matże ńsk i (kontrakt 

nosi datę: 7 lipca) z panną Colom be Bollogne, urodzoną w roku 1683, 
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a wi ęc starszą od niego o 5 lat. Dla niego, początkującego pisarza , bez 

pozycj i, pien i ęd zy, sta łego zajęcia jest to bardzo dobra partia. W tym 

sa mym roku Mariv ux ogłasza w czasopiśmie „Mercure" Lettres sur 

fes habit nts de Paris (Lis ty o mies kańca ch Paryża ), debiutuj ąc jako 

dziennika rz. 
W roku 171 przychodzi na św i a t córka Ma ri vaux, Colombe-Pro 

spere. W tym samym czasie Komedia Francuska (Comedi e- Fra n~a i s e) 

przyjmuje do wystaw ienia Jedyn ą , p i sa n ą wierszem, traged ię Mariva ux 

Annibale (Hanniba l) Wystawiona w roku następnym ponosi kl ęskę 

i schodzi z afisza po zaledwie trzech przedstawieniach. Rok 720 jest 

początkiem przełom u w twórczośc i i życiu Marivaux. Pisze i wystawia 

p i erwszą ze swoich sztuk przeznaczonych dla Komedii Włoskiej 

(Comedie-ltal ienne) w Paryżu ; nosi ona tytu ł L'.Amour et Verite (M iło ' ć 

i prawda). Wystawiono Ją tylko raz, nie zos ta ł a ogłoszona drukiem, jej 

tekst zagi nął. Ale następna sztuka napisana dla Włochów, jednoak

tówka Arlequin po/i par /'amour (p rzekład Boya nosi niezbyt fo rtunny 

tytu ł Arlekin w szkófce milośo) , odnosi sukces i wiąże autora na stałe 

z Komed ią Włoską w Pa ryżu W tym czas ie Marivaux popada w ruinę 

fi na nsową, poniewaz za wszyst kie p ien iąd ze, jakie odziedz i czył po 

zmarłym rok wcześni ej ojcu oraz wniesione przez żonę w posagu, za

ku puje a cje banku Lawa tuż przed bankructwem systemu, który m ia ł 

p rzyn ieść łatwe bogactwo inwestorom. Marivaux próbuje zdobyć ja

ką ko lwiek s ta biln ość f i na nsową, by zabezpiecz ć byt własny 1 rodziny, 

ale skazuj się na dochody z te t ru i z pióra, niepewne Ja k zawsze. 

Rola Komed ii Włosk iej, czy Teatru Włosk i ego w Pa ryż u XVl l i XVIII 

wieku oraz w twó r czo ści Marivaux wymaga komenta rza . Akto rzy wło

scy, wnoszący do dziejów teatru francuskiego a rtośc i odmienne od 

rodzimych - ch ętnie jednak przyj mowane, szybko i orygi na lnie ada

ptowane - wpłyn ę l i na dramat i teat r francuski g łównie za sprawą 

swojej stałej obecności w Pa ryżu w czasie dwóch dług i ch i szczególnie 

istotnych okresów : w latach 1658- 1697, a późni ej 1716- 17 2, kiedy 

Komedia Włoska połączyła się z Operą Komiczną . Poczynając od póź

nych lat siedemdz i esiątych XVIII wieku nawet nazwa „Komedia Wło

ska" przestaje być używana . Ale ówczas Ma rivaux JUZ nie zył Współ 

praca z aktorami włoskimi pozwo l ił a mu na osi ą gnięc ie prawdziwego 

sukcesu, była także szansą dla Komedii Włoski ej na taką zmianę reper-

tuaru i sposobu gry, które ocal i łyby warto ' ci tradycji włoski j połączo

nej z nowym dramatem, pisanym po francusku, a zatem już nie im

prowizacją w stylu commedia de!/'arte, dramatem należącym ju ż bez 

reszty do literatury i teatru francuskiego. 

W osobach aktorów włoskich i w ich teatrze Marivaux z nalazł to, 

co uskrzydla każdego dramatopi sa rza: własną scenę i za przyj aźn io

nych, ocz kujących na każdą nową sztu kę wykonawców, dla których 

tworzył role i ukt dat dialogi, maj ąc na myśli dobrze sobie znane moż

l iwośc i i naturalne gesty konkretnych osób, charakter ich ta lentu i ton 

g łos u Obsadza ł ich w powstających sztukach na podob i eństwo reży

sera , ni kiedy nawet zanim zaczął je pisa ć. Postacie noszące w sztu

kach !oskie im iona pisane są zwykle z myś lą o konkretnych aktorach 

i często od noszą s i ę do ich przybranych teatralnych imion. Lelio Mari

vaux t o Luigi Riccoboni, dyrektor trupy, aktor, autor i refo rmator sceny, 

Flaminia to jego żona Elena Ba llett i, Mario - jej brat Giuseppe, a Silvia 

to Zanetta Benozz i. Dramaty Marivaux, poczynając od sukcesu Arleki

na w szkófce mi/ości, w istocie przygotowywa ły zniszczen ie commedia 

dell'arte i w konsekwencji Teatru Włosk i ego w Paryżu . Odeg ra ł y one 

rolę analogiczną do dramatów dwóch w ielkich jej wiel bicie li i obroń 

ców we Włoszech, Goldoniego i Gozziego. Pragnąc ocali ć zm ierzcha

jącą commedia del/ 'arte poprzez zap isanie jeJ w postaci sztuki teatral

nej, dopeł n i l i jej zniszczenia Ale na poci eszenie zostawili nam swoje 

dzielo: Goldoni komedie, Gozzi „ fia be teatrali" ( baśnie sceniczne). 

Dalsza twórczość dramaturg iczna Marivaux przeznaczona jest 

g łównie dla Komedii Włoski ej Odnosi w niej n ajw iększe sukcesy. Od 

czasu do czasu pisze sztuki, które wystawia w Komedi i Francuskiej, ale 

zwykle ponosi poraż ki . Próbuj e zn aleźć stałe ź ró dło dochodów, zakła

da czasopismo „Le Specta teur F ra n~ais " (u kazywa ło s i ę przez 2 lata) 

n wzór angielskiego „Spectatora" . Od roku 1722 pow raca na stale 

do teatru, do Komedi i Włoskiej przede wszystkim W 1723 roku ob

umiera go żona. W roku 1 726 zaczyna p i sać powi eść Życie Marianny 

(La Vie de Marianne) , u ko ńczoną w 1738, a w latach 1734-1 735 po

wstaje powieść Kariera wieśniaka (Le Paysan parvenu), której nie koń

czy. W 1740 niemal przestaje pisać , ale jego sztu ki i powieści są gra

ne, wznawia ne, publi kowane. W roku 1742 zostaje czlonkiem Akade

m11 Francuskiej. Pisze jeszcze os iem sztuk, wśród których jest jedno 



z jego arcydz i e ł , mianowicie Spór (La Dispute) . W 1758 ukazuje się 

wydan ie wszystki ch jego dramatów w siedmiu tomach zatytułowane 

Theatre de M de Marivaux. W roku 1761 „Le Mercure" pu bli kuje je

go ostatn i ą sztu kę, ogłoszoną anonimowo jednoaktówkę , zatytuło

waną La Provinciale (Prowinquszka) Kiedy 12 lu tego 1763 roku umie

ra , pozostawia po sobie ju ż tylko długi. 

Mariva ux n a pisa ł w su mie 38 sztu k, nie licząc zaginionych. Próbo

wano je klasyfikować wed le rozmaitych kryteriów Różnorodność jego 

twó rczości dla tea tru bodaj najlepiej pokaz uje uszeregowanie 1eJ we

dle gat unków dramatycznych, z których niejeden powołał do życia. 

Frederic Deloffre· wyróż111 ł aż 14 róznych typów sztu k pojawiających 

się w dziele Ma rivaux, które - u łożo ne w kolejności ich występowania 

- są na stępuiące 

1. tematy i formy tradycyjne, to znaczy najwcześniejsze sz tuki, 

w których początkujący autor nie odważa s i ę jeszcze na żadną swo

bodę, żaden eksperyment , np . Le Pere prudent et equitable, 17 12; 

2 . tragedia; trzeba użyć licz by pojedyn zej, gdyż Marivaux napisal 

tylko j edną t ra ged ię Ann ibal (Ha nn ibal), 1719; podj ęci e tematu tra

gicznego na lezało w ówczas do niepisanych obowiązków każdego po

ważn i e traktującego swoją ka r i erę dramatopisarza; Marivaux uczy się 

na swojej klęsce zyskuje pewność , że w przyszłości powinien unikać 

pisan ia traged ii; 

3 sztuki alegoryczne, w których użyci e alegorii pomaga au torowi 

w podejmowaniu problematyki moralnej, np. Zebranie amorów (La 

Reunion des amours, 1731 ); 

4. narodLiny m i łośc i , temat a rcyważny dla twórczości M arivaux, 

obecny J U Ż w Arlekinie w szkófce mi/ości , 1720, pod ejmowany także 

w sztukach o wie le późn ieiszych, np. w Sporze, 1744, i Felicie (Fel1qa), 

1757; 

5. niespodzianka miłośc i, czyl i sztuki o tym , Jakie f ig le może spła

ta ć nam miłość. To nie przypadek, ze Marivaux jest autorem dwóch 

dramatów, zatytułowa nyc h Pufapka mi/ości (La Surprise de /'amour, 

1722) 1 Druga pufapka mifości (La Seconde surprise de /'amour, 1727); 

6. niesta ł ość : formuła krzyzów ki (zam iana partnerów „na krzyż"); 

111e tałość zw iązków miłosnych była ważnym tematem niejednej ze 
sztuk Marivaux, był on mistrzem w pokazywaniu agonii uczuć, która 
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jest zarazem wstę )em do nowego związ ku , oraz wymiany partnerów 

za łożonej 1 pożąda nei bą dź dramatycznej; w swojej form ie najdosko

nalszej jest to mi ło s na krzyż ówka; tytu ł jed nej z jego sztu k brzmi : Nie

stafość serc (La Double inconstance, 1723) - tę właśn ie sztu kę oraz in

ną, Les S1nceres (Szczerość), 1739, autor szczególnie lubi ł; 

7. komedie int rygi, wśród których znajduje si ę sztuka Umowa, czyli 
Ła;dak ukarany (La Fausse Suivante, au le Fourbe puni, 1724), łącząca 

złożoność int ryg i z obrazem obyczajów; do komedi i intrygi Marivaux 

co jakiś czas powracał w swojej twórczośc i ; najważnie1sze role kobie

ce w takich sz tu kach przezn cza i Silvii , czyli aktorce Benozzi; 

8. utopie s połecz n e; np. Wyspa niewolników (Lile des sclaves, 

1727) oraz La Nouvelle-Colonie ou La Ligue des femmes (Nowa kolo

nia, czyli Liga ko biet), 1729; 

9. komedie obyczajow , które wyróżnia ł y Marivaux na t le drama

topisarzy epoki, poniewaz wprowadza ł do nich problem maski i gry 

p st ci w komedi i życ i a społecznego , co p rowadziło go do kwesti i na

leżących do porządku moralnego, a po n i eważ od olywa ł się do rela
cji między grupami społecznymi , rzecz zyskiwała wa lor s połeczny ; np. 

w sztuce t Heritier du village (Dziedzic wie1ski) , 172 5 spotykamy wzbo

gaconego ch lapa, który chce odmien ić swoje obyczaje, by uchodz ić za 

kogoś innego ni ż jest ; Marivaux podejmował ten temat niejednokrot

nie, mimo że ni e zawsze odnosi! su kces, pisząc tego typu sztuki; 

1 O. próby, czyli miłość. któ ra jest na rozmaite sposoby sprawdza

na, na przykład w Igraszkach trafu i mlfości (znane także pod tytułem : 

Gra mifości i przypadku) (Le Jeu de /'amour et du hasard, 1730), 

w sz tuce pod charakterystycznym tytułem Próba (LEpreuve, 1740), czy 

La Femme fide le (Żona wierna), 1755, do pewnego stopnia w Sporze ; 

11 . szkoły, czyli sztuki edukacyjne, wiążące s i ę z refleksją Marivau x 

nad nauczaniem i wychowaniem dzieci, ogłoszoną w „ Le Spect teu r 

F ran~ is" , do sztuk tych na l ezą LEcole des meres (Szkoła matek), 

1732, Matka powiern ica (La Mere confidente, 1735) i Felicie, 17 57; 

12. komed ie charakteru, czyli komedie psychologiczne, które poja

wiły się w twórczośc i Manv ux poniekąd n i ech cący, np. Zapis (Les 

Legs, 1736) i wspomniana Les Sinceres po śmierc i Moliera w roku 

1673 za pa nowała moda na tego rodzaju twó rczość dramatopisa rską , 

w czym zdecydowanie nie gustował ; 
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13 . miłość 1 przesąd to temat, który występuje w kilku sztukach, 

ba rdzo wyraźnie w Igraszkach trafu i mi/ości Sylwia czuje s ię upoko

rzona, że jej serce zwraca się ku rzekomemu lokajowi, na szczęście 

okazuje się, że w dokonywanej próbie i przebierance to on jest prze

znaczonym jej na męża, a miłość lokaja i służącej znajduje rozwiąza 

nie zgod ne z porządki em społecznym. Powstaje jednakowoż wątpli

wość, czy ów porządek jest na pew no niezmienny; 

14. fi kcja w fikcj i, czyli d ramat w dramacie, to pytani e o relacje 

między fi kcją dramatyczną a rzeczyw i stością realną ; temat ten pojawia 

si ę w sztuce Les Acteurs de bonne foi (Aktorzy w dobrej wierze), 

1757; występuj e tutaj pytanie, które podjął na nowo ju ż w XX w ieku 

Lu igi Pirandello, kiedy p i sał swoje n aj większ dramaty, takie jak Sześć 

postaci scenicznych w poszukiwan /U autora czy Henryk IV. 

Lech Sokół 

· Odwolu1ę się do klasyf1kaq1. tóre1 dokona! Frederic Deloffre w przedmowie do wydania · 
MaiivaLix, Thr!>fJtre complet . Collection .. Classiques Garn1er" . Paris 1996 i 2000. którego 1est wspól· 
wydawcą wraz z Fran~o1se Rubellin 

Lech Sokół 

Marivaux 
odzyskany 

Nie jesteśmy zaprzyjaźnieni z twórczością Marivaux, chociaż już daw

no poznaliśmy go w polskich przekładach dramatów i powieści oraz 

ze sceny. Jego sztuki jako pierwszy tlumaczył Tadeusz Boy-Żeleński , 
wiele lat później Stanisław Hebanowski i Piotr M. Domański, a jego 

powieści Jarostaw Iwaszkiewicz i Julian Rogoziński. W roku 1916 we 

wstępie do niewielkiego wyboru jego dramatów Boy napi sał o nim 

stowa warte przypomnienia. Nazwał go „znawcą serca kobiety przede 

wszystkim"'; mężczyzna w jego sztukach „bierze udział w grze, ale 

jakby odbiera i podaje piłkę ". Teatr Marivaux rozgrywa się w pewnej 

próżni, jeśli idzie o związek z życiem społecznym; tak jak teatr Raci 

ne' a, jest to „czysty teatr dusz ludzkich". Dodajmy, że Marivaux nie 

przepadał za Molierem, chociaż pisywał niemal wyłącznie komedie, 

natomiast rozczytywał się w tragediach Racine' a. Według Boya świat, 

w którym rozgrywa się teatr Marivaux, to „świat bajki": odnajdujemy 

w nim tradycje teatru wtoskiego (commedia del/'arte), fantastyczne 

krainy, nieznane wyspy, Olimp. W najlepszych sztukach świat przed

stawiony jest „quasi -realny"· to świat markizów i dam francuskich , 

„ale odrealniony, to nie jest dokument epoki" W teatrze Marivaux za-
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mieszkuje poezja, którą w ówczas zewsząd wygna no. Teatr Marivaux, 

podobnie Jak później Musseta, „Jest w każdym calu tworem fantazyi 

poety; z postaci jego, z dyalogu, z całego jego świata, bije jaki ś wiew 

del ikatnej, ciepłej poezyi, marzenia o życiu . Poezya ta, oczyszczając 

epokę , z której czerpie soki z jej bru taln ości, przejęła z niej pewien od

cień zmysłowego odu rzenia Nie iest to las Ardeński komedyj Szekspi

ra, ale prześ l iczny, wykwin tny ogród, w którym sz tu ką ogrodnika wy

piel ęgnowane kwiaty m i ęszaią w ciepły wieczór swe u pajaiące wonie". 

S łowa cytow ane odnoszą ię wszakże tylko do niektórych drama

tów Marivaux, dalece nie do wszystkich Boy zachwycił się feeryczno

ś cią świata przedstawionego jego sztuk oraz złożonością i głębią psy

cho logii milości, ja ką obdarzył bohaterów W swej istocie świa t Mari

vaux jest jednak św i atem mrocznym, chociaż jego cechami zasadn i

czymi wydawać się może cudowność, miłosne oczarowanie i wdzięk 

postaci p rzypomi nających rokokowe i rozta ńczone fig urki z porcelany. 

Opinia Boya jest zatem nie tyle błędna , co niepełna . Dzisiejsi fran cuscy 

historycy literatury i teatru w zwięzłych okreś l eni ach wciąż ją w istocie 

powta rzaią , bez wyjątku pisząc , że Marivaux staje s ię z wolna najwięk

szym we Francji, obok Raci ne'a, poetą „ serca ludzkiego" (Frederic De

loffre) Okreś l en ie „staje s ię" jest ważne, wskazuje bowiem, że dzieło 

Marivaux roś nie, że po okresie za pomnienia, poczynając od romanty

zmu, Jest sta le obecne w świadomości literackiej Francuzów i Europej

czyków, 1est obecne na scenie i wystawiane przez nietradycyjnych re

żyserów, jak na przykład Patrice Chereau czy Henryk Tomaszewski , któ

rzy są autorami dwóch św i etn ych, a różniących się bardzo od siebie 

inscenizacji Sporu . Długotrwałe istnienie w świadomości odbiorców 

1est Jednym z warunków uznania jakiegoś dzieła za wielkie, za arcy
dzieło. Co najmniej dobra dzies i ątka sztuk Marivaux spełnia te i liczne 
inne warunki arcydzieła. 

Świat komedii Marivaux nie jest i oczyvv i śc ie nie może być tworem 

czystej wyobraź ni i produktem wyłącz nie indywidualnym . Tkwi korze

niami i jest obrazem szczególnej epoki w dziejach kultury francuskiej 

i w dziejach Europy. Z fran cuskiego punktu widzenia jest to czas m i ę

dzy śm iercią Króla-Słońce, Ludwika XIV, w roku 171 5 a początkiem re

w oluqi w ro ku 1789. Z szerszego punktu widzenia jest to czas społe

czeństw oddających sie p rzyjemności om , który nastał po w ieku XVll, 

będącym, wedle znanego okreś l e nia, wiekiem religii. Wytworne zaba

wy, znane jako fetes galantes, umiłowan ie rozkoszy sto ł u i łoża, gier 

towarzyskich, wszystko to jest wyrazem koncepcji „ teatralizacji życia " 

(odwołuję się tu do mojego artykułu 1 oraz wstępu do antologii „a lter

natywnego" dramatu fran cu skiego pióra Da niela Geroulda, Galant 

and Libet1ine ') . Wspomniana alternatywna tradycja obej muje najroz

maitsze widowiska organizowane na terenach zabaw i rozrywek: te

atr jarmarczny, przedstawienia commedia dell'at1e, teatr włoski w Pa

ryżu. Wymienione zjawiska ukazuią inną, mniej znaną twarz francu

skiego Oświecenia. Teatr jarmarczny i teatr włoski stają s i ę przestrze

nią wolności od coraz to bardziej kostniejącego baroku i klasycyzmu, 

tracącego dotychczasowy rozmach i monumentalizm. Obie formy te

atru są także schronieniem dla ducha komizmu, niedającego s i ę okie ł 

znać, nieprzew idywalnego i wolnego, a więc zawsze podej rzanego. 

Dramat i teatr ofiqalny popadają wówczas w sentymenta lizm i dydak

tyzm, nic dziwnego, że były odpowiednie dla Woltera, ale Marivaux 

w tych ramach nie mógł się żadną miarą zmieścić. 

Tematy teatralne cieszyły się wówczas dużym zainteresowaniem 

malarzy, czego przykładem jest malarstwo Antoine' a Watteau, niemal 

rówieśnika Marivaux, zyjącego w latach 1684-1 721. Został on trafnie 

określony przez Daniela Geroulda jako „odpowiednik Marivaux 

w sztukach plastycznych" 4 Ten pełen wdzięku świat nie jest przestrze

nią szczęścia. Odnajdujemy w nim eskapizm i nostalgię. „Ogród r·aju 

ziemskiego staje się teraz uteatralizowaną rozrywką , którego pierw

szymi mieszkańcami są postacie z commedia del/'at1e. Atawistyczna 

wizja minionego świata przywołuje to, co Diderot nazywa «tajemnym 

pragnieniem ucieczki głęboko w las, zewem powrotu do pierwotnego 

miejsca zamieszkania)). Wraz ze swoją mag iczną okolicą, gdzie wolni 

od wszelkich trosk kocha nkowi e s ą zawsze szczęś liwi, fete galan te jest 

nostalgicznym przedstawieniem, wyra żającym XVIII-wieczny id ea ł ar

kadyjski stapiania się w jedno człowieka natu ralnego i sztu cznego 

w taki sposób, aby osią gnąć wyzwolenie od więzów cywilizacji przy 

jednoczesnym zachowaniu wszystkich jej zalet Ale nap ięc i a nie do 

pogodzenia między instynktem a moral nością wprowadzają do wy

kwintnych obrazów Watteau podskórny ton melancholii Przepa ść od

dzielająca idylliczny świat nieograniczonego speł nienia erotycznego 



od świata kultury etycznej może zostać przekroczona tylko za pomo

cą gry" (Daniel Gerould) 

Te s łowa można od nieść bez zadnej korekty do świata Ma rivaux. 

Przedstawiona w nim społeczność oddana jest bez reszty pogoni za 

wszelką przyjem no· ci ą: rozkosz jest jedynym jej celem . Zyje ona jakby 

otoczona lustrami kontemplaCJa własnej J aźni i jej prag nień jest jej 

główną i n ajwyżej cenioną rozrywką. (Gerould cytuje XVIII-wiecznego 

francu kiego filozofa Helwecjusza, według któreg o „p rzyj emność Jest 

duszą świ ata". ) Nie akceptuje ona jakoby sztucznych form , obowiąz u 

jących w s połeczeństwi e , goniący za rozkoszą gracze uznają za god

ne akceptaCJ i konwenCJe Jedynie te reguły gry, tóre gwa ra n tują spo

tęgowa n e p rzyjem n ości seksualnego podboju . Zycie chw i lą prowadzi 

do atomizacj i czasu : każdy z natury oddzielny i zamkn ięty w sobie mo

ment uznany zostaje za calość i wa rtość samą w sobie. Uczestn ikom 

miłosnej gry obca jest myś l Kierkegaarda, który twierdził , że za miłość 

uznaje się uczucie, któ re ma historię, a mówiąc inaczej. które jest pro

cesem rozwijającym się w czasie, które charakteryzuje przynajmniej 

względna sta łość . N i et rwałość z tomizowanych uczuć prowadzi nie

uchronnie do powie rzchownośc i w szelkich kontaktów międzyludz

kich, do miłostek , ale nie do mdości , do zmiany partnerów i zdrad do

konywanych za obopólną zgodą dla obopólnej satysfakcji, która nie 

j est w stanie uj ść goryczy rozczarowania i nudy. Hedonizm, egoizm, 

narcyzm powod ują , że ni esta tość i ni ewierność w imię sz częścia prze

mieniają s ię w powierzchowność i czcz ość, a w konsekwencji stają s i ę 

zaprzeczeniem szczęśc i a. Niejedna ze sztuk Marivaux, pewnie w naj

większym stopniu Spór (1744), ob razuje p l agę niestałości, bez ża dnej 

drogi wyjścia z tej sytuacji Autor prezentuje świ at podszyty już nawet 

nie melancholią, ale pesymizmem. Wdzięk sztuk Marivaux godzi się 

bez t rudu z pesymistycznym 1 mrocznym obrazem duszy ludzkiej , a ich 

autor to piewca serca ludzkiego, które z zasady nigdy nie jest miej

scem wyższych wartości. 

Spetnienie pra gn i eń i zachcianek wyższyc h warstw oświeconego 

i znudzo nego sp o łeczeństwa dokonuje się poprzez gry i roz rywki, ta

kie jak bale, ka rnawa ł , spotkania i zabawy towarzyskie, grę w karty 

i w iele innych. Goncourtowie nazwal i Oświecenie „ tańczącym stule

ciem", a wedle znanej koncepcji Johana Huizing i wytożonej w książce 
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Homo ludens, kultura była w tym stuleciu „odgrywana" Element gry 

był obecny w tak odmiennych formach aktywności człowieka, jak roz

mowa, miłość i sztuka. Sztuka w sojuszu z modą i stylem życia prze

staje naśladować naturę, rozluźnia związek z rzeczywistością realną, 

przyznając sobie wolność tworzenia poza naturą, w oderwaniu od niej 

i staje się autonomicznym światem gry W takiej, oddanej przyjemno

ści kulturze, teatr funkcjonuje jako metafora życia, natomiast życie 

ulega teatralizacji Steatralizowane „ja", poszukujące tylko samego 

siebie, oddane jedynie służbie sobie samemu, przeglądające się 

w zwierciadle wtasnej jaźni, w naturalny sposób poszukuje publiczno

ści, w której oczach pragnie się przejrzeć, wobec której jedynie może 

i chce zaistnieć. Pasja grania i przedstawiania, pasja aktorska i reżyser

ska spetnia się w teatrach prywatnych, nieodzownym wówczas sktad

niku rezydencji królewskich, książęcych, magnackich. Przekracza ona 

jednak ramy teatru, by stać się częścią życia realnego, w którym moż

na zagrać rolę, albo przynależeć do publiczności, stać się niedyskret

nym świadkiem i współtwórcą sceny, niejednokrotnie intymnej bądź 

pikantnej. 

Koncepcja człowieka i życia społecznego jest u Marivaux wybitnie 

teatralna, służąca ukazywaniu świata beztroskiego na powierzchni, 

melancholijnego bądź mrocznego, a nawet tragicznego w głębi Ma

rivaux jest komediopisarzem, a zatem ma, zgodnie ze znaną zasadą, 

w ed le której autor komiczny jest pesymistą i zgryźliwcem, mroczny 

obraz natury ludzkiej . Jest to widoczne w Umowie, czyli Łajdaku uka

ranym, a o wiele wyraźniej w Sporze. W obu tych sztukach, a także 

w wielu innych, miłość okazuje się potęgą irraqonalną, której ludzie 

nie pojmują 1 nie są w stanie kontrolować. Przypominają oni marionet

ki ludzkie, opisane na początku następnego stulecia przez Schopen

hauera, a relacje między płciami okazują się wrogie, zapowiadając 

Strindberga. Przebudzenie się „ja" do świadomości indywidualnej, od

krycie tożsamości płciowej, prowadzi do ukształtowania się zmien

nych układów erotycznych i skrajnej niestałości związków. 

Umowa, czyli tajdak ukarany (prapremiera w Comedie-ltalienne 

8 lipca 1724 roku) pozwala dostrzec pewną ewolucję tematu: od for

my łagodniejszej obyczajów i rozkładu stosunków mitosnych w cza

sach wynoszących przyjemność do rangi absolutu, do jej ksztaltu wy-



rafinowanego i JUŻ bardzo mrocznego, od wnikliwego obrazu obycza

jów do metafizyki Umowa jest sztuką bardzo odważną, zdaniem wie

lu jedną z najodważniejszych w całej twórczości Marivaux. Autor 

wprowadza stary i znany temat przebieranki, która ukrywa płeć boha

tera i niejednokrotnie budzi niepokój poprzez niejasność i dwuznacz

ność relacji między płciami. Znani są poprzednicy Marivaux w tym 

względzie, a temat przebieranki był wówczas niezmiernie popularny, 

natomiast spośród następców wymienić można Goldoniego i jego 

Slugę dwóch panów oraz, już w wieku XIX, bohaterkę powieści Gau

tiera Panna de Maupin. Aktorka, która zagrała rolę Kawalera i dla któ

rej została ona napisana, Silvia, odnosiła liczne sukcesy w rolach ko

biet w męskim przebraniu. 

Rola Hrabiny, którą raczej pociąga Kawaler o dwuznacznej urodzie 

niż zdecydowanie bardziej męski Lelio, wykracza dość daleko poza to, 

co w teatrze przyjęte, ale zgadza się z wrażliwością erotyczną epoki, 

wyrażoną w sposób prywatny bądź mniej zawoalowany w literaturze, 

pamiętnikach i listach. Teatr, posługujący się aktorem skonfrontowa

nym z widzem, łatwiej i bardziej gorszy niż literatura. Ale to przecież 

nie wszystko. Trivelin i Arlekin wiedzą, że pod postacią Kawalera ukry

wa się kobieta i stale podkreślają niepokojącą sprzeczność między mę

skim strojem i zachowaniem rzekomego Kawalera a jego ukrytą płcią. 

Pojawiający się w tych scenach humor ułatwiał ówczesnemu widzowi 

uniknięcie sytuacji krępującej. Dzisiejszego widza ta dwuznaczność ra

czej pociąga, może nawet urzeka. 

Niepokojącą, a zarazem fascynującą parą są także Kawaler i Lelio. 

Przy czym Lelio w kształcie tradycyjnym i typowym dla tej postaci jest 

bohaterem, któremu się wiedzie w miłości i który doświadczył wielu 

miłosnych podbojów. Cynizm tego bohatera w sztuce Marivaux Jest 

od początku imponujący, a dla rzekomego Kawalera porażający, zwa

zyvvszy, że przecież był mu, czyli jej, przeznaczony na męża Szczyto

wym punktem cynicznych wynurzeń Lelia jest jego pomysł rozwiąza

nia kłopotów z żoną, niechcącą pogodzić się z niewiernością męża: 

należy siłą wywieźć ją z Paryża do odległych włości, by na głuchej pro

wincji, z dala od świata, dojrzewała do zycia prawdziwie oświecone

go. To zwierzenie skutecznie uświadamia rzekomego Kawalera w mę

skim przebraniu wnikliwie badającego kandydata na swojego męza. 
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Kaw aler n ależy zresztą do bohaterów komedii, których status społecz
ny nie Jest dla odbiorcy polskiego zrozumiały. We Franqi XVll stulecia 

kaw alerem nazywano najmłodszego syna, który dziedziczył jedynie 

jedną dwunastą część mają tku 1 którego pozycja finansowa była nie

pewna, a niejednokrotnie kiepska. Nie wykluczało to erudycji i wy

tworności takiego bohatera, a jego popularność w komedii wiązała się 
z fakt em, że był on tradycyjnie awanturnikiem wdającym się chętnie 
w intrygi i przygody miłosne, niejedn okrotnie łącząc je z zabiegami 

o zdobycie posagu. 
Nie zmienia to fakt u zasadniczego: miłość, z którą stykamy się na 

ka rtach Umowy, jest g rą zachcianek, zauroczeń i cynicznych rachub fi

na nsowych. Kawaler, czyli Silvia, mog łaby za kochać si ę w Leliu, gdyby 

nie powzię ła w porę bardzo mądrej decyzji, by przyjrzeć s ię wybrane

mu bez pytania jej o zdanie ka ndydatowi na męża Kochankowie 

w wielu spo ś ród komedii Marivaux mają już takie prawo; zyskują Je 

nawet mtode kobiety, którym sprawiedliwi 01cowie pozwalają wybie

ra ć . Dzieje się ta k w Igraszkach trafu i mi/ości, komedii znanej polskie

mu widzowi z p rzekład u Boya i Stanisława Hebanowskiego oraz 

z wielu p rzedstawień (m in. z bodaj ostatniej realizacji sztuki Marivaux 

w Polsce, a mianowicie z przedstawienia telewizyjnego w reżyserii Gu

stawa Holoubka z 2002 roku). Mi mo faktu wolności wyboru współ
ma łżo n ka w klasach wyższych obraz społeczeństwa w dramatach Ma

rivaux jest często mroczny. Dzieje s ię tak również w Umowie. Postacie 

komedii tworzą dobrane grono cyników i obrzyd liwców, nie wyłącza
j ąc Hrabiny (granej na premierze przez Flaminię), mimo złożoności 
1 subte l noś ci, z ja ką przedstawiona zosta ł a Jej psychologia i wrażliwość 
erotyczna. Jedynie Kawal er - Silvia nie podpada pod tak surową oce

nę. Jest ona ofiarą odk1ywaj ącą sm utną prawdę o świecie społecznym, 
a w ynosi z tego d oświadczeni a - można by powtórzyć za Norwidem 

- „ pół serca - nie wi ęcej; I Wesolości7 ... - zaledwo ślad I " 5 

Godnym szczególnej uwagi bohaterem Jest Trivelin, według nie

których komentatorów najważniejsza postać komedii, zwłaszcza wte

dy, gdy patrzy się na nią z punktu widzenia historii obyczajów. Jest on 

ciężko doświadczonym przez los lokajem-filozofem, dziedzicem dłu
giej historii scenicznych lokaJÓW i służących, otwierającym nowy roz -

dzia ł dziejów podobnych postaci Jego wspaniała tyrada na początku 
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komedii jest naprawdę godna uwagi Trivelin wykazuje się pewnym 

v.rykształceniem, zdobytym nie wiadomo gdzie i jak, umiejętnością fi

lozoficznego przekazu doświadczenia, elegan cją i ciętością wypowie

dzi, jednym słowem wielkim talentem oratorskim. Zapowiada on na

dejście największej z tego rodzaju postaci, 1aką stanie się kilkadz iesiąt 

lat później słynny Figaro Beaumarchais'go, a później Mozarta i Rossi

niego. Przystaje jednak dobrze do doborowej kompanii cyników, od 

czego jego gorzka filozofia nie jest go w stanie v.ryzwolić 

Skoro uznaliśmy Marivaux za malarza ludzkiego serca, sprawy mi

łośc i stanąć muszą na pierwszym miejscu i tak rzeczywiście jest, a owo 

serce okazuie się niekiedy pełne wszelkiego plugastwa. Marivaux jed

nakże nie załamuje jedynie rąk w rozpaczy; obserwuje, wyciąga wnio

ski, tworzy psychologię, socjologię, filozofię i metafizykę związków 

miłosnych. 

Pierre de Marivaux jest dramatopisarzem dowcipnym, pełnym 

wdzięku, psychologicznie głębokim, doskonałym stylistą , znanym 

1 granym we Francji i w Europie. Jest pisarzem wielkim. Może przypo

mnimy sobie w pełni, że był już od dawna obecny w kulturze polskiej, 

nie całkiem przyswoiony, nie dość uwielbiany, nie do końca przecież 

zapomniany. Może się z nim zaprzyjaźnimy naprawdę i będziemy mo

gli o nim powiedzieć Marivaux odzyskany. Już najwyższy czas. 

Ten 1 nas . cyt. za . T Boy-Żeleński , Od tlómacza. w· Marivaux, Komedye, t . I, t łum . Boy, Kra

ów 19 16. 

' L Sokół , Manvaux. f~tes galanres, czyli Co się mote ''V'fdarzyc w ogrodzie ?, „ Biuletyn Histo

rii Sztuki " 200 1 nr 1- 4 

' O. Gerou ld. Galant and Llbeńine. Diveńissernenrs and Parades of 18th Cenrury France. New 

York 983. 

• Ten i r\as t. cyt . w tłumaczeniu Lecha Sokola . 

' Cyt . z wiersza Nerwy C K. oiw1da. w Dzieła zebrane. t. I, Wiersze, Wą rszawa 1966. s 663 
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Jacques Lassa.l ir 

Aktor, reżyser, pedagog, dramatopisarz, dyrekto r teatrów Ukończył studia te

atralne w Con ervato ire National Superieu r d' Art Dramatique. W latach 

1969- 1981 był wykładowcą paryskiego Institut d'Etudes Theatrales, w 1982 

roku zosta ł profesorem Conservatoire. 
W 1967 roku załozył teat r studyjny w Vitry (Stud io-Th eatre de Vit ry) , którym 

kierował do 1982 roku. Tu wystawia! sztuki Moliere'a, Labiche' a, Mari aux, Gol

doniego, Boccaccia, Ruzante'a, Shakespeare'a . Współp racowa ł ze współcze
snymi autorami (Vinaver, Kroetz, Ku ndera, Besset, Sarraza, Sarraute, Henckel), 

pisał i wystawia! własne sztuki, organizował dyskusje i przedstawienia uliczne. 

w latach 1983- 1990 był dyrektorem Theatre National w St rasburgu, gdzie 

wystawił m. in. Tartuffe'a Moliere'a (1983), Woyzecka Buch nera (1 984), L'Heu

reux Stratagame Marivaux (1984), Profesora Taranne Adamova (1 985), Loren

zaw a Musseta (1985), Emilię Galotti Lessinga (1985), Rosmersholm Ibsena 

(1987), Amfitriona Moliere'a ( 1988), Mądrą żonę Goldoniego (1989) 

w latach 1990-1993 sprawowa ł fun kcj ę admi nistratora genera lnego 

Comedie-Fran ~a ise, gdzie wyrezyserował m.in. Letników Gorkiego (1983), 

Hrabinę d'Escarbagnas (1992) , Grzegorza Oyndalę Moliere'a (1992), La serva 

amorosa Goldoniego (1992), Don Juana Moli ' re' a (1993), Platanowa Czecho

wa (2005) Po t rzech latach został zdymisjonowany w \/\'Yniku nieprzychylnych 

mu zmian poli tycznych . 
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W roku 1994 znów za ł ożył własny zespó ł - La Compagnie Jacques Lassa lle 

Pour Memoire - wys tawiaj ą cy sztuki w koprodukqach z teatrami 1 fest iwalami, 

m.in. Andromachę ( 1994) i Medeę Eurypidesa (2000), których premiery odby

ły się na Festiwalu w Awinionie. 

Od 1996 roku zespó ł wspó ł p ra cuj e z Theat re Vidy w Lozannie, gdzie w 1998 

roku Lassalle p rzygotował Molierows ki ego Mizantropa, a ta kże m .in . Trudne

go czlowieka Hofmannstha la (1995), Letni dzień Fossego (2000), Autografy 

Jeffreya Asperna wg Jamesa (200 1), Mr X Duras (2003) 

Lassal le współpracuj e z paryski mi teatrami, m.in. Theatre Hebertot (Zeby wszyst

ko byto jak na/ezy Pirandella , 1997), Theatre National de ta Colline (Zycie Ga

lileusza Brechta, 2000), Theatre de l ' Atełier (Ta;emna ekstaza Hare'a, 2000), 

l'Athenee Theat re Louis-Jouvet (Szkoła żon M oliere'a, 2002; Taniec śmierci 

Strindberga, 2004; Reqwem dla zakonnicy Fa ulknera-Cam usa , 2006), Theat re 

de la Madeleine (La bete dans la ;ung le Faulknera-Dura s, 2005). Theat re Mont

parnasse-Gaston Baty (Rue de Baby/on e Besseta, 2005) , Comedie-Fra ni;a ise (li 

Campie/Io Goldoniego, 2005; Rozwód Figara Horvatha, 2008), Theatre T.E .P 

(La Madone des poubelles La ssall e' a, 2008) 

W1ełokrot n1 e rezyserował w teat rach za g ra n i cą , m in . w Montrealu (Elektra So

foklesa , 198 1 ), w illorske Teatret w Oslo (Beremka Racine· a, 1989; Tartuffe Mo

l1ere'a 1991 ; Wiśniowy sad Czechowa , 1995), Theatre National w Brukseli Uak 

wam się podoba Shakespeare ' a, 1996), Teatr San Martin w Buenos-Ai res (Mi

zantrop Mołi ere'a, 2002), Teatra Palladio w Vicenzie (Ifigenia w Taurydzie Goe

thego, 2002), BDT w Sankt Petersburgu (Grzegorz Dynda/a Moliere'a, 2002) 

Reżyserował r ównież w teatrach operowych , m.in . Opera de Paris (Lohengrin 

W gnera i Lear Rei manna, 1982), Opera de M ontpellier (Luisa Miller Verdiego, 

1986) 

Jest autorem kilku dram atów Jonathan des annees 30, Un couple pour /'hi

ver, Le So/ei/ entre /es arbres, Un dimanche indecis dans la vie d 'Anna, Avis de 
recherche. 

Od maja 2000 roku pełn i funkcję prezyden ta ANRAT (Associa t1on Nationale de 

Recherche et d'Action Theat rale) Jest lau reatem wielu nagród, m.in. Gran d 

Prix National du Theatre (1998) 

W Teatrze Narodowym Lassalle p rezen towa ł na gośc i n nych występach Mizan

tropa Moli ere 'a z Thea tre Vidy w 2000 roku 1 Don Juana z An drzeiem Sewery

nem z Comed 1 e-Fran ~a i s e w 2004 roku ; w 200 roku wyrezyserowal Tartuf

fe'a Moliere 'a. 

Edward Wojtaszek 

Reżyser, pedagog, tlumacz. Absolwent Institut d'Etudes Theatrales - Paris Ili 

Sorbonne Nouvelle (1976) i Wydziału Reżyserii w arszawskiej PWST (1981) 

W latach 1983-1993 był kierownikiem artystycznym Pracowni „Teatr", założo

nej przez g ru pę aktorów i reżyserów - absolwentów warszawskiej PWST z rocz

nika 1981, gdzie wyreżyserował m.in. Szkoda, że ;est nierządnicą wg Forda 

(1983), Partyturę Bajerskiego i Wojtaszka (1985), Don Juan. Sny, halucynaqe, 

wątpliwości wg Moliere'a (1987), Ceremonie Wojtaszka (1988), Pro;ekt Schulz 

(wspólnie z Tea trem Mandala, 1990), Kabriolet van Crugtena (1993) 

Rezyserował m.in. w teatrach: Nowym w Poznaniu (Klonowi Bracia Szwarca, 

1980; Sztuka Rezy, 2000), im. Horzycy w Toruniu (Wierzyciele Strindberga, 

1980; Krotochwile ucieszne, czyli co chcecie albo co kto woli Legut, 1983), im. 

Kruczkowskiego w Zielonej Górze (Dziewięćdziesiąty trzeci Przybyszewskiej, 

1981, Szkarlatna vvyspa Bułhakowa, 1982), na Woli w Warszawie (Klonowi 

bracia Szwarca, 1982; Treny Kochanowskiego, 1999), Polskim w Szczecinie 

(Sługa dwóch panów Goldoniego, 1994), Polskim w Poznaniu (Ucieczka Gao 

XingJian'a, 1994), Miejskim w Gdyni (Na krawędzi życia Gao Xin9Jian'a, 1996; 

Mistrz Piotr Pathe/in, 1998), Powszechnym w Radomiu (Treny wg Kochanow

skiego, 1998), Dramatycznym w Elblągu (Lekcja Ionesco, 1999), im. Osterwy 

w Lublinie (Damy i huzary Fredry, 2001, Rewizor Gogola, 2002; Don Juan Mo

liere'a, 2004), Teatrze Nowym Praga (Fioletowa krowa wg antologii angielskich 

;31 



utworów w tłum. Barańcza ka, 2005) Poza teatrami instytuqonalnymi przygo

tował: Trzy postaci w postaci postaci Sobkowicz i Wojtaszka (2001) i Zasady sa

voir-vivre'u w nowoczesnym spo leczeństwie Lagarce'a (2003). 

W Teatrze Narodowym wyreżyserowa ł Żar Maraiego/Hamptona (2007) i był 
drugim reżyserem przedstawienia Tartuffe Moliere'a w reż . Jacques'a Lassal

le'a (2006) 

Od 1987 roku wst wykładowcą warszawskiej PWST W latach 2005- 2008 peł

n ił tam funkcję dziekana Wyd zi ał u W iedzy o Teatrze. Wykłada również na w ar

szawskiej ASP Prowadzi warsztaty teatra lne dla dzieci, akto rów, instruktorów 

teat ra lnych i studentów w Pol sce i za g ran icą (Belgia, Norwegia, Niemcy, Maro 

ko) 

P rz etł umaczy ł wi ele dramatów z fra ncuskiego, m.in. Copiego (Cztery bliźniacz

ki, Homoseksualista czyli 1ak trudno się wyrazić, Eva Perón), Gao Xin

gjian'a (Ucieczka , Na krawędzi zycia), Jean -Luc Lagarce'a (Zasady savoir-vi

vre'u w nowoczesnym spoleczeństwie), Frederica Sabrou (Samochodziki) 

Don>ta Kołodvńska 

Scenografka. Absolvventka wydz iałów grafiki i scenogra fii warszawskiej ASP, 

studiowała też w Nuova Accademia di Bel le Art i w Med iolanie P roje k towała 
scenografię 1 kostiumy w spektakla ch takich reżyserów, jak Zbig niew Brzoza 

(scenografia : Przemiana wg Ka fki, 1993, 1994, 1998; kostiu my: Godzma, 

w które1 nic nie wiedzieliśmy o sobie nawza1em Handkego, 1996; Mi/ość na 

Madagaskarze Tur riniego, 2000; Amadeus Shaffera, 2002) , Piotr Ci eś l ak (ko

stiumy: Szkarlatna wyspa Bułh akowa , 199 5; Jak wam się podoba , 1996 

i Wszystko dobre, co się dobrze kończy 2000 - Shakespeare' a), Zbig niew Zapa

siew icz (scenografia: Adwokat i róże Szaniaw skiego, 1997; Kwartet Harwooda, 

2000), Grzegorz Wi śniewski (scenog ra fia: Mewa Czechowa, 2002), Pi ot r La

zarkiew icz (scenog ra fia Sytuaqe rodzinne SrblJanović , 2002) , Krzyszto f Maj
chrzak (scenografia Świat/a miasta McPh ersona, 2006) , Andrzej Domalik (ko

stiu my: Rewizor Gogola , 2002; scenog rafia: Boska! Quil tera, 2007), Ew a 

Błaszczyk (kostiumy Rok magicznego myślenia Did1on, 2008). 

Współp racuje także z Tea trem Telew iz1i, gdzie pro1ektowala scenogra fię i ko 

st iumy do spektakli Zb igniewa Zapasiew icza (scenograf ia : Lalek Herberta, 

1999), Izabeli Cywiń s kiej (kost iu my. Dotknięcia Myśliws ki eg o, 200 1 ), Zbignie

wa Brzozy (kostiumy: Portugalia Egressy'ego, 2002 ; Geza-dzieciak Haya, 2005; 

Więź M unro, 2007), Kazimierza Kutza (kostiumy: Dzień podróżny Rylskiego, 

2005) 



Dla Te t ru Muzycznego Roma w Warszawie zapro1ektowa la kostiu my do mu

sicali : Pio truś Pan Przyb ory i Sto kłosy (reż. Janusz Józefowicz, 2000) , Grease Ja

cobsa i Caseya (reż Wojciech Kępczyński, 2002), Koty Webbera (reż. Kępczyr'1 -
ski , 2004), Taniec Wampirów Kunzego i Steinmana ( reż . Cornelius Balthus, 

200 5), Akademia Pana Kleksa Brzechwy, Korzyńsk i ego, Kępczyńsk i ego, Wyszo
grodzk iego (reż Kępczyński , 2007) 

Lau reatka nagrody im. Teresy Roszkowskiej (2000) przyznawanej przez Polski 

Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) i Fu nda cję im. Leona 
Schillera . 

W Tea t rze Narodowym współpracowała z Janem Englertem (scenografia: Kur

ka Wodna Witk1ew1cza, 2002; Wladza Deara, 2005), Kazimierzem Ku tzem 

(kostiumy: :)mierć komiwojażera Millera, 2004), Jacques'em Lassa lle'em (sce

nografia: Ta rtu ffe Moliere' , 2006) , Edwardem Wojtaszkiem (scenografia: Zar 
M ' raiego/Hamptona, 2007) . 

:J-t 

Jacek Ost aszewski 

Kompozytor, muzyk, pedagog. Współpracował , między innymi z zespołami· 

Jazz Darings Tomasza Sta ń k i, kwintetem i sekstetem Andrzeia Trzaskowskiego, 

kwintetem Krzysztofa Komedy, triem Włodzimierza Nahornego, kwintetem An 

drzeja Kurylewicza, zespołem Anawa Jana Kantego Pawlu śkiewi cza (w nim 

m.in . z Markiem Grechutą) . W 1970 roku założył grupę Osjan, której liderem 

jest do dzisiaj (pod koniec 2008 r. uka za ła s ię kole1na płyta zespołu pt Po pro

stu) . Jego autorska metoda edukacji muzycznej Droga dźwięku, droga ciszy za

owocowała wieloletnią współpracą z krakowską PWST, współpracą z teatrem 

Gardzien ice, Instytutem 1m. Grotowskiego, Polskim Towarzystwem Eriksonow

sk1m , licznymi warsztatami w kraiu i za granicą (USA, Japonia, Portuga lia). 

Dzięki rekomendacji Krzysztofa Komedy zadebiutowal Jako kompozytor, pis ząc 

muzykę do fi lmu Mlyn Miros ława Kijowicza (1971 ), co zaowocowało w ielolet

n i ą współpra cą z warszawski m Stud iem Miniatur Filmowych. Komponował 

muzykę do pr zedstawień m. in . Bogdana Hussakowskiego (Teatr im . Kocha

nowskiego w Opolu · Sonata widm Strindberga, 1978), Krzysztofa Warlikow

skiego (S ta ry Teatr w Krakowie: Markiza O. von Kleista, 1993; Kammerspiele 

w Hamburgu : Ludwig w g Klausa Manna 1994), Leszka Mąd z ika (Scena Pla

styczna KUL: Szczelina Mądzika , 1994), Piotra Tomaszuka (Towarzystwo Wier

sza lin G/up Tomaszuka, 1996; Wrocławs ki Teatr Współczesny Jesień i zima 

Norena, 1999; Teatr Rozmaitośc i w Warszawie: Slowa Boże del Val le- lnclana, 



1998), Marcina Jarnuszkiewicza (Teat r Studio w Warszawie: Samoobrona i Ko

niec pól świni Kajzara, 1997), Krystyny Meissner (Teatr im. Horzycy w Toruniu: 

Wesele Wyspiańskiego , 1996; Wrocławski Teatr Współczesny: Sytuacje rodzin

ne S r blja n ovi ć , 2000; Królew na Orlica Micińskiego, 2003), Stacy Klein (La 

Mamma w Nowym Jorku: Republic of Dreams wg Brunona Schulza, 2007) . 

Stale wspólpraCUJe z Krystianem Lupą (Sta ry Teatr w Krakowie. Kalk.werk Bern

harda , 1992; Lunatycy Esch, czyli anarchia Brocha, 1995; Rodzeństwo Bern

harda, 1996; Lunatycy Huguenau, czyli rzeczowość Brocha, 1998; Mistrz 

1 fvlalgorzata Bułhakowa , 2002; Teatr Polski we Wrocławiu Immanuel Kant 

Bernharda, i 996; Kuszen ie cichej Weron iki Musila, 1997; Dama z jednoroż

cem Brocha, 1997; Azyl Gorkiego, 2003; Teatr Dramatyczny w Warszawie: Po

wrót Odysa Wys piań s kiego, 1999; Wymazywanie Bernharda, 2001, Teatr Roz

maitośc i w Warszawie: Stosunki Klary Loher, 2003; Dusseldorfer Schauspiel

haus: Solaris wg Lema, 2005; American Repertory Theatre w Bostonie: Trzy sio

stry Czechowa, 2005, Teatr Aleksandryjski w Sa nkt Petersburgu : Czajka Cze

chowa , 2007) 

Przez dziesięć lat współpracowa ł z Anną Augustynowicz (m.in Teatr Współ

czesny w Szczecinie Klątwa Wyspiańskiego , 1991; Maciej Korbowa i Bel/atnx 

Witkiewicza , 1992; Romeo i Julia, 1995 i Sen nocy letniej, 2000 Shakespea

re' a; M agnifik.at Szturca, 1995; Iwona, księżniczka Burgunda Gombrowicza, 

1996; M oja wątroba jest bez sensu Schwaba, 1997; Balladyna Słowackiego, 

1998; Teatr im. Jaracza w Lodzi: Wesele Figara Beaumarcha is'go, 1993; Teatr 

im. Horzycy w Toruniu Agnes Anne, 1997; Teatr Polski w Poznaniu Pasożyty 

von Mayenburga, 2001) . 

W Teatrze TV współpracował m .in. z Mariuszem Trel ińskim (Pająk Eversa, 

1994), Piotrem Tomaszukiem (Prawiek i inne czasy Tokarczuk, 1998), Łuka

szem Barczykiem (Hamlet Shakespeare'a , 2004) 

Wyreżyserował Krzesla Ionesco w Teatrze Współczesnym w Szczecinie (1999). 

W Teatrze Narodowym skomponował muzykę do Wiśniowego sadu Czecho

wa w rez. M acieja Prusa (2000) i do Tartuffe'a Moliere'a w rez . Jacq ues'a Las

salle'a (2006) . 

:J6 

Mirosław Poznańs ki 

Reżyser świa tła, operato r filmowy, realizator telewizyjny, malarz . Absolwent 

kierunku operatorskiego Wydzialu Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląs kiego 
w Katowicach (1982) 
Autor zdjęć i światla do ponad stu widowisk telewizyjnych i spektakli Teatru 

TV. W teatrze współpracowa ł m.in z Krzysz tofem Warlikowskim, Zbigniewem 

Brzozą, Grzegorzem Jarzyną, Erwinem Axerem, Oskarasem Korsunovasem, Łu
kaszem Kosem, Izabellą Cywińską, Grzegorzem Wiśniewskim 
W latach 1998-2000 był reżyserem światła w Teatrze Narodowym. Współpra
cował tu przy inscenizacjach Jerzego Grzegorzewskiego (Noc listopadowa, 

1997, Sędziowie, 1999 i Wesele, 2000 - Wyspiańskiego; Halka Spinoza Grzego

rzewskiego, 1998; Nowe Bloomusalem Joyce'a, 1999; Sen nocy letniej Shake

speare'a, 2001, Nie-Boska komedia Krasińskiego, 2002; Morze i zwierciad/o Au

dena, 2002; Hamlet Stanislawa Wyspiańskiego, 2003; Duszyczka Rózewicza , 

2004; On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2005), Macieja Prusa (Król Lir, 

1998 i Wiele halasu o nic, 2008 - Shakespeare' a), Kazimierza Kutza (Na czwo

rakach Różewicza , 2001 ), Barbary Sieroslawski (Leonce i Lena Buch nera, 2001 ), 

Ryszarda Peryta (Akropolis Wyspiańskiego, 2001), Jana Englerta (Dożywocie, 
2001, Śluby panieńskie, 2007 - Fredry; Kurka Wodna Witkiewicza, 2002; Wla

dza Deara, 2005; Iwanow Czechowa, 2008), Jerzego Jarockiego (Blądzenie wg 

Gombrowicza, 2004) , Jacques'a Lassalle 'a (Tartuffe Moliere'a, 2006) 
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\X!iktoria Gorodeckaja 

Studentka IV roku Wydzialu Aktorskiego warszawskiej PWST. Od 2009 roku 
w zespole Teatru Narodowego. 

:i8 

J\'lałgorz c-1 l a KoŻuC'howska 

Absolwentka wa rszawskiej PWST (1994) . Aktorka Tea tru Dramatycznego 

w Warszaw ie (1994- 2005) . Od 2005 roku w zespole Teatru Narodowego. Za

grała tu w przedstawien iach Jerzego Jarockiego (Al icja I Albertynka I Rita 

w Błądzeniu wg Gombrowiua, 2004; Lena w Kosmosie wg Gombrowicza, 

2005; Tatiana Jakowlewna Borodina w Mi/ości na Krymie Mrozka, 2007) 



.Jerzy ł~apiński 

Absolwent lódzkiej PWS FTViT (1963). Aktor teatrów: Ziemi Łódzkiej 

(1963-1965), im . Bogusławskiego w Kaliszu (1965-1967), Dol noś ląs kiego w Je

leniej Górze (1967-1968), Wybrzeze w Gdańsku (1968-1997) Od 1997 roku 

w zespole Teatru Narodowego . Zagrał tu m.in. w przedstawieniach Tadeusza 

Bradeckiego (Jan Potocki w Saragossie wg Potockiego, 1998; Brat Ben Owens 

w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2005), Kazimierza Dejmka (M iles primus w Dia

logus de Passione , 1998), Jerzego Grzegorzewskiego (Aktor w obu wersjach No

cy /istopadowe1 Wyspiańskieg o, 1997 i 2000; Biskup Pandulf w Ślubie Gombro

wicza, 1998; Dyrektor opery w Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 1998; Jukli 

w Sędziach Wyspiańskiego, 1999; Proboszcz w Operetce Gombrowicza, 2000; 

Ksiądz w Weselu Wysp i a ńsk iego, od 2001, SpóJ w Śnie nocy letniej Shakespea

re 'a, 2001 ; Sebastian w Morzu i zwiemadle Audena, 2002), Jana Englerta 

(Oront w Szkole żon Moliere'a, 1999; Orgon w Dożywociu Fredry, 2001), Kaz i

mierza Ku tza (Pan Z Przedzia łkiem w Kartotece, 1999 1 Sitko w Na czworakach, 

2001 - Różewicza), Zbigniewa Zamachowskiego (Ajschylos w Zabach Arystofa

nesa, 2002), Andrzeja Seweryna (Dozorca więz ien ia w Ryszardzie li Shakespe

are'a, 2004), Aleksandry Konieanej (Eugeniusz Pawlukiewicz w Imieninach wg 

Modzelewskiego, 2006), Stanisława Rózewicza (Cyryl w Stara kobieta l .0/S1adu

je Różewicza, 2007), Piotra Cieplaka (role w Opowiadarnach dla dzieo wg Sin

gera, 2007), Wojciecha Malajkata (Ivan Curry w Wędrowcu McPhersona, 2008) 

-t() 

Grzegorz Małecki 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2000) Od 2000 roku w zespole 

Teatru Narodowego Zagrał tu m.in . w przedstawieniach Jerzego Grzegorzew

skiego (Lajkonik w Operetce Gombrowicza, 2000, Satyr Drugi w Nocy listopa

dowej Wyspiańskiego, 2000; Duda w Śnie nocy letnie; Shakespeare' a, 2001 ; 

Trinkulo w Morzu i zwierciadle Audena, 2002, Rosenkrantz/Guildenstern 

w Hamlecie Stanislawa Wyspiańskiego, 2003), Barbary Sieroslawski (Leonce 

w Leonce i Lena Buchnera, 2001 ), Jana Englerta (Leon Birbancki w Dożywo

ciu, 2001 i Albin w Ślubach panieńskich , 2007 - Fredry), Zbigniewa Zama

chowskiego (Dionizos w Żabach Arystofanesa, 2002), Agnieszki Glińskiej (Ba
lon w 2 ma;a Saramonowicza, 2004), Jerzego Jarockiego (role w Blądzeniu wg 

Gombrowicza, 2004; llja Zubatyj w Mi/ości na Krymie Mrożka, 2007), Piotra 

Cieplaka (Młody Messerschmidt w Nartach Ojca Świętego Pilcha, 2004; role 

w Opowiadaniach dla dzieci wg Singera, 2007), Tadeusza Bradeckiego (Bi ll 

Cracker w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2005), Macieja Prusa (Benedick 

w Wiele halasu o nic Shakespeare'a, 2008). 

-t I 



!(ami Pol'heć 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2007) Od 2007 roku w zespole 

Teatru Narodowego. Zagra ł tu m.in. w przedstawieniach Piotra Cieplaka (role 

w Opowiadaniach dla dzieci wg Singera, 2007) , Jana Englerta (Eugeniusz Kon

sta ntynow1cz Lwow w Iwanowie Czechowa, 2008), Macieja Prusa (Conrade 

w Wiele halasu o nic Shakespeare' a, 2008) . 

Jerzy Radziwiłowicz 

Aktor, pedagog, tłumacz . Absolwent warszawskiej PWST (1972) W latach 

1972- 1996 byl aktorem Starego Teatru w Krakowie, gdzie zagrał w spekta

klach m.in. Jerzego Jarockiego, Konrada Swinarskiego, Andrzeja Wajdy, Wan

dy Laskowskiej , Jerzego Grzegorzewskiego, Tadeusza Bradeckiego. Od 1998 

roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu m.in. w przedstawieniach Jerze

go Grzegorzewskiego (Przewodn ik chóru górali w Halce Spinozie Grzegorzew

skiego, 1998; Pankracy w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego ; Kaliban w Morzu 

i zwierciadle Audena, 2002, On w On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 

2005), Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej (Deeley w Dawnych czasach Pintera, 

2000), Piotra Cieplaka (Jan Nepomucen Wojewoda w Nartach 01ca )więtego 
Pilcha, 2004), Jacques'a Lassalle'a (Organ w Tartuffie Moliere'a, 2006 - sztu

ka grana w jego tłumaczeniu ), Jerzego Jarockiego (Włodzimierz Iljicz Uljanow

-Len1n w Mi/ości na Krymie Mrożka, 2007), Agnieszki Olsten (rola tytułowa 

w Otellu Shakespeare' a, 2008), Antoniny Grzegorzewskiej (Agamemnon w Ifi

genii Grzegorzewskiej, 2008) 

Dwukrotnie otrzymał Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza : w 1991 za 

rolę Henryka w Ślubie Gombrowicza w reż. Jerzego Jarockiego (S tary Teatr 

w Krakowie, 1991) i w 2003 roku za rolę Kalibana w Morzu i zwierciadle Au

dena w reż. Jerzego Grzegorzewskiego (Teatr Narodowy, 2002) 

-n 
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str:ll'ilPłłl 11i1· / lt'/!O. 1·0 11aprawdt; \\ai1w: 1ud1 wyn 1j:1cr zd nmi1 · 

i wiPłk i ap1'I \ 1. .\t y. 1·1y1t1 sit; 11•rn1 zaj11111j1•:-.1.' Ki t• I~ ·i1; '' id1i ałi· 11 1. 

pnrn ad zi łP~ 11i1'\\ id ki lll l l'rt'~ - kl•lr:- r11 ial z ci1·I 1i1 · 1rnh i1~ oh~ \\ a11·la 
ParvŻ:1: r11wil1·~ 10'1 

!"HO '\ I I'\ 

Splajlłl\\ a l1·r11. 11111je d1i1Tko: no. ·1 t . . jnk ci1·hił' Io.' 1rak1tm a l. rnlk:!'I 
1·i1; ni l' '' irl1i;d1·111'' 

llll\ 1: 1.I'\ 

"lak jak wirs1.. Ż1 · 1rnk1 uj1· w~1~ . tk.id 1 po r1:1d n~d 1 lud1i. 

FH O ·11. 

I Ili\ LI J'\ 
la k. ( ;, ~ 11 11 1 j1·1h1ak 1a \\'dzi ·<·zu111: 1wt1t ·1\l1 ·111 „it; 11h~ \\:1t~ lwz j t',!.!f> 

p11111t >cy ; j1•:->((•111 11i1 ·r111ł ~ 11a .i t'f!ll 11ida.;k1; . 11 it· 1:<tL1 lr1 is1.c1.i; j 1·~1 1 \\ 1,!.d1,·
d (l\\ i to 111i \\ · ~ ,; lart't.a: czlllwid -: rnzs;1 1 lr1~ 11i1• 1111wi11 i1 ·11 \\~ lllH!!al

wi1; c1 '. j: 11i1· j1 ·~ 11·111 s1t ·11,< liw~ . alt• ~ i ~· o Io 11 i1• ~1 :111u1 1. lukie 111a 111 do 
[(' !,!! l jlłldt•j ~l'il'. 

- -t:-



l'l{()\'11\ 

( :,i; taki1·go 1 Znah·m t·i1,· j;1kt1 hy„tn·go dilopaka o \\·yj:1tk1J\\ ~fil z111~ -
; 1c. d11 intn·µ-i. air· nigdy hym ni1· porł1',jl'Zl'\\'ał. Ż1· zostaui1·„z l'ilnwl't·1n: 
drnlna'. jaki1· mil1ił1 ·; po~l\'PY· już I11asz \\ pugard 1.i1' dol1ra lt'p:() 

; \\ iala'. 

IHI\ 1 ·~ 1.1"\ 

:-ip11kojni1 ·. przyjm·idu. ~pllk11jni1'. I \\ 1)j pod z i\\ "prawia. Ż1· si\· ohl1· 
warn n11ni1·r'1c1·n1. llliawia111 si1;. Ż1· ni1· 1.ac;h1g11j1; uat'i: 111. ż,. ty111i d11-
hrarni. jak 11 u si1; zrlajr·. p11p:nnlzan1. 1n0Żt· hy( t~ lko pi1,·kuy1tt p1bt11-
slil\\ i1·rn: i 1111')\\ i:i1· Ill i\·dzy 1w111i. j1·„z1·z1· 11ik11n111 hym nie rad1.il. Żl'
hy S\\lljt · dollra IHl\\inzyl roz1n1111111Śl'i uwj1'.j l'illlwl'ii: rnś h~111 z nid1 
1hD'zk1111I. Fro111in. czuj\· 111 . l'oŚ hy111 1h11·zk11<.1ł n1iI1111 tyd1 n• n1·ksji. 

~1'1'1·1• 1·zlowi1·ka tli 11 i1·zb kanalia. 

FIWi\ li:\ 

:\i1·sll'l\· 1 :\' ii· 1llt'1µlh~ nt z 1·zy.-;tyn1 su1ni1·11i1 ·n1 zaprz1Tzy( 1t·j praw

dzi1'. 

·1 Hl\ El .I N 

;\Iii· kaŻdl'11111 hn11 Io pmYi1·dział. al1· wil'lll przt·1·wz. zt· 11w rozrna

wia111 /. profanPnl. 

I Il Oi\ I I:\ 

F~ d1 I Pm\·i1·dz 111i . prz~jrwi1·l11. t11 t·o i11nosisz.1·11 111 za pak111wk1 

I Hl\ l·:LI"\ 

·1-; , j1· t Ż;d11~11~ bagaż 1w1·go sługi: ta paczka 111i!'Ś 1·i t·ał~ 111i'1j dohy1t·k. 

rno"\ 11.\ 

·11·1ul110 n1u zarz11t"i ( . żd,y wj111m\·ał w d11Żo 111il'jsl'a. 

I IU\"I LI\ 

Prll'Z t1· pi i; 11taśl'il' łat. 11dk;p ł ohrncam „i1,· w ;,\ ieci1-. „a111 \\ i1·sz. ilt· 
\\ l11ży łl'111 wysiłku. iii· si1; rn1m11rdm\ all'lll. Ż1·h~ si i,: jakoś ustawi(. \ł t'1-

--tB-

wili. Ż1· skrupuły \\'l'iiodnJ SZl'z1;śl'iu \\ drng1; . pozhył1·m ~ i1; id1. żd,y111 
sohi1· 11i1· 1111lµł 11il'11·g11 zarz1łl'i(. ;\' al1·Żało 111i1·( l1011or 1 111iałeu1. łl·zl'

ha „i1,· było zt·świ11i(I z 1·i1,·żki1n st•n·1·111. al1· sz1·rll1·111 S\\Ojq drnµ<). 
Zdarzało mi si\: . Żt ' 1niałrn1 pi1·niądzl'. alt· jak jt' utr1.y111a( przy kar
i ad1. wini!' i kobi1·tad1 ~ Cdzie si1; sd1rnni( przl'd t y111i pla,!!arni~ 

llWY ll\ 

'Ili pnrn da. 

IHl\l• LI"\ 

I co 1m1111 ci powi1'dzi1·('I Cza~1·111 pa11. t'Z<bl'llt sługa. Za\\~Zt' prz1-z11r
ny. zawszl' pt imysłow~·- z \\ y nll'hm\ ania pr1.~jal"i!'I sz11hrn\\ 1J1w. 
przyjar·i1'l przyt.\\oityd1 ludzi zµodnil' z !-(t1st1·111: w jl'd11ym Wl'id1·11iu 
traktm\all~ grzt•1·zni1-. 11araŻony 1w kopniaki\\ i11n~11i: lldy trzd1a. 
o; kłu1111y do zn1ia11~ Z<\j~Tia. ubrania. d1araktl'l'll. zasad: wielki r~ z~ -
kant z małyrn n·z1iltat!'111: rozwi;_izł ~ \\ µł~·lii. układ n~ po \\ iPrzdu1: 
prz1·z j!'d11yd1 d1·111askowa11y. jll'Zl'Z innyd1 prnł1:jrz!'wa11y. w kor'wu 
dla \\ szyst kid1 dw11zrnłl·z11~. pn'il1m\ ah·111 \\ szy~t ki1·go: \\ sz\·dzil' 
111w11 dingi: moi winzycidt' są thrnjaki1·p:o rodzaju: jl'dni 11it· wil'dzą. 
ŻP j<'stl'lll irn rnś dłuż11y. dl'łldzy Io \\ i1·dn1 i dlugo będą \\ it·dzi1·( 
\lie .;zkalent wszędzi1'. 11a lil'łlku. \\ zaje/dzil'. \\ l..najpit'. \\ d11111ad1 
rni 1·szcza11 i jabllit· \\ id11111Żnyd1. 11 sidiit'. wy111iar sprm\ i1·dliwo~t·i 

cz1;-sto w 11ir·szczęściad1 dawał mi sdtronit·11il'. all' aparla11w11ty jt·go 
są po1111rP. wi~·1· \\ padałt'lll tant tylko na knll kii· n·kolckcj1·: i tak. 
prz~jacidu. po pi1;tnast11 lataclt :;tarai'1. ltar(l\\ ki. ud1v ki 11·11 rn;dzny 
paki11wk to wszystko. 1·0 111i pozo lało: tyli· dał r11i Ś\\iat. 11iP\\dzir;1·z
ny'.. za tu. rn zrohił1·nt dla 11i1·go1 \\'~zys t. kil' j1'µ11 prnłanmki 11it' \\ar
tt· są nmn·t j1·d1wgo pistola. 

FIW1"\TI'\ 

\ii· 11 Jarl\\ su;. prz~jal'i!'l11 .. kd1·n fraµrrn'llt I woj1'j npowi1·ści wydał' 

mi sit; wyjątkowo przykry: fl'n o n.: l..ol1·kcjad1 / \\"yrnian·111 sprawie
dliwości: alt· 11it· rw'l\\111y już o tym. Zjawiasz si1/ \\. swrni pon; : nia111 
dla l'ichie 1mipozycj1; . \le czym si1; właściwie Z<.\j111mvał1 ·ś f'l'Zl'Z lt• 
dwa lata. kil'dy cir nil' widziałt·111. 1·0 rohikś ostat11iD' 

- -t9-



I HI\ I: I.I .\ 

Pr imo . odk<)d sio; \\ ·id1.iel1 ś 111~ llslalnill. 1.;wiąg111)ł!· 111 sio; do sl11żhy. 

FIWi\ 11 \r 

Mo1.11rni1·111 . zostali ·~ io l11i1 ·r1.1·11i: a 11i1• j! · st1.·~ 1.·nb!'lll d1 •1.o ·rt1..-0·11 1' 

IHl\ FU 

:\i1· . 111 i'~j 111111ul11r to lidu lilll'ria . 

FllO.\ li\ 

I IU\I I.I\ 

Za11i111 si!/ doprnwadzik-111 do t1 •µ:0 po11i żaj:i1rµ:u ,.; ta1111. zac ·z ;.111 ~ 111 od 
SJll'/1 •1 lai.y 11111.i!·j µ-arrlc·rolly. 

I HO\ I li\ 

TIU\LI .I\ 

·!lik. t r1.~ 1 ·z\· rzt 1..-y ubrania 11a 11 H ~j <) 111iar ~· 1.rnd1·1:iorw 11 kramarzy. 
kt (m· 111i byl~ po1r1.1·luw. żd1y s i ~· 11osif jak ktn' /. l1·1lS1Pj „f1-ry. M11-
~ ial1 · 111 si1;· if'h pozliyt. Ż1·by stnwil- z m-z11 ws1.~ s tki1· pa111itpki 111i11io-
1wj wil'lk1 1;1-i. N1·dy si1; wyrn·kam r ar11hi1ji. trzl'l>a !Il mhif za j1·d11y111 
zm11ad11·111. \po 1·0 !-'l'lllllnrlzi l- znsnlly na prz~ szlo;U .lakj11Ż. toj11Ż. 

sprzl'!lali·111 wszystko: nil' dosy1~ 11a 1 ~ · 111 . \b/y~tko przq>ilr·ni. 

I HO:'\IT\ 

I BI\ 1: 1.I ·\ 

'E1k. pr1.\ jaci1·l11 . 111iak111 odwag\' 111111rza(~ :; i1; dwa albo trzy rnz\ . <'O 

11111ie wybawiło od pdrwj saki1 ·wki i dalo 1--"wararwj\·· Że \\ytrw:1111 
_!:!orli\\ il' w 11ow1·j dla 11111i1· ko11dy 1. ji. tak Ż1· 11a\wt sklrn111y hylf'm rny
~ ltć. upijajt)l' si1;. Ż1· to rnzsąd1 · k 11nlr-wa mi wina. Co za nektar ' No 

- ."JO-

i f W\\'IH'go pir;krwµ:o poranka b~ · ł1"111 j11ż lwL gro~za . .lako Że p11trzd 10-
wal1·111 11atyd1111iastow1:j pomocy. ho już 11i1• l>ylo dm iii do slra!'l'llia. 
j1·d1·11 z moich przy_jacir'>I. ktr'>n·µ:o spot kah·rn. zaproponował . Ż1· 11111i1 · 
zaprowadzi do prwrwgo porz<1d1wgo 1·zlowiPka. ktt'11: był i o11al y 
i kt ór~ Ży l.' il' trawił na ~t1ulirn\i111i11 wymnrl~d1ję1.~kr'm . li> mi IW\\l't 
odpowiadało . bo 111a111 jaki l'~ tam wylszwłl'i·ni1·: zo~t;d1·111 "ii;1· 
11 11i1·µ:1 J. 'lam si l( rnt'>wiło rylko o na11kad1 i za11\\ 'flŻ~ lr·m. ż„ rn1 'ij pnn 
pałał 11a11 Ii \· t li<! miłością do pt'\\ n~Th j1·go1111 > ~!'ir'm. 11 ktl'>r~ eh 111 t'>wił: 

slarnżytni . a !'I.Ili najwyższą odraz\· do i1111yd1. kt ll ryd1 rwz~ "'d: 111> 
woży t 11i . P1Jpros iłr 111. żdiy 111i lo objaśni I. 

FHO.'\ 11.\ 

ł rn to s;i !'i starożytni i 11mrnŻ~ tni ( 

TH I\ I·: LI\ 

Starożytni ... c· 11 · kl~j. 111a111 nazwisko j1·d11eg1J. k!l'iry jl'c. t s1.!'f1·111 tt :j 
bandy: to. jak b~ś dH"iał wied1.i1·t . J lonwr. :\l(1wi 1·i to rnś i' 

~i !' . 

THl\'L l.I\ 

Szkoda. bo to hył nlowiek. kt tiry dohrz1· 111 1)wił po gwl'k11. 

F IW :Y I I:\ 

111 nn nif' lwi Frnn('11zc·m. !f•n tam ·r 

'IHI\ I-:1 .li\ 

.\I!' skąd' ~łyś l i; . Że by ł z ()ul'lwn1. gdzieś ta111 w ty111 ~'.giprie i ży ł 

" l'zasach Potopu . Został y nam po nim ha rdzo ladrw sal yry. a 111iij 
pan 11iezwykł(' J!.O lubi I. jego i wszystkich prz~ t.\rnit yd 1 ludzi z .11·µ:0 
l.'Zw;t'>w. jak \rergili11s1. Neron. Plutarch. l li .;s1's i Diog1'1ll':-. . 

I Hll\ Ili\ 

\iigdy o tym ph·111imi11 ni1· słyszal1·111. ale to pask11d1w nazwi~ka. 



IHI\ 1:1.1\ 

Pnskuclrw rrazwiska 1 Bo 11i!' j1·s11·~ /. 11ir11i ol 1y I y. Czy \\ i1·,;z. Że w tyd1 
rrazwiskal"lr j1 ·~ 1 \\i1;c·pj cl1wha 11iż w kr/1ll·sl\\ il· Frar1ljii 

FHO\TI\ 

\\i1 · rz~·- .\!'n t() znaczy: 11m\11Ż\t11i ·~ 

IHl\l·.Ui\ 

Przl'rywasz llli \\ <1t1·k: ali_. 11i1·d1 livclzi1 ·. i\ow()zyt11i. (()jakby Jl) p()
wil'dzi1·1: .. . 1 y 11a przykład. 

F IW \"I I'\ 

I Io. 110. j1·s1t'rr1 rrm\oŻytrry ' 

THI\ LI.I\ 

Tak. żrhy~ wi1·dzial. j estP~ llU\\0Żyt11y i to z tyl'h 1iajlianlzil:j nmrn
Żyt11yd1: tylko dzi1Tkn llll\\"111wrndw1w 111()Ż1-' liy( lianlzi1:j niż 1y 110-
woŻyl 111'. ho dopil'ro zaczyna Ży( . 

1: 1l0 "\l I I\ 

l\d1 . dlaL·zt'go na:~ l\\ 0i parr rril' rrawiclzil' 

THI\ 1·:1.1\ 

Bo uważni. Ż1 • trzeba 111i1·t 1-z t1Ty· tysi111T lar 11a karku. żd>y hyr ( 'O~ 

war1y111. O'. a ja. Żd>y zd()hy( .i( 'g() przyjaźl1. zal'z11l1·111 podziwia( 
wszys1k(). Cl) wyglądało r11i na starnż~·t11P: l11bil1·111 stan· nwbk. d1wa
liłP111 starą r11od1

1
'. starP llHllH' ty. rrwdall·'. ()k11lary. zrnnawiałt-'111 u 1110-

dys t1·k s1arn111od11l' karwh1;;z1·. 1.adawal1•111 ,.;i\' tylko z1 · stan·a111i . \loje 
skl()111111;1·i ot..:zarnwaly g(): miaiPlll klul'z (Id pi\\ 11il'zki. µ-dzil · l1 •Żało 

f W\\ rn· stan· wi110. kt1ln· 011 11azy wał swoi111 \\ i11l'111 /.!T1Tkirn. Czaselll 
mnif· l"l. ~·s t1mal. a parr IH11l·lek sam \\ ypnm·ad1.il1·111 z clrnaldim:j 
111iloś<"i do wszystkiq!o. ("() stan· . \ie Żd1y111 młode wino rnial w po
ganlzif· : o takie tylko prosil1·m j1·go Żnnr. kt1'>ra miała rnlki1·m i111w 
zda n ie o 1111\\'()Ży1 nych i () st arnżyt 11yd 1 i 11mwt w uznaniu 1 Ila .h l:!U
st 11 kilka lnrll'ld: 11t11t..:zyl1·111 s11bi1·. ni1· stan\jq1· si ~· o jl()Z\\'ol1··11i1·. 

-.>2 -

I· HO'\ ['I :\ 

I Hl\l·. U"\l 

C1.\ ni1' 111ia lc •111 prnwa si~· s prnlzil'\\W~ . ż,_. t;) drngą 1jc·d11a111 sobi1 · 11hie 
st1rn1y' .\ie z 1eg11 . /oriPnlm\ali si1;. Że przt·zornie ()hojµ11 pod1lc·
hiam. stwi1 •rdzili. Żt· to karyµudrll': lll<!Ż 11znal 1.a ohrnzl; staroż~ tn~d1 
rnłt· to 1nłodc • \\ino fH'z1·z1· 11111ic wypit1·: poµnil'wal ~i1; na 11111ił'. Z11-
11a 111iala p1T11·11sj1· o to sian· wino. Przq1ra . .;zalc·m. nli' to 11i1· nic· da

ło. ,dos rozs:)llku niP drn·i,·rn do ludzi uprl.C'dzo11yd1. \l11sial1'111 od 
11id1 ndcj s l~ Jll"Zl'Z to. ŻI' dwialc·111 Z\"c· \\ 1.grnlzic• zr· starnż~ t11y111i 
i z 11owożyt11 y 111i . Czy Io był hląd 1 

FHO:\ 11\ 

Skąd'. Zad1owal1 ·ś \\ szdkit· reµuly ltulzki1··j jll"l.1 ·znrności. \11· nil · 11111-
µ1,· dltrŻPj o ty 111 shwl1ać. \lam pol1T1·11i,j ·dm( do Paryża i msta( tam 
11n noc. Sz11kakm kogoś. kto I 1y p()d 1111 ~ją 11il'nlw!'noś( przy 1111 n111 
panu pw'.jąl ohowiwki: chl"Psz. żd1yn1 l'i \· prz1·rbtawil'1 

THI\ I.LI\ 

PP\\nir. \ rn to za j1·d1·11. ten twi'~j pan ( Dolll"zl' jada( Bo\\ 11101111 
olwcny111 poloże11iu dohrn kuchnia jl's t 111i wprost 11iPZh\·dna. 

FHO\ li\ 

B\·dzirsz zadmrnlony. B\·rłzi1·sz służy I najli•psz,·j dzirwczynif' ... 

IHI\ ILI\ 

\ Jl:wzPg:o 11azy \\ asz ją ~wnim pa111·111 -~ 

I ll<l\TI!\ 

.\ nil·d1 runie. ni1 · wiem. co r11(1wit;·. m~ ~ 11; o c1.ymś i1111y111. 

·1 Hl\ El.l i\ 

hn;cisz. Frnntin . 



FHOXl'I\" 

No tak. no tak. 'fri"din . ·fo jrst dzit•\wzyna przrhrnna za 111rżczyz111;. 

Chciah··n1 to 11kry( przt>d tobą. alt· 111i :; i\' wyrrrkrwlo i \\y:;ypałe111 :;i\· 
jak durt'r'1. Bi)dź Jyskretrry. pro:;zi; t'i1,'. 

'IHI\ 1·: 1.1'.'i 

l:tki jest1·rn od koł~·ski. \\i i;(' chodzi o jakąś intryµę. kt t'>n1 tu rnotal'it• 
w1· dw<~j1·. La Jziewczyna i ty"i 

FIHJN'llN 

' litk. (1111 sfm11ir•) Ukryjr11y prz1•d rrirn. kir11 orra jt·st . \Vłaś rrit· t11 idzi1· . 
11s11r'1 sit;. Żehyru rm\!.Ę I z nią 1>0111ówi <~. 

7i·/r„/i11 st~· odd((/((. 

SCEN A 2 - K\\\ \Urn. FHONTI N 

FHO 'l' lli\ 

'fok. proszi; pani. spotkalt·111.. 

K\\\\LEH 

· 1 ( > l \\<~je .. pn>SZ\' pani „ zaczy11a 111nit• j11ż irytować; rrie 1111)glhyś mii
wić do 11111it· .. prn:;z~· paria„( 

FHO\ 11\1 

Nit'ch mi pani ... clwiałt-111 powi1·dzit'( : niel'h mi pan wyl>al'zy. Spot
kaln11 jt'drwgo ze swoich przvjari{>I: to 1)brot ny chlopak. Ostat 11io słu
żyl nn wsi u pt·wnt>go pana. kt1'1ry wlnśnie zmnrl. Jt>:;t t11taj i cz1·ka. nż 
!!" zawolam. Żl'by mógl zloży( swe uszanmnmir·. 

- .)-+-

J..: \ \\ \U·:Jl 

;\lit· byle~ . jak S<)dZ\'. rra t ~IP nit'Ostrożny. żeby 111u powit·dziPI-. kirn j1·
:-; t1·m ' 

FHO:\ 11 \ 

.\ch ' Prosz'i' pana. niech pan Lu;dzit· :;pokojrry. 11mi1 ·111 dod1m\:1Ć ta
jemnit·y. (cie/w) r hyl>a. że rni :;i1; \\ yrnknit '. . . Życzy pa11 sobie. żdiy 
111ój przyjat'id pod:;zt'dł'r 

K\\r\LFH 

()\\ sZt'lll. alt• nat yel1111ia:; t ruszaj do Paryża . 

FIW\TI\" 

( :z1·kam tylko na pm1skie listy. 

J...\\\\1.1·, H 

:\it· z;1111i1·rzn111 t·i id1dm\-ai'..111t\dhy~j„ zg11hić. \loja siostra. idr ad-
1.,.satka. też 111oglahy jt• wlzi1'Ś zapodziać . u nie llla powodu. żdiy 
wszyscy wicdzi1·li o 111ojt·j przygodzit'. Oto twoja 111i".ja. sludu\j mni1·: 
pm\ it ·sz mojej -;iostrzt·. Ż1· nif' rrnrsi si\· 1> 11111ił' niq>okoić : ŻP pod ko
nil't' halu. na kt óry 11111i1· zabrali 111oi przyjat'idt· \\ tym przd,rani11. 
przypad1·k sprawil. Ż•' poz11alnm szlaclwin.t. k11ln·µo nigdy w1-z1·~ niej 

11i1· wiclzialam. kti'iry podobno miał hyć jt'SZ!'Zf' na wsi. a jPst to t1•n 
I .dio. z kti'>r~·n1 111(,j ~ 1111> przez rrn;ża mojej siostry zo~tal już listow11il' 
prawif' uzgodniony: Żl' zdumio11a. iż jl':-; t w Paryżu. a my o ty ni nit' 
'' it·111y i widzt)l' go z P'''' IH! damq. posta11owilam skorzystat z moj1·
µ;o przPl>rnrrin. ŻPhy roz1·zrn11~ si1; \\ j1·µ0 Ul'Zt1ciad1 i l'oznać dmrak
tn: ŻI' zawarliś111y przyjaźń tak szybko. jak tylko 111lodzi ludzi!' to po
tral'ią i nakłoni! rnnit·. Żl'IJyrn z nim naZt\jutrz p1~j1·tfo1la na wi1·; do 
damy. z któn1 byli kt(,..t'.j krcw11y jakiś towarzyszy!; Ż1·jt•stt·Ś111y tu 11· 

raz; Ż1• już od kry larn rzeczy. którym warto hy sii;- hliżt:j przyjrzeć. ;-a 
nim za I .t·lia \\ y'. j ść sit; zd1·1·ydujt; : Żt> ni1· mn nic waż11iejszego dla 1110-

jej przyszłości . H11 sz:~j. nie trać <·zas11 . Prz~ ślij ft 'gn służiic"go. kti'1n·go 
zgodziłt-ś : za drwili; sprawdZ\'. l"ZY już ,,·y_j1Thal1· Ś . 
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Sz1 ·z1·rz1 · 111(l\\ iąc . 11ajd1\·t 11i1'.j hyrn j1· przi ·111ilczal. ponit'\\ aż \\ n 1011'.I 
rod1i11i1, j1·s11·rn pi1·1ws1.y111 o ty1n 11az\\ isku. k1/1ry solii1· 11i1 · \\ ylii1 ·ra 
kolorn uhra11ia. alt· 1 ·z~ 1110Ż11a 11osi1'. 1 ·0~ l1anł1.i1j "Y'-"i1111wµ:11 niż 
pa(1,.;ki1· ha rwy' .Już by111 dwial 11a \\ ~zy,1 kid1 s1.\\ al'h r11i1·t IP .'ililllH'
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Rla!-!'<1111. ponm1111111~ si\'. u1.godnijrny jak<)~ milszq l'orr1111lr. 
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:\i1· wi1·11 1. ja k 11 1am !11 ,,. /. \ si ko rn:rn111i1·( 
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.\cli. al'h. ar ii. 1a111y~ la si\· p:u1. 111łod1idwzt' . w;,tanawia. ła~odni1:j1·. 

s1aj1· s i~ hanlzi1·j prz~ . ąpm· i wi rł zr,· . Ż1· d 11j dzi1·n1~ do poroZ11rni1·11ia. 
"\an1i ~· tni1· pra:r11 · pa11t1 sl11ży( nd~ 111 soliii; nmm Io po pmstu \W 
krwi i 11i1 · porndit,: ~ i\· p11skrwni1'. . 
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\la111 od1ot1; tak l' it; p111raktowal-. jak na 1111.ash11!11.i1·s1. 

ml\ LU\ 

\j. 11irch prn1 uiP ml1i taki"h !!•':i lt .I\\ . li·11 µest rnpdui1· panu nil' pa
s11je: prnsZ\' z11:; tn\\ i( I•,· hmł1 niwą panu. p;11'1skit> " P' ~jr1,cui1· jl'„l har
dzir:j zalH1j1·z1· niż Io Ż1 · lazo lwz "l ' fblł \\is1.1p ·1· 11 boku. 
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IHI\ 1·:1.1.\ 

i\ l11s1·1·zk11. 111t'lw111y ot\\ arci1·. wi1·111. 1·11 kr)jt „;z. 

"\ \\ \I.I. H 

THI\ 1:1.1\ 

Fm11t in za 11as d\\ i'icl1 l 11 \\ iedzial. 

!-: \\\ \U.H 

hnrralia'. Prm i1 rł:t·ial. 1·i ki111 j1·st1·r11 ·( 

THI\ L U\ 

Hm i1·dzi;Lł. Ż I' jPsl p<lll dzit'\\"l'Z~ ną . Io ws1ystk11. \ja 11wi1·rz\ 11'111 . 
. \ ki111 poz11 1)111 k111j1 ·st. w Io 11i1· wnikar11 . 

"'" \L FB 
~k11rn j11Ż rn11i1 · 1.dradzil. t11 \\ario. Ż1·l1~ ; ~i1; rt':iZI) 11d1· 1111111 · d11\\i1·-
1lzial. 

llll\ 1:U .\ 

~liwlw111: po rn pani 11usi t11 11hrnni1· ' 
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\ j, · i' ' i 11 1. it>ł 1) kog11 k11h\ i1 •k krl) \\ d1i1~ . 

I Hl\ I I.I \ 

\\ 10 \\ i•TI\': µ-d)li) 111 11 d111d1il11. lll h) pa11i plc·i 11 i1· 11kr) \\tda: Io h) 
li) 111 poi.1•g11a11i1·1. hroni I· 

I\.\ 1.1 .B 

(1m slm111i·) lr-11•l1a ~11 11v11 ·1Ć' . (t/o 'f'rin•li11"J Pu)tllaj ~·- i.t · dwiab 111 
111 n<'. pr11•d 1ol i;1 pr;m dt/. ho lllOjł' pr1rlira11i1· dot) t"I) d111 m dolu-11' 
1m 11 l1t1111~. 111qj•:i pu11i. kttlrn rrw p1'\\IH' 1:1111ill r) \\olwc pnn; 1 I r lia. 
k1rl 11 '.!..'." m liac t,\V. i dwialah) go \\\'l1·1'/) ': 11 · ~ laho~1 ·i do 11''" rrc:j 
I lr:i li i11). d11 kt1'm:j 111 ( " h i 11 dl 1 1~t~ rw lt·Ż) . 

I Hl\ L I.I"\ 

O ~ a 111hi1· j11ki1 · 1h·ila zada11i1· \\ 11l 1T lt'.:..?:11 L1·liu'I \\\1-d1pla. i.t• 111 do~Ć' 

p1k;111 tna 11 1i".ja . ~11łin · tko 1111 :i d11;.L.\ . 

!-: \ \\ \1 .1.H 

·1;1 11i1· 1ak . \!; 1111 zu 1:ad a 111 P w 1~ 11 1 pl'/d>n111 i11 p11)(H l ~f·i t illllk 11<1 

„,•ri·•· I lru l1i ll\ . \ l11µv 11d1(Jd/ i(. juk "id1iv. 111 d 1 1 .~1: pr1. ~ ~ r o j1 w,!!11 

d1l11pca i jui \\ id1iala111. ir rn ·1~ I lrnhi1 1\ 11i1·j1·d1·11 ra i spwt\· I) 11a 
1111 1i1•. kśl i 11 111 i1 · poko<"ha. sk l1111i1,· .i •!- i1•b) /.tT\\ ał 1 1 LPlim1 : 1111 \\ r<l -
1·i 1hi I ar~i:i . l UI Ll lłllł lill ll'll l1rn111.I'! 11111j<1 pa 11 ią: j1·~1 111ila. 011 j; 11111 
i \\knl1t·1· lu,·d1 ie I'" \\ l' '>1•lu . 

I BI\ I I I\ 

\ 11·niz l1an!Li1:i pr1~.1m•1 11 ni 1 ·: " ''ITP 11 1 ; 1 ~z \\ o l 11 1 ·~ 

" \\ \I .I . Il 

I 1rn 1. 11"\ 

fo t• ·i . \ 1a11' 1t1. (l!J p1 Hl , 111 l111 \\ ill ti 1. tn daj1 · d w<t \\ulr w n 1-. 1. prn \\·
da ·1 
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B1•1 ''<)I pit·nia . 

TIH\ LI .I'\ 

Ei~qo. I "'siana\\ ia111. Że si1; 11a~z1· d\\ a t'l't' i l 1akokp:mn il y. 

i.;\\\ \l. Fl ł 

D11hr1.1·. 

I IU\ l<IJ'\ 

I 1 osta!la\\ iar11 j1'..;ffzt·. jak za \':iZt' rozl l'lll'll it' . Ż1 · . ,;korn rlwi'1jk~· pr1.y
j;w1(1 ł p t l\\ i1 111y \\ i:v 11 l- \\ tiljl' tnlll ' prt~ l11µi. l y 11111ic · ta dwa miesi;11·e 
1. µ1l r~ " _'nap:rodzi,.,1 ;;a na{r i śl j -;z; ) dy~kn ·cj i,: . k t 1'1rą olii1·rnj\" :"i ii· 
ll hl\ ii,- o 1~ 1 11. 1·0 li1;d1; " t ujPj s l11żl 1i l' rol1il: \ 1y111 p1111kci1· 111i l 11 '~ 

11 i1·d1 111i pl:lt' i ap;uwi.t'. 

" \ \\ \J I·. H 
(dajqr· 11111 /' il'll ir,1rl::.<'J 

\ lav 111 z "tli"\ v(•.'f l111h,jk()\ za d) kn•1·j1; . a 111 lr t \ zn -; h1 ż l 1 1,'. 

IHJ\ Ll.1'\ 

\1111 11 do~l- µ:odno;l'i. i.d i) 1vd 1 1w ·d 1 l111 h, iki'm 11i1· przy.i•il- : al1 · daj . 

dlor'1. k1 t'1ra mi jr \\ ręeza. 111o j;~ \\ i1 ·lkc 11 l11v1 111 ' ( ' ' l'nl\\ iu \\ o~ l11pie 11it '. 

" \\\ \ I I.I l 

0 1t'i.l i pan Ld in. Odej dź i t' t'.t'k;~j rw inni•· prn·d clrz\\ iu111i drn1111. 
,!.!:d t.it• 11 1ił'stka n l) 

I Hl\ l. l .L 

\ t \ pa11 1i1•t a j. ladal'o. ;., . j1· 11•111 t \ 11i1 11-. l11 i<1 n111 11a :;1·c•11i1·. alt•\\ k11 -
li~1 ;ch j 1 •s1: ·~ 11 1 ) pnr; . 1'1-;y l11d1iad1 h\'t Lti„~z .111i rozkazy\\ alu. a rla-
1"1) la 1u·1111·ic111. µc ly Iii; l:ti1·111 ) „m ni . 
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Sli' /Ir=\ · ·'f i1 J/ /."11n /11 . 
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w11 " 
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\\·a lt 'l'Zt'. ·w ka li ·111 l'i \'. 
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11i1·pokoi. 
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P11\\ i1 ·111 l" i. 11 1:0 d 1t1dzi . (du. lrf„ki/1(1) \1kki11il'. 11u• 1apw11 111.1 p11 lł' 
dzi1 ·1~ 11 11 11. ka1ll o11 1. .ld1 11 1 p 1?~:-itl i 11i1·hm\1·11 1. 
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1111.. pn1:;1.ę pana. (</o Tri1'1•/i11r1 ) (' ltl)(ł/i11y .;i1; napić-. i.d1y rn •~ li) prt.~ -
juH1 prl 111~1 · '. . 1~ lwi1·j do prn 11 łi 1. 
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C: lirn l /1 1 1 ~. to dt1h rn n ·c·1•p1a. Do'( 111 i ~i1c' p111lol><1 l\\tlj ~ ri11 ~i'1li p11l 111 -
clza 11 i<t ~ 1 ·rrn. 
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,.,i i; sprowadza do l t ' "O sa 11 u·~o . Co du mnil'. 111 \\. r11oid1 slm,ad1 1·1.t,>
ś1·i 1:j 11~ la prawda n iż k łar 11 „t wo 

1-: \\\ \ LF H 

·1i·ak tuj1·,z t1 · rw 1·z) z ł ł' k ko~1·i ą . kl<ira mni1· 11rn·ka. 

I .il IO 

\\i ·1'1f- r 11~ do r1111jt·j vrm .. l\:t(1r1·,!_! 1 1 ~ dnia opo\\i1·111ci11 swoi1 ·h \\'y<'zy-
11ad 1. wi111iPj1·sz sit; . J;-s t PŚ /. dohn:j rodzili ). tylt· i 1· 11aj11iłrnl. zy i \\ Sku-
11 ·k lf•go 1t it'11ad/\\ \t ·zajr ril' lio•rat . . 

I\ \\\ .\I 1-: 1\ 

1n .10 

.fr. t ,' ladrn zgrabny. Zpu ł11ij. \I jaki r1 1 t·clt1 11alrgał1·111. Żd1v ~ 111 

- b h -

1. 11a111i przyjnfod /. tą s w•~i•) t11'01h1. \Il\ rn; pni -;w. żd iy; ;t ·du-iał 

szt'Z1;~ liwi1 · si1; 111-z:1 dzi1~ . 

I\\\ \l .l:H 

Prośba j11ż wysłud1a11a . \ t1·rnz mi pn\\ il'dz. !'o Z ll Hl'I ~ St L"l.\'~ łi \\ i1-. 

I .E l .IO 

Cłt1ułzi o 111. Żl'i> ) ~ r11zkod1al \I ' .~ohit· I ł ni ł1 i11t; i zduhyl j1 '.j n;k · pod
l1ijajq1· s1·n·1·. 

...: rn .\ll H 

7art11j1 ;,t. : przecież wil'lll . i:1 · L~ j ;! kol'ha,.,z. I łrnl1iru; . 

li I.IO 

_'\i1·: kudtaft.111 ją w 111i11iu11yd1 d11i al' łt. alt· 11rna ł1·111 za ,.,ft ,,,7111·. id1~ 
j11Ż j1·j ni!' kod1w'. . 

1-: \\'\I .I .Il 

'.o '. ki1·dy . i1·s tt '.~ zakodia11 _' i ntast t•·go do.") Ć . to 11 1iło~l- ol1i1· odd10-
dzi. tak po pros111 ·1 _\11)\, is1. j1·j .. rnł1~jdF" i ona snhic· id1.i1· ' Twt~jr s1'1'
n'. przyjac ir łt1. \\ arii· j1·sl ka.ld1· pi1·11iąd zt'. 

u :uo 
\X 111iłośl'i rnl1ii; Z\\ 1 kit· to. 1·11 d1c1;. ł-..od1al1·r11 I lrahiw.; . 1111 można j;) 
pok1wl ia( : dll"iałi·nr sic; z 11i<) żrn if-. 110 j1·, 1 l>o~H I H . a ja 11i1· 1J1iał1·m lq1-
sz1 '!-!'u zaj1y ia: ost atnio j1·d11a k. ki1·d) hy ł1 · 111 w S\\ł~j1j p11siadłn~l"i. tHpro
pm1owa110 mi pl'\\IHI pa11i1·11k1; z Pary.la. kt t'm'.i 11i1· l.llarn. al1· ktl\ rn rui 
daj\' dwrn1a ~l'i1· tysi1;1·y liwn"I\\ nwzrn•go dod1udri: I łrahi11 a 111a l)lko 
szi ·~l- . Obliczylr·r11 \\i i:c. Ż1· sz1·.~( to rnr1i1j niż 1lwa11; ~cie'. )1 l'l.Y milo~1~ . 

kti'1n1dla 11i1'. j r11ialt ·111. n 1o~ła 111-z1·i\\it • ko11k1rro\\m~ z tnk l'IJZ:il)d11yr1 1 
radrnnkiPm'I Ir> hył11hy Śn1i 1·,.;zrn -. Szt'Śl- musi 11sll1pi1: dw1111a;,t11. do
fi17 1· 1111)\\ it;' ;-..; ie ndp"" ·iarlast . 

-hi-



!-.\\\\I .I .Il 

L. 11 dinl1la. rn l'l11 T:>Z. Ż1·h~ 1 1111dpo\\i1 ·dzial 11a n·;.r11l1
1
• ar~tllll'l~1·111;) ::' 

\\ ~ st a n ·zy 11111in-: liu\ (. i1·li, 1:i pr0 11 1<11~ racjv. 

I .I .I.I O 

I..:\\\ \ I I H 

"Iii jaki 1wi:-.1 1 l)lll k łn p11t ? Po rtwić lra l1i111
1
• • il1·i Lo zad 1od11 '.I Hoz-

111 >ś lił1•; : ir . idzi1·.1 do 11i1-j. 1w11 ·d„t ;m i 1..,1. 1i\\ 1lj rad111111·k. 111!mis1: 
.. 11il'dt pn 11i "a111a polil'I >- ~pnl\\d ti. o _ i1; 111yl( . lil \\ szys1k11. \10Ż1' 
sio,· n1111h1l't.•· . pr1d-111i1 · .u-yt1111 ·1yk1;. 11H./. \\·i1· <' ir p111lły111. 11i1•\\in11y111. 
'In 11 11 m· pm\ :ilr1y111al- tvlt i'111a. al1 · t;1k d1id111'µ11 l'tł11wi1·ka jnk I~. kt 1J 
ry jr:;t po'\ yi rj takil'h ilmhiiLL;Li'm.jak l111n11L I<' kr1yki tylko r11złt< I\\ ią . 

\\\,.,lud in id1. prn·p 1,;i 11i1·dlial1·. nd1·jdzi1·. sklad:\j:p· gł1,·I 111ki ukłon. 
jak dol.irz1· \\yd111wa 11~ 111·Żl'l~Zlla. ktoin \\i1·. zj:1ką p11kon111al1·ż,

" p()(lołinyd 1 pr1~ padkad t prz~jq 1~ t ~ t iii l<\jtłnka i zdraji·y. 

l.L I.IO 

O. 111i'1j t~ Uoż1· ! · 1~' l'li 1_ 11di'1\\ 11w11 1 pd1111 i 11111i1·111zl11żyt11kl1111. Pa
ni I łralii11i1· j11i. li~ łl1y 111 gn 1 l 11ż~ I. ,rdyliy d1od1iłu tylko o tr µr1.r1 ·z-
11„~t .. k~ t j1·d11:ik p1·\\ iP11 1n:tły s1k11pul. k t (w~ 11 111i1 · p1m ,.; tJ'zy11111jl' : 
l'Zl'< 'Z ' l ~ 111 . Ż1· jaki: 1·1ab 11·11111. Żl'li~ 111 11 111µ;1 d11prmrndzi( do k1111ca 
k11p1111 ll!l\\1j zi<"mi. pani I łral1i11a p11i\· ·1yla mi t1z\dzi1·:~<"i t~ :; i\'l'Y 

li\\1/1\\. IJ:l l'll llla 1111'>,j \\1•k.-;1•J. 

1-. \\\ \I J li 

\. 111a„z nll'j \·· to 1·:1lki1·111 i1111a . pra\\a. \iii· z1ia111 llklo1111. kti"1ry liy ta
ki wck,.;1·l 1rn'i~fł w~· k11pi1~ . Dluż11ik . to po\\ ażny tyt ul. 1111 lak . Zdrajc1

1
• 

1·1.1·k aj ą 11aj\\ y Ż1 '. i \\ y1111'm ki. a dh1Ż11iko\\ i µroią irnw sankcji' . 111 \\ ie-
11· z111i1•11ia i ni1· 111a111 prn11ysh1. jak 11a 111 zaradzi•~ . 

U:l.10 

Sp11k1~j11i1· 1 Pani I lrnhirn1 s:id1i. Ż 1 · 11111i1• po~luhi. 1·z1'kn tylk11 1w przy-

ja1cl brata. ho p111a -,11111; t r1~d1i1 •.., 1 11 t\~i1; (' . li\\ n~\\. Ila kt1~nf 111<111111.i 
\\ i'b1·I. 1n-11·dt1·111 1:marl i ~ 111 y j1·;;z1·z1· u111m\'\' 1n·11·d; l11ln1<1 z;ilw1pi1·-
1_·11111;1 taką s;11rn1 -, 11111q . .l rśli 111 ja / nią z1·rn ·. 11~·11 ~· łlllhial plw·i l-. 
i dl 11g. i 111lszkodo\\<111i1·. a lianlm hy111 d wia l łli1· :mpl:ll' i( 11i 11 -p;o. ni 

t q.!o. H11111111i1·s1 1111l i<' '( 

1-. \\\\I.Ul 

(11 r1 stm11ieJ \l'li l h) ~tla lm\~ 1 · zł11wi1·k'. (f.r/<1.1:110) lnk. ta1 '/.\lt a1111·i~· r11-
z11111ie( . ~pni\\ a j1•..,1 taka : jo· ~ li ro1.k1wha111 \\ sołii1' I lral1i 11t; . 'ii)d1.i,,z. 
Ż1 · I 11;dzi1• '',ił alii za11l:t('i( w 11·n a11il'. 11rl1 laj<)L" ri t \\·11.i w1·b1-·l 11a 111~ -
dzio· :~ l'i t y :-;i \·1·~ li\\l'fl\\. niż 1.a l'id1i1· \\~ jśl- . \\' tl'n ~ p11~1'ili wr11l1isz na 
ni1 ', j t rzyd1.i1 ·:1·i t ~ s i\'\"\ li" ri'I\\ : 11 to d1rn lzi i' 

I.I.LIU 

.luk 11a. jd11kład11il'j l'/~ 1;1-.;z \\ 11111id1 1m ś la1·l1. 

1-. \\\\I .I I{ 

r1;, bnrdzo spry11w. lianl111 l11kr:it~\\llł' i (\\uid1.j:1kj1 · 11n1.y\\a~/- \\y
l'Z\111,)\\" 111oi.1· li\( !!odm·111 llk11rowm :111ir-111. Faktn·z11i1·. zasz1 ·z~ I. ja
ki . 1.rohil1·~ I lral.1i11i1• wz;lyd1a.ią(' do 11i•:i- \\art j1·,·1 trzydzi1·~l'i ty~i1,·1·y 
liwn'iw. jak nic 

I.I .li() 

' ł\· l1· l1\ 11if' d;1la. ~dyliy111 si · zdał na j1·j \\\1·1•111,- . 

1-. \ \\ .\l.L H 

I ,.;,1dzi,.;z. ŻI' ja 11111;r~· 11~it1lit -;1 ·n·1· l lrnl1i11~ ( 

1.1".l.l!l 

!-...\" \U.H 

(JW s/ro1111 •) 

.In tf'Ż ni1• llHllll powodll w to W:)l pi(. 
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IJ:L!O 

/a11\\'aŻyh·111. Ż<' ona lubi twoje' townrzyslwo. czctsto cic;· drnali. 11wa
Ża. Żf' nws1: polot: nic ·. tylko pc '~j śl- za ty111. 

"\\\"\LEH 

Nie r z11j\' '\ielkiep:o powoła11ia rlo !t'l!n małżd1st\\H. 

I Y LIO 

" _\\\ .\LLI{ 

Z l ys i ;~c·a pm\ od/1\\ ... ponirwaŻ 11i1· lic;dc; 111c'>gl 11igdy pokochać I lra
him . Ccld>\. chodziło tvlko o prz~ja:l.ń. hdln 111 do jr'.i 11sl11µ:: alt' 
nllllł.'. J SZH Z tym. 

I 1:1.10 

l·: j. kto 1·i1; prosi. żdiyś ją pokodial? <:;:y Żorn; trzr·ha zaraz kcwh nl-r 
.Jr ~ li jej nic· kochasz. tyn1 µ:111~1,c ; j dla 11i1',j. li> jc;j pruhle111. nic' tw(~j. 

1\:\\\\1.LH 

Zaraz ' .\k ja s:1dziłt' lll. Źt' Żon\' trzt'ba kocha( . poniC\\aŻ zie' sic; ukła
da w,;p(i łżycie . µ:dy sic; j1;j nil' kod1a . 

I .LI.IO 

t-: ' ty111 levie;j. kic·d y :1.11· si\· układa: niP n111siszj1 ;j wtc ·dy \\id ywaĆ' .już 

jl'Slr~ wyf! ra11y. 

"\\\' \UJ{ 

Przekona Ił'~ mnie·; j1 ·st e ·m µ-ot nwy zrobi( tak. jak sohi1· życzvs1. .. Jc-~ li 

poś l11l1ie; I lrnliim;. nm.·111 z dził'lnv111 Ldi1·m l11;de; sic; twi l'zył w po
,!!ardzic · 11all'Ż11ej małżonct'. 

I.LI.IO 

I )n111 ci solid11\' przykład. l!warnntuje;. Sądzisz . 11a p1-;:yklad. Żr· ja hi;dc; 
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kod in I t\' par~ skt! p:111i1·11ke( I ( Jll"a dwa t ~ ,!!od11i1'. Potl'lll. 111 yśl c; . Że· I u,·
cłc,· jej 111iał ,.,c·n k emie· do,.,y(-. 

"\\\\I .EH 

Ej! daj jPj raly 111ie ·si<)L tc;j I >ic ·dm·w·. z 11\rnµ:i na je·j d\\ a11a; cic· l ysit; · 

c·\· li wn'iw rnc ·z111'g11 dod1od11. 

I.I : IJ() 

"\\\\I .F H 

!El.IO 

Pisz<! 111 i. ze · je·st pi\·k11a. \ft, prz~ 111oilll 11spo,;11hie11i11 to 11ir wic·k 
zrnil'11ia . .le '. Jj nit· jt·~ t brzydka. 111 zhrzyd11if'. skorn 1:-ici:dzic· 1111>.ią Źi>lll') . 

Nit· u11ikni1· te.',!!o . 

"\\\\I YH 

\le. l'Zl.'kaj. Żo11a l'Zase·m ,;ie; b1111tuje . 

LELIO 

W 1aki111 1117 \l>adku. 111a111 łlltle·gł i) posiadlo~Ć'. kt(lra jesl najpii;k11i1 ·j
sz;1 pt1st1·l11i11.111 ~ \\iP('if'. µ:dzic· 111ałżo11ka poj c ·dzie~ . żdiy uspokni( nd

\\ 't'(U\\I ' IHISll"ll.ll'. 

"\\\\I .Ul 

.\. „kem> 111<1sz tak<) 1Hbtd11ie;. \\ porzqdk11 : to .i1·st mie ;js(·1· dla 11ie:j. .ln 
,;1w. rzłowic · k bardzo lau:mł11ic·jt• w snmo111o~l'i: łlloŻt, posrnakowa( 

11 wlancholii. ('il'łiego ,., ,rn~tku. \~·~zy,;tkid1 rnkie11i spok1~j11. \\"yhi'>r na

b y Jo 11i1 ·j. 

1.L I.IO 
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!.. \\\ \IJ . H 

Szt·z•;~ li\\ ~ 1·1ltl\\id.;'. \il- ,,id1~· I lra l1i111,·. D:11111·ijt·d11:! raili;: 11dawaj. 
i.1· ją dal1:j k1wlw"'· Cthh~ ~ jt'.i 11kazal oh11jt,·t11u; (. 111 k 11l111dl11 j1~j 

pn'iżn„ś( : Z<\j ·lali~ . i1; tol n1. a 11111i1· zo„1awib1. 

I.I. I.I() 

l3t,·d1,· si\· zal' hm\ y ,,.a ł. jak 11al1 ·Ży. \\ y,jd1,· jt·j 11aprz1Ti\\. 

li. 1 ·d1ud:::.i 1u11w:::1 •1 ·i11 · //rolii11/1 ', k11im s1i• j 1w:::.r:.1• 11t1' fH!Jflll'iu . 11 ki1•1{1 · u11 ud

duuf:::J 

S .E A ' 

"'" \1 .rn 
(1111i11·i) 

Cdyhy 111 puślul>ila ja ~ nit· pana l.r·lia. \\padła liy m \\ dubn· l\Tt''. Da( 
1hrnnaŚt·i1· ty„ i ~·t ·y liwn'm nwZllł ',!!11 dochodu. żd>y s11hi1· pobyt w 1111-
stPl11i '' yk11pi('. O'. j1 ·st pa11 za dro;:ó . pa11i1· Ldio. dost alit; wi1;n:i za t ~· 

s:11rn1 l"l'nę . \lt• sk11ro jui zarz1,· ła111. p1wi11gnijn1\· 111. Ż1· hy si~· za hm\ i( 
i 11karal- ll_',!.!"11 szuhra\\ ca. i tł\\ 11l11i l- rn ł 11iq.!:11Ilral1i11\'· 

SCENA .9 -- I IH \111"\ \ . UTIO. "\\\\I .1-:H 

I.I : I.I() 

(11·dwrl=.1,1"' do /lmhi1(1 ) C11·kak111 na 1n11zyka11tt'l\\. pani : ~am pol1i1· 
µ:111; id r po11aµ:li l-. Zo,;t awiarn pani;! 1 f..:m,·al1-r1 ·111. ( :Jin· nas 11p11 ~ 1 ·il-. 
pobyt t utnj kn;puj1· ;Io: ~ądz1;. i1· on si1; pani I 1oi. 13nn Iw sl11smi1·. alt· 
11111ie to 11i1• 11i1·pokoi: Zll<lłll pa11i:1. I ,1·t·z 1>11 j1·st 111oi111 pr.l\j:ll'it·lcn1. 
11a~za przyjalr'1 I Hl\\ i1111a t rn a( dh1Ż1·j niż j1·den dzid1. wii;·t· 1rn1si si t;· 
puyzwyl'zai( do nid wzpi1·t ·z1• 1ł;.t \\a „pot ka1] z pa11i<1- Proszi; n 111 prze-
111i'm it~ do roz::.ądk11. Zaraz \\ 1w·a111. 

_7J._ 

S ,E JA 70 - 111<\BI:-;\. 1..\\\\1 .1.H 

1 IH \BI:\ 

.J:ik t() . M\\alt -r1:1 · ~ Pod t:1!- i111 pn ·t "k~ll'lll dw1• pw111<1;. 11p11~1· i t 1 Ccly-

1>, 1wrn pan \\ \ jm\ il prawd1iw1· pm\111ly. dl;i kt t'>r~1· li d 1n· pa11 1ak 
~ pi1 ·~.m il· \Hacai· do Par~ia. 111()Żt • li ~ ' 1 11 . p:111a 11 i1· zatr1y111y\\·ali . 

!.. \ \\ \ I .I ~ H 

Pni\\ d1iw1 · powody. I lra l1i 111> ' Lt·lio poda ł jP pani . J:Hpt'\\ 11ia111. 

I łll \Ili"\ 

<:111 h(l l'lwiall>\ pa11 s \\;~p · •' n't ' ffft 1·1h· nu1:111chro 11 i("' 

I-:\\\ \l.l·.ll 

.J a. dwiall l\ 111 1whroni( r 111 li \ 11 1 si1; do IP" P t li~ I pf>źuo w l 1i1·rał: l'J:. 
da l;i llli p1;11i czus' 'i1·. pani·. 11 i1·s1.c1ę .'. 1 · i t · ~ i · ~ t alo : d 111d1i j11i I~ lko 

o!(). hy .i•· pm\ strl\'J1Hl ( \\ n l\\l~jll. 

1111\131"\\ 

(.~111 i1'}rv sirJ 
Falt \·1:111il'. l..:;l\\ :d1 ·r11·. mo:m a panu l\lko '' ·' l' i'1kz 1 11~ . Il' \\i1 ·dzia

la111 . i1· j1·sll'm ni. tuk 11 id wzpi l:'r llia. 

1-: \ \\ I I I 

() I jnw ·1.1 · jnk: 11 1t m ''<' t() tylko. l"ll 111:-. ln> l·11d 1.i1··1111i1 · pa ni 1:1 r1.11nt. 
pr1y p111 ni11a i•1 t· .i1 j . jak liard1oj1·,;1 gro/na . ln;. ia lo pm\ i1 ·d1i1•(. ie · 11 w 

p;111i 1wz~ . k.tt'1n· . . i1·~l i pn11 i pr·0 ·,, wtw 11u1i1· t11taj . ka:l:1 rni z;q11111111i1·( . 

f"ll \\ i11i1·11 jP~l r·111 µ:o '.c in no~1i 

llH\11\\ 

\[1 1j1• 111 :-; lro ZHt:IHm 11j1· 11111iar \\ p1whw:dad1. 
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""' \l.l:H 
Boże ~ ni1· 1l1,iwi1; n111 si ·: Żad11a 11i1• 1lort'1w11alnli\ prawdzw: 11atura 
o Io zadhala. 11ie zad11m· 11ją1· 11miarn. 

1 lll \l l li\ \ 

~ie widJ:\'. i.1'11) 11) la aż tak ltoj11a . 

K\\\ \I .l·.H 

I lraliin11. hylbylll \\(lzit;1'Z11y. gdyby rn11ic pani rnHH·zyla palr1,1· 1~ :-.wu

imi oua111i. ho 11111j1, nil' p11t ru fią pat17.1•( "'prrm il'dliwi1-. 

l IH.\lll -, 

(.-i111 i1Jrv sir! 

""' \1.1-'.lł 
. \1'11 1 cz~ 111 Ś wi1,'('lj: 111 hyl11li) prnsll'. 

llH\BI\\ 

.\i1 ·d1 pan si1; j1·d11ak 11i1· krq111j1·. Km, ;i l1·r1.1>. l:qw\\ Ili' s1 ·n·1·. ki111 Ś 

znj1; tP. ri< ) !!łli t · pa11a do P~ 1ryż~- 1 i 111u Lri lh. ni1l_· pa11 z narni. 

" ·\\\ .\LE H 

i\i1 ·. nikt 111nit• 11ie zaj11u1j1· w l'anż11 . h. i1·d) pani !<111111i1·111a. r11 !11nv 
i'f r ·kvJ Co do 1,1u11łz1' 11i ; 1. ;!d)I'~ 11111iała pani sprawi( . żd1y111jl' od-

1·1.uwal prz~ · pani . pn1sz~· 1111 wp;11 11i1· o;, 1,rLt;dza1~ . I ł rnlii 11 11 ; 111 li ·d1. i1· 

pni\\ dzi\\ ~ pn' t.f'lll z pani "' r11ny: to I 1~ dzi1· 11a \\·1·1 dol >1·111 I L i1 :i~t"11. 
_\li' IPp:11 pani 11il' potrafi: 111ni1· pani 1 ~ lko n1zk11C' lia( w ~11l1i 1 · : to 
\\ V \stko. 1·11 111nŻf' pa111 11'0!1i(~ . 

llll\ 131 .\ 
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SCENA 11 - I IH.\lll.\ \. " .\\\ .\I .I.IL 1.1.110 I i11111 

I.I LI() 

:\asz k1111L·1·rl 11iern sii,· 11pi'1ź11i. pani. \k za 111 11add111dzi tu w knm
pl1Tit> \\ iejski1· \\1•sd l'. d11':)<' pa11ii1 ro1,1·nval-. (do A.(11ml1m) 'fo·,'1j slu
ga i mt1j id:i 11a r·zcl<' i prowwlzą tar'HT. 

J>/I HRTI.11 L.\ 'f <> 

ŚPI!.\\ \I>.: 

i\i1·d1 ll'n ; pie\\ IH I\\ i1· wa111 . Ż 1 · nasz .Ja~id.; . 

1:1k jak. d1 C' i n ł już ma \\ oj<) 1-.:a s i ę. 

Szcz1;~ li'') dziei'1 dił11pak. dL1Ś 111a ! 
I ja li) m fl'Ż h)·I za maria:i. r·m . 
L1·czj1·dna l'Zl'l'Z i,,. ni1njl'st zła : 

'Ili jo ·si 11 l' ll111•ip kon i1T 11111 r1,l'r'1. 
Pad1 I Ż111ia .;i \·'' rarnio11a pdw. 
\ 1·11 mi ta111 . ju si1;· odwnŻ<,·. 

Bo pi1;k11ie j1·„1 \\ t yl'li pi1•rn l \'l'h dniad1. 
Pi1~\\ ·m1,y( z ni11 prt) \das11~111 gmD·. 

:\iest1 ·1 \ tak to kri'1t ko 1 rwa: 
:\i c·dl11i1~j niż llillH Sl'l'lT kHŻI '. 

c11ull'll ( w1u:-;"1 

Co 11 fllllit· pm\ i1·,;1. 1 Y- \la linko. 
Ki1·1 h' \\l'-,dt· ,,·idzj.., 1, to? 

Na111 d 1d1a 11·Ż Il\ 11i1 ·/ l1· szlo' . . 

\lyśl\· · Ż1 · kryj1·„1 1.a I<! 111i11k+ 
ż, . 1 · zuj1 ·~z n1~ . 11•1·1 11i(· '' i1 ·111 co. 
' l(·raz ll<l " 'l .hii1·k I l\\i) k1IZ) 11k;1 
Będą si1· ~111iali /, wsz~ st kid1 I yl'li. 
( :11 11a j1;zyki lira li il'li . 

„-- .. ) -



P1m i1·d1 pni\\ d" 1 111 ~ j a la li 11 k1 1_ 
( :1.:- ni1 • d w1•„1. \\ t. i:11'. pr1~ k lacł 11 / nid1 ' 

\J \ l.J \11.. \ 

· 1; i rtl'1 ·1. 11apnl\\ d ' 11 iq 1o j1; t a. 

f') IW ll('lll I ) lll / IU ll lfl/ 1/ 11111ir: 

C:1: dlt't' 1·i ~ i t;? Lt. \ 1110Ż1· 11i1· ~ 

l..:11l1 u„i11. l'd 11 11i1· jr ,; 11 ·111 ~ \\ il'fa_ 

Śl u l 1 11· 11 11 1:1 ' ' 1 ·ź. · p r11 ·k1Jt 111;,~ !'l it; 
\11 · 11 i1 · j1· L1·111 ai. tak 1.m\ 1.i1;1a. 
\\ d1ili11< r 1·1ę-, 10 , p1;d1w 11 1·1.a ·• 
Spr:- 1·ia1711. "pi1 d11ij 1a111 i-1101'. ni t.: 

P1•\\ lli1· 11i1' l11;dzi1 · ta111 nj1·111 a. 
li-. ma ta1111<11 oj1 •s t po pa'. 

I \ \ IJ .C 

r 11/L~-. :·•fl J \I i 

il'd l (Hi il .;ol1i1 • 111(1\\ji)- ( "Il dlL';). 

\ jal. a rn . 
.la l t • Ż d 11 ~ l u b 1j 11i d1Jjrz1 •\\a111. 
\ 11i1·d1l 1\·11t.i1·_1·0 l1\•dzi1'. lin . 

. \jak. a 1·11. 

Bo.jas11 ~ !-"'iil t! ja 111 <1 111 . rn 1r1.1·ha . 
P111 1·111 _ 1rnl,,i,. i 1· 1rn1 i . .;i \· to . 

jak_ u 1·11_ 

/1 1ha1 ·,; ~ „j\" t• il 1 ·i.~ l.. 111 . 
P1-1.);;.d n rtl.l \\ l:11 lk11 /. 111m i11111.l•1-

\ juk. n 1·11. 

/ 1· za"t1i1·,, a1 1u 11a 11i:! mat I.a 
Zahrn11i:1. Ż1 ·h ~ 11 1 d 111d1il 1 11 i ą. 

\j:1k. a rn. 

Po., l11C fo 1j . 1111),,j do 1n11i1· \\lulka: 

l)u la ~ku d111d /.111~ 1:1111 t.a '"'i')· 
\.1ak. :1 rn. 

Pot1• 111 .; i\· j11Ż pr1.d.:u11a j <!· 
. \ w IPsi1 · 111i'm i do 11111 i1· \\ prost : 

\jak. a rn. 
Pthw1·111 . 11 1ilo;r !') \\ ''.it1 du 11111i1 · 
\śp it'\\i1.i 111i 11a 1·ah- :.:11,,,_ 

\ j: k. a ,.,,_ 
Bojn 1·i ~· kocl1:1m niqir1.~11111111i1 ·. 

\ '' rn:zm·h 111iala taki1· 1·"~ -
\ jnk. a rn_ 

/1 · 1·iarki pr1.1·szh 11111i1· rw \\ skro~. 

Zwzą ł 1 • rn ś pi1 ' \\"<ll'. 111il ośl- 1n:1 -
\.ia k. a rn_ 

I tak:) 1 · 11il11Śl' i ą. Żr- \\ tdyd iala 
Hai kolo razi 1 niz\· sto 

\ jak. n (·o. 

Z tak<) rozku„I'.<) r 1111i1· ~tw foiła. 
Po\\ il'iil Z\\Totkal"IL tak i j11i Io:-; . 

\.jak. a rn. 
/1q1d11i1 · :-;ohi(· 1da1-li-111 glos. 

-::-



.\KT li 

SCENA 1 

!Ił.I\ i-:u:-, 

(sw11 j 

Zos1ale111 lak jakli~ · \\ ~pt'1 l11ikil'łll w i11trydzt•. do~( rnilej i do~y( i11-
1rat1u:j. ho j11ż 111i przyniosla pieniąrlzl' i k11liid~·· ·r:Lk pi1;kny ptwząłt'k 
zapo\\ iada j1 ·szczc pi~·knit~J szy k1111it'L Za11•11J. t'Z~ to 11t1rn1alrw. Żl'

h~ 111 ja. l'd1 m it·k zaradn~. siał z zał11Żo11y111i rykallli' Czy nic 1rnliit; 
11it·. żd 1y p1 ·1~ .~ pi1'.,1y( szl'z~·śli\\ t' zakor'Hwzr·11ie t Pµ-11. cu za111il'rzyła 

11 u~ja p11kojt1\\ 1Tzka i' Cdyhyn 1 po\\ i1·d1ial 11ar111 Ldim,·i. Żt· st· rn· 
f łraliim t.<ll'zyna 11lei!a( f.\m\alt'rtl\\'i. ,;z~lwir:j li~ sit; z11i1·d11;t'il i\\\
j1·dwl do !'an za . i!dzi1· rw ni1·,g11 1 · zt·kiyą . Daft•nt 1l111 już do zmzumit>-
11ia. Żt• dll'ia li )\"I Il I li it•t ZaSZCZ\ 1 z 11i I li I 11 t'l\\ it. \le ot t'1i. i Uli \\' rnZll f()-. . 
wio · I I lr11liirn1: pm·z1-kaj1lł~ - 11it·d1 sk()('wzy. 

S ENA :., - I.LI.IO. llH \BI.\ .\ 

I IH \BI:\\ 

.\i1-. z1 qwlni„ pnrw nit· n1wrui1 ·1 11 . Zaprzyjaź11ja pan si1,· z l\..awal1·1-e111. 
pu~ \ 111.i go do 11111it· i dH't' . i.d1~111 była dla nit·~o 11ie11przt '. jrna1 Co 
to \\ ~zystko 111a 111al'1~ t ·1 Sarn pan uri p1>\\i1·dzial. Ż1· to ('Z lm,i1·k mi
l~. zal 1aw11~ · i w snu1t:j rzt• t·1~ tl\\<1Żar11. Ż1· rni<tl pan ni1j1,· . 

LI ·: u n 
(fJ1111 •tar::.<!JfJ1) \\" :;a n u-j rzl'('ZY ! Co~ \\i\'!' j1·st na rzt·cz~· ' '\o ('t'1Ż. 11ie 
wif'm. c11 ptl\\ ied1.i1 ·( : ale 111 .. \\' sa 1111:j rzt·1·zy'- nic powin110 było tutaj 
paść. rn1 przyklad. 

--78-

1 IH \BI:\.\ 

Nic,;t t'l y. I 1adl11. 

1.l IO 

llH\lll'\\ 

( :lll't' pan. ż1·hym prztjmm\ala :;i<; parhk') 11i1·d1t; t'i<) do··" sn1111·j rzt·-
1·z~ .. , ( : z~ to j1·sl źli· po fra1wu ~k11!' ( :z\· l11 1i:-- 1111i1; to z .irz ~ ka' 

1.1.1.10 

.\it'. pani. alt· 11110 wskaz11j1· 11a 11i1·1·0 zbyt 111tw1w pani pu1·korn111iP tło 
1.nlt-1 f.\awal1·ra. 

llH\l!I'\\ 

\hkaz11j1· 11a to '' O. Io ono si1,· 111~ li i 11i1· łwz nu:ji n1a pa11 11111 111 za 
1.!1 ·: afr d1~l1a zgodzi si1,· pan. Ż1 · l11 ui1· 1le,!!o l.i~t~ \\ rnżliwq na t ' Z~'.i1·~ 

zal1·t~. ki1 ·dy tt·11 kio~ rz1·t'Zywi śr it· jl' p11siada. li1k lt•Ż ~ i\' zad1t1\\ 11.i\' 
\\ ·11l11·t· 1'awal1·ra . 

I. El.I O 

Pro~Z\'- .. hyć \\Tnżli\,. <)· · _ uasl\'flłlt' w~TaŻ1·11i1 • \\'art1· popr11·d11it·µ;11: 
.. 11~1~ wrażliw11·· 111 za \\it'lr· ... d11;, lr1.1·~a(·_ tak liv 11al1·Żalo p1l\\i1·dzi1·t. 

1111 \Il I \1 \ 

( :hylia pr1.t•s1<1111« sit; t11łzywa( i pt)('zeka111. aż pan 111i da list\''" r111 ł1\\ 
I ll'z zmz11l 11. kttl ryl'!1 pm\ i1rna111 11Żywa( : "'." lzt,'. Żt• lak h\·dzie najprn
~1 · wj . Zdajr sit,·. Żt· 1~ lko" tc11 spost'1l1 l1 ~·d1; \\ ,;tanit· r1111111rn ia( / pa 
łlt ' lll. 

I.I I.I() 

\t'h. pani . pnhZ\' 111iło~1· i \\ ~ liat ·z~ ć . 

llH\Lll.'\\ 

:\it'd1 \\ 11; l' pa11 bt«dzit· W\f'OZ11111iah dla u10,11·.1 1µ-1111rarnji . \'it· ww-

_..,() _ 



g:al· 

IYI.IU 

.. Byt~ \Hażliwą ··. pani. I Ylll torn·111 prz1·rnawi;1 st•n-1· i pa11i ni1· I Hl\\ in
na uŻy\\at~ t1·go ton11. n1(1wi<)l' o Kawalnzf'. 

llH \lll'\ \ 

ProsZ\' poslul'ltal-: parhki ton 11111i1· ni1· hawi . .it·st zm111\. snna 11111w. 
a IW\\'t'L .it· ~ li pan \\ oli. lnulzi trH'ij ni1·~111ak. 

ILI.IO 

(tw slm11ie) 

Dohrzl'' rnlzyskrnn S\\t'ij wPb1.J. 

11 H \BI.\'\ 

SkorH'ZIII\ tła l\lll teraz. ;\l1'iwi1,· źli·. pan wlpo\\ iada ni1·kpi1:i- to 11i1· 
. . 

l'ZYIII l'OZIIIO\\ y pt~Z\ft'IIIII<). 

U: UO 

I lll\lll i\ \ 

L1·lio. \\ zamian za ll'1'1j1„·. jakiej prnt 111i "laśnit• 11dziclil. ja po\\ i1·111 
pa1111. Że hnrn.ią drnil1·. \\ k11'Jryd1 do]Jrz1· hy part zrohil nic pobzu

.i<)l' ~it;: ('ZY pan l'OZlllllit·' 

u-.1.10 

Zat1·111 11waża pani. Ż1· j1·st1•rn nit· do rni1·si1·nia( 

IIH.\lll'\ \ 

Osz('z1;dz\· panu odpowi1·dzi: zn(m l1y si\· pan 1hkari:ał najako;l- 1110-
j1·go słowni1·1 wa. j1·str·m p1·w11<1. 

-mi -

u:uo 
\ja czuji;. ŻP pani si1; pow~trzy11111.i1·. CIH; tni1· p1m iedzialahy 1111 pant. 
i1· 111ni!' ni1'11awidzi. 

llH \lll'\ \ 

:\i1·: al1· powi1·n1 panu to\\ k1/11<·1•. jl'~li tak h«·dzic dal1:j: a z pt'\\ no
Śl'i<) l>t,·dzit·. 

LE I.IO 

Zdaj(' ~ it,·. Ż1· pani sobi1· 11·go Ży1·zy. 

I IH \lll'\ \ 

1.1 ~ 1 IO 

(f!:tl'l/l/ou·11i1· i ,!!.11i1·1n11d 

,\i1· j1·-;t pa11i dla 11111il' 111iła. 

llH \BI\'\ 

Powslrzyn111.i«· si«·- prnsz1; pa11a.1Hm':-;trzyrnuj1; si\·· 

I.I.I.IO 

Cłrn ilc!'Zk\·- Hrabino: pani I >yła łuska wa przyrnal- p1·w1w prawa 1110-
' ' 

_Jt'Illll lll'ZUl'll I. 

llH\lll'\\ 

.\dr 1 o1y111 drobiazgu pan łll(mi' 

I.t-:LIO 

\\'łaś11i1·. nasza unuiwa wzajcnrna ... 

- BI -



llH\HI'\\ 

(0 1:;:,r/ra ::,11i111111} 

.\cit . lak'. 'hi mnowa pana ni1 ·pokoi !' \\y-;1an'Z\. j<) ze1wal-. ( :z1 ·1n11 od 
razu pan rni ni1· powi1 ·dział !' ł\l11 l'1~ pan od godziny. Żl' li y dojś( 'do 
tego. 

1.1-.1.10 

Z1•1wa( _j<1 ' \\11lałhy1n 11111rz1·c'.: L·zyż ni1· l<lfHwnia mi ona pani n;ki ' 

llll\lll\ \ 

\ 1 ·z y n1Ż1 · ji·st rnoja n;ka lwz rnoj!'go ~1 ·n ·a' 

l.F LI o 
.\ła111 nadzi1·jc;. Że l11;d\· 111iał i j1 ·dno. i drugit'. 

1111\l!I'\\ 

C z Plllll \\ i1;(' spnrn ia 111i pan przykro~(°I 

I.I· I.I() 

Li:ynt 1110µ- ft.111 ~prawi( pani przykrośt~ I Pani sarna ni1 · w11iałalw na 

t n od powirrłzic-( . 

lllł\lll.\ . \ 

.Jt-,; t pall zazrlro,;ny. to po pil'rwsz1'. 

I. I. I.IO 

\d1. na Boga'. ki1·dy sit,' ko('ha .. . 

1111\lll\\ 

LELIO 

Ct\' n10111a 11w livć zazdro,;nym :; Poprzednio liylrn1 dla pani zliyt 
~pok1 ~jny. za mało zazdrosny. ·1 i· raz . kit·dy si1,· 11iq ioko.i \'. sprawinm 
pani przykro.' ( . 

- 81 -

I llł \Ili.\\ 

f>ro;,z \'. ni1· 1 · łt pan dokolwzy. niel'lt pan powi1-. żej1's f Pm kapry~na. do 
trgo prze1 · iPŻ pan z111ierza. dnlirz1· "idz\" ' fo b\·dzil' równi1· sympa-
1 y!'z1w. jak L"ala rnzn1owa. kt łin1 pan rnnit' od µ-ndz in~ /.aliawia . I po 
tym \\ :izys1ki111 py1a pan. czyni sprawia fili przykrośl-. .\eh ' dziwn1·z-
1w 11spos1ibi1·11i1·1 

11-:1.11> 

\1 1·Ż ja nit• t" ind Z\'· Ż<' pani j!'sl kapryśna: 1111)\\ i1; t ~!ko. Ż1· dwiała 

pani. żdiym byl zazdrosny. \\ i\T jt' .'li'lll : dlll('zr·gn widzi pani w t' lit 
co; zf1•g1 l 'I 

I IH \BL\ \ 

No. pro,.;z\·' I pan n1ło\\i. Ż1· ni1· nazy\\a nmi1· d1in1f· n ·1·.t.kq '. 

I. E l .IO 

ProSZ\' 111lpowi1-·dzieć . 

llH\lll ~ \ 

:'\ie· . prnsz~· pana. nigdy jeszczl' kobi1' l'ir· ni1• powir·dziano lq.!o. rn pan 
111i tr11nł1wi . \\ (·alyn1 s\rnim Żyl'i1111i1 · :;po1kała11111ikogu . kto by uwa 

żał. Że jf'sł1·111 lak ~ llli e,;zna . 

u: 1.1 0 

( m :;:,1d t1dojr,11· sir rl11kola) 

lfozµhpłam si1; za kimś. do kogo ra('zy p:111i 1111)\\ il- . ho 11' ,;Iowa 1111' 

1110µ11 od11usir ,; i'; do 1nni1._ 

lllł\l!I\\ 

Ś" i1•tni1•1 Ternz tll'oj1·nia mant z kolei . f>rnsz1; . 11i1·d1 pan t'ią!.!nir da
h'.i- nied1 pan cii)!.!llic. Pan ni1' dwt' Zf'twa( 11111m,·y. toja dll' · si\· "Y· 
rnf:u~ . ('/.\ nir- tnkr 

-In-



U I.IO 

lll'Ż zahwf!1),,_ żd1y 1wi1·1· pr11·d prnsty111p~1ani1·111. na kl t'm· nil' r11a 
pa11i odpowi1 ·dzi: 

I IH \lll\ \ 

Oł'h ' Io 11i1· do ''Ylr zyr11ania : kapry~11a. Ś r11icsz11a. n1nr11 1rroje11ia i jl'
,; (1·r1111i1.·sz1'Z1' rn' Lj11111j 1 11 · ~ ponn·t I .'\ir- z11;tla111 pa11a. pa11i1· Ldin. 11i1 · 
zrwłn111 pana: oszukal m11i1 · pa11. Zazdn1ś( li~ rn \\ ~ · l1<11·1yla. ale 11i1· 
laką jak prn'iska: laka j1·s1 11i1· do mi1 ·sirnia: Io jakaś prz1·rażaj111 ·a. 

ohydna wzdro; (_ kt t'1rn z paliskiej r1<1l1rry w~ pl~ wa. / d1ort.'.j \\ y
ubraź 11i. L pana Io 11ie j1·st \\TaŻli\Yo;( . Io jaka~ z,!.!Ty;lj,,-o;( \\Todzo
na. 1fo1rak11·r po prostu . (kh l 11i1· taki1 '. j wzdrn; l'i Ż<1dała111 od pa11a. 
Chciałar11 zazdmśł'i s1il1il'łrwj. k11'1ra n1a swojl' źri'1dl11 \\ s1·n·1r oni1·
; 111i1·lo11~ 111. ponbzon~ rn gli;hoko. i j1·s1 jl'dyni1· pi1;k11ą 11iqu'\\ 110Ś!'i<) 
:; id1il' . f..:inly w k11 spost'1li jl's ll'Śrny znzdro~ni. pn1sZ\' p:111a. 11i1 · m1)
wirny imn·ktyw osol1orn kodia11yr11 i 11it' .~<) 0111· dlH nn„ ~ r11i1'szrn·. nie
ll!'Zl'iwr·. cli i 111Pn'1 ·zr w: 11l 1aw iarm· sir· l d ko. Ż1' sar 11 i n 10Ż1 ·111y n ie li\'( . . ( . . . 
k11chnr1i. ho 11i1· 1·mj1·rny się tl'go godni . ,\11· 111 pana prz1·rasla. duszy 
taki1'.i_jak pal1ska uhn· są leµ:o rndzaju IH'Ztll'ia . Par1 z11a (\·lko poryw-
1·zwi1'.. \\ ści1·kto;;ć . albo po pm,.,lu udaj1· . Pal1ski1· pod(·jrr.1·11i:i S<) obraź

liwl' . Ni1· rna \\ panu szan111ku. n·s1wkt1r. rnłda11i11: p11dpi1·ra ,.;ii; pnn 
jak:pi 1111111\\<)- d1n• pan pod pr1y11n1s1•111 S\\oid1 pni\\ dod1rnlzić . 
L 111owa. panie I .1·lio'. Podt'.jrzrnia'. I pnn Lo nazywa 111iłoś1·ią! Ti1ki1~ j 
rniłn;!'i n10Ż11a sii; prz1· s trasz~ ·t . Ż1·µ11a111 . 

I.I: I .IO 

.l1·sz1·z1· s lmrn . .lrsl pa11i zaµ:11il'\rnna. air· to prz1'.jdzie. IH1 w g\·lii pn-
. . . 

Il I Il lll 11' Sil 11111.JI '. 

lllt\BI.\'\ 

Pm\i('(łzrny: wif' lu innydr szanuir- nic· 11\rnŻam ll'go w 1·0; sz1·z1 ',!!i'1l
nq!'o. Żl' ktoś j1·,;t godny ,;zarnnk11: jt',;t tylko takinr. jnkirn li~·1'. powi-
111t·n . 

-8-t -

I.LI.IO 

'\a zgrnłt; . prosz~· 111i lask:rn i1 · zn1lii( p1'\\ n11 gi·z1·i · 11111śt. Pani j1··,1 nrr 
droga. 1--m\ al1'l' patri11 k1wlra. pl'llSZ\' µo trak1mn1( z ni1•t't1 \\ i1"bz~ · 111 
dd()(li•n1. .\lit'l'h lllll pani pods1111ie. Żl·liy nas wstawił. \\Ti'wil do Pa-

llH\BI:\\ 

P111ł,;1111:1( nut. żd1y 1w~ zostawi!. tu ZIHll'Z~. 111an1 si1; tak po prostu 
1ad111\\at~ nidadnil·. t·o j1·n111 po prnslu !lihtlllic· 111yś l. Ż1· j1',.,t1·n1 11ie
\\\'dto\\ana1 '\il' . pro~11; pa11a. do lego si\· nit· posurn;. 11i1·d1 pan •t 
11;~ ~ 1 od ,;i1·liit' 11ds1111i1· . .kś li 1·oś j1•s1 )!!upił' . rra\\1 '1 ,;11litd11i1· prnłarn·. 
µlt1pi111 pozoslaj1·. pan nri to wla~ 11i1· lllłmrndnil. I ~ lll~ŚI pod~1l\\a111 

pa1111 tak p11 prosili. id1y da( p1/1hk1; t1·go. co pa1111a1ywa pods11wa

n1t·n r. 
llmf1i11a sir 11s111ra. 

SCEN 3 - 1.1:1.10. THl\ El.l i'i 

I .l·. 1.10 

(fJf'::.1·::. d11rilr sr1111 . . i111i1:fqcsirJ lfonłz111łol1rze. i1łzi1·jak 111latkn. pnślt1-
l1i t,· dwa11aś1·it' t~si1;r~ liwrów rn1 ·z1wµo d11d1od11 . \. slt1ż111·~ l\.:małe
ra . (do 'Ji-irdi11(f ) ~la ,;z mi coś do po\\ i1·dz1·11ia. j11k 111i si1; zdmrnto ·~ 

I Hl\ 1 : 1.1~ 

fok. prosz~· pana: 111u;zę wylwczy( Ś111iałi1śt. ' li·n przyodzi1·\wk 11i1· 
rirz1·11wwia na 11111ją korz~ ś(. 11iemnit·j ni1' z111ir·11ia to !'aktu. Że ta111. 
pod ,.;pod1·m. hij1• st't'l't' l"Złm\ it·ka pd1wgo oµłady. kt1'm·µo ku łudzio111 

z ł1·psz1~j sft'l'y ni t·odpan-ił' 1·i:1gni1· . 

I.I ·: I.IO 

- H'.i -



IHIH.U\ 

.la sarn. m(mi1; o 1yn1. l>o 111a111 to gdzil'śj1·,.;zl"z(· \\ pami\'<'l.JH sam sir 
ni1·gdyś do 11i1"h zalil·załl'111: ale pan wil'. na ile 11iPpo\\·odz1·1i jesteś111~ 
w Żyl"iu \\ y,.;lawil'ni. Los zr· 11mi1· zakpił: zakpił z wielu i11nyl'h. I li
,.,toria p<'łna j!'s1 opowiPści o takich przypadkach: książ~· la. holwtero
wi1•. z1· wszystkin1i f'a1al11ie ,.,i\' ohsz1·1ll i jt'S1 mi poL·i1Th<) w 11il'sZ1'Z\'
ści11 1aki1· towarzvs1 wo. 

u :uo 
l3yłl1ym ci wdzi1;l"z11y. gdyby~ pm·rwal 11· rozważania i prz1·sz1·dl do 
f'Zl'l'Z\. 

TH.I\ I ~ I .L\ 

Pl'dmwcy są niern gadalliwi. pn>SZ\' µana. łatwo ,., it; nad swoim lo,;1·m 
rnzcz1il;~ją. B1;d1; si\· skral'al: lt·n knltki wst~·p był 111i potrzl'lmy. Żd>y 
1 rnszkr zyskać w pana ol"zach i przydać wagi ternu. rn za t·hwili;- po
ww111. 

IELIO 

TIU\ l · ~ l .li\ 

\\'i1· p<m. Ż1· pdni1; olJm\ iązki sł11żącl'g11 przy panu Kawalerze. 

u:uo 
Tak . 

I Hl\ LLli\ 

Długo u 11i1·go nii> zoslall\'· prnsz~· pana. ma lak paskudny diarakte1: 
Żr· jf'st1·111 zgorszony. 

1.El.IU 

O. a t'o w nim widzisz zlego( 
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THIH I .I.\ 

Jak pan :; i ~· r(1ż11i od niq.!;o! ZalPdwil' pana ujrzałem. usłyszałl'm. jak 
pan 111(1wi. powi1·działt·111 :;ohi1·: \eh' 1·0 za sz1·z1·ra cl1hza. jaki1· czy -

s i!' St'l'l.'1' 1 

I .LI.IO 

Daruj sobil' t1· zadrn yt~. bo 11igd~ nil' skm11·zysz. 

Tlll\ I .I.I\ 

l'rnszr; pana. rnola zasl11~11j1• na to .. Żl'hy jt',j p1Awir;cit pan; ciq1łyd1 

słii\\. 

I .I . I .IO 

Prz1·jdź111y dalej. 

IHI\ l·:U\ 

Prnszr; pozwoli( la~kawie. Żl' uzgudni111y najpiPr-w fll'Wit·11 drobiazg. 

ID .IO 

\ ł(m. 

THI\ I LI.\ 

.k:;11·rn d1111111\. air· hi1·d11y: to dwie nTl1y. kti'1re. jnk 111111 dobrzl' wie. 
trudno :;i~· go;łzą z1· soh:;. a ktt'1re prawil' ZH\\:iZt' uparcil" występ11j:-1 

. . , 
razem: ll'go 1111· mog~· poj<)l'. 

LEl.IU 

Dalt',j: t'O ma wyniku( z twoj•'.i dumy i z l\wgo ulió:;t\\a·1 

THl\U .I\ 

·ni. il" ·"i~· 111i1,·dzy nimi toczy ciqgla wałka. D11111a nnjpi1·n' \\spa11ia
lr· ~i~· hrnni. air· j1-.j wri'1g 11apil'ra 111ocno: ::;zyhko dullla zwija sit;. rnfa. 
ucieka i połt· !Jil\\ y zosta\\ ia ub{1s1wu. k11'm· wslydu nic· rna i ktt'm· 11·

raz 01fo ołujc sit; do paliski1·j ~z1·zodrnści. 

O""":' 
- O ! --



I.El.IO 

Ho;111111i1·111. prosisz 11111i1· o pil'ni9d1:1· \\ zrnniarr za Io. 1·0 111i za dmi-
11,· I 11 m iPsz. 

IHl\1.1.1\' 

frafił p;111. Szladwfrw d11sz1· 11111.it! tr zakt\'· Ż1· [)(ł,!!ad11j : 1 putm·l>y i11-
11yd1 i oszczrdzaj;) i111 Kl'\'IHlj<)t·yd1 \\ Y,jaś11i1·r1 : jakż1· to j1·,.;t pięk1w '. 

I .LI .IO 

Zµ-wlza111 sir. ali· pnd j1·dn~ 111 war1111kil'11t: z1· 1aj1·11111ica. kti'>rą 1111 
W\j!l\\Isz. warla l11,·dzi1·. Żl'!l\· zn 11ią zapłacić : i 11t·1·11i\· to rz1·t1·lr1iP. 
•\ li'>w I na z. 

IHl\FLI\ 

( :z1·11n1 foki. Ż1· pi1·ni;1dz1· :if) tak:i rzadko~<'ią. zabija wit·lkod11sznuś1: 
u ludzi podobnyd1 pa1111' li> Żałosrw 1 \l.- I n1dnn: p!lrl'lka lin lr<m
noś1: wy1/>wna mi strnt1,·. jaką przez pa/rsk<) osz!'zędno;( liy111 ponii'>sł. 
\\i\·c · znczynarn. Pan s;1dzi. Żt' I-:awaln jl'sl pariski111 s1·nłi·<'znnn 
i '' icmy111 prz,jacielP111. prawd;i !' . 

IJ.1.10 
Nit·\\ :,itpliwil'. 

IHl\l .ll'\ 

1.1-: 1.10 

IHl\11.I'\ 

Pn11 s;idzi. Ż1· l lrnliina <'i:,tg l1· pana kodia'' 

J1·st1·111 przf'ko11any. 
I .LI.IO 

011 - oo-

TIU\ LI .I\ 

I.LI.IO 

.l ak to~ 

THI\ 1: 1.1 .\ 

'li1k. prnsz1; parra. 11i1· 111a p:111 przY,j:wida Hrti ukod1a1wj. 'kn ~wiat to 
jaski11ia zht'>jl'fm" I lrnhinaj11ż pana ni1· kodia . i-:awal1·r zrnlio\\·al pa-
1111 j1'.i s1·rl'I'. kod1a .i•!· j1·st kod tany. to fakt: \\ i1·111. \\id1:iak111. \\.ja 
\\ lal li Hl partu: nil'dt pa11 na !i\\1~j;i korz~ ~ <~ Io ulin'wi. i Ita moj<,l. 

I I· I.IO 

I li- ! Puwi1·dz 111i. Wll\\ai.yll'~ rn.~. ŻI' j1·st 1 ·Ś tq.!u IHk p1•\\ 11~ ·~ 

" ·u 
Prnsz1; pana. 1110Żna zairfat 11wi111 "hs1·n,·mj"n1. "y~tal'l'z~. i.1· s1mi -
r1:1;• kolii1·1·i1· w o<'zy. powi1·111 pa1111. 1·0 1·zujt· i t'o b\·d1:i1 · 1·wla. \\'.'iZ\~1-

ko. ('O do jol~'. \r,;zystko. rn :;ir dzieje w j1:j sl'ln1. j1·s1 '' ypisrnw 11a 
t\\'ano-. a tak dług:o s1wli1l\\alP111 to pi,.;1110. Ż1· cz~ la111 j1· 1ak hi1 ·µ- l1·. 
jak ,,-ia:;rn-. .\a puyklacł. ni1·dm\.110. ki1·d~ pan ,,. ogrndzic wj1;1 \ I>~ I 
zl>i1·rr111i f' nl k\\·iallJ\\ dla l lralii11y. jn r111pnt\\ ial1·11t i.y\\ oplol \\' j1·j po
bliżu i '' idzialt-m !(;I\\ a Ina. jak jej narbkaki'' al. ~ 111ial -.ir. dobz~ -
\\al. .. l.-i;.dar1. 1: pa11a 1•• po\\i1,d1.ialn ona. 11 ~ 11 i1·1fotj<p · ,.;ii-;jal li~ od nii-
d1f'l ·nia 11a jt•go prH·kornarza11ki . Kto~ i1111~ nit·zr·go li~ ni1· Wll\\ai.~· I 

\\ I\ m 11 ~ 111il'dlll. ak 11i1· ja. li> liyl sz~· fr. \\it· pan. 1·0 111 z11r11'Zdo1 

.. Jak 111i z 1n11w111 pr7.\ j1·11111i1 · 1 ·w~ 111ija. l\.mrnl1 ·rz1 •1 Ili- p<111 nw 
\\dZi\·k11 1 Czy pa11 ni1· l'Zllj''- ;., . 111i ,.;j~- podolia'--

LU.IO 

( :il·km\t'. \lt· opowil'dz 111i rn~ . t'O ja ,.;a111 1111)/!lh~ 111 1roz11111i1•(. d111-
t'iaż 11ie jt'st1•111. tak jak ty. 111·zon). 

TIU\ l ~ LI\ 

PrnsZ\'- 10 ak11rnt nie \\ ~ maµ-a Żadrn·!!o przy,!.!olowania. l\.;l\\al1·r ni1 · 

_gt)_ 



ustawał. ;-;kradł jej kilka pornłu11hiw. fllla ;-;11,· gniewa. ł1Tz sit; nic 
ud1yla ... PnhZ\' dać spoki'>j .. 1u1wit·działa z w\Taz1·111nit'llHH'\"1w twa
rzy. która 11i(' nit· robiła. Żd>y si1,· nllfl\\ at~ z t;presji. lwz\\ oln.it· wy sta
" ifl11a na l\' profana1'.i\-. .. \leż. d11prawdy. pa11 nic "i1·. rn rohi .. do
f'/.lll'iła j1·sz1·z1·. a ja. i-a ły czas dłubiąc flf'l'.Y Żyw11płi1('ie. roz,vvfm\Ya
łm1 lfl .. pan ni:·" i1'. 1·11 rnl>i"" i .. prnsZ\' dać ;; p1>l,:i'ij"" i zrozurni;d1·111. ŻI' 
to znaczyli): .. S111iał11. hawaliTz1·. jesz!'ze j1·d1·n laki pon1h11wk. z za
~k1wz1·11ia. Żd>y p11z11ry· prz~1:w11it11;('i 1:ad10\\·a(: ni1· pm\'i111ia111 na 
11ic pozwalać. al1· 1·11 ja poradzi,· 1rn pailski1· p1 ąbt1,·py: nic I 11,·dzi1· 
w 1y111 nio.Jlj winy 

I. L I.IO 

\ '11. lak. p11rnh111ki to j11Ż rnś . 

IHl\1-LI\ 

.\ t1·rnz 11ajlqhzc ... \cit. jaka pi1;krw 1yka·· "ykrzyk11ął 11n .. pmsz1,· n1i 
p11;r,w11li( d1'1i-k11ma( si\· jt'.j \\idokie111.·· .:11111i1·j1·st krn1i1Tz1w.·· .. Bła
ga111."· .. .\"it· dw~-. . . ·· 111 11a nic. n; ka Ztlstaj1· złowiona. 1adl\\'\ t\. 
pi1·szcz111y. lwz prz1·nvy 11a rnld1·d1. . .Pms1:1,· przcslw~ ... ·· Żad1wj ;ui
powiedzi. 1'l1vni1,Ti1· "adtlarz1·111. kli-p11i\Ti1· 1:al11t1w. kt1'in· znaczy: 
.. :\i1•d1 pa11 11it· pu,.;z1·w··. "ill'hlar1 zostaj1· zlapa11y. 1w tł\\ i1,·zi111;1·j 
dl oni ml >u; 1111)w si1·jt· ·"I Ht:-ito~z1·11i1·. drn,'-!"a rthza j1'.j na I u 11111 ie t1·Ż z11-
st ajl' sdrn y1a11a prz1·z ni1·przyjacil'la ... i\i1· ro1.u111i1·111 pana. [H'lhi:I,_' 

fH'1.1·sta1::· . .l.al\\11 Io pani p1mit·dzi1"(."" I lrnhina z111ie~za11a. hawaln 
patrzy 11a 11i<) czuli·. 011a si1,· nm1i1·11i. 011 si\· oŻy\\ia. 011a si1,· µ-11i1·\\a. 
duwiaż „i1,· 11i1· ,C!:llil'\\a. 011 rZtfl'a j1j siv do kolan \\"1·al1· 11i1„·k'Tthz1H1y. 
011a z:ms1vdm11a dohy wa z si1·hic 1u'il \\1·s11fo1i1·11ia. 1111 j1 '. j l11'Z\\styrł -

11i1· odp11\\ iada rnły lll. a potem cis1:a: a po11•rn pd1w 1·11do~ci sp11jrz1·-
11ia. pot1·111 1n~ I VłllH'. kt <'•n• nir· 1naj<) 01hrngi hyć c·z11li·. a pol1·111. .. 
.. C11 to zrnu·zy. prosz~· pana:-·· .. Pan.i d11hrz1· wi1·."· .. \i1·d1Ż1· pa11 \\s ia-
11i1·."· .. \\y h<ll'La fili pa11i·1 ·· .. \d1. 11i1· wi1·111. „ Sprawa ll\fo " l\·111 
pu11k1·i1·. ki1·d~· pan si~· 1.ja\\'il. alt· 1ny;l1,·. Żt• t1·rnz sirn11y do~zły do [

0

lo
f"l>l'.llllti1·11ia. (:o pa11 o ly111 po\\it• i 

_ l)() _ 

LELIO 

Powit•rn. :ŻI' l\\ r~jl' odkryt'ic zal'zynn nahir·rać ksz1altc'1w. 

lim I .LI'\ 

Zal'zy11a 11ahiera( ksztaltfiw'. \do jaki1·µ11 111011w11t11 11Hhiałul1y 11mi1· 
ono doprowadzić. Żd>y pana prz1·ko11a(' \\":)łpit,' zn·szt+ :Ż1·hyrn 111i'1gl 
ki1,dy kulwit·k posu11ą( jt· dalij. \\id1.iałl'111 r11d1<11·ą ~ii/ 111ił 1J~Ć'. Ki1·d~ 

d1~jrzl'j1 ·. rn1 pn)Ż11u h1;·d1,· l'Z!'kał przy tym :żywopłol'it'. 11iP przyjdzi1· si~· 
ta111 za hm' ia( . . \ d1~jm:jl'. 11il'clr pa11 w t11 ni1· W<)lpi. jl'~ li już ni1· doj
rzała. szt·lina. ho. jak ~ i\· zd;1jl'. hyła na najlcpszc:j drndz1·. 

I Y I IU 

:'\a jak 1wjlq>:-i1.1:j. r1.1'CZ)"Wi śc ie. 

THIHLI\ 

Cu pa11 po\\ ie n I lrnhinic' Czy ni1 · oŻ!'nilhy si\' pn11 z ni<). µ-dyby nil' 
ja ( Cdyhy pan widział. jak I HlZ\\ alala Ka\\ akrowi bawić sit,· ~"oj<) 
hialą dłoni<( .. 

I.I .I.IO 

'\apnmd~· mi;d1 ·Ś wrnŻl'11i1·. ŻI' jej si1~ t11 1mdoln1 ( 

I Hl\ I.LI:\ 

'fok. pnisz1,• pana. (110 slru11il') \\ yglipb 11a to. Żt· j1·11111 11·i się to pmlo
ba. (do Ll'lia) l co. uważa pa11. Ż!' ta 11owi11a \\aria jl'sl 11agrrnly ! 

u :uo 

ll{l\ '1-: 11i\ 

.lak 1 tajhardzi!'j. jl'st1·Ś ka11ali:1. Dzi\\f H' sq t 1 · pwrn sz1· "\l'UZ\ 
wdzi1;·1·z1111Ś1 ·i. 

Ll~ LIO 

Stu kijl'iw dostałli\ Ś od l\:;m al1·ra. gdybym 1rn1 p1mi1·dzial. z1· gil 

_L)ł-



zdrndmsz. 0l'h. tyl'h ~tli kij1lw. 11a ktt'1rr· d11hrz1· 1a,.,lużyl1·~ - ja ci ła

,;kawi1 · o:;z1·1i;dz1; . .'\il' 111t1 11i1· powi1•111. Ż1·µ:11a111. Ptl\\ i11i1·11ł'; :; i1; 1·i1 ·
:izy( : jr,;t1 · ~ splacon~ . (1nr/111d::,1) 

CENA '-f 

Tim I.I.I\ 

\'iµ:d~ ni1 · \\idzi;tł1·111 11w1wty liit t:j z 11·,!.!'o knhz1·11. Ż1·µ:11a111 pana. sltr

µ:a u11iio11~- 11iPd1 pana 11id1n nlidnrz~ wsz~ st kim. rn 11mi1• ,;i1; 11 a lPŻy. 

Z1 · \\ ,.,L~ ,.,1kid1 11111111.,.t')w_ jaki1• Io„ 111i wy1 ·i:1L t1·11 j1 ·;,( 11;1j ~ 111i1·~111i1:j

v~ : pl:wi mi w kijal'h_ kt t'1ryd1 11if' dn,;t :lłl\'' li 1 si1; llilZ\"\\'a prznałiia( 

\\ „zyst ko na pi1 · 11iądz1 ·. \ l(l\\ i1; li Il I. Żt · kołii1·1 a \\·y.; t a\\·ia f!;O do w ia l r11: 
nn jl\ ta. ('Z\' jej :;i1; Io prnłolia . Cz~ IHhZ podrahian~ l\:;\\rnl1·r nil' 111~ -
dli mi 11l'zu' I l'zy la d\\·(1jka l11 11i1· ' ')lepsi przyj:ll'i1·l1·_ niż 111i si1; \\~ -
daj1· ' 

SCE 'A 5 - \IU X l-:l\_ THI\ ELl l\ 

THI\ I. I.I\ 

(nu slm11il') Przq1ytaj111\' \rli-kirn1. (:,do . .:110) \ . j1·st1·ś _ dok:id idzi 1 · -;z ·~ 

\I{) .J:KL\ 

Zol1a1·zn'._ t'Z\ 11i1· 111a lisl i'l\\ do 11111j1',!.!'11 pana. 

THI\ I U\ 

Cz~111~ sit;\\ ydaj1·sz prz1i·ty. () l'zy111 tak 111~ ; 1i ,.,z' 

\Hl .J:J(J\ 

_ q:z _ 

IHI\ U .I\' 

Cholna 1 111<1sz droµ:o1·1·rnw m~ ~li. 

. \Ili .I.""\ 

I swk:il1·111 fl •Ż "id1i1·_ lio dwialli~ 111 poµ:ada l- . 

11m 1:1 .1\ 

\Hl Y"I\ 

Pon11111a1\i;1( o 1l11!\'l'lt l11d\\ ik:wh. 

THl\LLI\ 

/11mrn zlott• lud\\ iki ! T\- nwsz kopal11i1; zlnln \\ gl1l\\ i1 ·. 

\l{I I.hl\ 

1'11\\ i1·dz 111i 1>1·11ja!'id11. ;,kąd 111 iąl1·~ rnl1 · 11· pi1·11i:plz1·_ k11'in· \I~ l'i:1-
µ:w1l1·~ z ki1·,;zl'11i. ŻPhy zapl:wi( za IJ1t11 ·lk1,· \\'i11a_ kt1l1«1 \\ 1 pili~111~ 
w µ:ospodzi1 • w 111ia:ilł'l'Zk11 1 .lak 11 j1· rnliisz' <:lt1,·111i1· hy111 pornał 
f\\IJj<) f'l'l'l'flllll'I,'. 

IHl\1:1.1:\ 

Pr1~jacidu . nil' potrall1; l'i poda1'. n·1 ·1·p1my 11a Io. jnk j1· robi( : j1·1h -
11a. jnk:i z1w111 . 11 >jak jt· \\ ~ 1 f;l\\-.11:. 

\Hl .i:KI\' 

()_ ti,· n·1·1·p1t1r~· to i ja z1ia111 bardzo dohrz1· . . '\:1tll'zvl1·111 -; 11; .11:1 lw7-
hl1,·d11il' \\ µ·11,;pudl'.i1·. 

THI\ 1.1.1'\i 

()_ tuk. (u ,; j\' za lal\\ ia f>ł'Z\ \\i1Ji1 ·_ d111\'iaż f>tl\\llli . \11· .!.!'fly ,; i\· d11da 
,;zl'zyp1t; ,; klo11110~ 1 · i do pi t;k1wj pit-i_ p11~ 11;py S<) ~z~ lisz1·. 

\HU.hl\ 

\d1. pi \·kiia pl1 ·(. tq.!11 ~klad11ika tut;~j SI \' ni1 · rnajdzi1·. 



llll\l:U\ 

~i1· zo„taj1·:-;z 111 na zaw~ze . . \h· ja IPŻ d11:.: iałhym się ez1·µ:0; od 1·it'!Ji1· 
d(m i„dzie(. jeś li pozwofi„L. 'h\ (~j pa11 i pall l...:awaler ban Iw sit; lul>i <1 1 

. IJH . l ·: t-.:1 ~ 

Tl!IH~ l,I\ 

Dohrz1·. all' 1·zy „ofii1· 11adskaku,ią. czy sohie okazują przy,iuź(1( 

. \Hl .El'!. I 

\11)\\ i<1 sol 1i1·: . ..lak „i~ 11ii1·" <bt,'(' •. Świ1·t nie. dzirk11j\· ."· .. Ja 1 /1w11ież.". 
. .< :ii·. z ' si\·· . . ·· Pot1•m .i1·d1<) nt Zl'łłl 1>ł>iad i kolatj\·· a p1>t.en1 : .. Śpij 1111-
hrzl'. i. ye1:1~ ci dol 1wj nocy- . P()Ll:'nl id<! spal-. ;pią. a pnti·111 dzid1 
wstajł' . C1y dwiałh :.- .' . Żl'i>y . ohi1· ułilii.ali'1 

IHl\1-.LI .\ 

\i1 ·. 1'f'l~jaci1·lu. po prostu fllalll swoj1· p1>\\'rnły. i.c·hy ci\' o to pytać. 
w'" i<vku z przy;L1H hi. k11lra . p()t kala 11111il' llltaj. 

\HI .l·:t-.1 \ 

I Hl\ LU\' 

'E1k: n a11il1·111 „1·rce p1·\\111-j prz1 · 111ił1 '. i Oboli\. a prz~jaźi'1 11w;zvd1 pa-
111'1\\ prz1 ·dh1Ż\ 11<1 sz p()li~ l lul a j. 

\I li .I: t-.L\1 

.\ ~dz i 1 · 1a w~ jątkowa os11l>a i j1 ·j Sl'n·1· 111i1·szkaj<) l' 

IHl\ l. 1.1 \ 

·1 ut aj. n11'iwi1;. ( :lioler:i . to j1 ·st dla 111niP ha rdzo\\ aŻ11a sprnwa. 

\l lLEl-:1.\ 

- 9-ł-

rn 1n: I.li\ 
Dałł>y111 j1'_j dzi1·wi1;111a;cil' do d" ud1ii•st11 łat. 

\HLl ·.1\1\ 

\d1. pisklip ko ~ I.adria r 

I Hl\1:1.1\ 

Ladna' ' f(1 1·i1·11ki q>it1·t. Ul1rai.w;z .i'I· ' [il sam \\dzi1;k. rndo. godna 
1111111' . 

\Hl.I 1..:1\ 

(1r::.ms::,.01(1 ) 

kii. kol'hana 1rn~ja. 111ojf' 1·ias1tTzko ~ 

IHl\l-.1 .1.\ 

I to / jej s łodki1-j np·zki 111a111 t1· zlou· łmlwiki . o kt i'1nd1 1ni'1\\ iii·;. 
prz1•ż 1·0 tak rni ,i1·st tt•n dar drog1w1·1111~ . 

\HI.I·. 1-.:1 .\ 

'Ji1· \\'\ ' t l? \ "llln lll. 

I IU\ 1:1 I\ 

(11r1 slm11 i1•) ~111 i 1. 1.11~ !'!tłopak. P1wiQµ: 11ij m~ I•> dalt ·j . 1.araz z1' 11 11 1l1 j t·. 
'fo 11i1· \\ SI.~. tk1>. pr1.~.i<ll' i 1•l u .. !tj -;fmrn l'OZL'Zll lily 111i SITl 'I' : ki1·d~ łll rl 

\\ iłu Il r11niv. wstyd 11111i1· •>,"Cl l'lli)I. i.1· tak j1·s11·1r1 pi1,·kr1~ .. .i>ok1wl1a -.1, 
llllli1· '1°' . 1ll1J\\ il, . .. inoµ: \· li1 ·1. ~ ~ 11a l\\oje Lll.'Ztłl'i1· ' ·· 

\H l EKJ.\ 

IHl\11.1\ 

_ ().) -



\Hl J.1-.:L\ 

Do 11 i1·j. zd:m ało 111i si1;. Żt· to 11111ie p~ ta. 

Tlłl\ FI .I\' 

( . .(111ii:1i;c sir J I la. ha. hn '. l\:ir·d~ ro1.llW\\ inia n 11111:1. d1ql' 1n11i1· przł'

ko11 al- o S \\ 1 ~j ej 111iłoŚL-i. s i1;µ1 ą·łu do ki1·szł'11i i \\ -yl·i:i.~111,· ła Io złoto. i n'1-
rlło 111oj1 ', j rozko,;z~ .. .\\ i ·i"· IHJ\\ ir-rl1iala. w"t1\\'a.i•11· nii j<' \\ rlłor'1: a po-
11i l' \ntŻ pm·z gr11'l'Zlll1~ l- dłor't otwi1Tak111 powoli ... uli·ż \\t•i !"" \\ ~ -
krzy l..111; ła ... 111 l1·dwi1· oci11pina 1. . 1.nl'y fl<llll'PrnPj. k11'1rn na ci<' hi1 • t·zi·
kn„ . \\'i1,T 1d1·gł1 ·111: t)('i11pi11~ pr1.1· (' i1·Ż . i· 11i1· rnł111m\ia . 

\Hl .El-.:1\ 

(r=11n1/><ilkrI1ir1s 1u1 =tt'llttf.' i . /Hffl1yip- 11<1 kolanu. 111<i11•i ) 

.\(' li. pr1~ja1 · i1·łu. rlo 11 i'1g 1·i 11pada111 i łił aga111 1111i ż1·11i1 · . Żl'łiy~ rui l'łt11-
1 ·i n ż pokazał kn'ili·wskit· ol1liczt· 11'.j 11ir·1.rt'I\\ ll<llll',j d1.i r· \\ l'Zynv. kt r'1ra 
ilaj• · s1·1n·. a z 11i111 p1·rt1\\ ia r'bki1 · zł11t11 . .\ łoŻ1· i 11 lilii· z1Tl lf't.' pmłmo
\\ a( jaką ol'i11pi111;. Chl·1,· .i•1 l\lko wliai·1\1~. zapalrz~·( si ~· na 11i•1 
i 11111rz1·( s1.t·1.1;~łi\\ ~· 

IHl\t:l.L\ 

:\ie da rad~ . 1llł~j1· rLcitTko. nil' p1mi11i1·1w; wla„11yd111adzi1·i łi1uło\\ 'a( 

11a 111oich p11:ygodad1. Ho1.11111i1·:;.l. Ż1 · je,;( pt"\\ IW rt'1ż11irn 111i ~·dz~ rha
lwl<) 11 hi ,.;1.pa(1„ki111 ko11i1·n 1. 

\Ili .l: h..I 

.\d1. dla 11111i1· j1·st1 ·;; pi1·rnsz~ 111 ko11i1 ·111 Ś \\iata. 

I Hl\ UJ\ 

\ad11Ż\ ' \\ as.1 111oid1 por/ I\\ 11a r'1. Po1wab1111. Żdą~ nH111· pod1.iwi1d. 
\rlt·ki11i1·. al1· nigdy 11111i<' 11i1· 1fon 1I. 

\Hl Yl>..I\ 

·1;, pokaż 111i 1~· dz i1·w1 · z~ 111; ... 

_l)() -

I Hl\ FI .I'\ 

.\i1· da rnd v. \le ci1; luhi1; i skorzystasz 11a t~ 111. Że 111i " i ~· powodzi. Od 
dzi~ st;mia111 ci bu1dk1,· l111r.~1mda za knżd~ dzid111aszl'µ-11 połi~111 t11l1~j . 

\IH .I .!>..I\ 

(pm11·i1· 1>lw·=qcJ 

ll111t'lka dzi1.·1111ie. Io dajł' tr1yd1.i1 '.' l'i I 11rtrk·k 111i1·si1,· t·z11i1>. Z1·h~ 1111111.· 
pol'it·szy( \\ nif'SZl'.l \:'~ l·i11. daj 111i \\ golt'i\H'l' 1/1\\IIO\\al'lośt pitT\\SZl'· 
;.!'li llllt'Sll) l'H. 

r1m 1-.1 .1:\ 

Sy1111. z prz~jr·mno~ci 11 łirdt; olwrny pr.1y płm·1 · 11iu każdl'go rad11111k11 . 

\Hl.t:l-.:1\ 

(udd1o<b 11lm·=r1c) Nil' whal'z~· \\ i ~·1.· 111oj1',j kn)loWl•j 'i ( :dzi1· jt'~lt•; . ko
d1a11y 111i'1j zł11ty lrrd\\ il'zk11~ 'lhułno. lu;d1; ri1,· ~wkał \\sz1;d1.ie. I. i. 
i'. .„ (i =11111' /11/1· .s11ok1yi1il'J Pi'ijd1.it·111y przqJit pit'rw;-;z~ 1ni1·siąl'' 

rrm1 .u\ 

ldzi1• m(1j pan. nic lllOf(\'- .\lt, ty idź i prn·11·kaj 11a 11111it'. 

l i . , 'I ., 
' I. I. I. 

lrldi11 nrlduHbqc =1u!11· :::uc::._ 1 ·11 r11>fak(((~ 

\Hl .I .!-.:I:\ 

SCENA 6 - !-.:\\\ \Ll·: IL IHl\l: l .I\ 

THl\l.1.1\ 

(pr=ł'= c/11rilr .m111) Pnprzewrarnłl'rn m11 \\ µ;l im i1 ·. łia '. ha ' ha ~ ha ~ 

biedny l'lrłopak 1 .~ie11adaje si\· do lq.~o. żeby !!O \n · ii)[!lll)Ć' w n:bZ<! i11-
1ryg\'. (1rd1mb ' A.iurnlt'r i '/i-ird1i1 m1i11 ·1) .\. jesl pa11. l'awał1·r1.1· osobli
wy. i"\a ~z1' sprawy dolffz1· idq ·1 
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THI\ El.I\ 

~ir mz11111it·~z 11111il'. 1'\i1·z1\ 'l 'Zlli1 · j1 ·,;f rni to slm\·11 powil'dzi1·(. (J.:wm 

f,,,. siv,!!.a pu ="f.fm·1·kj \.n. zµ:ad11j1·,.;z; 11i1· bardzo; t1> slmY1l. to ni1· 1.1·µ:a-
1rk. d10( Zl ',!!:<1n·k j1·~ t n111 hli;;ki z 1rn ap:i na nll'tal. 

1-.: \\\ \l.l ·: H 

\. j11Ż \\idz1; . 1i rn l'i l'hodzi: 11it>l'h lu;dzit'. 

'IHl\1 .1.1\ 

i._\\\\IJ.H 

\la,;1.. all' ll\\ ·ażaj na to. t ' ll rohi~z. 

THl\EI .I:\ 

. \. ,;zr·l111n. iµ: rasz /. 111oi1n 01.!l1i1 ·n1. wy111ykas1. sit,'. al t' z taki111 wdzir
ki1·111. Żt• nHbZ\' si\' jHHłda(. 

SCENA 7 -1\.\\\ \I.EH. l'IU\ 1:1.1\. \Hl.Fl-.:1\ 

lrlck/11 u·s=nll i lls(1:c11/ kmin i11·l.-r sn'l(l: A.i;·c(i · A.'mmler tl11;i· 11il'11i1,1tl::.1• 'fri
„,.//11u1ri. lrld/111i·d11q rrkq =ouil'm pimi1,1rb•. (/ dmp.(j ulir:1i111yi· J.:mmlcm. 

\Hl J ,1-.:I '\ 

\. 111a111j11! O. 111iłoś 1·i moja . 11111i1·ra111! ł\:odrana ształ11Tzko złota. ni1· 
1110µ:1; '. Triwlin. j1·~tl'llt ,.;zcz1;~ liw~ '. 

\ja okradzirn1y. 

1-.: \W\IJ :H 

.lest1·111 zalamana ; \\ vdało ::i ii·. . ( 
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\HLl:l-.:1\ 

'\i1·1·lt l'i sir przyjrz1; . ,.;karhonko 1111 >ja ,.;1·n k l'zna . .laka lac Ina 1 
( :ac11v

k11. ~t ' ('('P Illi zarnit•ra. źli· 1.1· 11111<) . s1.yhko. daj 111i 1lł'i11pim;. to 1n11if' 
11l1·1·z~; al'h 1 adt'. adt! adt'. 

1-.: \\\ \ l.FH 

rdn hirdi1111) 

L wolni.i 11111il' od 11i1 ·µ:0 . O rn llltl dwdzi. jak<) ol"iupin(' 

I Hl\1 .1.1 :'\ 

Spokojni<>. spokoj nit>. dwt· pi1·11i1;1 Iz\ . 

1-.:\\\\IJ:ll 

k~li t\ lko od tl'µ:o zall'Ż~ pow11dz1•ni1 · 111ojq.:o planu. zabier1. µ:o . Wla
j1·111ni;·1.. a ty111 µ:o 1wisz. (tln lr/ł'ki1111) !\:odia ny \rk·kinir. ni1· \\~daj 
111ni1-. a ja l'i ohi1Tt1.i \' t yl1 · ol'iupin . iii' I 11;dzi1· ,.;z dlł'ial. hi\'1·li11 l'i da . 
Idź z nin1 i nil' nil' n11lw . .k~li ,.;i\· wyµ:adasz. nir- dn,.;tani1·sz ni«. 

\IU .1:1\1:\ 

Han\" hoskit·. lu;d\· ostrożny. Pokodtasz 11111il". 1m~ja lll ~'Żl":t\Zlłll 1 

1-.:\\\ \l.LH 

\a 111·w110. 

IHI\ U.I\ 

( : ltodź. sy1111: pa111i~tasz o ln1t1·k1·. pi1 ·1-wsL<:j 11a Lł'!l 111i1 ·s iąl'' ( : ltodź -
. . , 

Ili~ .J'! \\ y pw. 

\Hl .FI-.:!\ 

(11/1• m.cryi7c si ' :: mi•:/w-u) 

Cltodź111v. 

I Hl\ l·.1.1\ 

\"o Io chodź . (do kmm/1•m) lłl1b sw1~j1· i o nil' ~ i1; 11il' ntarl w . 
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\Il I .1 ~ 1--1\ 

(()(k/wd::::qr) 

.\i:ft l ale mi sit; trafiło ! ale nii si\· trnlifo l 

SCENA 8 - 1 IH \BI\\. 1-.:\\\_\l.F:H 

l-.:\\\\ 1.FH 

(pr:.1·:. durilr sam) :\a wszelki wypad!'k ci ągnij111~· dah:j to. m zm·z\' · 
ła111. Za dużą przyjrnmo~Ć ,;prn\\ia mi lu wszystko. Ż1'hy111 si~ mi;da 
wyrnfr11::: . Clwćhy mnie Io miało knszt11wa<- 1ww1·1 sporq su111t;. spr<'>
huj1,· rztTZ doprowadzić do kor'u:a . ldzi1· Hrabina . .lrst gotowa zako
chać si1; Wt' 11111ie. jak sądzi,~: doprnwadźm~ ją do tego. W~·dajl' mi si1~ 

pani :;1m1111a. ro pn ni j1·st( 

llH\BIX\ 

(1111 slmni1') Zbadajmy jego :w miary. (do Arumll'fa) Nie .i1·st mi 111iłt· to. 
co przychodzi; p;u111 puwicdzi1·ć . j!'dnak 11i!' n10gr :;ii;: od tPgo 11rliyli(. 

1-.: \\\\I.EH 

Oj. źli· si\· 11asza rozmowa za1·zyna. pani. 

I llt\l!I.\' \ 

Mt'>d pm1 z<111waŻyt~, Żt· pana lu oher110ŚĆ sprawia mi przyj1·11111ość i. 
gdyby Io odi· runie tylko załeŻało. \\Ti<)Ż tak sarno 1fo,:1nie widziala 
bym pana t11laj. 

1-.:\\nl.EH 

Hozm11i1·111: niC' mu;;i pani koliczyć. jad1; do Paryża . 

I IH \Bii\/_\ 

:\ied1 pan nic rna żałi1do11mi1·. o to tylko pana błagam. 
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1-.:\\\\IYH 

() 11i1· nie pytam. pani rnzkawjr·. ja j1·sll'lll posłuszny. 

llH\lff\\ 

\li!'d1 pan ni1· 111/>\\-i. Ż1· ja rnzkaz11j\·· 

1-.: \\\\I.EH 

\cli. pani. ni1· je~11·m wart t1·go. żdi~ sit; przede nUH) th1111aczyt : jr·sl 

pani zlivt dobra. 

1 IH \lll~ \ 

' łr1 ni1· tak. powtarza111. i j1·śli dwt· pan zostat. tak 11apnrnd1; tylko od 

pana to zależy. 

1-.: \\\ ' \l.LH 

:\ioy111 pani nir· ryzykuje. d:\jąc mi wolną n; ktt . "iem. jak<) wag\· po
winny 1ni1·Ć dla rnnil' pani pnrn dziwr in11·m:jl'. 

llH\BI\\ 

. \leż. l-.:awal1·rzP. do d1i11wr nit• nall'Ży przy\\· i:izywać wagi. 

K\\\\l.FH 

Trudno byłoby grzl'cznir:j niż pani prowadzić rorn1owi;. 

llR\BI'\\ 

'lh1dno o coś łiardziej iryt11j11c1·gn niż 11p1lr. z jaki111 słyszy pan wt~ 111 
t\'lkn :;.'.rZt'l 'Zność, bo w koi'wu li~·d1; 1111hiała. whrl'\\' \\ nli. do 11i1:j ~ii; 
t;gran,it ·zy(. \loja pit'( ma swoją d111n\'· ~ lówit;. żeby pa11 został. nie 

111ogi;: pnslllH)Ć" si\' dalej: reszta należy do pana. 

""'" ~\I .EH 
(11a slm11it>) Jej d11111a kona: dobiję .i•1 · (;do.~1w) Zegnam pani:i: go11'm· 
l1v111 ~i1· n>zmv~lić. k11:-;i rnni<' mvśł o pozosta11i11. ale wiekam. ho ol >a
\\~ia111 ~i\·· że .pani uprz1:jr110ŚĆ. m1lgłhym sobi1' 11i1·\\·· ła;l"iwi1· tlu111a
czyć. Żq!tmm: odprawia nrnie pani z se1n·m w strasznym !'itanic. 
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I IH \Ili\\ 

\\ idl'.ial k111 ki1•1h- k11µ:11ś podDIHwµ:o. k111 li\ 111ial takie niqH>J ~·trw 
Sł.'l'(' I' '.:' 

!-: \ \\ \l.F Il 

(od11'f'rm1fiff' sir ! 

\loµ: lali~ pani powslrzynm( sii;- do nwµ:o "yjazrl11 z W\l'a/a111i odraz\' 
do 1111~j 1 -.j 1holi ~ . . . . 

llH\lff\\ 

\l'h . pm,;zi;- pa11a. trrnłno 111i sit; po\\ slrzy111a( :\iPdJ pa11jt ·dzit • do Pa
r~Ża. ta111 z11ajdzic pan kolii1 ·ly. k1 t'1n· si1; \\'~ s lawiają doklad11i1:j niż ja. 
ktt'm· liy \\ pro.,1yd1 zdaniach pros il~. żeliy pan pozostal. k1 i'1n· si\· 11i1· 
\\;,tydz:! 11icz1·.!!11 . .Ja sit; srn1111j1;. "i1·111. 1·11 j1 ·s t1•n1 wi1111a sanu:j solii1·. 
a pa11 wyj1•dzi1·. bo z 11pon·111 maniaka roz111ni1 · pan wszy :;! ko 11parn1ie. 

1-.\\\\l.Ell 

Cz\' spniwi1; p; 111i prz~jt·n 111ośl- zusta.i•!t ·' 

llll\BI\\ 

( :zy 1110Ż11a kol>i1·t1,' stawia( rnięrL-:~ lak i ni(· ~ ( \iż zn 11 iq>rzyj1,1111ia al
tt·rnat~"a ' Cz~· j1·st rnś lianlziej z11i1·d11;c·ająn ·µ:1111ii 1111;żczyzna . k1ti
ry si1,· 11i1 ·z1'/-!" nit· po1rnfi dnn1yś li l- ' .\ 11icd1 pan "~_j1·żdża. 111\TZY 
11111it· to. Ż1· sa111a lllltszt· \\ 'SZ\ ' ~ tki111 s i1 · 1.a 1'1111m ·a t-. 

{ . { . 

I--:\\\ \l.LH 

(11(/ry!v. :;„ ()(klwd:; iJ 

\\l \'t' do111y; la111 si1;: znikam. 

llH\BI\\ 

011 ::. it; dor11yś la. 1111!wi. d111ny~la sir i odd1odzi: " yjątk11wa przenikli
wo~ć- ' '\i1-' "ie111. dlat'/f';.!11 011 mi ,; i ~· ,;pod11l1al. I .1·li11 1110Żl' sir" zaliral
z 11i111 rnz1·111. 111<1111 µ:11 dosyl-. 11i r·d1 mi sit; już przcsta11;1 naprzykrzać 

w 1110i111 \\ las11y111 don111. \d1. \\ ogt'ill' do~Ć 111<1111 1111;Żl'zyzn! t--\;! 11it· 
do z11i1·si1·11ia ! l'm,~ta.i • ! dla 11111i1 · isl11i1·l-. 
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!-: \ \\ \I.I. H 

(!i1k/~1-1rrc1r·o1~1cJ 

:\it· p11111yślak111. :i.l· ta111. dok<)ll j;ul1;. 1rn'1µ: ll1yn1 pa111 1>, (- " \'Z\llt:-i 
111\ lt 't'Z ll\ 111. ( :/\ ni!' 1-lu·ialnhy 111i I >ani co ·µ:o~ zl1, l'i1~ ·1 

llH\BL\\ 

(_h, szt •111 : 11i1·d1 pa11 wpo11111i. i.1· i_ 1 ·/~lnr11 -,olii1·. żdiy pan Lii /.Dl'i tał. 

I o ";,Z\ si ko . 

!-. \ \\ \I .I-: R 

/ it ',!!O pol1 T1'nia \\'\ nika dla 11111i1· in111·. żf'li~ 111 zosta l i jt·µ:11 l11;d\· . i1; 

11'/\ 111ał. 

l lH \BL\\ 

Co'I Pan I.o n1zw11i1··1 "Iii 1·11d dl\ha 1 Bo dopnrndy 11i1· "l"'' t'1li 
11kla1m wal- -, i1 ·hif'. kir·1 ly 111y ~ la111i j1·sl s11,· wn w prz\ pa1111. l"r/1•lia (li 

tylko p111·z11 ( . alli11 dać 111i spokt'i_j. 

!-.:\\\ \l.J:ll 

1'11d1<1111 pa nią. all' niczego sobie 11i1· olii1 ·rujr,-. 

llH.\BI\\ 

\Inii' t1·i ni1· l'liodzi 11 t11. żdJy pan ~11l1i1 · \\i1·lt · 11 liit'l'~·\\al. 

!-: \ \\ \I. I _ I\ 

Za1e111 11i1· 111a po 1·0 11111it· 111 i'a1rzy111y,,·al-. pa11i . 

I IH.\BI '\ \ 

:\i1· ma po 1·n1.J a k1111 t11 \\ '. /\ siko odl m• ra '. \l1·i 1rn·h;1 11~,~ prz~ l1J111-

ll\ 111. kiedy ~ it; 111 t'l\\ i do pana. 

" ' '' \I.I. n 
\11· 1t·i p<llłi. 1llarzeµ:11 11i1· "~po\\ i1· sit; ja~111i'I \\ ~j1·idża111. pa11i łlllli1· 
zatrzy111t1j1·. \l~ ś lał1·n1. Żl' j1 ·-;1 _jaki ~ pow1)1I. alt • gdzi1· ta111: jt'dy11i1 · 1111 
to. żcl1y 111i powi1·dzil'Ć: .. \l11i1· ll'Ż 11il' 1'11rnłzi u to. Żd>y pan solii1· 

- - IO.)-



wieli· obit'l'y\n11"-. Prawda. Żt· Io bardzo zachi;rnjąc1·' ,\ 1n11i1 · l'hodzi 
o to. Ż1• ni" mo!!t; tak ży(- _ ni1· potrnfii;. t a hardzo panią kochani. 

111{ \Hl ,\\ 

f(, jakaś bardzo natan·1:ywa milo.~ (- _ bardzo .i• '.i si1; ś pił'sz y. 

K \\\".\l .EH 

ló ni1· moja wi11a . .ll'sl taka. _jaką puni w1· 11111i1· ohwłzib. 

li Il \Ili.\\ 

Pornz111awiajniy. C11 ·µ·0 pan cl u·p( 

K\\\ .\ L EH 

Uyć n1 i ł ym pani . 

I łlt\Jll ,\ \ 

_\,, ct'i ż_ lrzl'!ia rni1·1'. nadzi1·j\·· Że to przyjdzi1·. 

t...: \ \\ \I .!-: H 

Ja minłhyr11 si\· po)..'l"C}ŻaĆ \\' nadzit' i. O'. rn to. to 11i1 ·1 .hi s i ~· nit· zaptrsz
t"ZHlll na ).!TZl!ski1 · lt'n·ny. 11j1· \\ i1·dzialhyrn. jak r11<1111 Sl<)pat- . 

llH\lll.\\ 

\i i1' ('h j>Hr t s1<1 ra. ni1·.-I t p ;tn st 'IP"- ni1· sprmrndzir 11 ~ par ta r ta r 11a -
11u\n·1 ·. 

K \\\\I .F il 

PrnsZ\' mi dać " ""' ~ 1· s1·1T1· 1:a l11\\it r1:ysza prnln)ży. i wn 1r.-;zrnr 1. 

ł!B\lll \ 

1 lrn. dal!'ko l' ltyha raz1•111 11i1 · :r.ajdzi•' lll\". 

't...: \\\\IJ.H 

- 10(1-

llH\łll\\ 

Uo " ydajt' rni sit; pan ni1 ·s tały. 

K \\\".\1.Ell 

Przc·st rn szyła mnie pani . \ly~ lałnn. Ż1 · t•l j a ki1 ·~ poważnit'.jszl' podt'.j
rzenia .. \le nie~tal~. j1<li t~łko to panią pm\ strzy11111j1'. ruszajmy 
w drogi;. 1-:ierly pnni h-pi1·j nmi1· pozna. t1 ·j pr:r.y\\ ary nie l11"dził' mi 
parli zarztww~ . 

llH\l l l\\ 

~ 11'1\\ !ll\ rozsąrłni1· . l\ loż1· ki1·dy~ li~· 1lzi1 · mi pan mił y. ni1 · m1lwi ~'. zt· 
llll'. \11· ('/\" lu na111ralrw. Żt·by tn ~ i\· ;-, lalo lak od raw r 

!(\\\ \U:n 
.\ i1·: n l1·j f'~ li pani dwf' 1,y(- " 1:~ndził' z 1y111. rn nalttralm'. Io nit' przy 
nmil· . Pani s1·n·1· rnog•; otrzy111a( tylko grali:i . . k~li mialbyrll l'Zf' kat._ aż 
j1· zdoh1;d\·· do nwz1•go ni(' d1~jdzicrn y. \\wnL kirn pani jest i " 'i1·m. 
l'zym ja j1·st1•111. 

1 IH.\131'\.\ 

.\i1·d1 pan za111'a moj1'.i \\'Spa nialorny~lnoŚC'i. b y1~ rnoŻ1 · ulituj · :.i · nad 
panl'!ll . 

K\\nl Ul 

l\i1·d1 pani skn·; li .. h~ (- moŻl.--_ a 10_ co pani 1111"'iwi. b\·dzie slod,.;z1·. 

111{ \Ili.\\ 

Zostawn 1y .i1·: _j1·s1 ta111. być r110Ż1·. 1ylk1> dla pu~ zwoito~c i. 

1-.:\\\ \LLll 

\ tynt n11:1•n1 j1•„1 lntrd1:i1j na rni1'. jsc·t1. na pr7~ kład . 

llll\Bli\ \ 

Bo chciała 111 . Ż l'i )\' ;; ii; pan z 11i111 oswoił. 

- ] () -:' -



1-.: \\\\LI .H 

Pr1,rjdh11\ do r11T1,\: p11kod1a 11111i1 · p;111i ' 

llH\lll\'\ 

\li · f>r1,nl1· \\ sz~ stki111. c1,y pa11 11111i1· koclta1 

I\:\\\ \U: H 

' lid,. prn 1i. zdoliyk111 'i ii~· 11<1 l1> ,.; zal 1 ·Ó ~t \\o . 

liH\lll\\ 

Z11a 11111i1• pn11111I lak 11i1·daw11;1. i.1·j1 ·slt'111j1·d11ak tnll'l11; za skul'Zn11;1. 

1-.:\\\\Ll:H 

Pa11i z;1•il,rn ·w11a' .l1·,1 dzi1·{1. slo1'w1 • ; ,,i1Ti. 1·z ~ l1> pa11i<) nl\\1111•1, 1<1-

,.; kakuj1 •1Boja11i1· \\i1·111.1·0111a11111clp11\\i1 ·dzi1 ·( na 111. \1'11. pn11 i! (j~ 
\\id.1,;11 · pa11it1 d11>( prz1 ·z k 1/,1k;1dm i lr . 11u>Ż11a11i1 · darz\ ( pani t1\\i1·l 
I >ił'11i1·111 ' 

Ili{ Ili.\'.\ 

\\i1Tz1; panu. 11wd1 pan si1; rozd1rn1111,\_ flrnsz~· 11111i1· j11i. 11i1· dn;!'zy\- . 

f... \\\ \1 . 1. H 

'fok. I lrabi110. k1ll'lia111 pn11i:i: i p11;ród \\ sz;.-s tkid1 lud1i. k11"i rz\ po-
1rafi<1 kodw{. ni1· 111<111iko,!.!'ll . 1 · 1,~ja 111il 1J~{ bylali~ lak 1 · 1,~ s la . rak'"~ -
\\ai.01w. j1 ·, 11·111 to µ.ot /iw pr1vsi<)I' 11<1 11; pi\·k.11;11y k1; . k11'. rn tak pra
~11i1 · odda ~ si1; moi111 pi1 '..;1c·1oto111. i1 ·d 1 pani s 1mjr/.~ 11<111111i1·. lll11 />
l' i w 111oj;l si n 1111; ~ " oj1· pi1;k1w 1 wzy i 11i1· okrada 11111i1 · z rnrlz:p ·1 ·µ:1 > ,., i1· 
\\' 11il'lt slodki1'go zal.lopola11ia. k1i'm·go j1 · 11'111 fll '/,y1 ·zy11<) . . \d1. rn Iii 
'ipojrz1•11ia '. .lak 1rn·kaj:1('1· 1 Kto h~ po\\ i1 ·d1ial. i.1 • ki1·dy kuf\\ ii·k spo-
1·1,11 ;) t ia 11111i1· ' 

I IH \ 131 ·.\ 

.Już w~ · stan·1~: prn ·z1,· 11wol11i( J111>j;) n;k1; .11i1· t:1111jestj1 '.i 111i1j;i1'1'. 1110-
i.1· pan rni'l\\ i1~ lwz 11i1:j. 

- 108 -

1-.:\\\ \Ll .H 

Poz\\ olila 111i ją pani "zi<)l- . 11i1'l'li 11 1i .i<! pani pozwoli zal r1y 111a( _ 

llH\BI\ \ 

Spokoj 11 i1 " Prn·11·ka111. ai. pan ,, knr'11 ·1.y. 

f...\\\\l.IH 

l!H \ BI \ 

flr1,1·1. pa11a nq11H1111iala1n. ro 111 ialu 111 p1iw 1t·d1.w( : sp1 ·1j11h 1i1· IH > 10 
I li 1,~ s1: !. 1111. a pa 11 11111 i1 · 1 · i ą.;r li · ro1.prn ~1,;1. \\ l\'t ' dolir1,1•. k1 H'lta 111 11 iP 
pan. 11 1 hanl11> pi1;k11i1-'. ali· 1·11 111 ) /, 1 ~ 1111nih11m· ·~ I .l'ł io j1 ·„1 •>pana 

wzdros 11 ~ . 

r-\\\\1.1.ll 

\ja 1i ni1-·µ:o. \\i\'<'j1, lt'; lll\ kwi1 11. 

1 lll \I l i\\ 

011 si1; uha\\i H. i.1· pan 11111i1· k1whn. 

!-. \\\ \I .I-. I{ 

.J1 ·s l µ:l11p< Tlll. j t'~ li „i ~· obawia. pil\\ i11i1 ·11 111iel- f H'\\'111 1~ \-. 

1 llt\131 \ \ 

I .1,·ka :-; i\·- i.1· ja pn11n pllk1wl1a 11 1. 

i,_ \ \\ \I I H 

Lclt. u1·111u 11i1· 111ialahy 11111i1 · pani pokodi:u"'I ~ i1 ·d1 01111111i1·11i1 · ro1-
„ 11tll' ~ 1. .-1. ' lr1.d1a nHt hyl11 p1l\\icd1i1·( . i1· pani 11 111i1· kod 111 . 10 Il\ µ: 1> 

1tl1·uylo / tyl'lt l1;IJ I\\. 

1 llt\131:-..\ 

\l1·i.. """al1·rz1'. żd1~· to 1HJ\\i1·d1.i1·( . 1rz1·lia lak 111( 1 1· 1~ . 

- f()l) _ 



"\\\ \l,Lf{ 

.lak to 1 ,'\i1· pm\ i1·dziala mi pani pm·d chwil+ Że ;; ir nade llllH-) u lit u
.it· ( 

I lll \131 1'\.\ 
Pmvit>dziahun: .. livć możr:·. 

"\\\' \LEll 

Czy ni<' prz1TZL1\\ ałern. i.1· to przeklr;11· .. by( możt.:· w1'.itlzi1• 111i w pa

rad1; ( Co lqi,;zq„:o pani:-i Z<\jn111j1 ·„ j1·~ li 111nie pani niP kodwr Z11m' 11 
I .1•lio jP~l ).!ll f'l) ::' 

llH\llli\.\ 

I .di1> zac1.yna 111i by( przykr~. 

""nu.H 
\i"dl \\ iitt' dokor'1czy. c·o zacząl i cła 11a111 ~pokc'ij. 

I lll \Jll\.\ 
.\la bardzo dziwaczm· dinrnkl er. 

I\ \\X \l.J:lł 
:'-lic ·zw\'kk de ikuczli \\ ,. człt >WiPk . . . 

I I Il \Ili!'\.\ 

Prz ~· l~ Ili ).!\\·ałtmrny„ zawsz1· 11i1 ·,.,pok1~j11y. '.'\it• winrr. jak z 11in1 ro~l<)
pH'. 

"\\\ .\l,l:H 

·Vitk. jak pa11i rnL~qtkk dyk1uj1-. 

1 IH. \Hl.'\/\ 

łfoz;;:1 clek już nic· j1·~ 1 jego a1h\!>kn11·111: 11i1· hardzit:j niż Sf'l'L'I'. 

-110 -

"\\\\LIH 

·11, powi11ie11 przegra( ~prawi,' . 

I IH \Ili!\\ 

"fok pan radzi '( Scidz~· - Żt• l'Z<'t'ZY\\ i~ciP do IPgo powinno cloj~( . 

f.. \\\".\I .EH 

'111k. \ polt'lll . 1·0 zmhi pani ze ~wy111 ~t'll' t:ll1' 

I IH \Ili:\\ 

Co panu do lt ',!!o' 

" .\\\ \l.J:H 

I IH \BI"\ \ 

Dt)\\ i1· ,.,i1; pan ,;zylwi1:j. niż hyrn dwialn. 

"\\\\I .LH 

I IH \13L"\ \ 

f.. \\\\I .Lil 

Pa11i opit·szalo~( doprowadza 11111i1• du rozpac:1.y. 

I lll \BI:\\ 

Banlzo pan 11icl'i1·1pli" ~ ·- l\::rn·al1•rz1·! ·lak odmif'nn~ 1>tl i111m·l1. 

"\\\.\l.l:H 

\t'h. p;111i . na Uoga 1 a jakim 1110Ż11a hyc:. µ-dy sir pa11i:i kocha. 

llH\Jll.\\ 

Pcwzc·kajrn~. dH'~' pana li-piej pozna( . 

- Ili-



1-.\\\\IXH 

.k :; t1 '1ll w gon11-rj wrnlLir k:1pan~ i 11wielbia111 pani<). lll \\ St. \ :ol ko. 
Sp1-.'1l>uj111v z 11·."11 \\ yhrną c'. \\ \\\.!-(tHlll~ dla pani spo,;i'>h : j1>.~ li j;·,;11·111 
pa11i ni1'1llily. prnsz1; P"\\ i1 · ilzi1·1~ . Ż1 · h~ 11 > \\ ~j1·dial. a ja \\~jad \' i ni1· 
lu;d1.il'111y do 11·µ·0 wracać . .k~ l i 1111>µ;\' 111i1· Ć jak:)~ 11ad1il'j1; . proszt,: 11ir 
ni1· 111(l\\ il-. 11i1 · drn11aµ;a111 sii; odpm\·iedzi . .\likz1·ni1· n mil' spr;I\\ i rn 

do~t. a pa11i 11i1· h~·d 1i1· k1 hZl11\\alll 11aw1·1 j1 ·d111:j svlali~ . ·1n11l110 :o i1; 
11111i1·jszyni k11sz11·111 \\ y1111\\ it'dtil't. 

llH\llł \ \ 

!-.: \\\\LI H 

' 1( 1 nii \\ \ Slilf'l'l<I . 

1 lll\HI :\ \ 

\ja pr1~ szlam pr.1.1 ·c i1·Ż p1 I\\ iPdzi1·( panu. id>y parr wyj1·1fotł . I .1·li11 
11111i1· 1> 111 prn~ il. 

\ \\\I . l·~ H 

Daj111\· sohi1· spokój z I .l'li1•111. j1·go spnm a j1•,;1 11i1· do ohrom . 

SCENA .9 - !-.:\\\\I l:H . 111{\lll\\. I.LI .IO 

l.LLIO 

Zaraz. zaraz. pa11i1· K:m al1·171·. 1a raz. zurnz. Daj111~ sohi1· spoki'~j 

1 l.1·li1·111.110\\iarla parr ' l.ad11i1 •µ;0 p;111 l1·k 1 ·1•\\ai.~ 1 \dr ' rlzi1,·ki nil'IHr 
i pani rlohrnci ni1· I 11 ',!!o 11i1· l11;d1i1· . 111i'i j pa11i1>. I .!'lin. kll'i r~ wi~· n'.i 
zna ·zy od pa11<1. mst;111il' . a pa11 \\yj1·dzi1'. Coś 1aki1·µ;0. \\·idki Boi.1·'. 
Co p;111i o 11i111 p11wi1·1 ( :zyi. 11i1· jl'st1 ·n1 \\ 1vkad1 lojal1wµ·1> prz~j ari1·
la1 ( :z\· j1 ·g1> fll>Sll/ flO\\ ll łli1· 11i1· j1·st hud11,j<11 ·1· ' 

- 112 -

!-.\\\\U.Il 

ldr. 1·0 pana tak dzi\\ i\\ 11111i 111 post1,·p1>\\a11i11. drogi panit' ;i /.ostaj;,c 
par'1:;ki1n pr1yj:wid1·111. 1·zy ś l11IHl\\al1·111. Ż1· z1 · rn ~· z pi1; k110~1·i+ \\d1i1;
ki1·111 i 1.1· \b'/ \ ~ tki111. 1·0 11a \ , i1Ti1· god111· j1·~ 1 111iłości! "\a 13uµ-a. nil'. 
Par'iska przyj;~źii to \\ s pani;tła rz1·1·1. al1 · lal\\ il'j 111i 1>lwj ~( ~ i1,' lwz 11i1:j 
nii lwz 1niło; 1 · i rłll pani . ~la pan r~\\itła. i n> '. spokoj11i1 '. ·1;1k pana rl1i 
\\i. i.1· pa11i 11ie 111a odu>ty \\~TZlT sil; świata rlla pana( .Jt-,;zl·z1 · 11i1· raz 
pan "i1,· zrlzi\\ i. IH,·rlzil' pa11 ~i1; rrnisiał rlo t1·µ;0 pr1yz\\ y1·zai l-. 

I .LI.IO 

.\i1· 111;u11 panu 11i1· do pm\it'dz1·11ia. Pani 1.atrn,.;zrzy :; i ~· o to. Żl'i>~ 
11111i1 · pol11Śc i ć 1a 1><1ilski1· glldrw pol'liwały :wr11iary. (do !lml1i11.1') Pu
L\rnli pani. Żt' poda111 .il'.i 1\'kl,'. ho 11i1· s:1dz1;. żd1y panią :;zcz1·g1'i l11i(• 

hawih· wywod~ tego pana . 

llH\lll \J \ 

(pvu:rr::,nt1'. 11swrc1/<JC Stf) 

Dokrid r11iałaliy111 pi'>jść ( \loŻl'łlty przPjś( s i ~· razf'lll . . \ie nrnrn i.al11 do 
Kawal1·ra . .kś li 11111i!' kod ta. tnrdno by 111i hylo skarżyć si1; na spu:;(>b. 
\\ jaki mi tu 111t'I\\ i. c1J \\ i~' lTj. jr·dyrw. co 111uµ-lahyn1 11111 1arz1wić . to 

Ż1· 11ta 11irnajlq>sz~ µ;u,.;l. 

f\ \\t\Ll~ H 

\d1' rni'>.i f.'.lhl wi1;('('.i 111ajclzie t.\rnlr·nnik1)w niż pani zar'l llł y. 

LLllO 

(11·.iciekh) 

Coraz !Ppi1·j: a ja 111 1>dgrywarn du;( zahmn1:1 posla( 1 !\ie wi1·111. ja 

kie są 1 ia11i zamiary. ak .. . 

llll\BI.\\ 

.\eh ' nic h1hi1;· ludzi. kt t'>rzy s ię 1rnoszq: pornzm;rn·iarny. ki1·d y pan si1,· 

uspokoi. (11:1 d wd:;i) 

- IJ:l-



SCENA 10 - i-.:_\\r\J.rn. u :uo 

u-: l.f () 
(p<tlr::y ::a oddu11hqcq I lmhi111,1. ki1·1~1 j11C:. ję/ nic 1r1"1m~. 11:1 h11d1u .;111i1•dw111) 

1 la 1 Iw' ha'. Iw' tn ~i\· rrnzywa koliit·ta w polrzask11' Co powiesz( 
L: mie·m z talenlt•111 za!!;ra( zazdmsllP!!u!' 

~ ~-

( / /m him 1 u·mm. ;;eh1· ::ol"1c::y/, co sir d::.i1:1r·. /.„fio 1111i11·i nd10) 

\\iw..:a_ Żel>v nas obsPrwowa( . (!!fo.i110) .leszl'Zt' zobaczYnl\'_ KawalPrze_ 
jPsZCZI' mb~1czymy. ' . . 

K\\\\I YH 

ind111) \d1 1 ,, · ~jątkowy sz11hrawi1•c. (g/o.i110) Zegnam. Lt,łio~ Zrobi 
pan. l'O !J1;dzic 11\\aŻał za stosmvne: ja si~· nit· 1wl1yl\·· Żegnam. 

( Jdd11ir/::,q, ka-3;r.J.1· 11• Sll'l!Jff Sl!Wlf'. 

-11-t-

L 11uu11' 

.\lff Ili 

SCENA 1 - 1.1~ 1.IO. \HU.Kii\ 

.\HL[J..:J:\ 

(11•d111d::i 11lw::11c! 

u :uu 
Powiedz 111i \\Tt'SZC'ił:'. dlaezq!o płm·zr·sz_ clll'ialliy111 :-;it,· jt'dnak duwi1·-

dzil'!-. 

Lu11u11! 

\HLEKI"\ 

(gl o.in ie;) 

1.FLIO 

\Jo. jaki jt·st powi'>J t wr~jeµo przyµrn;hienia ~ 

.\HL.LKI:\ 

,\('h! prosz1; pana. skoóczylo si<c'. już nigdy nic· !J1;d\· \\Tsoły. 

I.I:: I.IO 

Olarzego1 

\Hl..EKI:\ 

Bo nit> mam ochoty si1,· śmia(. 

u:uo 
.\I<· dlarzcgo si raciłeś ochot<; do ~mit>1fo1. d11rni11 ? 

.\HLEKIN 

Bo jestp111 ,;mutny. 

-11:J-



L~: I.IO 

Pytani. z jakiq!1> powod11 j1 •s f 1'~ sn1tllny. 

\Hl .l .J.;L\ 

I po\\ od11 \\·idki1·gn n nart wic·nia. prn,;zr pana . 

I .LI (() 

."\it' I )(,·dzic· si\· wi\·1-ej ~ 111ial. ho j1 ·:;1 -;111111 ny. a j1·:;t "11111trr~ z po\\ t>d11 
\\ i1•lkiPgo znwrl \\ie nili. /.1•1· hcru l11 y~ ff)f1wi( ja ś nic·j ( \\it·sz. Ż1 · 1111 l;!I~ si1; 
w kor'wu zd1·rnTw11\\·at. 

. \Hll J.;I\ 

:\'o. nlf' ja n1tlwi~· panu prawd1; . (1c::,rf1d111J 

I.I: I.I() 

.\l (iwisz mr .i'! lak µ:h111iD. Że· nw 1111· rw:1.111111·n1. (:z, klo~ zrnliil L' f 

krzy"' lt; ' 

\lll .LKL\" 

1.1 :1.10 

\Hl .[ "I\' 

IY I .IO 

\Hl.l:"I\" 

' fok . 1-.:it'dy hic·dak straci zlolo. lqlic'.i· Żd1~ umarł. I ja tllllr\'· 10 .JPSI 

P P \\ Ili' . 

- lllJ -

.\HU:l-:1\ 

P1·nm iar'1skie zloto. ho 111(1wi<). Że· tnk si\· naz~·" ·a. 

11:1.10 

\l{IJ: (.;_f\ 

\('li. tak. 111ial1·111 i o to wla; nic· chodzi . Już µ:o rric· niani. t11 pl.wzc;. kic·
ch 111ial1·111. IHl0111i dohrz1· . 

u :uo 
1-.:to l"i j1 · dal. lu zło!11' 

\Hl .l·. KI\ 

Pan 1-.:nwalc·r podarrnrnł 111i c)('iupirn;. 

11:110 

I YI .IO 

111· lrzdm l'i1·rpliwo~1·i do tc·tro pi'iltrlc'l\\la 1 D1l\\ i1.·dz111~ sic<' j1·drrnk. 
w uvn1 rzl't'/ .. \rl1·ki11i1·. dosyt już tyl'h łi·z .. !<-żeli k t oś l'i\' skrzywdził. 
zrnhitt z l~ 111 porz<ickk. alt· musisz rni Io w~ja~rrić. ~l1'iwisz 11 p1·rn
" iar'1skim zlo('it·. pot1·r11 o jakiejś ol'iupir 1ie. rric z tego nit rnz11111il'lll. 
Odpo\\ iedz 111i jasno : czy l\'.awnl1·r dał ri złoto' 

\HU:J.;I\ 

:'\lic' 111ni1· . ali· przy rnnie dał jl' "li·i\l· lirHJwi. Żc·hy rni j1· oddał do n1k 

-11: -



własnych. ale· właśnie d10dzi o to. Żt· moje n,:ee własne mm 1·t f!:O nie 
t k11\·ł y. hu właś11i1· ten zb1)j wszystko zatrzymał '' 1· własnych. 

LELIO 

Dużo bylo tego złota '.I 111· hu !wikt')\\ '.I 

\Hl J:i-:1\" 

\loże' cztenłzieści al!Jo pi\•(dzil'sitp. ja id1 nit' liczyłt·111. 

I.I .I.IO 

Cztndzi1·Ś1·i albo pi\·Ćdzi1·si<1t I .\ dłat·z1·go Kawalt·r zrobił ci taki pn· 
ZPnl ( 

\HI Y l-:I N 

Bo ja go poprosił1·n1 o 1wiupi111;. 

l.F: I.IO 

Z11t>w11 ta tl!'iupina l 

\HIJ·:l-:I N 

Ech. tak było. Pan !\:awale..- dał .ie· tf'Ż 'li·in·łinowi. 

u :uo 
l\ i1· jc·s1<·111 w stanie rozwikłać tc·go. t'IJ ł!ll mc'mi ale jest w tym 
wszystkim rnś. co 1110Ż1· mnie· dol~czyć. P1mi1·dz mi. czy oddałc'Ś ł\:a
walf'rnwi jakąś przyslug\'· za kt(1rą byłby zohowi;izm1y rn lwdzi\·czy( 
ri si\·( 

\HLF l-:I N 

\/ie·: all' ja l>yli·rn zazdrosny. Ż1• 1 Hl kocha Trin·lina. Żl' rozczulił n 1u 
sen·1· i złoto \\TZlll'ił do sakif'wki. a ja tc·Ż chciałem mie( rnzcz11l11rn· 
st'l"l'l' i pelm1 sakiewki,·. 

LI:: LIO 

DziwniP lł! j1·st wszystko zaplątam'. 

- llH-

\Hl.El-:IN 

\ jc·dnak to j1·;, t rn~jprawdziwsza prawda. 

I .I-: I. IO 

.laki jc·st Z\\iwek mi\·dzy sen·e111 'lhwlina i Kawale1T111·1 ł\:awaler jest 
aż tak prn·iągający~ ]\l()wisz o nin1. jakby był kobie tą. 

\Hl Y Kli\ 

'fok czy m\ ak jest zadm y1·aj<1cy i panu t l'Ż skradnie H'n·1·. jak pan go 
porna . Ż1·by si\· pm·kona(. nil'dl 111111 mu powie: \\it'lll. kini _j1· s t1·~ 
i nie wyda111 ci\·: zol1aczy pa11. Ż1· od razu\\ padnit· panu ociupina i Ż 1 · 

ja 11ie zwarim\akn1. 

I LI.IO 

\'ii· z t<'go nie rozumil'm. cli> kim on .ic,st. t1·11 KawnlPrr' 

\Hl .l:KI\ 

'111 \\ ła~11i1· ta tajerrn1iea i jc~li sic,· jt ·j ni1· zdradzi. dostajt• sic; pn'Zl'lll. 

u :uo 
Sp11dzit'\\-a111 si\·. Że mnie .i<! \\· ~jawi~z . 

\Hl .L !-:1~ 

Zrujnowałby rn11il' pa11. nic hy mi '' i\·1·1·j nie dał l<'n czarnj<)l'Y d1ło
parzek jak gdyby. a ja za bardzo go kud1a111. Ż1·by n111 robi( przykrn
Sl't. 

U.I.IO 

Chłopaczek jak gdyby! Co on chce prz1·z to powicdzir·( r I dlaczego 
je:'t taki \\7 f'llSZ1lll Y( W czym sit;: objawia ten 11i1·zwykly czar'( 

\HU:KI.'! 

.\dr. prosZ\' pana. takil'h nu;Ż!'zyznjak on się nie spotyka. nit· ma ta
kich na Ś\\'iecic·. 11ie ma ich nawet en szuka(. tylko Żt· w tyni 111·zphra-
11iu tego si\' nit· widzi. 
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u :uo 
\\ 1yrn przl'!.mrnitr 1 ' li1. rn 011tu1111lwi. 11:1stma rni 111~ -ą kt lirą h~ po
i ,,- i1·nłzał) 111oj1· ,.;postrz1·Że11ia. kl\\ aliT ma pt'\\"lll' rys). pt'\\ 111· µ:1· 
~1y ... \k j1·s1 ' li·in·łin. Zllllh/.l(' µ:11. żd1y 1J11\\ierł/.iał 111i pnl\\d1,·.j1·Żeli 

j;) /.Ila . Od 11i1-·µ:o wi1;c1:j \\ yci:-1µ:111; niż od 11·µ:0 µ:lupka. (du lrll'ki11<1} 

Odt:jdź: poslarnm ,;ii;. żd1y; 11dzy,.; k.al pi1 ·11i;1dzc'. 

SC ENA 2 - l.1·:1.10. IHI\ LI.IS 

THI\ LI.I.\ 

(1rd1mbi ::,a11(1 -.<ilo11_1 · i. 1ri1h9c l .din. 1111)11·/J 

O. jest 1rn~ja zał1·gla wypłnta. Fi1_j111111111ia 1t·go l'złowi('kn siała 111i ~ i \· 
wstn,·1 na . Idźmy\\ drll,!!'! .'ill'llll~'. 

IJ-:1.10 

(1mlr1 p:o) 

Trin·lin. dll'inll>yrn z tobą p111111)wil- . 

IHl\1-:1.1\ 

Zt· llllli). pro„zt,' pana( !'\i1· 111(1;.dl>y pan tt·go odłoży( ' ' li1k nmit· tnaz 
holi µ:111\\a. Żt • nit> j1·ste111 \\ sta11it· z kir11k11ł\\ i1' k rozrrwwial-. 

I.El.IO 

D11hrze. 1lubrzc' \kura! t' powi11i1·111•; prz1:j111owa( ~ i~· jakim~ l1i'llt·111 
,!!łowy: pod1,jdź . 

IHl\FLl .'i 

.In k słowu daj\'. 11 il' rnarn par 111 11 il' 1111\\'t•go do powi1·dzP11 ia. jl'~ I i o to 
idzit'. 

- l~O -

1.1-: 1.10 

(por/d1nr/::, / rlu 11 i1'go i hi1•r::,I' p.n 11ml f'lllllfV) 

C:lt11dź lu. 

IHI\ 1:1.L\ 

:\11. wiv1· o 1·0 dr()(lzr '1 ( : z, · żh~ pa11 sohit· \\')TZ1wal. ŻI' tak 111i _,ii; prz1 ·d 
dl\\ · ilą 11thHlzi1;c·zyl! Dolmulzi1·jst\\'11 ,,. tyrn g11 ~ci1• łt l dla m11i1· rz1·1·z 
1111wa. ( :lwi· parr 11·11 sz1·z1·;.:;1ll \\ y111aw( z1· S\\ oj1·µ0 Ż\ f'ia' :\o. wla
ś11it · . rrih~ to tylko drnhiazµ. ale 11 drnliiazµi \\V~ si k.11 si\· rozbija . 

l .l·.1.1() 

:-lł11d1aj. drnirri rrrrrit· I\\ 11ja µ-adarrirra. 

TIU\ I: I.I i\' 

\ ltl\\ il1·111 przcl'if•Ż. Żt • 11ir· powini1' l lt'lll pokaz\·\\ 111~ ~ i\· l11dzion 1 \\ I \'I li 

sta11it '. 

l.E I.I() 

\ j;1 dl!'t;·. ŻPhyś mi jn ~no udpowindnl na moj1· py11111ia: i tak ł'i od
phtl'\' · jak. rni ~ i\· przy~luży~z . 

IHl\1-:l .I\ 

Iii d11Ż11prn111i1· "~dn . l1oja h1;d \· Z\\irzł~. /a 1·nly mnj;pPk 111an1 _jf'd
'"! 11dpnwi1·dź . kt i'1ra hrz111i: nil' nit•\\ ic·111. .lak wida( . nil' zrnj1H1j1• sit; 
I 1an na I>~ 1 arna. 

I I I IO 

.kżdi p1l\\ i1·~z rni prnwd1:. 11i1· IH;dzi1 · ~z Żalmn1l. 

I Hl\ 1:1.1\' 

S:i j1·~z1 · 1.1· _jaki1· '. kij1·. k.11~ryd1 111i part 0~ 1.l·z1;dzi'1 

Skol11·1:rnv z I' 111. 

I .I . I .IO 

(::. gón ') 

- !:Zł-



Słud1Hm pana. 

Dokąd idzi1·sz' 

IHI\ l ~ LI.'\ 

( odchnd:qr) 

1.1 ·'. UO 

llHVFIJ :\1 

Żl'hy skor'H'zy( rnzrnowr;. najlqJir·j j<) Jll'Zf'l"\\a( . wydaje mi si1,' . Ż1 • tak 
j1·st 11ajprości1'.i-

LELIO 

Dm1Tw11j1·"z nmi1-. zac1.~nnrn tnwi( l' il'rpliwo~(. St0j 111. sl11d1aj i od
powiadaj. 

( :zl'p:1 > d Il '!' ll'n czurl ·1 

Zdajl' s i ~\ klnif'sz pod nosl'm'1 

llll\ LLI\ 

(n"d111) 

U T IO 

rHl\l:l .l i\ 

·fo rni sit; 1·z1b t'lll zdarza prz1·z rnzlargnir·nil'. 

I.Ef .IO 

Hadzr;. hqd t rny dla si1·l>ie uprzej111i. Triwlin. lianlm 1·i\· riroSZ\'· 

lll I\ I LI\' 

'fok jest. jak przys1alo 11a porz1!dnwh ludzi. 

u :uo 
Od dawna znasz l\:awalera' 

- l:..:Z ·-

IHl\TLI\ 

\I ii'. to świ1·Ża Zlll\jumo;ć. pal1ska z 11i111 je,..;t tt·j ,;ar11~j daty. co mr~ja. 

LE UO 

\\it>sz. kim on j1' st( 

I Hl\LLl i\ 

1\l1)wi. Że je,;t 111łudszy111 brat1·rn jaki1·µoś szla..!1ci1·a. ale pnpi1·r(m t1·
gn ~tmszegn nigdy ni1, widziałł'm: jak zobaczę. ohiernj1,· panu odpis. 

IYUO 

,\l(m· Z!' łlllll) SZl'Zl'l'ZC. 

THI\ 1:1.I'\ 

\ li'>wi1; . że p:o panu ohi1·cuj1;. ma pan 11H~j1· slowo. to żdazna r~·k1~j111ia. 
kpszł.'j pan ui1· Zll<\jdzie. 

I.F I .IO 

l krywas1. prn ·df' mną prawd1;. ·fo 111ia11u Kawal1·ra. kt(>r!' no:-;1. to 
falsz\'Wt' 111iano. 

IHI\ ELI\ 

Czyżby liyl pit'rwnrnd11y111 w t1j rodzinił' :; i\l yślalmi. Ż1· Z!' spadk11 
ma 1 ylko okruchy: rn~ p1.>dub1wgo. 

U . UO 

Cadasz od l"Zf't '/.\'. Przyznaj ~i\·· Ż1· ro kodHlbZ. tqro kawalera prz1·
tlllal10\\· a11Pg1 >. 

IHl\'l-.1.1\ 

l ·~ d1. kocha111 go zgndnir z ogólnym prawidle111. Że wszy~tkid1 lrzd1a 
kochać: I o jq .ro sprawę zamyka. co do 11111ie. 

Ll·.UO 

Stosujesz si t; do niPgn z przyj1·1nm>ti1·i+ do tego prawidła. 

-1:2J-



I Hl\ LI .I\ 

~l y li si1; p:111 . prn:iZ\' parni. jak ,;!mrn 1 laj1; . :\i1· ni1· k11„l.ll1j1·· 11111il' ryli-. 
rn 111ojl' ohowi:vki. Pd1•11 zapa l11 dla hyle 1.adwia11ki. do powi1111o~l'i 

111;1111 11i1·du,·1 '. 11i1·\\ ~ 11hra ż: tl11:1 . ' li11·\· już j1·~ 11 ·ś 111~ 1 ."i1 · 111a pan 11 ·p:o 
..;n 11u ·g1)~ 

I.I.I .IO 

I µ.11 i1•1 r11 i1 ·) 

Draniu ! l-.:11d1a~z ,;i1: '' ty111 l'a l;;zyw~ 111 1-.::rn alnzl' . 

I HI\ I·: I.I\ 

Clrnil1·ok1,·. pro,;z1; pana: 11. do diabła. to j11ż 11i1· S<) Żarty. 

U ' I.IO 

IHl\ L l .I.\ 

\ i11 ,;ohi1· \\ ~ja~ nijmy. Co do phi to 1.11a111 d\\ i1·: .i('d11ą. k1 i'1ra 11waŻ;1. 
Ż1· j1 ·:;t rnb<)dna. druµ:•)· k1 i'1ra wykazuj1· 11an1. Ż1· to 11iq>rawda. Do 
kr i'm'.i rnd1·Ż\ 1-.::rn al1-r' 

1.1:1 .10 

( :;; //(/('/:~kil'llt ) 

Skoro 1111111· 1.11111,;zasz do l< ".!.!O. p11s l1łl'liaj 11\\ · ażnw. n1 p11wi1 ·111. 1-.ai~· 

l'i\' zatltłl' palk<J. jPżcli dal1 :i li1;rl zi1 ·sz zr· 11111i1· kpil: 1·z,· lllllll' zr11rn-
111iali ·ś·1 

T HI\ LI .L\ 

\ l11wi pn11 jasno. 

I.li .IO 

Ni1· d1 ·1wnn1j 1111111' . ·li> dla 11111i(' sprawa 11a.1\\~ZsZ1 '. I waµ-1. dtrnlzi 
o 1111~j:1 przy;-;zlo;Ć' . \\i~·1 · nlho hędzir·v mr1wil. albo f'i1,' zahijr,'. 

- l:Z-t-

I lll\ I.I I\ 

Zaliij1· lllłli1 · pa11. j1·ś li 11i1· IH;d~· 11 111\\ il' \l i'~ j Boi1·. prn;;z1; parni . µ:1h 
hy gadu I~ 11i1• 11111ir· ral~. 11\ Ili~ 111 \\ i1 ·l'1.11~. ja albo nik t. 

I.I I. I o 

I Hl\ LI .1.\ 

.'\i1·d1 111i pan p11drz1wi jakiś lr·111;1t. jak koh\ i1·k In i,, I hlu l1 . dl :i 1 111i1· 
l11;dzi1· doi w~ . \\dt()(lz1; '' zH p:wl11i1·11i1 '. 

I.LI l łl 

111:1 '('l</l.!;(IJl,fl" s:::.1iadrJ 
\' 11i1· d1t ·„-;z. 11111Ż1 · 111 l' ir lq1i1 ·j 11 ~posnhi . 

I Il i\ I .I.I\ 

(11dujqr 1ir:::.rn r:.m wp1) 

O. ram l1oski1·. wi1· p:111. i1· li~ 111 „ i~· prz1'strns1yl. .~1h li~ 11i1· pa i'l.'ika fi 
zjo1111n1ia 1·1lo\\ i1 ·ka 11<1 po1irn11it'. 

I .I .I.IO 

(p 11/r ::.r1t 1111 11 i1'!.!ri) 

llU\ t:l .I. 

:-;t1ki11 ·~1 1 t1l' ,; ;1d1i 11111i1· pan p1 111 hrn11i11: j1·śli d 1"d1i 1111111 i1·. l1i j 1 , ~1 1· 111 

porządll\11t 1'.d11\\i1·ki1·111. alt- 11·11 pr1.~ 111 l 1.i 1 · \\1 ·k ~ pi,11j1· 111·/l'i\\11 ~( na 
strn1 y . .\i1' pr1.~ 'P< W1<1 ani ,1;1t·1111k11. ani km1~ ś1 -i. 

I. I. I.I() 

(c/iutfflji,tr s:;;p(J( /r J 

Dohrzr '. ol wjdr ,; ii,· h1·1 l \\ oid1 \\ ~ 111 rr11 ·(1. \11' znaj dr; rn; i 11dpr I\\ ie,;1 
111i /a \\:il\ si kii · 11i1 • przyje111110~1 ·i. jakir· 11a 11111i1 · spad11;1. 



rH I\ LI .l i'\ 

Cdzi1·kolwid.: lw; 111y sii; spoi kali. proszę pana. hi;d~· 11mial µrz1·1·rnil' 
zdją( kap..!11 ,;z. dam ft'go dowody. 1110Ż1· pa11 by( pewny. i b1;dzit' pan 
Z(' 11111i1· zwlowolorn. 

I.I : IJ() 

(tr.~riekli ") 

IHI\ l :U\ 

( ;odzi111; t1 ·11111 10 prnpo11owal1·111 . 

SCE rA 3 - !\:\\\\I .Ut u :uo f ::w1~1 ·§/u11yJ 

"\\\\U·: ll 

Sl11d 1aj. przyj1wid11. 1 lraliirw pi.-;1.1· tl'raz listy do Paryża. Znraz zc'.jdzie 
i dwt' z1• 11111<1111bpal"l'l"O\\lH~ . powi1·1lziala. LprZt·rl1t,a111ei1; 11 tyrn i ra
dzi; . Ż1 · b~ ~ 11am 11i1 · pm·szkadzal. ki1·d~ li~·dziP111y sarni i pnsz<'<ll rhi
sal- ::- i1;· 1.!dzi1 · i111lzi1 :j.jak 1azdrośnikmv i przystalo. \\ ' trakl'i C' 11:j rn1.1110-
w~ d 1l"I; doprnl'owa( 11asz1 • widkit• dzido i doprowadzi( do kolwa. 
Clwialh~ 111 jnl11ak. Żd1~ s1wl11il~ sii,· w,.;zy:;tkil' I wojl' nadzieje. wi1,·1· za
_.;1an;m i1tl1 ·1n si1,· 11ad l'Z\111;: 1·zy lH w1111wa. k1i'in111wsz zjej podpis1·111. 
jl:'s l popnl\\ na' S11 11111m\y / 11· sp11r1<plzor1t.'. a \\ ii;1· do niczego 11i1· 
przyda1111·. Poka:l mi swoją. warn si1; na 1~111. (-!rlyl1~ 111iała jaki1·ś l1ra
ki . 111 11Ż na I 1y si1; t yr 11 zaj;)f. 

I. I. I.I() 

(na stronie) 

Sprl1ln1j111\ ' go 1.d1·1ua~kować . j1 ·~ li rrn~je podl'jrz1·11ia sq sl11s1.111· . 

1\:\\\\11-H 

Odpowi1•dz: 1·0 si i; z tuli;! d1.i r: j1· ( 

- 1:2b-

I J:l .10 

'li(' mani 11111ow~ · przy :;obie : al(' po111l'iw111\· o c · /.y111~ i1rny111. 

1-:\\r\l.FH 

.11·~ 11·0~ 11m\eµor :\ lyś li ~z o tym. żrl 1y111 poślubi! j1·~ 11·zi- jahp~ k11lii1 ·t1; 
razem z I lnJ:i iną ~ 

u :uo 
.~i1·: myś lc; u l'z y111 ś 1111\\aŻnii:j sz~m: d H'1,· da l- ganllo w pojl'dyr1k11. 

1'1.\\\\1 .1- B 

Do dia.lila 1 Ne1h- z:ll'zy11a::;z liyl- ptl\\ aż11~ . lo i d1i t·~z do kol1ca. \ 1·11 
zawinilo ci µardlo. i:c· clwc·,;z je· da( poderi.mil-r 

! E l .IO 

Bez Żart tiw. 

(..;\\\ \JYlł 

(1111 slnmir') Cz~ żhy si \· \rl1·ki11 \\ yp rdal'( (t/n l .dirt J .k~li oh..;taj1·sz przy 
ł~· lll 1.a111iarzl'. może 1rnlii,;z n111i1· s\rni111 :;padk11lii1·n·•1 ' 

LELIO 

\\ l\'111. o 1 ·z~· 1n rni'I\\ i\" pan tc·Ż \\t'Ź 1ni1· t1d1ia l. 

"\\\\1.1 .H 

.la 1 ni1· 111a111 swoj1:i szyi 11i1· do zml.lll't·nia i. ni1· dmal111· c; i1; . j1· :, t1·1n 
1. 11i1'.j 1.ad1I\\ol1111~ . 

I.I : IJ() 

\j ·r nie jl',; t1 ·111 zad11\\olony z pana i 111 ,,fo.ś 11i1· z pa111·111 ~La 11 ~· d11 n1z

pnm ~ -

!-:\\\\I.EH 
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Il.UO 

' li1k, z pa1wm. 

h: \\~ \IJ: H 

(.,;111i1:irv sir i /Hinl'r'l1r1f~11· go) 

I la' ha' ha' ha '. Idź do lt'>Żka i każ ,;ol>i1· krwi u1n1~ 1·i1: . j1·,;tl'~ 1·hory. 

l.LLIO 

"\\\ \1.1.H 

(hiurr,tr' ,:!.'I! ::rr /Hifs ) 

t>1il ~ ~\\iadl'z~ t> l\'111 . i1· z 111i'>z,!.!i1·111 j1·st 11il'd1>hrz1·. to pt'\\11i1· 111lar 
sltlłłl't'Zll\. 

I.I . I .IO 

\\ \starl'Z\ tt·go. pm::m; za 11111ą. 111t'>\\·11;. 

I\ \\\ \U .H 

Pt>\\ larzm11. id/. "i1; poloż~,: . przyjm·i1·lt1. 

I .I . I.IO 

13\·d\· pa11a 11\\ ·ażal za td1i'1rza . j1<li pan ni1· p/>jdzit'. 

"\ \\ \I .Lil 

(::; fH!fi/r!//'fllli('lll ) 

Bil'rlaku 1 Po 1y1n. 1·0 powi1·dzia!. ·~ - l\'lko Io l'it~ rnl11j1·. Ż1· ni1· j1·s 11·Ś 

przy zcl ro\\ yd 1 .rn 1~ siad 1. 

I.I. LI o 
Ti1k. jr·"t pan 11,·kliw~ .. iak koliii'la. 

I..: \\\.\I .L H 

(ner s/n!ll ie) \li1· lht1nH1j111y. (rlo !Aiu ) Lcliu. 1m~l1;. Ż 1 · j1·:;1 p;111 diory: 
j1·~li 11i1·. ty111 gorzej dla pana. 

- 1:28-

I .I-. I . IO 

(::; po,w mfq ) 

\h ')\\ ir. Ż1· hrnk pa1111 od\\ agi i kądziel prz~ pa!bki111 buk11 L1vlah,· 
I 1an lziPj 11a 111i1:j:;rn 11ii: szpada. 

"\\\ \I Y H 

Tar ~ · jak ja mm 1·1 k;p lzi1·l.1 pohililiy pana. 

LEI.IO 

'li1k. w lnuluar1t'. 

K \\\ \I l<H 

\'\':;z1,·dzit'. \Il' zacz~11a 111nil' fHH1t1~ i,: . ~prnwdźn1y." pki111 pan j1·s1 
stanil'. '\in·h pan 111i s p1~jrz~ \\ oczy. ho si1; hoj~·- Ż1· 111a pan po pro

stu gnr:1l'zk1;. zoł>al'lllly. (f,elio pulr:;1· 11a 11i1'/2:r;) ' li1k. jaki1·; szal1·1ł :;two 

jest w palhkim spojrz1·niu. st<,td rnoja prnnylka. ( :l1odź111y. dwdź111y: 
ale ni1·t'h dt>\\ i1·111 si1; 1wzy11aj11111i1-j. \\ i111i1; 1·z1·go mam p<11111 dat: rn1-

Ul'zk1; . 

1.1: 1.10 

P6jdźrn~ rlo zngaj11ika. tant partu wyjaśnit;. 

K\\\ \I F I{ 

1\i1· lila 1ia co l'Zf•ka( . (11u slm11ie) .kśli z11bal'zy. ŻI' jl':;t1·111 sta11m\·1·za. 
rnoŻt• ~tch i'i rz\'. 

I .F 110 

(odtrmca sir. patr::::1 · 11 rr lv111·1tferrr i 11ulrl'i) 

\\ i1;!' idzie pan l a 11111<)' 

1..:\\\\1.1.H 

(:o z11at'zy: id\· za I iam·m' Co pa11 111a na rnyśfi /i Czy 111iałliy pan te
rnz od1ot1; wymt'>\\·i( ~i\· 111lerzr·nir·111 kiwi do 1116zg11!' O! w1 to już za 

- 1~<>-



pc!źno. rozs:idnv 1·.1.~ · szalony. !'bory czy zdnl\\~. ni!"ch pan idzie. duy 
się pol1awi( kądzil'lf). \~'yrn1,· pana. B<'>f! mi świadkiem. z nik h·karzy: 
pro:-m;. idzie111y. 

LELIO 

(palr=,1· 111111i1'_t!,V 1111·a=.11i1') 

\\11,·1· 111(l\\·i:;z pm\ ażnil' 'I 

1-.:\\\'\U H 

:\ii· I raćr11y cza,.;11. r11<'>wi~·- już pan jl'sl na tamt \ 111 świ1·1·i1·. 

I y LIO 

(ll'rrt('(tjqc //(/ SCt'llf' ) 

Spok1~j11i1·. prz~ja1·i1·l11. "Tia~11ij111y coś s11hi1·. 

t-.: \\\\I .E H 

(d111:1·1ajqr µo =ri 1rf..f) 
Brdr pana lllial za td11lrza. jeśli dak:j l11;dzi1' p<UI sii; waha.I. 

I.I: LIO 

(110 slro11il') 

Pomylill'm si•,·. jak slowo dajt;. to rhłopak i to z d1arakt•·n·m. 

t-.: \\\' \I YH 

(t=11p1m1i1') 

Pan jP:;t ban łzirj l~·kli\\ ~- niż kobieta. 

1.F I.IO 

D11j :;pol..Jlj. l\awal1•171·. rnyślał!"rn. Ż1• ty nią je:;tt·~- taka jl':;I prawda . 
Jak możria mic( tnk:i twarz wyd1·1ika1·1>11<)? Żadna kobil'la 11i1· po
w,;t yrłzilaby :;i~· t1:j 11mdy . .Jakbyś pa11ienk~· 11dawał. 

1-.:\\\\1 .Lll 

Pau sa111 coś 11daj\': szybko do lasu! 

-r:m-

1.1:1.10 

Ni<'. dwialnn ci1; tylko sprawdzić. l\:azal1·ś. :i.d>y "hiv1·lin dal pil'nią
dze \rlt·kinowi. nir· wiem. r.llaczt•gll. 

1-.: \\\ \U.H 

(/IU//'(/::_l/l(') 

Bo podsł11chał. jak rr11'iwiłer11 coś 11 naszych planach. kir·d~ I,, l1·rn sa111 
i 111t'1glby to p11wtr'>1·.1.y( I lrahi11i1•: dlatq.!·11. pms.1:1; pana. 

l.F 110 

~i1 · domyślilPm si~· · \rlckin mówił t1·Ż do r11nie rnś. z l'Zl'~11 "ynikal11. 
ŻI' jl·ste~ dzirwczyn•!· Tw11jn urnda już na po<"Z<ftk11 ".1:IH1d.1:ila m11je 
prnl1:jrzerria. nit' wyrnfuję si\·· .lt-stt'Ś ni<· tylko pi1;km. ale i mlwa:i.m. 
Śl'iskajrny się i wr(1ćmy do nasz1:j intrygi. . . 

I\.. \\\\I YH 

Kiedy mi;:i.czyzrn,: takie~o jak ja poniesi1·. t nu łr10 rnu si1; zal rzyma1~ . 

u: I.IO 

W tym też jesteś podoimy dn kohil'ly. 

I.. \\\ .\I YH 

\\' każdy 111 razi1· niP mam ochoty Ili kogo zabija(. \\'ybm·zwn palili po
rnyłkę , air ona wyr11a!.!a przPprn,;in. 

1.1:1.10 

Przq>raszam l'i1;. Knwalrrze. i pmszę. zapomnij o tym\\ yl>ryku. 

K\\\ .\1.1-:ll 

Zapominam i jr,;trrn szczi;~liwy. :i.r dzii;ki temu p11jt>d11aniu 11nikw1-
łelll bol1•,;n1:j r11zprawy i zap1·wn<· załJt'>jstwa. P11j1·dyrwk lwi nit·11nik
nio11y. a jPśli kiedykolwiek h1:dę 'iii,' bił. żadrn za ka~ r11ni1'. w tYr11 nit· 
może przeszkodzit. 

-Hl-



I .LI .li J 

\a fi l' \\ 110 11it• Zt ' inną. 11111ŻP.;z 111i \\ i1·rzy(. 

1.1-:1.10 

! f im Ir l/f/l' 11111 rrk~· J 

Daj n;k\·: ja t11ł1i1 · n'm11i1 ·Ż . 

l'r:: idwrbi ld!'/.:i11ij<'sf11r::;1· /1"111. 

SCENA../ - f...\\\ \I Y H. U .I.IO. \HIYf...I.\ 

\HU< f...L\ 

Prosz~· 11 \\ yliacz1·11i1'. j f'~ li ~ i1,· 11aprz~ krzum. panif' 1'm\ alPrzf'. alt · t1 ·n 
zh(~j Trivl'iin 11i1 · d11T 111i oddal- pi1·11i\·dz~ . kt i'm· p:1n 11111 dał dla 11111ic. 
\ JH'z1• t · 11 ·Ż zad1ll\rnłi·n1 si\· rozs:1d11i1 ·. Zabronił 1ni pan 111t'mi1'. . Ż1 · j1 ·,.,1 
pa11 k1>hictq: 11i1 ·d1 p:111 spyla pnna L1·lia. t·z ~ IH1\\i1·działl'1111111111 tylll 
d11)('i<1Ż ji·dno s ło\\'o. On nil' 11i1· \\it · i odi' mni1 · 11il!dy ,; i1;· nir- d11wit>. 

f...\\\\1 .1· 1{ 

(:=Jnfr ::; lm1111J 

C:1> za l>alwan ' Szlai! mni1· zaraz trnl'i. 

\Hl .l:f...I:\ 

( s11111t110) .lak 111 hah\an'. ·10 tak lllłli1 · pan knl'ha'1 (do l .1·/ia) Pro,;zę pa-
11a. ni1·d1 11111it• pan \\ysl11d1a . .'\a dszt·dł1•n1 wlaśni1· w drwili. ki1·d y 
Tri\·1·li11 111t'm il: .. .Jaka j1· ,; te~ słodka. t mk:rn r·1·zko. p11rnl11j 11111it'. „ 
.„\i1 ._ „ .Jii daj 111i jaki1 ·ś pieniądzt' . „ I wyci :iµ-ną l po le pi1 ·11iądz<' n;-k\'
alt· lat ll już byla 11111ja i one w 11i :1 wpadły. 1'iPdy 1-.:awal!'I' zolmrzył 

rnnit·: .. Sy1111" pm\ i1·dział. .. nif' Jl Hl \\ 11ik11lll11. Ż1 · j1·stt·n1 dzit·w1·zym1 „ . 
.. \i1'. 111oja rnilutka. a da~z 111i swoje s1·rn·! " .. Binz·· 011 na to. Pote111 

- J :t~-

powi1·dzial Trivl'linowi. Żf'by d:1ł 111i zl1>to . Po~zli ~ 111y .;i \· napll' \\T 

d\\1)1·h. km1 ·1111a Ś\\iadkic111. i \\l':lt'arn tern1. p11 zł11t11 i st'l'l'f'. a lu 

11111i1 ' nazyw::~i • ! I 1ah\ a1w111. 

A.r111·u/„„ ::111111· . .;/011.1: 

1.1-:1 .10 

Odejdź. wsl<l\\ nas i ni(' nik1111n1 11il' 1ni'1w. 

\Hl.I-XI'\ 

(u:n-!1m/::;/) 

' l(J 11i1·d1 się p:111 zajmi1· 111oi111i ~prawami . ~~ l'h. 1·1 ·h. r·d1. 

SCENA 5 - !-:\\\ \ll:IC 1.1-110 

l .E llO 

I ro. pa11i1· p1~j 1·dy11kowi!'Zll. k1t'1ry ill,:rlzi1· si\' bil lwzkarni1· pon11m11 
zak:ll.!1·1 ·1;, ja;,llf'. al1 · 1·11 t1·rnz pan powi1·'( 

!-:\\\ \LLH 

:\ie: 11i1· ~kłarnal ani 11a j11lf;'. 

I .F I .I< J 

.lako~ t'i 11· ra1. nif's\\ njo. kodiana. 

1'. \\\ \l.E H 

\Inii · 11i1·s\\ojo '1 \ni 1rod1~· : Boµ-11 dzi \·ki' j1•;,1t·m kol1i1·111i11i1• \\ ypit'

rn111 sit; 11·1!11. 

1.1-.1.10 

I la. ha' ci<·kaw1· tylko. 1·1:1·µ-o pnnirnka 111 swka. 

- J:l: l -



1-.:\\\ '. \ L EH 

\1<1111 pel'ha. niech pan sam powif' . Jak dot:id szło mi l'a łkit·m dubrz\'. 
11111si pan prz~ znaĆ' . Pan ;; i\'. przestraszył rnoj1:j 11rod~. lo 111~jzabaw-
111qsz1.•. 

LU.IO 

Przc:jdźrny do l'Zf'l'ZY: byłem na tyle ni!'ost rnż ny. Że otworzyłem pm·d 
parmi ;;1•rr1.'. 

K\\\ '. \LEH 

"1t1. tll rnl i\! ic· zobaczyłam tam 11icz1·go. l'll by mnie· pol'i <1gnł11 . 

I .FI .IO 

Zna pani mt1jr zamiary. 

I\: \\\ '. \l .FH 

~1i'1ryrn nic· hył p11lrzeb11y laki powi1·rnik. jak ja. prawda' 

I F LIO 

I\:\\\ \I .Fil 

. \ są tak pir k1wf Sz1 ·zc·gc'1łnie podoba rni sil( la p1istdnia i ta nie11nik
nionn brzydota Żon y jako podarek od pana pn dwlid1 tygllrlniach 
małŻt•ń st wa: to nadzwyczajrll' . 

LELIO 

i\ ł asz dobr:1 pnrnii;1~ ... pani: ale o tn mniejsza: kim pani jr·st ( 

I\: \\\ ' \I .FH 

.frstt·m kobil't:i. dosyl- ładn+ jak pan widzi i moja uroda przez jaki~ 
czas sit; utrzyma. j('żdi znajdi; nu/Ża. kt i'1ry da mi wi~n:j niż dwa ty
godnie· i nic· zamknie w pustelni . Otll. kim jeslt·m. ,\poza tym jesll'lll 
prawi!' tak :;an111 przl'wrnlna jak pnn. 

u-:uo 

h. \\\"\I.EH 

Myli ,; i\· pan. nie rna pan :-;woid1 rnożłi\\ ości. 

1.1-:1.10 

Po co pa 11 i lll pr1:yjt'd1:1 la ( 

K\\r\LFH 

Żeby :;porządzi\- pai'1ski portn·t i 1awif'źl- )!O pt·wrwj darni<'. ktc'1ra ni1· 
wi1· jc~szcz1·. 1·0 zrol1i z pierwowzon·m. 

I.FI.IO 

K \ \\ \I.U{ 

:\ic·najgllrsza. Dzięki l<'j misji ht)!11d11a owieczka wymknie ~i1; \\ ilkowi. 
a matowane dwanaŚl'i1· t vsi1;cv liwrc)w n11 ·z111 ·gn dochodu wyjdzi1· za 
kogn irull'go. Drohinżdżek. dla. ktc'1rq.(n \\ arto było włoży{ to 11hra11ic'. 

l.F LIU 

( ::;11i1111:1g o1rm1.1) 

O m w l ~ 111 wszyst ki rn chodzi' 

K\\nu:n 
\r~jaśniam : nwi1·1·zka to moja pani. dwanaści1 · t y:; i \'l'~ liwr/iw rucnw
go clrn·hod11 to jl'j nwj<1tek. ktc'1ry był podst:l\\'<) pań ;;kiPgo .. iakż1· 
sł11sznegn. radrunk11. a \\ ilk. który by wszyst kt1 tn pożarł. to pan. 

I.LI.IO 

\eh ! je'i lern zgubiony. 

K\\\ \l .FH 

Nie. zdohvcz wvrnkrn/ła si1; panu. to wszystko . . \ była doś( dubra . . \le• 
tPŻ cllacz1:gu jes.t pan wilkiem( ' łl1 j11 ż nic- moja wina. Wyszło na jaw. 



Ż1· j1· ~ t pa11 \\ Paryżu i11l'op:ni10_ 1·i1·kam·: tr11'!1a pana\\\ trnpi ( : 11ka-
111.i1· ~ i•; - Żr· pan j1·,1 rw haltr: warto spnrn dzi( . jak si1; pan pnmarlzi _ 
j;1j1·st1·n1 hy~tra i prz1'\\f'llllia. wi1,·1· 111ni1· 1a łłli ~ ja przypada: jad1; tarll 
ulm111;1 1ak. jak pan r1111i1· \\ idzi_ 1·0 111a 111i lłllllJŻliwi( zm\:1 r!'i1· 1na
jo11111Śl'i / p;1rn·r11: \\ dtodt\'- \\y pdniarn z:11la11i1·_ z1 htaj1,· pa r'r~kir11 

przyjaL·i1·l1·nL wid11"_ kirrł pwr j1·sl. Ż1 · ni1· parr ni1· j1·st \\art. zda nr / t1·
g11 spnrn\'· '\ie doda(_ nic 1rj;)( . 

IY UO 

\\i1;1· pani ... t\· j1 · ,;t1·~ p11k1~jt'I\\ k:i t1·j \\la ś rłi1· prnłi1·nki'1 

I-:\\\ \11 H 

ILllO 

.'\il' da :;it; lłkry(_ Że wyjr)lkowo źli· 111i to \\y .;zło. 

l..:\\\\U.H 

\ t1łłli1· \\ \j:pkowo d11hrz1·'. \11· ni1·dł rni jl<tn p11\\ i1·_ 1·zy pmr s11hi1· \\ y
rzurn to, l'll d[('ial popr·liri1'.. l'IY Ż1· parł tego ni1· zrohilr 

U ·:l .10 

/'11stm\nt\' 111. Dlaczt',!!•> twoja prz1'\\rol110~( od1·l1rala 111ij1·~ z1·z1· s1··r-
1T I lrahim·' Dlnczl'µ-o si1; zgll(l1ihś "l'aĆ przl'd nią 11,· mi t; :-' 

!..:.\\\\I.I H 

\lialałłl doskoriak po\\111ly. Clwial pan zarnhi1'. na 11i1 :j trzyrlzil'Ś 1·i ty
si\·1·y liwnl\\._ pra\\'d:1~ Do t1·go 1111trzl'IH1y był parni 111t'1j spryt: \\i1,T 
zarn i 1·1 ~1alam. ,~·dy 111,·d \· już hli :;ko n·l11. zanim rz1·1'7 dopmwarlz1; d11 
k11r'wa_ trodr1,· parni 1Jsk1rha(_ żd,y rni1·1'. S\\1)j 1ulziul \\ t1:j grabi1·ży : al

bo dry 11·11· \\yd1bta( z par'rskid1 nik lt,· lłłłlll\\V p11d pr1·tr·kst1·111. Że 
dw1; j:) oh1'.jm·(_ Żl'liy jq parnr "d~przi>da( za jakil'Ś ty;; iqc liwr{iw 
\\ f!olt'l\\1·1· albo\\ papi1·rad1 na okaziei1·la. f!!«JŻq1·_ Żf • \\ prz1·l'i\\ nyr11 
raził' pogn)Ż\' pana\\ 1wzal'h d\\ lł!Jastu ty~i1;!'y li\\T1'iw n11·zrwr:o do
d1od11 i sprowadZ\' par'bki radnHwk do Z\' ra. O. 111t'~j plan hyl l1anLm 

- J:)(>-

dobrzl' p11111yśla11y: parr 111i pl<wi. padr.ja lłłikanł z t<) ni1·wi1,lk:1 ~ lłłll 

k:) i z pmtrrt1·nr. za kt1'w~ p1'\\n i1· n10ja pani t1·ż hy 111i 1·11ś j1· :;zc11· d11 -
rz1wila. ((1 \\ .:;zy ~tko_ raz1·rłł / drnlHłyuri 11s1ł'/1;drt11 ~l'iar11i z t1·f!n. 1·0 

111i:tlanł J ł <r prnln'iż i z 111oidł pohon~w- rnhil11 z1· rnr1i1·_ pr1, ~ · łłło.i•'.i 11r11-
rlzil'. u i 1·rn~jf!11rsz: 1 partii;. kt i'lf'a l1y łat\\t> znalazl<1 nahy1\1·1; : ,!!ilyll\ 
ni1 · wilk. i\ i1· \\ yszł11 mi . j r· s 11·uł \\.~l'i1·kla: 111inł1> 11> Żal 111i pana. 

U UO 

f... \ \\ \I I K 

( :11~ parł Ił prz ~ dł11d1i do gl11 \ y ~ -':i1·d1 Jl < lł ł por11y ~ li. 

I.I .I.IO 

Za rnhilahy~ \\ i1,T1-j. niż „i1: „p11dzie\\ n ł:i~ . 

f... \ \\ \I . I . Ił 

Prnsz1; po., ltrdw(_ 11i1 · l11;d1,· 11d:l\\ ;ila prz1·rl parwrn. \'i1· 1 ·ofałłt „i•: - p11-
dolHłi1· jak p< lłł. przl'd żad li<) p1u ll11; 1·i ~ )- .la rt'1\\ ni1·Ż " 'TLI' prz1·d (Wllł'łll 
11twi1·rurr i: nil' 11l1;miarłł ,,i1,'. Ż1 • 11111~1; / )!orvy ( pa(hki1·_ h11 nil' dł11d1i 
nant przl'l'it·Ż o \\Za j1· rn ny ,.;za l'l llłl' k. 10 11 it· j1·s1 l,rnłi1 T1. r11· r11i1;d1y l11dź-

111i rwszt'f!D poh1~j11. "-ł /1tko 1111~\\ i ąc . ni1 ·d1 par t zal rn.<:: 1.1·1.y si~· 11 ru11j ą 

przy„zlo;t_ a ja pm\i1·n1. Ż1· j1·,; t par ł lłl'll'i\\\ łlt n: lim i1·kil'ł11 . \11· 
ł1tg1 11lr1ijr11y n·n1; 1.a l 11 Hłl>ł '. ktii ry parllr 1 mqwliłi1; : a hr:1 ki ·11 d11·[1·. 

I.I .I.IO 

I·:' ż:idaj. t'Z l'l!O tylko l'lllT,.;z. ria \\ ~1.y ,t ko ~i1; z~adLat łl. 

1-.:\\\\1 .11( 

Prz1·de \\ - ~Z\htkirłł sza' .'\il'dł pan rrnłil' nigdy ni1· wyda. ( :lwi; sz1<ć 

1y„i1;1·y li\\l'll \\ i ni1· ~JHbZl'ZI,' a11i li )!f'llhZ. h 1 ltl ZllSl<l\\ia ll ł f'<lłłl ł nłll

.i•i pani<) i ko r'wz1; ,.;pr ; rn ę t I lrahin:i .. li-~ li .; i1,· pornmnłi•·nły. jl's l!'11· 
d1i~ \\ i1·1·zi'1r pisz1; list rlo Pary Ża. kt i'i r ~ pan sarn p1Hły k1uj1·. H1;dzi1 · 
pan\\ nir11 tak p i 1; krły.jak pan 1ylko zl'dH'l'. 111a pan \\nim) n,·k1;. Nt'-

( .,.., - .).-



dy już h1~dzi1· po śl11hi1' . niech pan robi. L'O si'{ parni podoi 1a: ja I 11,·d1; 
zaopatrzona. pan takż1· . Inni bt;d<) 111usieli lu 1w1:dkrn1f. 

LELIO 

Dajt,• 1·i ~IPŚ( I ysi\'<'~ li" n)w i 1rn~F! przyjnź{1. 

!..: \W\l.1-:H 

O! lt'll ład11wm wymieni1; 11a pi\·(,;ct liwr(1w. jódi pall dwe. 

LELIO 

\la lysiąc. k11chana 111oja. 

l..:\\\\1 .1-:H 

·n, je;;z1.:z1· lq1iej. Szcznzc llu'1wiąL nie j1·s1 tylt· warta. 

I. I': LIO 

1..:\\\\1 .rn 

'fok . . \ 111<~j1 · pi1·lli;1dz1· kiedy 111i p1111 da' 

I.I: UO 

( ;:,r/1:1i1111jqc J ii1·n(1·i1·1I) 

Masz lu w nu11ad1 wymiany pierŚ<'ie{1 za tysi<1c liwn'iw. na ra1it'. 

K\\\ \J.l ·: H 

Dohrz1·. pw'.jdź111y do ~z1·~ci11 1 ~ sit,•1'\. 

1.1·: uo 

K \\\ \I .I :H 

'lak. zarnz'. Pani I lrnhina za chwilę 111 przyjdzi1·. a ja nit· za111irrzn111 
korH'zy( z nią ;;pnrn y. p(1ki w;;zy;; tkid1 gwarancji nie lll;dt,· rniala w n; -

-]:)8 -

k11 . \licd1 pall rni da ti; ur11om,·. odda111 .i<! panu zaraz. jak do,;tarn; 
m•bel. 

LELIO 

'li1j l.'6t. ma,;z. 

!..:\\ni .E l{ 

Ni1Th pan 111ni!' nigdy ni1· zdradzi. 

Ll~ LIO 

!..:.\\\ \IJ:H 

Ot(1Ż i I lrabi11a. h:i1·dy b1; d1,· z nią. po jaki111ś !'zasil' 11ied1 pan \\Tt'ici 
"~ciPkly i rl11111aga ~it,'- żd1y ostal<'t'/llit· /dt·1· y·dmrnla ~ii; na pana al
l)() 1rn 11111i1-. I ni1·d1 pan już idzi<'. żd1y llas 1t.i1· widziała ntZl'lll. 

l.eho 11·1 't'f10d::.i. 

S ENA 6 - lllt\BL\ \ . K\\\ .\LI H 

l..:\\\.\IYH 

.\lia!Pm \\ła~nit· iś( po pani<). I łrahi110. 

I lll \lll'i \ 

Za11iq1ok11iła111 ,; i\· o pana. h:irn alerZ('. \\ldziałalll z dal1·ka. ŻP Lelio 
z pnrwm roznia\\ iał. ·11i człtl\\ ii·k pory\\'L'Z\. 11i1•d1 pan unika z nim 
zwady. bardzo pana pmszf,'. 

I( \\X'.\1.1:1{ 

Hz1·1·zywi~l'i1·. 111 11r) gi11a.ł. C:/y pani \\ it·. Ż1· 1111 daj1" glowr. Żr pani 
11111i1· <Hf prawi. je; ti on l<'g11 zażąda' 

- J:\IJ-



11 Il \Ili.'<\ 

011 '( Ld\11\ dawal ;„dfl\\ \'· ż,. j1·go odprnwi1,'. 111 Il\ l11l1\ hardzi1:j roz
, ; ) dllł'. 

1' \ \\ \I .I H 

·111 11111 \\la~ ni1· 11lii1Ta l1·nr i pa ni spdni 111••.FJ olti1·111ic1,· .. k st j1 ·sz1·zp 
\\' C' /l'~ ni1'. 11111Ż1 · d11j1·1 ·ha i~ d11 Par~ Ża prz1·d /al'! 1od1·111 ,;l11r'wa : po
zliądź1 li\ ,; ii; µ:u. 11ajdwższ;1. 

111{\ ll l \ 

.Jto ... 1 pan p11,; 1r/1•l1 1n ~ . l\:m,ali ·.-1.1·. p11zl 11 1\\ 11111y ro1.„wlk11. 

1' \ \\ \I.I . H 

Hozs:1d1 ·k1 \po rn 111i 011 . ki1·1h- kodia111 '1 On nil' 111:1 nil' \bllłl l111 ·~11 

z 111ilo~l'i+ ( : 1~ pa11i ciqg l1 · j1 ·.-;zc-11·· ki t> ntj1 · „i1; roz -; :1dkit·111. •lral.ti11o i' 
' lnk li~ n1 „i1,· /awi1'idł ria pa11i r · 1;11i~ 111a1 ·z~ Io. Ż1· pa11i wrnli· 11111i1· 11i1 · 
k1wlrn. 

I Ili \I l i\\ 

Zn1'iw li ' sn tlll' ;.dups1 \\a: \\w pa11. z1· . : ujrn11j:11·1 · i dlnll'f!O poz\\ : In 
~ohi1· na 11i1· . Pni wda. Ż1· /. p;1111 ·111 łll ilo l'Zil "I 01i pl~ 11i1·. Jak pa11 :i łl,' 

n'1 ż11i od Ld ia. /. 11a111n . 

1' \ \\ \l. t: H 

0 1 11i1·11 ·µ:·0 p:1ni 11i1 · do"ll l'/•'"<I . \\n\l.'iljąr do l ~t'lia. 111t'm il1·11 i. Ż1·h\ µo 
pani dzisiaj odprnwila: 111il11 ' 1~ \\~ · hont pani rtil' 1.11;.l: rnia: pr1:1·1111'mi
la. 1rzd1a 11!1'!'. 

1 IH \Ili\\ 

"\\\\I.I li 

- I -Hl-

1111 \)ff\\ 

:\ i1' rn "'aż~ hi li~ 111 si ~· ' ł'msZ\'. z jak<) 1111 I H'\\ 11o~r i 1 1 to lll i'l\\ i' 

1-.:\\\ \I .EH 

\11),,i1; . Że 11i1· : j1 „; 11 · 111pt' \\11 ~ S\\·1·g11. p1111i1 · waŻ pani 11111i1· kocha. pa -
11i ., 1·1"!'1' rrnll'Ży do 11111ic Zrnlii1; z 11i111. 1·11 zl'l ·hn; . uti j il pani 1.n1lii 
1 11111ir11. 1·0 j1·j si\· spndnlw. 'Lik j1·„1 t li \\ Sit ' i pa11i pn-i l<)pi tak ,.,a 11111. 
Jl pa11i Io ll1t'm i ~·· 

llll\HI .\ \ 

( : o~ pod11l>1wg11 '. .lak 11·11 lmll aj j1·s1 1ur111. 1 11n ial~ .. la go krnfo1111'. \l11j1 · 
sn 1·1· 11al1·Ży do 11i1 ·go1 I 11 ti'l\\ i nar11 111. jakhy nigdy niL tak p11 pros111. 
\i1· 1i1tiŻna j 11ż h~ ć lwrd1. i1·j p1 ' \\nyr11 sil'l1i 1· 11 iż 1>11. 

1'\\\ ' \U ~ H 

.\i1' 111arr1 11n,1n11111:i. 1.1·1 ''<)tpli\\o~ f'i : pani riala rrri t ~· pt'\\'llOS•'. wi1,·1· 
rri1· ogl<idarn s it~ rrn nil'. jnk pn11i \\ id1i: i dal1',j j1 · ~11 · 111pt'\\11~. Żt' L1·lio 
\\ y_j1·dzi1'. 

l IH \BI\\ 

I ni1· \\·i1' 1w11. c11 JlltJ\\i . .\l1;Ż 1 ·zyź r1i1· p1miL·1h:i1·t. Ż1·hy solill' posZ1·dl' 

1'\\\\1 .1- H 

:\ l11i1· t1·~11 od1ll!'1wit . rr i1· roz::.lal- ~ i \· z nim. d11 lf' iai 11·µ:0 Ż;pl.c111: jak
h\ 111i ~ i t; Io t1i1 · rw l 1 •Ża lo '. 

llll\111\' \ 

k .\\\ \ LI . I\ 

llH\HL\\ 
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1-..\\\ .\1.1.ll 

L lt-_!!nit'sz \\T1·,;zcit·_ ~l'l't:t ' zhuntuwan1· ( 

llH\131:\i\ 

:\i1· n111,!!1; . drugi N.1wal1T1:1•_ 111arn powudy. ŻPh~ z ni111 d1·likat11i1·.i 1 •0-

Sl\' j>O\\ ':t(. 

1-.. \\\\I .l:H 

Pu w od~_ pow11dy ' a n'1Ż 1 o tu ki1·gu '.' 

1 IH \lll\.\ 

.'\i1·d1 pan "i\· u"pokoi : pożn·z~ lrnn lllll piPniqilz1·. 

I\:\\\ \I t:H 

.\u. ,,j\"''. Czy lq!o 1111· [H•~ ,,- iad1·z:l 1rn piś n1i1·_ k11ln· rH11i1w l>y 11ka 
Z<H: \\ ' Si)dzi1· ;i 

111 \ BI \ .\ 

I-..\\\ LI Il 

\ i1·d1 pani j:1ko z· h1c1:11ik doda koruornika i jt'sl palli „plarnHa. 

llll\lll \ 

· (j > I >rnm la. ah ... 

!\:.\\\\I .Lil 

Ld1. tTh. j 1· ~t j a ki1 ·~ .. al1.-- . 11 k1 lir~ lll \\ s1~d nH),,·i( . 

1111\BI , \ 

( : 1)Ż rnarll palili 111>\\'i1·dzil'(' ŻPliy :-i i\· zalwzpi1T/.\ ( prn·d 11trnl <) tyd1 
piPni t;'d t. ~- /f!odzilarn .-;i1; I H \\ rzi:Ć 111no\\ \' przed~ l11hm1 gwarnmowaną 

ta ką sarną s111rn1. 

- 1-+:2 -

h \\\\li . I{ 

L1110\\a. pani ' \cit ' 111 rz1 · 1·1.~\\i ;1·i1· por~\\ JHllH it;tllo~1·i taka 1111111\\iL 
' ,, iad1· ·1wo n1i lo.'ci . .11 ~1 1·111 ponhmny i 1ak lopo1a 11~ . ni1 · \\ if'ln_ jak 

si · l.<H'lio\\ al- . 

111{ BI \ 

·1a 11 i1·sz1 ·1. · ~ na 1111 11 1w;1. Jiu 1·11 ·l) 1.mn 1rl; 11 11 ( l>o r1.1·µ0 pn m ad1. i 1d1·
p; l o ~( \\1 1lw1 · 1 · 1.l1mi i>k ; 1 odp~dwją1·1 ·µ11 . 1> k 1 (1r~111 1:1\\' ,z1· \\i1·dzinla111. 
ż,. µ. •> 111j1•11m,id11;. Zm\ v 1· 1· 1 11ła 111 do ni1·;w j a ką: a111 ~ puL i 1;. u 11i.!!d_· 
11i1· zdoi>\ 1:1 11 1. i1; 11<1 111. iPli~ ,.,j,< ~o \\ ~ ,., 11· 11•,!!11l- . 

1-.. \\ \I I Il 

k h' pa 1Li. 011 i ~· L•! m 1 1~p11l i< \\ •-al1· 11i1' p11.1',j11 111 jP. trak.t 11j1· j;1jak cm-

1<) lll il n~1~! lak. . pa11i . 11bj1· 111i -.i•:- it· \\ idt\' - jak l-..li;r1 ~ pt 1.1·d palli<). 
juk prn ri ;ro ., ludia ni1· lw1 pt.1:\j1·11 11 111 '1·i. j<1 k 111 1 p11.,„i ')!U. i „ tU\\„ll' 

l11;d1.i1·j 11 11\\ id l> ia l.jak pa11 i I<; 1111 ~ . i1;;.r1;jr1111 1111 h\/a'1•11 11 1iu .j:1k jrµ:o 
11."l:t p<llli usl ' 1 uki ~j :1 . j < 1 k orw po1.\1 n1H j 1 1 -. i e,• 111 l11 : d 1·/.1~ ; ho do lt ".!!0 111 
1111in/.a : widz~· . juk pa11i" k11r'w1 1 \ltrl \ d u1. jak „i ~· p:111i 1w 1. ~ 111 1 11i1n 
„mt 1 1. ~ 1 11 u.i• 1 . I 1 11Ż~ \li1>1w . 1 0 omdlnrnj;1c•'. H prz1Ti1· i /.H\\ . 1.1 · 1 11 i l o~ 1 ·i ;1 
/.!Nllll1·. rnilo.'ci<) . 1·11 d 1 ~j1 1.1'\\11 / 11 1 i 1 11 1ł ~ ll il 111i 1 1111ę . \ ja 111 ni1·ra11 1. 
skonal1 ·11 1. ju i. po lll llii• . Im jak. mani o 1 ~111 \11dok11 1.apn1 1 111 i 1·1~ll 

Okrntrm 111 1101 o, r·1_ t.H\\ VI' h\·dv f' i1: " id1ia l? ll1·i 1111i1 11 111i1· lu! l11 li\·
d1.i1· kos1.1mrnla '. I do 1nt'm i1·11i u ilu.i: !.dupl'>I\\ ni1· z1 111 l-i1H' 

I l it \BI . \ 

Od\\ al!i. "a\\ al1·111 ·: 11i1·d 1 1>a11 \\Ił' . i1• 11l>11j1· llill'> 11 n 1 ·lt rnłn1 li ' „;i11 w 
k11. /l l l u r~ . P 1 c1 1 ja poi\ i1·clzi;du111 11 11'.i I" 11·k. l ~·1 r j 111 110\\ i1· . Dlai·11 '!!11 
tl\\ i1-rzy la11 1. i:!' p1111jr-.1 1 ob<1dn~ ( P11 l'f>j11panu111 l 1;11 ·1~ btll ! <:1.~ ja 
1H-,l11gi\l a lalll 11a 111_ ro 11 .., 1 ~ ~1a l n111 '1 ( ./) 11101.t· pm 1 „j,« ru111111 i1· u~ka r

iai'.? <:1~ 11i1· d11~t pa 11a kf){folt11? ( 1~ L1· li :i 111 11. i pa 11 „j\' ol1;1\\ iiu~' 
( :1 ~ kod1ala1 11 ;.ro ta k.jak panu kod1111 11 ? ( :1,~ j1·,.,1 11 1~·żrz~ m u l1urd1i1 j 
111i dru1-ó niż p111 1·1 B:in l1. i1'.i 11 ')-(ll p1 ·\\ Jl\. l1an l1i11 god11 ~. l>1 1akj 11i li~ -
t.1 za\\ „11·;1 pana 1 i« nit· p z1•k() 111 1.1ł'. a pn 11 ~1r1<11 uaf1\\ ia. 11irt:1·µ0 
pa11 11 i1• roz111 ui1 ·_ /.; 1d1\·1 ·1u 111 11 i1· pan . D11 1'/i',!!O d w1• pan 11a dt1pr11 -
\\W l1. i ~·1 .lak 1. 1 ~ 1 1 1 i ~1~. ni1• f'l 111 1i pm 1 Io p1m i1·!' 
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K\\\ \LUl 

/.d11miewa mni1· sk11tl'k.jaki nH>ja z111·hwnl1>Ś<~ przy11i11sla. \\'ystarC'zy. 
Hrabino. pani h(1I 11111i1· przywrarn i spok1~j. i radoś1~. 111· l'Zlllych m·

l'ZY pani mi po\\ if'rlziala 1 ·fo niq1oj\'tf'. j1·strn1 z:u1rncznny. :\i1·d1 po
\\TtJ<"i \\1•,;oly na,;tn'.1j. Dalej. zapo111nijn1~ · o ty111. co ,;j\' stało. 

llll\Bl i\\ 

\le za C'o ja pana tak kod1a1n( Co pnn taki1·go zmhil~ 

"\\\ .\1 .1:1{ 

'.'l it>sll·ty·' 11111i1:j 11iż ni<". ' ly U,o pa11i tu zm\'(IZi\·1·zan1. 

1 lll\131'\\ 

Dlai.·g11. Ż1· j1·.,t \\ pa11u rnś . 1-z1·g11 inni uir rnajq. jak sit; zrlajr'. 

" \\\ \ I. I:ll 
Dlu kogo~ . ktD ni1· j1·st jak pani. llll>ŻP by to \\ystarczylo. ali· dla ta
kid1 jak pa11i j1·st1·r11 nil'1.yr11. Nit'. nigdy 11i1· b1,·d1,· \\ stanil' spro~lnl
pa11i rnilD;<"i. B11 lak naprmnl1;. ni1 · jt'st1·111 j1'.i godrl\'. 

11 H \Hl\'.\ 

Co \\i\·n:j trzdm miel-. by rn1 nią zubl11Ż~ Ć ( 

l\:\\\ ' \l IH 

0 1 t1·r-11 pani nit' pm\if'nl. 

llH \Ili\\ 

. \i1·d1 pan r1111i1- zawsz1· ko<"ha i Io r11i wyslal'l'zy. 

I\:\\\ \ I l:H 

I z11i1·si1· pa11i t1·n g11st hyl1· jaki( 

I IH \ 11 1.\ \ 

!\i1•d1 prn1 r1111i1· \Vi\·1·1:j 11i1· dn„1 ·zy i \\szystko li~·dzw dolirz1· . 

-1++-

f.: \ \\ \LI: Il 

Ohirl'lrji;- tn pani. al1· ni1·d1 Lelio wyj1·dzie. 

I lll \BL~. \ 

Chci:daliy111. Ż1·hy to 1111 sar11 podj:il t\' dr-\'yzjl' zr wzp:l\·du na 111110\\'\': 
odzy~kalabyr11 trzydzi1·; l'i ty~i•;l'y liwn'.I\\ dla pa11a. l..:awaln1.1·. lu1 
\\ krnll'1111111 par'1ski1" dobro si\' troszl'z1; . 

1'. \\\ .\1.1.H 

.'\i1·d1 przepadrn1 wszystkiP dol1ra ~wiata. a 011 11ied1 \\ yj1·dzi1'. :\i1·d1 
pani z 11i111 zerwit'. to liędziP 111i'~j 1.ysk. 

I Ili \BI-'\\ 

:\'irch pan si<,• zasta!lłt\\ i. 

K\\\'\IYH 

.leszl'Zt' pani się waha. tak pa11i tn1dno po~wi1;!'i( go dla nmie'. \\it"L' 
tak wyglqdn 111ilnś('.I Och! ilu j\'~zcze l'Zl'L'Z~ pm1i hrak11jt'. Żt'by s1wl
ni( rn·z1·kiwania lll'{Żczyz11y takir·go jak ja. 

11111 \lll\ \ 

Już dobrze. nadrohi1; t1· braki. nil'ch pan ,;ii; nit· 111art \\i. 

K\\\ .\LLll 

\Inii· ZH\\SZt' 1·zeg11~ h~·dzie za mało. 

I lll \Ili\.\ 

t\i1·. poddaj1,' si1;. odprawi~· Ldia. i pan podyk1 ujt· 111i sim\ a . 

K_\\r\I YH 

Powie mu pani. Żl'hy ndszedl hn cc·n·r11011ii'I 

I IH \lllf\ \ 

fok. 
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!-:\\\\li H 

\j, ._ droga 111„ja 1 lrahino. 11i1 · 11dpnl\\ i g11 pani. \\ 'y ~ lrn'!'z~ 1111. Żt· pa -
11i ,..i,,· Z,!.!:ulza. l'uni rniloŚĆ' prz1'.jdli1· kni.d; ) pdih1,·. pani prz~d1yl1111;1'. 

dla 111 11i1· ni1 · n111si i ~( dal1·j . t11 hyl11l.1y :tli~ I '' i1·l1" Iii ja p11wini1'1lf'm 
lros11·1~1~ ,.; i1; 11 pani<). ki1·d~ pnni 11 ,.;nhir· zap11111i11a. 1lla rrn1i1'. 

llH\lll\\ 

"-1wh;1111pa11a.111 rni'l\\i \\,.;z~ ~t ko. 

"\\\ \l .. rn 
"•wlrrn~ 11111i1'. 111 za 111al11. l lnihi11t1. :\i1'ch si1;· 1 -z y111~ ri'1ż11i1; dla pani 
111 l I .1·lia. k11'in·n111 pani 1110Ż1· 16 111 ju i. n11'i\\ ·ila. 

llB \Il!\\ 

C:o pa11 dw1· za11 ·111. żi-11~ 111 ptm i1·d1i;dai' 

I\\\\ \I JH 

„l wiPlliim11··. Prz1·1·i1·Żj111r11pani111 \\yszqw1,1:.1111·11jPd1·11dzi1·1l 1yl 
k11 pro~Z\'. 11 ,.; pd11i1·11i1 · ll'.j mal1j zadwianki: powir•dz. 

llH\lll\\ 

\i1·l'h zµ;11 11;. j1 ·ri li 11i1· rrw111 1t•g11 1wh11I\ pm\ it ·dzi1·( Iii rn 1w,1111nw,1 
11 idadni1· ż: 1da1: 11·µ-11 11d1· 11111iP. 

1\\\\\1.l.ll 

l\i1·rh- Io 11~h- zt; . pnprosZ\' 11 \\ ~ li;H·.1.1·11i1'. 

llH\BI.\\ 

1-.:\\\\l .Ul 

Ś111ial11. nuj drnż,..za 1111~ja. 11i1·d1 la j1·d11a l'hwila u11i1·si1·nia wy11agni
dzi 111oj1· pt7~ wiwa11i1·. Prz,· 1nni1· 11i!'z~ 111 to 11i1· l!rnzi. :\i1Th ,; i1,· to 
~111wo ,,·y111knic z 1y1·h przo·pi\·kny1·h lhl. Cz~ 111a111 p()(:ahu1ki1·1n d11-
da( i111 Of hH1,!.!·i ( 

- l ·Hi -

I lll.\lll'\.\ 

·kh' rn! pniszr da( ,.;pok1lj. \\'szy~tkiego panu za maln' 'Jirn ·l!o 11i1 · 
b\·dr,: sktipić. gdy !'zas na to pr.1.~jdz i 1'. 

I\.\\\ \I.I-. B 

Pani si\· tak rozczuliła. k11rzys1ajn1~ z dl\\ili . Tli tylko j1·dn11 słmrn. 
CIHT pani. Żebym jej pom1\d ' Pros.1.1; po\\ tcirz~ ·( za mrnr im i1, lhia1n 
pa11a. "awal1·rzl' . 

I lll\lll.'i\ 

l 'widhia111 pana. "awall·rzr·. 011 rohi Zl' 11111ą. c11 dlł't' . 

"\\\ .\11 I{ 

(110 stm11i1 •) Slahi11lka jl'd11ak jl':;I ta 1111~ja pit>(. (p:/n.i110) .\eh~ jakąż rni 
to sprnwia przy,je1111111ś( .. uk11dwna ! .k~;,cz1· raz . 

llH\lll'\\ 

:\ied1 b\·dzic. ak 11iczl'_!W wi~·1 · Pj 11ir·d1 pa11 j11ż 11i1· i::ida. 

I\: \\\ .\I J: Il 

E. pani ~ i t; obawia. Ż1· zażądam r·.1.1·goi' 

llll \lłl\' \ 

.\('Z\ ja\\ iem :I Pan 11i1 · ma zan1i:u11 kor'wzy(. pr11SZ\' 1nil1·zl'Ć. 

I\\ \\'\LE Il 

.ksll·rn posłuszny. z,. 1111111 łatw11 d1~j ~t do lad11. ho ,;z;1rn1j1; pani11i11i1· 
byłbym w si anie pos1111;-)( si\' za da leku. 

llll\131.~ \ 

\\~vch11dz~· za pa11a. ('Z~ Io \\'\ stan·z'' ' 

K\\r\l.J:H 

Dla 11111it• t11 aż za wi1+. jl'śli wan jPsll·1n fł·µu w pani nczad1. 

- 1·+7-



1111\llli\\ 

.kst1·111 µ·11t11\\'a prz,„i<!l' parni d11zµ:o11rn1 wil'rnoŚĆ' i z ll'l.: ki111 s1·n·1·111 
:-.I IW'\' 11• I rzydzi1·ś{'i l vsi1"1·y liwrów. 

J.: \\\ \I.I·: H 

.\i1·. pani id1 nir· ,;tral'i. j1·Ż1·li zrobi pani Io. 1·11 p11\\il'111. I Plio przyj
dzi1· i h1~dzi1· z p1·m1oś1·ią 11al1·µ:al. i:1·hy pani w~· lirala j1·µ:11 al bu 11111i1·. 
Pn1s11; 11111 lwi \\aha11ia powi1·dzieć. Ż1· pani si1; zgadza wyjść zn 11i1·
µ:11. ( :hcy. liy go pani poznala do gl\·lii. i\i1·d1 pani tylko da si1,· poprn
wadzić. a 1)l'nlimy I\' ~ 11111i;. /uhacz~ pa11i. L'U to jest w czlnwiek. Idzie. 
ni t· 111<1n1 l.'Zas11. Żeby powicdzi1·ć wirn:j. 

1 llHBli\ \ 

Zrohir tak. jak pan sohi1· Życzy. 

SCENA 7 - 1.1:1.IU. I IH \Ili:\\. i-; \\r\1.1 H 

1.1·:110 

Pozwoli pani. Że pl'Zl'J'\\\' Ila d1wil1,' j1-j rozmowr z paiw111. \ie przy
d1odZ\' s ię Żalił· i j1·dno tylko slO\rn dłl'\' pani powit·dzi1 ·Ć' . \liall)\'m 
z panią. rn prawda. do porozmnwinnia. al1• ohoj1;1rn1;{. z jak<) n;ni1· 
pani traktuje. ndk11d pan. k1r'1r~ s i~· do n111i1 · nie 111nywa ... 

1-:\\\'\IYH 

I .J-:1 .10 

Skoi'tcz111y. Mojf' wymł1wki ~•i 11zasad11ione. al1· paniii draż11i<1. Ohir
culr111 ,;ohiP. Żt· h\·•I\' mikzul. \Vi\·r mil1·zt;. „hoćliy 11il' wi1·111. iii· 11111il' 
lo kosztowało . C1t.>µ:ł1i: to ni1· 1111)glhy111 pani po\\it·dzieć' Dl1:u·z1·µ:0 
pani uważa. Ż1· jeste111 okropny~ Dlai ·z1·go pani 11111i1· urrikai Co ja 
pani zrobile111 ( .kst rm zrnzpaczon~. 

- 1-+8-
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I la. ha. ha. ha. ha. 

I .El.IO 

Ś111i1·j1· ,.;j\' pan. pani1· l-.::awakr11< alt· pnn mi pr11·1wal. '' i\·1· prosz1;. ja 
p111·11•ka111 i od pt I\\ i1·111 pnn11. 

J-.:\\\ .\1 YH 

\i1· µ:11i1·wnj ;=;i1; . L1·1i11. \'liał1·~ p11\\ i<'dzit'Ć tylk11 j<'d1111 :;Im\ o. j1·d1111 si t>
" l'czko. a pad Io j11Ż l'hyhn z•· :;to. l1·kk11 lirZ<) l' . i nir· po:-.uwarny si1" do 

przodu: Io mnit• l'llZba\\ il11. 

1 IH \BI'\.\ 

:\i1·d1 pan od1ło11i1>. Ldin. i spok1~j11i1· powi1• 111i. l'Zf'f!O pan d11·1'. 

I.I·~ I. I O 

Dowi1·dzi1·( si1,- od pani. o 111 d1l'ialhy111 pl'llsi(. k1ł1n„!!11 z na~ d\\łwh 
z1Th1·1· parri lll'IY sobie zatr1y111ać. pana l'ZY 11111i1•. \l11je ,;1·n·1· nit· 11111-

Żl' Z11i1·ŚĆ tl'j 11iep1•w1111śc i. 

llH\BI~\ 

Jl'sl pa11 wzl111rzo11~ . I .Plio. alt- zriaj<!ł' przyezyrn;· par'1skiq!o wzhur11' -
11ia. "ylincza111 je. ho jPst1·111 pm111 prz~ d1ylr1a hanlzi•'.i· 11iż pan my
śli. l\:a\\all'l'Zl'. dot<)ll nllf~j1· Żar1owali;111y sohir'. al1· 1·1as z ty111 skor'1-
1·zy1~. \Iii\\ il 111i pan 11 ~'rnj1·j 111iłosci i byl11hy mi przykl'll. !!d~ b~ Lo 
było ria ~eri11. "'~ja n;ka nalt·Ży do I .l'lia i µ:11towa j1·s11·111 11dda( 1rn1 

fl· I )alr·j h1;1 lzi1· si\' pa11 11skarżalr 

11:1.10 

:\i•'. pa11i. na rn11j1i korzyść pani t 11 roz:-a rz~'!·.(ll : gdyb~ r ni j1·d11ak "111-
no b~ Io ... 

I llt\131~ \ 

:\i1· 11111si 111i pan dzit;k11\\nĆ. Lclio.j1·ste111 p<' Wlla. Ż1· pan to prz~jnlll
j1· z radościit. (11a stm11ieJ i\ie wir>. jak si\' zad111wać. 111 zabawne. 

- 1-t9 -



~ł .L Ż }1 :) 

Przyniosł1·m lis!. k11)ry wb1śni1· przysz<·dł. prnsz1; p;111i. 

llH\llłN \ 

Daj. Pi.>z\rnli) panowil'. 'l:r i!'h zo:;tawi\· na l'hwil~. Żl'l>~ go przr·czylal-' 
"Iii od mr~jf'go l1rata. 

SCENA 8 - 1.LLIO. t-;.\W\ LU\ 

U : I.IO 

Co to. u diabła. zrnll'zy ~ Ona 11111ie łapi1· rn słowa. Co 111 si\· dzi1·j1-. 
n1z11mi1·sz 1 · 11 ~ z tt·µ:o' 

ł\:\W\IYH 

.laY '.\il". \\~1łaj1 • mi się. Żl' ś ni i; i pri'1ł111j1; si\· ol1111lzi( 

I.El.IO 

NiPźłr· tr·rnz wygl;1da1n : odd.~j·· mi rvk\'. o kt1ln1 ją prrn;z~· z widkinr 
l111ki1·1n. tyle Ż1 • mnif' to\\' ogi'ik ni1· i11t1·n•s11.i1·'. Cz\' t\· mnil' czas1•111 
nir· oswk11jt·sz' 

t-;\\\\1 .1-:1\ 

.\eh. co t1·Ż pan 111(,,,j1 .k s11·n1 wol)('r pmm lr~jalnn. jak jl':;tem :·;fużą

q. ,\loż1· taki je:; t pow<'>d tPgn. 1·0 widzi1ny : kiedy rozrnawialiśmy. 
rn(l\\ ila. 'l:1· pod1 '.jrznrn. Ż1 • j1·:; l \\ Paryżu ktoś. do kDgo 111an1 ~talJOś(. 
Zbyłam to jakąś µ:ładkq odpnwi!'dzi<[. Ona nagle spoważniała. pan 
wszf'dł w tym monw1wit· i jej zad10wani1· to ('1'\\'llif' skut ek rnzdraż
ni1·11i;1. kt1)n· zaraz 1ni11i1·: ho 01111 n111i1· kodrn. 

I.El.IO 

:\i1· bardzo ''i1·1n. L'D 1na111 rnhi(. 

- 1.-)0-

"\\\\1.1:1\ 

.kś li rlal1·j li1;dzi1· ch('iała 111 ldnt panu n; kę. jedyr 11· \\ yjś('it' . jaki1· z t 1 ·
µ:o wirlzę. to fHI\\ i1 ·dzi1·( jł'j. Żt' paują poślubi. d101.'iaż już pnn j1'.j ni1· 
kod1a. :\i1·d1 pan lt'n ni1 •takt ubi1•1z1· \\ jaki1·; grz!'t'Zlll' słowa. dorzu-
1-i. ż1 · j1·ż1,li ni1· du·1._ t1l \Hl :w 111111>\\a h1;dzi1 · .il'j 1111art\\ i1·11i1'111. 

ł.1:1 .IO 

·1;, \\"YJ!lko\\O nidad1w. 1·11 mi pmp1111uj1·~z . 

i.;\\\ \I.I: H 

i\ i1·ład11l' 1 Od ki1·dy pan j1 •!i t taki ddikatnyi \\yl'ofi1j1· sit;' pan z po\\11-
du j<'diwµ:o wi\·nj dra i'1 ~twa. kt t'ur ocali dla pann 1rz~ ·dzi1•ści t\ S i \·1· ~ 
łiwn'm· ~ .. '\i1· kod1a111 jui. pani. j1·d11ak d1n; pani<) pośl11hi1'-. ni1• chl'I' 
pani. tn 11i1 ·l'h pani phll-i. pn>,;z1~ ,, n:k~· albo o pi1·niqd11·.·· I tyk. 

S ENA - lt:LIO. I IH \lll\ \. K\\\ \I .LH 

llH\BIN\ 

I .ł'lio. rnt'1j lm1t nil' przyj1·dzi1· tak szyhlw . .\i1· 11111~i111) zatt'lll .JllZ na 
ni1 ·~0 czrkal-. wi ·1· zakorwzymy spraw~„ ki1·dy pan Z1Th1T. 

K\\\\1.1 .H 

(cie/in do L1·li<1 J 

Ś111ial11: j1·,;zcz1 · jnłe11 ni1 ·takt i po '' s:1.ystkin 1. 

1.1-:1.10 

Cll\\ił1 ·1·zk1; . pani. ma111 Il\"( z panią ,;zczr·ry·~ .\i1· odnajrh1j1; w s1·rc11 

tt' ;.ro. 1·0 zwyklr· \\ 11i111 rnłnajrly\\ ;iłnn 

ł IH \BI\.\ 

.J ak to ! Prnszę nu'>\\'i( ja~ 11i•'.i· .Ili~ 111ni1· pan nil' kor · ha·~ 



l.F I.I O 

' ll·go nit· 111t'>w11,·. tak 1 . -;iłki1·111. .\lt• ta 11iqw\\T10,'.i( 11w1·0 1111>.11· s1T1T 
t.llit•1·l1t,Tila. 

I IH \lff\ \ 

('.o zat1·m 1.11aczyć 111ial l<'ll pokaz 11<·z11(. kti'iry dal 111i pa11 prz1·d 
chwilą~ C:dzie si1,· prnłziala parhka rnzpa('/1 L".\ to ::.zaki'1st wo to li\ I 
tylko teatr< Zdawało si\·· Ż1· pa11 1.a d1wilv llll ll'~t·. gdyhyn1 11i1· prz;·
\\T1)ciła w~z~ stkiego do lad11. . .lkzPkuję od pa11i ''Y.ia~ niri'1. ja już tak 
dłuŻt'.j ni1· n 1og\\ ja cit·rpi\· . . . ·· 

I .LI .IO 

Chwih·zki;:-. pa11i. pn prost11 s11dzik111. Ż1• niczyn1 11i1· ryzykuj\·· Ż1· pa
ni r11i odrm),, i. 

llH\lllN \ 

.kst pn11 znakomitym akton·111: a 11asza un11>wa. 1·0 z Ili<) zroliim\'. 
f> l'łlSZ\' pa llll ~ 

I.U .IO 

Dot r1.y111arny ki- prnsz1; pani. Będę rnial zaszczyt poślubi( pani<). 

llR\BI\\ 

C11 takiego: Pan 11111i1· po:;luhi. ale pa11 r1111i1· już nic ko('ha ' 

U '. l.10 

lh nil' 111a 11i(' do rzrczy. prn:-;z1,· pa11i: to ni1· powi11110 pa11i prz1·szka
dza(. 

llH.\BI\\ 

Dosy( , brzydzi; si\' pam·r11. i 11it· d1ty pana. 

IELIU 

. \ nasza 11mown. prn:;Z\' pa11i. za pl a ci pani to. co /. nit'.j wynika! 

-1.:-il-

I IH \Bl i\ \ 

Co slysz<; . Ll'lio. a gdzit' prz~ Z\\ oitoś(~ 

f.. \\'-\1.l :H 

' l1·n pan niP potrafi o niej ni1·zr·go pm,·il'dzie(: nit· s<idzt;. Żł'l>y \\ ogo
lt· wi1·dzial. t·o to j1·s1. \li' ni1· hy li>b~ dobrz1'. Żl'I>\ ''as poriiżnila ja
ka ,:; ni1·sz1·z\·sna 11111owa. Prosz1;. nir· 1·zuj1 ·i1· siv sk1vpowani. a11i j1·d110. 
a11i drngit'. już j1 ·st podarta. 

I .El .IO 

\d 1. kanalia ' 

1\\\\\1 .LH 

N111iefifC sirJ I la. Iw. ha. spokoj11ie. 1 xlio. zost11jP panu pa11i1·11ka 
z d\\ 1111a,.;to111a ty ,.; i;11·a111i li\H1l\\ l'l>t'ZIH'?J• dot'hod11: ł1:1. lia '. Napisa-
110 p111111 . Ż1· j1·s1 pi\·k11a. osz11ka110 pana. ho oto ona. 111oja I \\'<ll'Z jl'st 
urygi11al1·111 j1·j 1 \\ arzy. 

I IH \Ilf.\\ 

O. Chn ,.; H· Pa11i1· ' 

1-:_\W.\L EH 

\łoju prz1 ·n1ia11H razi pani ddilmu11· 1wz1wia. dmp:a ł łraliino. Zapn>
ww lziłah~ 111 panią dal1·ko. gdybym pra~nie 11irn11 pm1i mogla ·pro
sta(. Z j1·1łiwj strony. tyli· rniloś1·i ro1.t1 '\\'011io1wj . all' za Io /. drn)!it',j 
~trony. ilP p i1 ·11i vdz~· 11raim\anyd1. Opowie111 pa11i. jak zgral111i1· 
dH'ia110 z pani za kpi(. 

I IH \lll. . , 

f'l il· 11i1 · j1·~ 1 hardzit',j hol1·s111· od tq.(o. jak pani zakpiła sohii· z1 • 11111i1·. 

K \ \\ \I .I-: H 

Pro~z1; si\· uspokoić : !rał'i pani slodki1 · 11ailzi1:je: rul>ilan1 jt· pani tylko 
dla j1·j dobra . 'H•11 h<'>I niech pani trakt ujl' jak łagodrni kan,· m \\ lasrn1 
11i1 ·s 1alo~t. Porzll('i( ł ,dia kazal pani 11i1· tyli· roz~111lt· k. rn plodiość . 

- J.>:J-



a to zasługuj(' 11a mal: m11wzk1;. Co do p:111a. jaś11i1· pa11il' lslin. 111nm 
lu pa6~ki pi1'1'~l'iPr'1. Dal 111i go pall L rlolin·µ:o s1Trn. \\ ięcja ol11ł:trl\j1; 
nirn ·1i·i,di11a i \rlt·kina. ~łnl'i1·. d1ło1w~. '>prz1·dajC'i1· i podzidl'i1· si1; 
pi1·11i\·1 Izm i. 

IHI\ EU\ i \Hl .U•,l\ 

11m1 :u\ 

Puyszli rn11z~karwi. Żd>~ 1al.nrni( par'tst\\a 1.µ:nd11i1· '/ Dhi1·t11i1·11 . 

li:.\\\ \I Ili 

Zah<I\\ si1;. skoro już t11 j1·s11-.~. Po11·111 !>11hi1· 1u~jdzi1·s1: mw,;11• Io juz 
1 ·os. 

1.1111:11 n .11 r: \n i 

·1a mil11~( . k 1t~ ra 1ia111 nw1i1Ta" ~1 · n ·ad1 Żar. 

1\-11 urn!.. slodkid i dm il. to j1·st najwi1;k.1 \ dar 
I najn·nniej . .;z~ skarb. jaki nam 11id>o di do. 
Oddaj111y ,.;i1; \\ i1:·" dw;z11 !'alą 
' fi.11111. kto na na~ rztwil l'lar. 
I p1'>ki trwa ll'n 1·znr. rnoŻ1'1t1\ rut.~ l ~ ~ i t 1· 
I. glt;hi gor«1c·yd1 Sl'l'l' dozp:1>1111 :j 111ilo ' 1~ pr1ysi<)l'. 
\li' µ:d~ pry~11i1· 1·1ar i 111i11i1-- 11poj1·11i1·. 
Zdradźmy pr1,~ si1;gi t1·. z1 • sp11 k1~j11yrn s11111i1·ni1·111. 
i3o z ohic·t 11il':! tq 11i1· d11 I~ d1 si~· I.\\ ntl':u11y. 
Do k11'i r~ 1'11 / dnia 11;1 dzil'r'1 1·z11_j1·111y rnraz 111ni1:j. 
li1 111iloś 1~ sani:) zap1'\\11i;1111~. 
Z.· pt'>ki Ż\'l'i1· tnrn. nic· opt1~l'i111. jr:j. 

-1 .)i-

f'tl'f'/l ',~=.. 1 · k11pfl'f 

Dal- słowo. Żł' si1; będzie ,;tali· 
Kol'ha1~ . to dla 11as żaden klopol. 
~i1· przyr;wkarny prz1Ti1·Ż wrnł1· 

Za Filis nili· Żvl'ie szali·(. 
I .ecz każdą. ktt'>ra "padni1· w nko 
Kodrn( i ::>tale szuka( dalej. 

Panowie. !:>:llni rozun1i1Ti1·. 
Ż1· t rndno nam coś p11stanowi( 
\\ldz<)l' d1arakl1' r \\iLSZ. ho przel'it·z 
( :r·liliat c·i1,·żki j1·~ t. lo '' i1·l'i1>. 
Jak lllalll~ ,.;i1; lwz 1111;·Ża oh~t. 
Crly on nil'zh\·dn~ jc,.;t kol>il'cicr 

Panw. piosenka to ni1·111>\\ a. 

ŻP rn~ żyjemy \\ iarołrn1111il'. 
~łoi.1Tit· ~obil' ją dan>\\ nt: 
Cdy ''as 11Tlwc111y ,.;port n·towa(. 
Ś111iać si\· l1\·dzi1·n1v niq1r1.ytrn1111i1·. 
\lu~\' warn to za .~·warantm,a(. 
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Louis Michel van Loo ( I 707- 1771 ), Portret Pierre'a Car/eta de Chamb/ain 
de Marivaux, 1743, olej na płótnie 

© Pa ł ac Wersa lski I The Bridgeman Art Library 
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Jean-Hono re Fragonard (173 2- 1806), Huśtawka, 1767, olej na płótnie 

© Wallace Collection I The Bridgeman Art Library 
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Jea n Antoine Watteau ( 1684-1721 ), Obo;ętny, 1716, olej na desce 

© Luwr I The Bri dgema n Art Library 
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Jean-Honore Fragonard (1732-1806), Pamiątka, ok.1776-1778, 
olej na desce orzechowej 

© Wa llace Collection I The Bridgeman Art Library 
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Jean Antoine Watteau (1684-1721 ), Wdzięczny odpoczynek, ok. 1713, 
olej na płótnie 

© Ashm olean Museum I The Bridgeman Art Library 
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Portrety twórców przedstawienia 

Fot. Andrzej Georgiew 

Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie 

dyrektor naczelny Krzysztof Torończyk 

dyrektor artystyczny Jan Englert 

dyrektor techniczny Mirosław Łysik 

główny brygadier sceny Lech Orzechowski 

główny oświetlen iowiec Zbigniew Szul1 m 

główny akustyk M ariusz Maszewski 

kierownik zespołu rekwizytorów Zbigniew Fortuna 

kierownik zespołu pracown i dekoracj i M icha ł Roszkiewicz 

kierownik zespolu pracowni kostiumów Anita Trzaskowska 

główny speqal1sta zespołu obsługi u rządzeń scenicznych Wojciech Hulewicz 

kierownik pracowni mechaniczno -ślusarsk iej Edmund Kwiatkowski 

kierownik pracowni stolarskiej Grzegorz J ończyk 

kierownik pracowni krawieckiej damskiej Maria Kosecka 
kierownik pracowni krawieckiej męskiej Roman Żbikowski 
kierownik pracowni modelatorsko-malarskiej Marek Laudański 

kierownik zespoi u tapicerskiego Wald emar Głowala 

kierownik zespołu charakteryzatorów Leszek Galia n 

kierownik zespolu garderobianych Wanda Brożyr\ska 

zastępca dyrektora artystycznego - kierownik literacki Tomasz Kubikowski 

kierownik muzyczny Mirosław Jastrzębski 

kierownik działu literackiego Małgorzata Szum 

kierownik działu promocji Anna Pękala 

kierownik impresariatu Adriana Lewandowska 

kierownik działu organizacji pracy artystycznej Barbara Rusznica 



reda CJa progra mu Marcin Rochowski 
proiekt typograficzny Janusz Górski 

kasy 
Plac Teatralny 3 (tel 022 69 20 61 O) 
wt. sob . 11.00-1 4.30 i 15.00-1 9.00 lub do rozpoczęc ia przedstawienia 
nd . przed przedstawieniem od 16 OO 
ul. Wierzbowa 3 (tel. 022 69 20 807) na god zinę przed przedstaw ieniem 
Teatr Mały (Pasaż Wiecha, t I. 022 82 75 022) 
wt.-sob. 11 .00- 14 .30 i 15 00- 19.00 lub do rozpoczęcia przedstawienia 
nd. przed przedstawieniem od 16.00 

www.eBilet.p l 
kasy Eventim I www.eventim.pl 

rezerwacja 

pon.- pt. 9.00-18.00, tel.022 69 20 604 , 022 69 20 664 
faks 022 69 20 742 

e-ma il : bow@narodovvy. pl 

Teatr arodOV'JY 
Pl. Teatralny 3 
00-077 Warszawa 

www narodowy.pl 

cena programu . 15 zł (w tym VAT) 

eg~emp1arz bezp atnv 






