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( Jacek St Buras J 

IAZIM1IEIZ I IAIOLINA, 
CZYll CO 10'1'1 - T A1I 
NAPIAWIĘ - W llSZY GIA 

Sztub Kazimierz i Karolina powstała najprawdopodobniej na przeło
mie i931 i i932 roku, niedługo po Włoskiej nocy (premiera w marcu 
i931) i Opowieściach Lasku Wiedeńskiego (premiera w listopadzie i931) . 
za które to dokonania autor otrzymał prestiżową Nagrodę Kleista. Jeśli 
dodamy, że w pierwszej połowie 1932 roku ódon von Horvath napisał 
jeszcze sztukę Wiara, nadzieja, miłość (jej premiera, zaplanowana na 

styczeń 1933 roku w Berlinie, została zablokowana przez nazistów), to 
niewątpliwie był to najważniejszy okres w twórczości tego bardzo mło

dego jeszcze wówczas autora . Premiera Kazimierza i Karoliny odbyła 
się 1·8 listopada 1932 roku w teatrze Schauspielhaus w Lipsku, reżysero
wał Francesco von Mendelssohn. Obsadę stanowili aktorzy berlińscy, 

toteż już tydzień później sztukę można było obejrzeć w Komodienhaus 
w stolicy Niemiec (scenografię zaprojektował Caspar Neher, wiel'oletni 
współpracownik Bertolta Brechta). Inscenizacja spotkała się z umiar
kowanym aplauzem, krytycy wytykali luźną, epizodyczną konstrukcję 
dramatu (złożonego ze 117 scenek!) i wulgarny chwilami języ~. W Wied
niu wystawiono Kazimierza i Karolinę dopiero 4 lutego 1935 roku (a więc 

1 



już po emigracji autora do Austr ii), ale sztuka cieszyła się tam znacz
nie większym powodzeniem . Ódi:in von Horvath nie doczekał się jej 
ks·i ążkowego wydania, ukazała się ona drukiem dopiero w i961 roku . 

Podobnie jak powstałe w tym okresie inne wymienione wyżej 
sztuki Horvatha Kazimierz i Karolina to tzw. „Volksstiick", dosłownie: 

„sztuka ludowa" albo raczej „plebejska", choć i ten przymiotnik nie od
daje w pełni istoty rzeczy. „Volksstiick" wykształcił się w ciągu XVIII 
wieku z improwizowanego teatru jarmarcznego jako specyficzna for
ma teatru wiedeńskich przedmieść, mająca za podstawę utrwal'ony pi·
semnie , stały tekst (z początkiem XIX wieku podobne formy rozwinęły 
się także w Monachium, Hamburgu i Berlinie) . Były to sztuki przezna
czone (w odróżnieniu od teatru dworskiego) dla szerokiej publiczności· , 

posługujące się na ogół dialektem, z nieskomplikowaną, obfitującą 
w zabawne momenty akcją osadzoną najczęściej w realiach lokalnej 
drobnomieszczańskiej codzienności, z towarzyszeniem muzyki , śpie
wu i tańca, a także rozmaitych specjalnych efektów (atrakcji!) scenicz
nych. Te „dramatyczne obrazki z życia niższych sfer" służyły przede 
wszystkim rozrywce, ale zawierały też proste umoralniające przesłania 
oraz niekiedy, ściśle reglamentowane przez cenzurę, elementy krytyki 
społecznej . Ten typ teatru utożsamiany jest głównie z dokonaniami 
Ferdinanda Raimunda i Johanna Nepomuka Nestroya , wybitnych i do 
dziś niezmiernie popu'larnych w Austrii (w Polsce niestety prawie nie
znanych) dramatopisarzy wiedeńsk ich , których „Volksstiicke" pod ko
niec I połowy XIX wieku stanowiły apogeum rozwoju tego typu teatru -
i zarazem jego kres. 

W tej tradycyjnej postaci bowiem „Volksstiick" stał się z biegiem 
czasu - wobec zachodzących przemian politycznych i społecznych -
formą archaiczną, niemającą wiele wspólnego z rzeczywistością i słu
żącą raczej idealizacji (świadomej 'lub nieświadomej) tzw. człowieka 
z ludu i właściwych mu prostych, rzekomo „naturalnych" (niezafałszo
wanych) sposobów myślenia i zachowania . To mitologizowanie „szla
chetnej pierwotności " jakoby, uosabianej przez „lud", współg rało nie
wątpliwie z nasilającym i się , zwłaszcza po I wojnie światowej , prądami 

nacjonalistycznymi , hołdującymi ideologii spod znaku „krwi i ziemi" 
(Blut und Boden). 

„Volksstiick" w postaci, w jakiej tą formą posługuje się ódon von 
Horvath , mimo zewnętrznych podobieństw stanowi inny rodzaj teatru . 
Bierze się to przede wszystkim z dokonanej przez pisarza redefin icji 



pojęcia „ludu". W wywiadzie udzielonym 6 kwietnia i932 roku Radiu Ba
warskiemu po otrzymaniu Nagrody Kleista ód on von Horvath stwier
dza, że j1ego celem jest przedstawianie „dzisiejszych ludzi wywodzących 
się z ludu" (a nie postaci tradycyjnie postrzeganych jako „ludowe"). 

„Jest jednak tak, że Niemcy, podobnie jak wszystkie pozostałe pań
stwa europejskie, składają się w dziewięćdziesięciu procentach z [ ... ] 
drobnomieszczan. Jeśli zatem chcę pokazać lud, to nie mogę oczy
wiście pokazywać jedynie owych dziesięciu procent, tylko jako wierny 
kronikarz mojej epoki całą tę wielką masę. To muszą być całe Niem
cy! " Co do sposobu pokazywania przez siebie „ludu" Horvath, któ
ry w odróżnieniu od Brechta nie był teoretykiem teatru, pytany o to 
przez krytyków, udzielał sprzecznych odpowiedzi. We wspomnianym 
wywiadzie stwierdził : „Zarzuca mi się, że jestem zbyt ordynarny, zbyt 
obrzydliwy, zbyt niesamowity, zbyt cyniczny i przypisuje mi się tym 
podobne krzepkie, solidne cechy - a nie dostrzega się, że moim celem 
nie jest nic innego, jak przedstawiać świat takim , jaki on niestety jest". 
Pisarz konsekwentnie odżegnywał się od chęci parodystycznego, cza
sem nawet od zamiaru satyrycznego przedstawiania rzeczywistości . 

Wobec rozbieżnych i, jego zdaniem , opacznych opinii o uprawianym 
przez siebie teatrze opublikował po premierze Kazimierza i Karoliny 
tekst zatytułowany Instrukcja obsługi (Gebrauchsanweisung), w którym 
stwierdził, że jego celem jest „synteza ironii i, realizmu" oraz „dema
skowanie świadomości ". „Podstawowym motywem dramatycznym 
wszystkich moich sztuk'', napisał, „jest wieczna walka świadomości 
z podświadomością" . 

Nlarzędrziem, i to bardzo skutecznym i finezyjnym, „demaskowa
nia świadomości" (czyli docierania do rzeczywistych , ale nie uzewnętrz
nianyd1 intencji i uczuć postaci) jest w sztukach Horvatha język, któ
rym posługują się jego bohaterowie. językiem tym nie jest dialekt, jak 
w dawnych „sztukach plebejskich'', ponieważ zdaniem pisarza dialekt 
w czystej postaci został jako środek porozumiewania się przedstawia
nego przezeń „ludu" wyparty przez „żargon wykształconych" (Bildungs
jargon) , czyli, jakbyśmy dziś powiedzieli, „ nowomowę". We wspomnia
nej Instrukcji obsługi jej autor napisał : „Po to, żeby realistycznie przedsta
wić dzisiejszego człowieka, muszę kazać mu posługiwać się żargonem 
wykształconych" . 

język , którym rozmawiają ze sobą postaci w Kazimierzu i Karolinie, 
jest mieszaniną resztek autentycznego dialektu i językowych emanacji 
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kultury, której przyswojenie stanowi w mniemaniu bohaterów waru
nek awansu społecznego. Ich wypowiedzi przetykane są więc słowami, 
brzmiącymi „kulturalnie" i „inteligencka" (choć zarazem sztucznie 
w ustach tych, którzy się nimi posługują , czasem bez rozumienia ich 
rzeczywistego sensu) , frazesami zaczerpniętymi z popularnych po
wieśc i , utartymi zwrotami z kalendarzy ściennych, poradników i pism 
urzędowych , strzępami haseł reklamowych i sformułowaniami wyczy
tanymi w prasie brukowej (czyli mniej więcej tak , jak to się dzieje także 
dziś). Z tym nienatura lnym , prostacko-wyszukanym sposobem mówie
nia ostro kontrastują wypowiedzi ordynarne , wyzwiska i przekleństwa, 
którym i prawie wszystkie postaci prędzej czy później odreagowują na
pięcie, w jakie wpędza je pozostawanie w gorsecie „żargonu wykształ
conych", i które ujawniają ich drugie oblicze. 

Zauważmy, że zjawisko „ żargonu wykształconych " czy „nowomo
wy" jest nieobce także naszym czasom i, że również dziś towarzyszy 
mu silne poczucie, iż rzeczywistość, z którą mamy do czynienia , nie 
jest tym, czym się wydaje, że ma ona co najmniej dwa oblicza. Wyra
zem tego poczucia jest bezustannie, tak w mediach, jak w rozmowach 
prywatnych, powtarzany zwrot „tak naprawdę", którym posługujące się 
nim osoby najwyraźniej sygnalizują , że wprawdzie coś wygląda (dzieje 
się) tak a tak, ale „tak naprawdę „ . " 

Również w sztuce Horvatha rozziew między tym, co postaci mówią, 
a tym, co „tak naprawdę" najpewniej myślą lub czują, widoczny jest na 
każdym kroku . Kiedy Karolina , zaprzeczając tezie Schurzingera, wedle 
której kobieta „automatycznie" opuszcza partnera, gdy ten straci pracę, 
stwierdza: „O nie! Jak mężczyzna ma kłopoty , to wartościowa kobieta 
jeszcze bardziej in tensywniej z nim trzyma" i dodaje: „- mogę sobie 
wyobrazić" , to jest oczywiste, że ta sentencja nie ma nic wspólnego 
z jej własną postawą . W jednej z późniejszych scen Karolina powie 
sama: „ja przecież nic nie myślę , ja tylko mówię''. A kiedy Kazimierz, 
przyglądając się narzeczonej pędzącej w dół w wagon iku kolejk i gór
skiej, wzdycha teatralnie: „J edź sobie, jedź , panno Karolino! Żeby tylko 
nic ci się nie s tało. Żebyś sobie tylko nie złamała karku. Tego ci teraz 
życzy twój Kazimierz", to można przypuszczać , że „tak naprawdę" ży

czy on jej dokładnie czegoś przeciwnego. 

Intencj ę „demaskowania świadomo ści ", ujawniania tkwiących 
w ludziach podświadomie myśli i uczuć , zgoła odmiennych od wypo

wiadanych przez nich czy deklarowanych, symbolizuje już kontrast 

1 

między wymową tej sztuki a poprzedzającym ją mottem, zaczerp
niętym (w nieco zmodyfikowanej postaci) z li stu apostoła Pawła do 
Koryntian: „A miłość nigdy się nie kończy". Sztuka Horvatha bowiem 
pokazuje właśnie, jak szybko miłość ustaje, jak „tak naprawdę" nie ma 
w ogóle kiedy się rozwinąć, wciąż zabijana przez wyrachowanie i ego
izm w niesprzyjających okolicz nościach życia. Ten stan rzeczy w pew
nym momencie podsumowuje Kazimierz mówiąc: „(ona) nigdy się nie 
kończy, no chyba że cię wywalą na bruk''. 

Z języka wkładanego w usta postaci swojej sztuki Horvath uczy
nił podstawowe narzędzie diagnozy kondycji społeczeństwa niemiec
kiego na początku lat trzydziestych , która to diagnoza jest głównym te
matem Kazimierza i Karoliny - nie jest nim bowiem przecież w żadnym 
razie banalna intryga , rozgrywająca się w pospolitym miejscu wśród 
przeciętnych ludzi. Z reguły zresztą „Vo!ksstUck " w wydaniu Horvatha 
ma - w porównan iu z tradycyjnym modelem „sztuki plebejskiej" - bar
dziej epicki charakter, brak w nim na ogół dramatycznej akcji, zmierza
jącej do jakiegoś spektakularnego finału. 

Z powyższych względów koncentrowanie się na przebiegu akcji 
tej sztuki (i podobnych sztuk ódona von Horvatha) mija się z celem . 
Warto natomiast przysłuchiwać się uważnie toczącym się w niej dia
logom, w nich bowiem, w wypowiadanych słowach i zdan iach , ich 
wzajemnych relacjach, zderzeniach , podtekstach , dwuznacznościach, 
ukrytych odniesieniach, w tej pozornie zwyczajnej gadaninie, w rze
czywistości zaś precyzyjnie skonstruowanym modelu komunikacji 
międzyludzkiej, przenoszącym znacznie więcej treści , niż mogłoby się 

wydawać na pierwszy rzut oka , zawarta jest istotna wiedza autora o na
turze współczesnego mu społeczeństwa. 

Oczywiście niebagatelną rolę odgrywają w Kazimierzu i Karolinie 
także wybór miejsca akcji czy pojawiające się w przebiegu zdarzeń re
kwizyty. Teren „wesołego miasteczka" w Monachium, gdzie do dziś 
odbywa się rokrocznie w październiku słynne na cały świat „ święto 

piwa" (tzw. Oktoberfest), to naturalne miejsce spotkań wszystkich 
warstw ludności, zarówno przełożonych, jak i ich podwładnych, zarów
no przedstawicieli instytucji państwowych, jak i osobników ze społe
cznego marginesu , jest to więc swego rodzaju „teatrum mundi" w mi
niaturze. Funkcja tego obszaru beztroskiej, niewyszukanej, niekiedy 
wyuzdanej rozrywki w niemal upiorny sposób kontrastuje z atmosferą 

pokryzysowej n i epewności, nacechowaną lękiem przed bezrobociem, 
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egzystenc;alnie uwarunkowaną brutalną walką wszystkich przeciwko 
wszystkim, rozpadem więzi społecznych, niemożnością zaspokojenia 
potrzeby zawodowej i życiowej stabilizacji. Przelatujący raz po raz nad 
głowami usiłujących się mimo wszystko bawić ludzi sterowiec „Graf 
Zeppelin" to z kolei symbol nowoczesności, optymizmu, znak odra
dzającej się po światowym 'kryzysie gospodarki, wyraz nadziei na 
lepszą przyszłość, która jednak - to pewne - nie stanie się udziałem 
wszystkich ... 

Nic w tej znakomicie skonstruowanej sztuce nie jest przypadko
we, każdy najdrobniejszy nawet szczegół ma w niej swoje znaczenie 
i funkcję. Niezmiernie ważną, bynajmniej nie dekoracyjną rolę odgrywa 
w niej muzyka, w jak najbardziej naturalny, można by powiedzieć, nie
winny sposób obecna w miejscu, w którym rzecz się dzieje. A przecież 
jest ona - muzyka - jakże ironicznym, bywa że zabawnym, czasem zło
śliwym, ale raz po raz także przerażliwym komentarzem do rozgrywa
jących się wydarzeń i toczących się rozmów poprzez kontrast , jaki jej 
naiwne, beztroskie, to znów buńczuczrne teksty i słodkie albo skoczne 
i dziarskie melodie tworzą z bezlitosną rzeczywistością ekonomiczną 
i ohydą stosunków międzyludzkich. 

Raz po raz milkną toczące się rozmowy i także muzyka urywa się 
gwałtownie, niekiedy w połowie taktu. Wesoły korowód postaci i dżwię
ków jakby nieruchomieje i zapada cisza. „Ciszą śmiertelną przy winku" 
nazwał Peter Handke w jednym ze swoich esejów (por. „Dialog" 1982 

nr 8) atmosferę wypełniającą sztuki Odona von Horvatha, szczegól
nie takie jak Opowieści Lasku Wiedeńskiego czy Kazimierz i Karolina. Te 
momenty nagłej ciszy burzą iluzję, jakoby oglądany na scenie świat był 
w zgodzie i harmonii z wypełniającymi go ludżmi, a oni z nim i ze sobą 
nawzajem. To sekundy wyzwalające krytyczną reAeksję widza. 

Kazimierz i Karolina to wnikliwy portret społeczeństwa niemiec
kiego w momencie szczególnym, w trudnym okresie walki ze skutkami 
światowego kryzysu, m.in. z przeszło pięciomilionowym bezrobociem, 
w chwili agonii Republiki Weimarskiej i jej wątłej demokracji, w warun
kach umacniania się partii nazistowskiej i narastającego nacjonalizmu, 
w przededniu objęcia urzędu kanclerskiego przez Adolfa Hitlera, poża
ru Reichstagu i nastania nazistowskiej dyktatury. 

Horvath wielokrotnie zastrzegał, że pisząc nie występuje przeciw
ko nikomu, że jedynie przedstawia rzeczywistość, niemniej jego ocena 
społeczeństwa niemieckiego początku lat trzydziestych wypada jedno-
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znacznie negatywnie. Żadna z postaci sztuki nie zasługuje na miano 

pozytywnego bohatera , choć żadnej, nawet tych najbardziej odrażają

cych jak Rauch czy Speer, autor nie pozbawił ludzkich odruchów. Do

minują jednak brutalność we wzajemnym obcowaniu, uleganie niskim 

instynktom, żądza uciech, rozwiązłość , egoizm, wyrachowanie, korup
cja moralna , tchórzostwo - i głupota (w oczach pisarza cecha zasługu

jąca na szczególne potępienie). 

Trudno powiedzieć, dlaczego tak świetnie napisana i ważna, wciąż 

aktualna sztuka nie zadomowiła się dotąd na polskich scenach. W sier

pniu i976 roku Janusz Warmiński wyreżyserował w warszawskim Teatrze 

Ateneum spektakl zatytułowany A miłość nigdy się nie kończy .. . , oparty 
na fragmentach sztuk Horvatha Włoska noc i właśnie Kazimierz i Karo
lina (przekład Maryli Masłowskiej) , ale - o ile mi wiadomo - insceniza

cja ta nie odniosła większego sukcesu. Był to akurat w Polsce początek 

innego kryzysu i początek końca innej; dyktatury, może płynące ze sce

ny przesłanie nie w smak było ówcześnie rządzącym , możliwe , że nie 

spodobało się także rządzonym . Bo Horvath nie prawi komplementów 
ani jednym, ani drugim. Proponuje natomiast widzowi , także dzisiej

szemu, aby przez pryzmat postaci tej sztuki spojrzał w twarz samemu 

sobie, aby zajrzał sobie w duszę i przekonał się, co „tak naprawdę" mu 
w niej gra . To rzadko jest przyjemne, ale bywa uzdrawiające. 



( Jarosław Komorowski ) 

.. .. , 
DION V01N1 HDIVATI. 

CZYLI POWOLNE CIEMNIENIE 
EUROPY 

Los Angeles, lata czterdzieste XX stulecia. Trwa druga wojna światowa. 
Na amerykańskim wygnaniu ódon von Horvath obraca się w doboro
wym, choć niedobranym towarzystwie: Heinrich i Thomas Mannowie, 
Lion Feuchtwanger, Bertolt Brecht. Tak zapamiętało go wielu widzów 
błyskotliwej sztuki Christophera Hamptona Opowieści Hollywoodu, 
u nas głośnej za sprawą telewizyjnej inscenizacji Kazimierza Kutza, z kre
acją Janusza Gajosa. Se non e vero, e ben trovato. W rzeczywistości Hor
vath nie dożył wybuchu wojny, nie zobaczył więc, jak sprawdzają się 
najgorsze z jego przeczuć. Gdy zginął tragicznie 1 czerwca 1938 roku, 
miał niespełna trzydzieści osiem lat. Jego biografia, nawet bez dopisa
nego „życia po życiu", mogłaby bez wątpienia posłużyć jako materiał 
na dobry, choć niekoniecznie hollywoodzki scenariusz. 

Edmund (po węgiersku ódon) Josef von Horvath urodził się 9 gru
dnia 1901 roku, zatem w pierwszym roku nowego stulecia, w mieście 
portowym, które Włosi nazywali Fiume (to była nazwa oficjalna), Chor
waci - Rijeka, a Niemcy (raczej w ,przeszłości) - St. Veit am Flaum. Gdy
by szukać symbolu różnorodności i barwności Europy przed wybuchem 
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pierwszej Wielkiej Wojny, to Fiume / Rijeka nadawałaby się idealnie -
podobnie jak rodzina von Horvatha. Należący do Austro-Węgier ważny 
port nad Adriatykiem, wielonarodowy jak cała monarchia Franciszka 
Józefa, miał szczególny status wolnego miasta w obrębie Krajów Koro
ny Świętego Stefana. Formalnie był więc równy ogromnemu Królestwu 
Węgier oraz Królestwu Chorwacji i Slawonii, w którego terytorium tkwił 

jak migdał w cieście. 
Ojciec Odona, również Edmund Josef, pochodził ze S'Z]achty wę

gierskiej, zamieszkałej na terytorium Sl'awonii, czyli w otoczeniu chor
wackim, i był austro-węgierskim dyplomatą, a przez pewien czas gu
bernatorem Fiume, mianowanym przez władze w Budapeszcie. Matka, 
Maria Hermine Prehnal, córka lekarza wojskowego ck armii, wśród 
przodków miała Węgrów, Austriaków i1 Niemców z Hannoveru. J1 ęzy

kiem domowym był przede wszystkim niemiecki, węgierski bywał 

w użyciu, a Odon zaczął się go uczyć, maj1ąc siedem lat. „Jestem typową 
staroaustriacką mieszanką, węgiersko-chorwacko-czesko-niemiecką, 

tylko z Żydami nie miałem niestety do czynien i1a" - stwierdził w auto
biografii z końca lat dwudziestych. 

Z powodu ojcowskich zatrudnień w 1902 roku rodzina przepro
wadziła się do Belgradu (czyli do Serbii), a w 1908 do Budapesztu. Po 
latach Horvath napisze z humorem: „Kiedy miałem metr dwadzieścia 
wzrostu, pojechałem do Budapesztu i żyłem tam do metra dwadzie
ścia jeden". Faktycznie jednak nieco dłużej, bo ojciec wprawdzie już 
w 1909 roku został przeniesiony do Monachium, ale ódon pozostał 
na Węgrzech, w szkole z internatem, a do rodziców w stolicy Bawa
rii dołączył w 1913 roku. Zaczął chodzić do niemieckiego gimnazjum, 
gdy wybuchł światowy konflikt. Fakt ten uznał później dla siebie za 
przełomowy, bo gwałtownie kładący kres dzieciństwu: „Moje życie za
częło się wraz z wypowiedzeniem wojny". W istocie dla nastolatka woj
na oznaczała przede wszystkim kolejne przeprowadzki': najpierw do 
Pressburga (dziś Bratysława), gdz.ie uczył się w gimnazjum węgierskim, 
rozwijając literackie i historyczne zainteresowania, a potem do Buda
pesztu. Tu zastał go ~oniec Wielkiej Wojny, upadek znanego świata. 
Na krótko pojechał do Wiednia, do wuja, by zrobić austriacką maturę. 
Jesienią 1919 roku wrócił do Monachium, gdzie w międzyczasie dotar
li rodzice. Jego ojczyzna, Austro-Węgry, przestała istnieć. „ Nie mam 
ojczyzny - pisał potem - i oczywiście nie cierpię z tego powodu, lecz 
cieszę się ze straty, bo uwalnia mnie ona od niepotrzebnego sentymen-
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talizmu. [„.) Mam jednak wspomnienia z dzieciństwa i kocham je, jak 
każdy. Te dobre i te złe''. 

Rok 1919 w Monachium to dla Horvatha nie tylko początek studiów 
uniwersyteckich, ale także pracy pisarskiej. Pierwsze projekty i próby 
dramatyczne nie przyniosły satysfakcji. „Sztuka z historii Węgier" o anty
wojennym przesłaniu, zatytułowana Dosa (to imię przywódcy chłop
skiej rebelii w Siedmiogrodzie) została zarzucona. Dramat współczesny 
Mord in der Mohrengasse (Morderstwo przy Mohrengasse), ukończony 
w 1923 roku, pozostał w rękopisie do roku 1970. Po raz pierwszy poja
wia się w nim charakterystyczna Horvathowska sceneria - drobno
mieszczański dom jako siedziba „ludzkiej menażerii" oraz pełna życia 
(i śmierci) ulica, tytułowa bohaterka utworu. W 1921 roku na zamówie
nie kompozytora Siegfrieda Kallenberga Horvath napisał scenariusz 
pantomimy Das Buch der Tiinze (Księga tańca). Utwór został wykonany 
w 1922 roku w formie koncertowej, tekst ukazał się drukiem. Sceniczna 
prapremiera w teatrze w Osnabruck w 1926 roku spotkała się jednak 
z tak miażdżącą krytyką, że Horvath wykupił i zniszczył wszystkie do
stępne egzemplarze. Spalił także wiele rękopisów powstałych w Mur
nau, gdzie mieszkał z rodzicami w latach 1923-1924. 

Pod koniec 1924 roku, po rodzinnej wyprawie do Paryża, ódon 
prz.eniósł się do Berlina. Mimo politycznych, społecznych i gospodar
czych konsekwencji wojny, stolica Niemiec była wielką, europejską 

metropolią, tętniącą życiem, również kulturalnym. Fascynować mogła 
choćby różnorodność propozycji teatralnych - od wielkich insceniza
cji Maxa Reinhardta, poprzez kameralną scenę Leopol!da Jessnera, po 
teatr polityczny Erwina Piscatora. Berlin był centrum nowego, choć nie
lkoniecznie młodego dramatu. Publiczność oglądała prapremiery sztuk 
Gerharta Hauptmanna (rocznik 1862) i Bertolta Brechta (1898), Geor
ga Kaisera (1878) i Ernsta Tollera (1893), Carla Sternheima (1878) i Carla 
Zuckmayera (1896). 

Horvath nie związał się z żadnym ruchem politycznym, ale wy
raźnie sympatyzował z lewicą. „Moja pierwsza sztuka nazywa się Die 
Bergbahn (Kolejka górska). Sztuka opowiada o walce kapitału z żywio
łem robotniczym, ze szczególnym uwzględnieniem udziału tak zwanej 
inteligencji w procesie produkcji". Tak scharakteryzowany utwór m i ał 

w grudniu 1927 roku zupełnie nieudaną prapremierę w Hamburgu, na
tomiast dwa lata później, po gruntownych przeróbkach, został dobrze 
przyjęty w Berlinie. Horvath był też bacznym obserwatorem rosnącego 
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w siłę ruchu narodowosocjalistycznego, diagnozując jego militarysty
czne i drobnomieszczańskie korzenie - po raz pierwszy w dramacie 
Stadek der schwarze Reichswehrmann (Stadek, żołnierz Czarnej Reich
swehry). Tytułowy bohater, członek ochotniczej formacji wojskowej, 
zabójca swej kochanki Anny, miał być w zamyśle autora postacią „po
między Woyzeckiem a Szwejkiem". Sztuka, w wersji znacznie okrojonej, 
wystawiona została w 1929 roku w berlińskim Lessing-Theater. Krytycy 
przyjęli ją chłodno, a konserwatywny dziennik „Berliner Abendblatt" 
ironicznie anonsował: „ były hrabia ódon von Horvath , dziś ozdoba 
niemieckiego obozu komunistycznego''. 

Dramatopisarzem głośnym i uznanym (a przez przeciwników znie
nawidzonym) stał się Horvath w ciągu kilku miesięcy 1931 roku. 20 marca 
w Theater am Schiffbauerdamm wielki sukces odniosła Włoska noc (lta
lienische Nacht), jednoznacznie antynazistowska, skomentowana przez 

„Volkischer Beobachter" groźnie brzmiącą zapowiedzią: „jeszcze się 
ódon zdziwi". Jesienią autor otrzymał za nią prestiżową Nagrodę Klei
sta. 2 listopada 1931 roku w Deutsch es Theater odbyła się prapremiera 
Opowieści Lasku Wiedeńskiego (Geschichten aus dem Wiener Wald), jego 
najbardziej znanego i do dziś najczęściej wystawianego utworu. Motto 
sztuki brzmi : „Nic tak nie daje poczucia nieskończoności jak głupota''. 
W drobnomieszczańskim cichym zakątku Wiednia owa głupota jest 
wszechobecna , prowadząc do tragedii , za fasadą cichej uliczki kryje 
się przemoc, w kościel'e próżno szukać Boga, a w tle czai się nazizm . 
Dawna stolica ck monarchii jawi się tu jako miejsce wyjątkowo ponu
re, co podkreśla jeszcze zjadli.wie ironiczny tytuł, zapożyczony z walca 
Johanna Straussa. 

Dopełnieniem sukcesu stała się rok później (18 listopada 1932) 

prapremiera Kazimierza i Karoliny (Kasimir und Karoline) w Lipsku. „Jest 
to ballada - pisał Horvath - o bezrobotnym szoferze Kazimierzu i jego 
narzeczonej z ambicjami, ballada cichego smutku, złagodzonego hu
morem powszedniego przeświadczenia, że umrzeć musimy wszyscy''. 
Zaplanowana na rok następny berlińska prapremiera sztuki Wiara na
dzieja miłość (Glaube Liebe Hoffnung), nazwanej przez autora „małym 
tańcem śmierci", już się nie odbyła. W styczniu i933 roku Adolf Hitler 
został kanclerzem, naziści przejęli władzę . Gdy SA-manni przeprowa
dzili rewizję w domu rodziców w Murnau , ódon wyjechał do Wiednia, 
a potem do Budapesztu, by uzyskać aktualne węgierskie obywatelstwo 
i paszport. W grudniu nieoczekiwanie ożenił się z wiedeńską śpiewaczką 
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Marią Elsner (rozwiedli się po niespełna roku), a na początku 1934 

roku jako Węgier wrócił do Berlina. Po to by, jak chcą jedni, „studiować 
narodowy socjalizm" (który przecież znał na wylot), bądż też pragnąc 
odnaleźć choćby cień atmosfery tak blis~iego mu miasta. Berlin jednak 
nieodwołalnie z barwnego stał się brunatny i Horvath po kilku miesią
cach porzucił go raz na zawsze . 

Pisarz po raz drugi w życiu utracił swe miejsce na ziemi. W Wied
niu zaś sprawy nie szły najlepiej. Zapowiedziana realizacja ukończonej 
właśnie Nieznajomej z Sekwany (Unbekannte aus der Seine) nie doszła 
do skutku, a komedia Mit den Kopf durch die Wand (Głową o ścianę) 
w 1935 roku, mówiąc potocznie, padła na premierze. Natomiast „farsa 
w jednym akcie" Hin und her (Tu i tam) , rozgrywająca się pomiędzy nie
bem a piekłem, w grudniu 1934 roku odniosła sukces w Zurychu. Zado
wolony z siebie Diabeł, budzący u publiczności1 jednoznaczne skojarzenia, 
zachwala w niej uroki piekielnego bytowania: „Piece rozżarzone do biało
ści, buty hiszpańskie podwójnie podkute [.„] - wszystko w porządku! ". 

W 1936 roku Horvath przeprowadził się do Henndorfu koło Salz
burga, gdzie intensywnie pracował. W krótkim czasie powstały drama
ty: Rozwód Figara (Figaro li.isst sich scheiden) , Dorf ohne Mi.inner (Bez
ludna wieś), Don Juan wraca z wojny (Don Juan kommt aus dem Krieg), 
Sąd ostateczny (Der jungste Tag). Dwa pierwsze zostały w 1937 roku 
wystawione w Pradze. Sąd ostateczny, ostatnia sztuka Horvatha , pra
premierę miał 11 grudnia tego roku w niemieckim teatrze w Morawskiej 
Ostrawie. Utwór, zwany „tragedią kolejową", przełamuje mały realizm 
rzeczywistej katastrofy przejściem ku wyrazistej, wręcz barokowej me
taforze - nieuchronna i niezawiniona katastrofa wpisana jest w istotę 

ludzkiej egzystencji. 
Pod koniec lat trzydziestych dramatopisarz stał się również po

czytnym prozaikiem . Już w latach dwudziestych Horvath publikował 
w czasopismach cenione przez czytelników opowiadania. Późniejsze 
próby powieściowe przeszły bez echa i dopieroJugend ohne Gott (Mło
dość bez Boga) z 1937 roku , dobitnie wskazuiąca korzenie ( „ kłamstwo 
i głupota") oraz mechanizmy hitlerowskiego reżimu, zyskała rozgłos -
z jednej strony szybko przetłumaczona na kilka języków, z drugiej -
wpisana w 111 Rzeszy na listę książek „szkodliwych i niepożądanych". 
Jej ideową kontynuacją była powieść Ein Kind unserer Zeit (Dziecko swo
jego czasu). Trzecia, zaczęta w 1938 roku i nieukończona, miała nosić 

tytuł Adieu Europa„. 



Po przyłączeniu Austrii do Rzeszy w marcu i938 roku Horvath, 
raz jeszcze uchodząc przed cieniem nazizmu, wyjechał do Budapesztu, 
odwiedził rodzinne miasto Fiume (od 1924 roku należące do Włoch), 
potem przez Triest i Wenecję dotarł do Zurychu, a 28 maja znalazł się 
w Paryżu. Dzień l czerwca i938 roku był ciepły i słoneczny. Pod wie
czór pisarz spotkał się z niemieckim reżyserem i producentem filmo
wym Robertem Siodmakiem, też wygnańcem z ojczyzny, który chciał 
sfilmować jugend ohne Gott. Rozmowy miały być kontynuowane jesz
cze tego dnia, na spotkaniu towarzyskim, bo nazajutrz ódon wybierał 
się do Zurychu. Żona Siodmaka chciała go odwieźć do hotelu, ale od
mówił, bał się jeździć samochodem. Szedł przez Champs-Elysees, gdy 
rozpętała się gwałtowna burza, najdosłowniej z jasnego nieba. Przy 
Avenue Marigny piorun uderzył w stary kasztan, odłamany konar ude
rzył przechodnia w tył głowy. Lekarz z pobliskiego szpitala mógł już 
tylko stwierdzić zgon. W kieszeni płaszcza znaleziono l<ilka fotografii 
kobiecych aktów i zapisany na pudełku papierosów krótki wiersz - ma
rzenie o ,przyszłych, „błękitnych" dnia.eh, gdy ludzie będą wiedzieli, „co 
fałszem jest, a co prawdą''. 

Dwa dni później w „Pariser Tageszeitung" nekrolog zamieścił 
Joseph Roth, galicyjski Żyd z Brodów, wiedeński pisarz i uchodźca 
z Berlina: „Ódon von Horvath, jeden z najlepszych austriackich pisarzy, 
niemieckojęzyczny Węgier z urodzenia, padł przedwczoraj w Paryżu 
ofiarą wypadku, który chętnie nazwiemy «bezsensownym», bo nieod
gadnione jawi się nam jako bezsensowne". 

(Przekład fragmentów pism autobiograficznych Ódóna von Horvatha wg: Dieter Hilde

brandt, Odon von Horvóth, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg i995) 
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Gabor Zdmbeki 

Reżyser, pedagog, dyrektor teatrów. Absolwent wydziału reżyserskiego Akademii 

Sztuki Teatralnej w Budapeszcie (1968). W latach 1974- 1978 dyrektor Teatru 

Gergely Csiky w Kaposvarze, gdzie wystawił m.in. Iwanowa Czechowa (1978). 

W latach 1978-1982 główny reżyser i członek kierownictwa Teatru Narodowego 

w Budapeszcie. Wyreżyserował wówczas ważny w historii węgierskiego teatru 

spektakl Ha/leluja (Alleluja) Kornisa (1981) . 

Od 1982 roku dyrektor artystyczny Teatru im . )ózsefa Katony w Budapeszcie, 

od 1989 również jego dyrektor naczelny. Z kameralnego teatru, do którego trafił 

na „banicję" - po usunięciu go z Teatru Narodowego - uczynił jedną z najważniej

szych węgierskich scen. Do najistotniejszych wyreżyserowanych tu przez niego 

sztuk należą m.in. Diabeł leśny Czechowa (1982) , Król Ubu )arry'ego (1984), Iwona, 

księżr1iczka Burgunda Gombrowicza (1998), Medea Eurypidesa (2004), Ostatnia 

noc karnawału Goldoniego (2007), a także prapremierowe teksty: Csirkefej 

(Kurzy łeb) Spfró (1986) , Szer1t Gyiirgyes a Sdrkdny (Święty Jerzy i smok) Webresa 

(2001). W 1983 roku wystawił Szalbierza (Az imposztor) Gyorgya Spiró - znaną 

także w Polsce sztukę, której głównym bohaterem jest Wojciech Bugu sławski. 

Ostatnio wyreżyserował również sztukę Ódi:ina von Horvatha: Opowieści 

lasku Wiedeńskiego (2009) . 

Pracował w wielu teatrach w Europie, m.in. w Stuttgarcie (Dobry człowiek z Seczu

anu Brechta, 1989), Frankfurcie (Grzegorz Dyndała Moliere'a, 1990), Oslo 

(Komediant Bernharda, 2004). Inscenizował również Shakespeare'a, Gogola, 

Ibsena, Kolberga, Kleista. Bi.ichnera, Bernharda , Bonda, Pintera . 

Pedagog Akademii Sztuki Teatralnej i Filmowej w Budapeszcie. Jako dyrektor tea 

tru patronował początkom pracy reżyserskiej Arpada Schellinga. Jeden z założy

cieli Unii Teatrów Europy (1989) , a w latach 1996-2002 jej prezes. Obecnie 

współpracuje z międzynarodowym stowarzyszeniem teatralnym Mitos21. 

Laureat licznych nagród i odznaczeń: Nagrody Kossutha (1987) - jednego znaj

wyższych węgier s kich odznaczeń państwowych przyznawanych artystom; głównej 

nagrody na festiwalu BITEF (1989) za spektakl Rewizor Gogola (ex equo ze Zbrodnią 

i karą w reżyserii Andrzeja Wajdy); Nagrody Krytyków Francuskich (1990) za najlep

szy spektakl zagraniczny- Król Ubu; Hedda-prize (Nagroda Norweskiego Stowarzy

szenia Teatrów i Orkiestr) w dziedzinie teatru (2004). 

Csórsz Khell 

Scenograf, grafik, architekt, dekorator wnętrz. Absolwent Politechniki Budapeszteń
skiej (1977) oraz Szkoły Głównej Sztuki Użytkowej i Wzornictwa Przemysłowego 

w Budapeszcie (1982). 
Od 1982 roku na stałe współpracuje z Teatrem im. Józsefa Katony w Budapeszcie, 

gdzie stworzył scenografię do większości przedstawień Gabora Zsambekiego (m.in. 

Król Ubu )arry'ego, 1983; Rewizor Gogola, 1987; Medea Eurypidesa, 2004). W latach 

1987-2004 współpracował z grupą teatralną tri-Buhne ze Stuttgartu (Emigrar1ci 

Mrożka, reż. Gabor Szekely, 1989; Pułapka Różewicza, reż. Gabor Zsambeki. 1998). 

Współpracował z teatrami na całym świecie, m.in . Teatrem Rogaland w Stavangerze, 

Norweskim Teatrem Narodowym w Oslo oraz teatrami w Di.isseldorfie, Frankfurcie, 

Tel-Awiwie, Milwaukee. Toronto , Dublinie, Tampere. 

Tworzy również scenografię operową. Pracował między innymi dla Festivalu Ope

rowego w Miskolcu (Gianni Schicchi Pucci~iego, 2010; Zamek Sir1obrodego Bartó

ka , 2010 - oba w reżyserii Miklósa G~bora Kerenyi'ego) . 

Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Budapeszcie . 

23 



Barbara Hanicka 

Scenografka i pedagożka. Absolwentka Wydziału Wystawiennictwa i Studium Sce

nografii krakowskiej ASP (1980). Pracę rozpoczęła w Nowym Jorku jako asystentka 

Davida Mitchella i współpracowniczka Gordona Edelsteina w St. Marks Theater. 

Jest autorką około stu projektów scenograficznych dla wielu teatrów. Współpraco 

wałam.in. z Zygmuntem Hubnerem, Tadeuszem Łomnickim, Wojciechem Misiu

rą, Pawiem Miśkiewiczem , Grzegorzem Wiśniewskim, Mikołajem Grabowskim, 

Grzegorzem Jarzyną , Zbigniewem Brzozą i Mają Kleczewską. 

Projekt kostiumów do P"lapki Różewicza (1984) był początkiem jej wieloletniej 

współpracy z Jerzym Grzegorzewskim w Teatrze Studio w Warszawie, w Starym 

Teatrze w Krakowie, a od 1998 w Teatrze Narodowym (scenografia: ślub, 1998 

i Oper<tka 2000 - Gombrowicza; Halka Spinoza Grzegorzewskiego, 1998; Sędziowie 

Wyspiańskiego , 1999; kostiumy: Wesele Wyspiańskiego, 2000; Sen nocy letniej Shake

speare'a, 2001; Morze i zwierciadło Audena, 2002; Hamlet Stanisława Wyspiańskiego, 

2003; Duszyczka wg Różewicza , 2004; On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich , 

2005) . W Teatrze Narodowym pracowała również z: Tadeuszem Bradeckim (Sara 

gossa wg Potockiego, 1998), Agnieszką Lipiec-Wróblewską (Dawne czasy Pintera, 

2000), Janem Englertem (Dożywocie, 2001, i Śluby panieńskie, 2007 - Fredry; Księż

niczka na opak wywrócona Calderóna Rymkiewicza , 2010), Antoniną Grzegorzew-

s ką (Ifigenio Grzegorzewskiej, 2008). 

Wykłada w krakowskiej PWST. Laureatka nagród m.in. Opolskich Konfrontacji Tea

tralnych za kostiumy do Rękopirn znalezionego w Saragossie wg Potockiego (1993); 

za s cenografię do Bzika tropikalnego Witkiewicza (1997) i Iwony, księżniczki Burgunda 

Gombrowicza (2000). W 20 0 2 otrzymała Nagrodę Teatralną marszałka województwa 

pomorskiego za scenografię do spektaklu Grzegorza Wi ś niewskiego Jan Gabriel 

Borkman Ibsena (2001). W Konkursie na Teatralną Inscenizację Dawnych Dzieł 

Literatury Europejskiej 2010 zdobyła nagrodę za scenografię do jego spektaklu 

Zmierzch bogów (2009). 

4 

Jacqueline Sobiszewski 

Operatorka filmowa, reżyserka światła, autorka zdjęć do filmów krótkometrażowych 
fabularnych i dokumentalnych, teledysków, reklam. Absolwentka wydziału opera· 

torskiego PWSFTviT (2001). Od 2008 roku reżyser światła w TR Warszawa. Stale 

współpracuje z Grzegorzem Jarzyną (w TR Warszawa: Zaryzykuj wszystko Walkera, 

2003
; Bash LaBute'a, 2004; 2007: Macbeth Shakespeare'a, 2005; Giovanni wg Mozar

ta i Moliere'a , 2oo6; T. E.O. R.E. M.A.T Pasoliniego, 2009; Między nami dobrze jest 

Masłowskiej, 2009; w wiedeńskim Burgtheater: L<w w zimie Goldmana , 2007; 

mede:a Jarzyny i Walczaka, 2008; w Operze Lyońskiej : Gracz Prokofiewa, 2009; w Schau

spiel w Essen: Areteia Jarzyny, 2010) i Agnieszką Glińską (Teatr Współczesny w War

szawie: Niemajoma z Sekwany ódćina von Horv:Hha, 2004; Teatr Dramatyczny 

w Warszawie: Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Zelenki , 2005 i Lulu na moście 
Austera, 2008; Teatr „Lalka" w Warszawie: Wiedźmy Dahla , 2008). 

Pracowała także m.in. z Grzegorzem Wiśniewskim, Redbadem Klijnstrą, Anną Smo

lar, Pawłem Miśkiewiczem , Aleksandrą Konieczną , Natalią Korczakowską, Rent! 

Polleschem , Michałem Borczuchem, Arturem Urbań skim . 
w Teatrze Narodowym współpracowała z Agnieszką Glińską (2 maja Saramonowicza, 

2004
; Lekkomyślna siostra Perzyńskiego, 2009) i Redbadem Klijnstrą (111 Mana, 2004). 

w 2003 roku za reżyserię światła w mede:i Grzegorza Jarzyny została nagrodzona 

na 
15

_ International Small Scene Theatre Festival w chorwackiej Rijece . 
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Andrzej Blumenfeld 

Absolwent warszawskiej PWST (1973). Aktor teatrów: Bałtyckiego w Koszalinie 

(1973-1975) , Wybrzeże w Gdańsku (1975- 1980). warszawskich : Dramatycznego 

(1980 - 1991), Studi o (1991-1997). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. 

Zagrał tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Gendre w obu wersjach 

Nocy listopadowej Wyspiańskiego , 1997 i 2000; Vigor w Halce Spinozie Grzegorzew

skiego, 1998; Dziad w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Mefisto w Nie-Boskiej komedii 

Krasińskiego, 2002) , Tadeusza Bradeckiego (role w Saragossie wg Potockiego, 1998; 

role w Ostatnim lubieńskiego , 2003; Bob Marker w Happy Endzie Brechta i Weilla, 

2005), Macieja Prusa (Oswald w Królu Lirze Shakespeare'a, 1998; Borys Simeonow

'Piszczyk w Wiśniowym sadzie Czechowa, 2000; Leona to w Wiele hałasu o me Shake

speare'a, 2008), Kazimierza Dejm ka (Judasz w Dialogus de Passione, 1998), Janusza 

Wiśniewskiego (Henryk Mager w wybrałem dziś zaduszne świę to wg Słowackiego, 

1999), Kazimierza Kutza (Dr Racapan w Na czworakach Różewicza, 2001), Jana 

Englerta (Chryzald w Szkole żon Moli~re 'a, 2000; Doktor Hugo w Dożywociu Fredry, 

2001; Efemer Typowicz w Kurce Wodnej Witkiewicza, 2002), Barbary Sieroslawski 

(Prezydent Rady Stanu w Leonce i Lena Buchnera, 2001) , Agnieszki Gliń sk iej (Kajetan 

Gołąb w 2 maja Saramonowicza, 2004), Andrzeja Seweryna (Hrabia Salisbury w Ry

szardzie li Shakespeare'a, 2004), Alek sandry Koniecznej (Roman Wielkowski w Imie

ninach wg Modzelewskiego, 2006), Stanisława Różewicza (Lekarz w Stara kobieta 

wysiaduje Różewicza, 2007), Michała Zad ary (Baka/ Profesor Rac w Chłopcach z Pla

cu Broni Molnara, 2007), Piotra Cieplaka (role w Opowiadaniach dla dzieci wg Singera, 

2007), Artura Tyszkiewic za (Tata w Mroku Bieliń s kiego, 2008; Chochlik w Balladynie 

Słowackiego, 2009). 
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Wiktoria Gorodeckaja 

Absolwentka Wydziału Aktorskiego warszawskiej Akademii· Teatralnej (2009). Od 2009 

roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrała tu w przedstawieniach Jacques'a Lassal

le'a (Kawaler w Umowie, czyli Łajdaku ukaranym Marivaux , 2009), Mai Kleczewskiej 

(Rossignol w Marat/Sade Weissa, 2009), Artura Tyszkiewi cza (rola tytułowa w Balla

dynie Słowackiego , 2009) . 
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Anna Grycewicz 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej (2003). Od 2005 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrała tu w przedstawieniach Agnieszki Glińskiej (Marta Szukalska 

w 2 maja Saramonowicza, 2004), Andrzeja Seweryna (Dama dworu w Ryszardzie li 

Shakespeare'a, 2004) , Jerzego Grzegorzewskiego (Maria w On. Drugi Powrót Odysa 

Grzegorzewskich, 2005) , Mai Kleczewskiej (Sobowtór w Fedrze, 2006), Małgorzaty 

Bogajewskiej (Córka w Daily Soup Muskarii, 2007), Andrzeja Domalika (Córka/ 

Jenny w Terminal 7 Norena, 2007), Macieja Prusa (Hero w Wiele hałasu o nic Shake

speare'a, 2008). 
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Oskar Hamerski 

Absolwent krakowskiej PWST (1999). Aktor Teatru Nowego w Łodzi (1999-2003). 

Od 2005 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Ondre· 

ja Spi~aka (Septimus, czyli Lancelot z jeziora w Merlinie Słobodzianka, 2003) , Jerze

go Jarockiego (Witold w Kosmosie wg Gombrowicza, 2005) , Agnieszki Ol sten 

(Adwokat Krogstad w Norze Ibsena, 2006; Cassio w Ote/11, Shakespeare'a , 2008), 

Piotra Cieślaka (Aston w Dozorcy Pintera, 2010). 
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Arkadiusz Janiczek 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (1998). Od 1998 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Hermes 

w pierwszej wersji Nocy listopadowej Wyspiańskiego , 1997; Miody Gendre w drugiej 

wersji, 2000; Pijak/ Zdrajca w 51ubie Gombrowicza, 1998; Urlopnik w Sędziach Wys· 

piańskiego, 1999; Jasiek w Weselu Wyspiań skiego, 2000; Lynch w Nowym Bloomu· 

salem wg Joyce'a, 1999; Lizandec w Śnie nocy letniej Shakespeare'a, 2001) , Tadeusza 

Bradeckiego (role w Saragossie wg Potockiego, 1998; role w Ostatnim Łubieńskiego , 

2003; Sam „Mamuśka" Wurlitzer w Happy Endzie Brechta i Weilla, 2005), Macieja 

Prusa (Szlachcic w Królu Lirze Shakespeare'a, 1998; Jasza w Wiśniowym sadzie Cze· 

chowa, 2000; Borachio w Wiele hałasu o nic Shakespeare'a, 2008), Kazimierza Kutza 

(Uczestnik wycieczki w No czworakach Różewicza, 2000), Ryszarda Peryta (role 

w Akropolis Wyspiańskiego , 2000) , Zbigniewa Zamachowskiego (Ksantiasz w Żabach 

Arystofanesa, 2002) , Jana Englerta (Korbowski w Kurce Wodnej Witk iewicza, 2002; 

Lisardo w Księżniczce na opak wywróconej Calderóna / Rymkiewicza, 2010), Ondreja 

Spi~aka (Tertius w Merlinie Słobodzianka , 2003) , Agnieszki Glińskiej (Konrad Stefa. 

niak w 2 maja Saramonowicza, 2004). Andrzeja Seweryna (Książę Aumerle w Ryszar· 

dzie 11 Shakespeare, 2004), Jerzego Jarockiego (Pietia w Miłości na Krymie Mrożka. 

2007) , Piotra Cieplaka (role w Opowiadaniach dla dzieci wg Singera, 2007), Antoniny 

Grzegorzewskiej (Menelaos w Ifigenii Grzegorzewskiej, 2008), Mai Kleczewskiej 

(Profesor w Marat/Sade Weissa, 2009) . 

Joanna Kwiatkowska-Zduń 

Absolwentka krakowskiej PWST (1998). Od 1998 roku w zespole Teatru Narodowego. 

Zagrała tu w przedstawieniach Kazim ierza Dejmka (Weronika w Oialogus de Passione, 

1998), Macieja Prusa (Kordelia w Królu Lirze Shakespeare'a, 1998; Waria w Wiśniowym 

sadzie Czechowa , 2000), Janusza Wiśniewskiego (Atessa w wybrałem dziś zaduszne 

święto wg Słowackiego , 1999), Kazimierza Kutza (Sekretarka w Kartotece Różewicza . 

2000; Letta w Śmierci komiwojażera Millera, 2004) , Tadeusza Bradeckiego (Pani Doktor 

w Piaskownicy w piaskownicy Bradeckiego, 2003; Siostra Mary w Happy Endzie Brechta 

i Weilla, 2005), Agnieszki Glińskiej (Matka w Pod!lszycielu McDonagha, 2006), Stan i· 

sława Różewicza (Dziewczyna Ili w Stara kobieta wysiaduje Różewicza, 2007), Piotra 

Cieplaka (role w Opowiadaniach dla dzieci wg Singera, 2007), Artura Tyszkiewicza 

(Chór, Kobi eta 1 w Balladynie Słowackiego, 2009) . 
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Jerzy Łapinski 

Absolwent łódzkiej PWSFTviT (1963). Aktor teatrów: Ziemi Łódzkiej (1963- 1965), im . 

Bogusławskiego w Kaliszu (1965- 1967) , Dolnośląskiego w Jeleniej Górze (1967-1968), 

Wybrzeże w Gdańsku (1968- 1997) . Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. 

Zagrał tu w przedstawieniach Tadeusza Bradeckiego (Jan Potocki w Saragossie wg 

Potockiego, 1·998; Brat Ben Owens w Happy Endzie Brechta i Weilla , 2005) , Kazimie

rza Dejmka (Miles primus w Dialogus de Passione , 1998), Jerzego Grzegorzewskiego 

(Aktor w obu wersjach Nocy listopadowej Wyspiańskiego, 1997 i 2000; Biskup Pandulf 

w Ślubie Gombrowicza, 1998; Dyrektor opery w Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 

1998; jukli w Sędziach Wyspiańskiego, 1999; Proboszcz w Operetce Gombrowicza, 

2000; Ksiądz w Weselu Wyspiańskiego, od 2001; Spój w Śnie nocy letniej Shakespeare'a, 

2001; Sebastian w Morzu i zwierciadle Audena, 2002), Jana Englerta (Oront w Szkole 

żon Moliere'a, 1999; Orgon w Dożywociu Fredry, 2001) . Kazimierza Kutza (Pan 

Z Przedziałkiem w Kartotece, 1999 i Sitko w Na czworakach 2001 - Różewicza), Zbi

gniewa Zamachowskiego (Ajschylos w Żabach Arystofanesa, 2002), Andrzeja Sewe

ryna (Dozorca więzienia w Ryszardzie li Shakespeare 'a, 2004) , Aleksandry Koniecznej 

(Eugeniusz Pawlukiewicz w Imieninach wg Modzelewskiego, 2006) , Stanisława 

Różewicza (Cyryl w Stara kobieta wysiaduj~ Różewicza, 2007), Piotra Cieplaka (rol'e 

w Opowiadaniach dla dzieci wg Singera, 2007), Wojciecha Malajkata (Ivan Curry 

w Wędrowcu McPhersona, 2008), Jacques'a Lassalle'a (Frontin w Umowie, czyli 

Łajdaku ukaranym Marivaux, 2009), Mai Kleczewskiej (Siostra zakonna w Marat/ 

Sade Weissa, 2009), Artura Tyszkiewicza (Skierka w Balladynie Słowackiego, 2009). 

2 

Paweł Paprocki 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2006). Od 2006 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Aleksandry Koniecznej (Kamil w Imieni

nach wg Modzelewskiego, 2006), Jerzego Jarockiego (Piotr Aleksiejewicz Sjejkin 

w Miłości na Krymie Mrożka , 2007), Andrzeja Domalika (Syn 11 w Terminalu 7 Norena, 

2007), Agnieszki Ols ten (Rodrigo w Otellu Shakespeare'a, 2008) , Agnieszki Glińskiej 

(Jane~ Topolski w Lekkomyślnej siostrze Perzynskiego, 2009), Mai Kleczewskiej 

(Marat w Marat/Sade Weissa, 2009), Iwana Wyrypa1ewa (Andriej w Tarku „Delhi" 

Wyrypajewa, 2010). 
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Jacek Rózański 

Absolwent łódzkiej PWSFTviT (1970) . Pracował w teatrach: Polskim w Poznaniu 

(1970- 1972) , im . Bogusławskiego w Kaliszu (1973 - 1974) , Nowym w Poznaniu (1974-

- 1977), Muzycznym w Słupsku (1977- 1988), Zespole Janusza Wiśniewskiego (1988-

- 1993), Rozmaitości w Warszawie (1995- 1996), Studio w Warszawie (1997-1999). 

Od 1999 w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Jerzego Grze

gorzewskiego (Viviani w Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 1998; Myles Crawford/ 

Corny Kelleher w Nowym B/oomusalem wg Joyce'a, 1999; Hetman w Weselu Wyspiań

skiego, 2000; Baron Fi rulet w Operetce Gombrowicza, 2000; Aktor/ Faust w Nocy 

listopadowej Wyspiańskiego, 2000; Tezeusz w Śnie nocy letniej Shakespeare'a, 2001; 

Alonzo w Morzu i zwierciadle Audena , 2002; Poloniusz 1•1 Hamlecie Stanisława Wys

piańskiego, 2003; Artysta komediant w On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzew5kich , 

2005), Kazimierza Dejmka (John w Requiem dla gospodyni Myśliwskiego, 2000) , Zbi

gniewa Zamachowskiego (Jeden z chóru w Żabach Arystofanesa, 2002) , Kazimierza 

Kutza (Stanley w Śmierci komiwojażera Millera, 2004), Tadeusza Bradeckiego (Glina 

w Happy End Brechta i Weilla, 2005), Aleksandry Koniecznej (Stanisław Mazanowski 

w Imieninach Modzelewskiego, 2006), Jana Englerta (Gość w Iwanowie Czechowa, 

2008), Mai Kleczewskiej (Siostra zakonna w Marat/Sade Weissa , 2009), Artura Tysz

kiewicza (Starzec w Balladynie Słowackiego , 2009) . 

u 

Milena Suszyńska 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej (2009) . W Teatrze Narodowym 

występuje gościnnie . Zagrała tu w przedstawieniu Jana Englerta (rola w Księżniczce 

na opak wywróconej Calderóna / Rymkiewicza, 2010). 



Henryk Talar 

Absolwent krakowskiej PWST (19 69). Aktor teatrów: im. Bogusławskiego w Kaliszu 

(1970-1973), warszawskich: Ateneum (1976-1982, 1985-1997) i Studio (1982-1985). 

Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie (1994- 1997) 

i Teatru Polskiego w Bielsku - Białej (1997-1999). Od 2003 roku w zespole Teatru Naro

dowego. Zagrał tu w przedstawieniach Agnieszki Gliń skiej (Marcin Flisak w 1 maja 

Saramonowicza, 2004), Willa Pomerantza (Inspektor w Kopciuchu Głowackiego , 

2004), Andrzeja Seweryna (Sir Henry Percy w Ryszardzie li Shakespeare 'a, 2004), 

Agnieszki lipiec-Wróblewskiej (Woźny w Rzeźni Mrożka, 2005), Jacques 'a Lassalle'a 

(Pan Codzie w Tartuffie Moliere'a, 2006), Michała Zadary (role w Chłopcach z Placu 

Broni wg Mol nara, 2007), Wojciecha Malajkata (Richard Harkin w Wędrowcu McPher

sona, 2008), Igora Gorzkowskiego (Romuald w Polowaniu na łosia Walczaka , 2009), 

Jana Englerta (Fabio w Księżniczce na opak wywróconej Calderóna /Rymkiewicza , 2010). 

Paweł Tołwiński 

Absolwent krakowskiej PWST (1995) . Aktor Starego Teatru w Krakowie (1995- 1997) . 

Od 19 98 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstawieniach Tadeusza 

Bradeckiego (role w Saragossie wg Potockiego, 1998; Jimmy Dexter w Happy Endzie 

Brechta i Weilla, 2005), Kazimierza Dejmka (Miles tertius w Dialogus de Passione, 

1998), Jerzego Grzegorzewskiego (Upiór w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Lokaj 

Stanisław w Operetce Gombrowicza, 2000; Ryjek w Snie nocy letniej Shakespeare' a, 

2001; Wariat w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego, 2002; Antonio w Morzu i zwierciadle 

Audena, 2002) , Ondreja Spisaka (Sextus, czyli Klaudas w Merlin ie Słobodzianka , 

2003), Andrzeja Seweryna (Sir Henry Green w Ryszardzie 11 Shakespeare'a, 2004), 

Mai Kleczewskiej (Teramenes w Fedrze, 2006; Pielęgniarz w Marat/Sade Weissa, 

2009), Agnieszki Olsten (Montano/ Lodovico w Otellu Shakespeare'a , 2008), Artura 

Tyszkiewicza (Goniec w Balladynie Słowackiego, 2009). 
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( Ódbn von Horvath) 

KAZIMIERZ I KAROLINA 
(Kasimir und Karoline) 

SZTUKA PLEBEJ SKA 

przekład Jacek St. Buras 



Motto : 

A miłość nigdy się nie kończy. 
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OSOBY 

KAZIMIERZ 

KAROLINA 

RAUCH 

SPE ER 

KONFERANSJER 

LILIPUT 

SCHURZINGER 

FRANIU MERKL 

ERNA FRANIU MERKLA 

ELLI 

MARIA 

CZŁOWIEK Z GŁOWĄ BULDOGA 

JUANITA 

GRUBA DAMA 

KELNERKA 

SANITARIUSZ 

LEKARZ 

DZIWADŁA I PUBLICZNOŚĆ FE STYNU 

Akcja tej sz tuki rozgrywa się na monachijskim festyni e Okt oberfes t, 
w naszych czasach. 

l SCENA 

Na widowni robi się ciemno i orkiestra intonuje monachijski hymn „Jak 
dlugo stary Pioter" Kurtyna się podnosi. 

2 SCENA 

Miejsce akcji zaraz za Wioską Murzynek. Po lewej lodziarz z miodem tu

reckim i balonami. Po prawej Hau-den-Lukas - (to jest taki tradycyjny siło

mierz, gdzie na dole walisz drewnianym młotem w ż elazn y bolec, a wt edy 

drugi żelazny bolec śmiga po pionowej żerdzi w górę, i kiedy ten drugi bo

lec osiągnie szczyt żerdzi, rozlega się dzwonek, i wtedy cię dekorują, zna

czy się , za każdy dzwonek jednym orderem). 

jest już późne popołudnie i teraz nad błoniami, na których odbywa się 

Oktoberfest, przelatuje na bardzo małej wysokości zeppelin - z oddali do 

chodzi wrzawa, której towarzyszą tusz orkiestry i werble. 

3 SCENA 

RAUCH Brawo zeppelin I Brawo Eckener l Brawol 

KTOŚ z TŁUMU Niech żyie' 

SPEER To iest majestat' Hip hip hura' 

Pauza. 

LILIPUT Ja k człowiek sobie pomyśli, cośmy JUŻ osiągnęli jako ludzie -

(macha chusteczką do nosa). 

Pauza . 

KAROLINA No i zaraz nam zniknie , ten zeppelin -

LILIPUT Za horyzontem. 

KAROLINA Prawie że go już nie wid zę. 

LILIPUT Ja go widzę jeszcze bardzo wyraźnie . 

KAROLINA Teraz to w ogóle już nic nie widzę. (spostrzega Kazimierza, 

uśmiecha się) Ty, Kazik. Teraz niedługo wszyscy polecimy. 

KAZIMIERZ Da) spokój , zostaw mnie. (odwraca się do Lukasa i wali mło

tem na oczach przypatrującej się w milczeniu publiczności - ale dopiero 

za trzecim razem rozlega się dzwonek, i wtedy Kazimierz płaci i otrzymuje 
order) 

KAROLINA Gratuluję. 
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KAZIMIERZ Czego) 

KAROLINA Tego two1ego odznaczenia. 

KAZIMIERZ Dziękuję. 

Cisza. 

KAROLINA Ten zeppelin po l e c iał teraz do Oberammergau, ale potem 

wróci znowu i zrobi nad nami kilka pętlr. 

KAZIMIERZ Guzik mnie to obchodzi I Tam leci sobie dwudziestu szeFów 

od gospodarki, a tu na dole głoduje kil ka milionówl ja sram na tego two

jego zeppelina , bo wiem , że to jest jeden szwinde l i sobie to wszystko 

przemyślałem - Ten zeppelin, rozum iesz, to 1est statek powietrzny i 1ak 

taki ktoś 1ak my widzi ten statek, to się czuje tak, jakby leciał razem 

z tamtymi - a tak naprawdę to my mamy tylko krzywe obca sy i wbi1amy 

zęby w ścianę' 

KAROLINA jak jesteś taki smutny, to ja się też od razu robię smutna . 

KAZIMIERZ Tak w ogó le to ja nie 1estem smutny. 

KAROLINA jesteś. Pesymista jesteś. 

KAZIMIERZ A to tak. Każd y jeden inteligentny człow iek 1est pesymista. 

(zostawia ją znowu i znowu wali młotem w Lukasa; teraz dzwoni trzy razy, 
Kazimierz płaci i dostaje trzy ordery, potem podchodzi znowu do Karoliny) 

Pewnie, tobie łatwo się śmiać. ja ci przecież powiedziałem z góry, że 

w żadnym razie nie pójdę dzis1a1 z tobą na ten twój OktoberFest. Wczo 

ra1 zwolni ony. od jutra na bruku, ale dziś baw się, może 1e szcze nawet 

z uśmiechem na twarzyl 

KAROLINA ja się przecież wcale nie śm iałam . 

KAZIMIERZ Oczywiście że s i ę śm i a ł aś. I wo lno ci , jasne - ty w końcu 

jeszcze coś zarabiasz i mieszkasz u ro dziców, którzy siedzą na tych 

swoich emeryturach. Ale 1a nie mam JUŻ rod ziców i 1estem sam na św ie
cie, kompletnie sam. 

Cisza. 

KAROLINA Może my 1esteśmy dla siebie za trudnr -

KAZIMIERZ Bo co) 

KAROLINA Bo ty 1esteś pesymista i mnie też się ciągle zbie ra na melan

cholię - Popatrz. na przykład teraz - jak ten zeppelin -

KAZIMIERZ A idżżesz . zamknij się wreszc ie z tym twoim zeppe linem I 

KAROLINA Co się tak wydziera sz bez przerwy na mnie, akurat od cieb ie 

nie zasłużyłam sobie na toi 

KAZIMIERZ Mam cię gdz1 eś l (wycho dzi) 
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4 SCENA 

Karolina patrzy w ślad za nim. potem odwraca się powoli w stronę lodzia 

rza , kupuje lody i liże pogrążona w myślach . 

Schurzinger liże już drugą porcję. 

KAROLINA Co mi się pan tak głupi o przyg ląda) 
sCHURZINGER Parciani Myślałem z upełnie o czym innym. 

KAROLINA Aha . 

Cisza. 

scHORZINGER My ś l ałem właśnie o tym ze ppelin re 

Cisza 

KAROLINA O zeppe linie. On teraz po le ciał do Oberammergau . 

scHORZINGER Panienka była j u ż kiedyś w Oberammergau) 

KAROLINA Już trzy razy. 

SCHURZINGER Proszę l 

Cisza 
KAROLINA Ale ci z Oberammergau. on i też nie są wca le tacy święc i . Wszę-

dzie ludzie to są zwyczajnie ź li ludzie. 
scHURZINGER Tak nie można mówić, proszę panil Ludzie nie są ani 

dobrzy, ani źli. Al e nasz obecny ustrój gospodarcz y zmusza ich do tego. 

żeby byli bardziej egoistyczni, niż by właściwie mogli, no bo w końcu 
muszą jakoś tam wegetować. Rozumie mnie pani) 

KAROLINA Nie. 
scHORZINGER Zaraz mnie pani zrozum ie. Załóżmy na ten prz y kł ad . 
że pani kocha 1aki egoś mężczyznę. I załóż my, że ten mężczyzna traci 

pracę . No i miłość od razu słabni e, automatycznie. 

KAROLINA No nie, nie wydaje mi się l 

SCHURZI NGER z cał ą pewnością I 
KAROLINA O niel jak mężczyzna ma kłopoty, to wartościowa kobieta 

1eszcze bardziej 1ntensywnie1 z nim trzyma - mogę sobie wyobra zić . 

SCHURZINGER ja nie . 

Cisza. 

KAROLINA Umie pan czytać z ręki) 

SCHURZINGER Nie. 

KAROLINA Pan to wł aśc iwie 13k1 ma zawód) 
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SCHURZINGER Pani zgadnie. 

KAROLINA Mechanik precy zy1ny ) 

SCHURZINGER Nie. Kro1czy. 

KAROLINA N o wie pa n, na to bym aku rat nie wpadłal 

SCHURZINGER A czem u ni by ni e) 

KAROLINA Bo ja nie lubi ę kro jczyc h. Wszyscy kro jczy wyobrażają sobie 

za raz Bóg wie co. 

Cisza . 

scHORZINGER Ze mn ą jest in aczeJ. Ja s i ę zajm owałem kiedy ś nawet 

pro bl em em losu. 

KAROLI NA Pan też lu bi lody) 

SCHURZINGER To jest Jedyn a m oja nami ę t n ość , 1ak to si ę mówi . 

KAROLINA Jedyna) 

SCHURZINGER Tak. 

KAROLINA Szkoda l 

SCHURZINGER Czemu > 

KAROLINA Zna czy się, bo przez to pan przecież du żo trac i. 

5 SCENA 

Kazim ierz pojawia się znowu i przyzywa Karo linę do siebie. Karo lina pod

chodzi do niego. 

KAZIMIERZ Co to za j akiś , no ten, z którym t am rozmawiasz) 

KAROLINA To mój zna jomy. 

KAZIMIERZ Od ki edy to> 

KAROLINA Już od dawn a. Akur at s ię sp otkaliśm y wyjąt kowo. Ni e wie

rzys z m i) 

KAZIMIERZ Czemu mam ci nie wierzyć> 

Cisza. 

KAROLINA o co ci chodzi) 

Cisza. 

KAZIMIERZ Co m i ał aś na myś l i, ż e niby jesteśmy dla sieb ie za trudn i) 

(Karolin a milczy, nadąsana ) Czy to m a ewent ua lnie znaczyć, że my 

ewentualnie nie pas u1 em y do siebi e> 

KAROLINA Ewent ualni e. 
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KAZIMIERZ Czyli że to m a ewentu alnie znaczyć , że m amy s i ę ewentual

ni e rozs tać - i że c i chodz ą po głowie takie myśli) 

KAROLINA N o żesz, nie pyt aj s i ę m nie teraz 1 

KAZIMIERZ A niby cze mu nie , j eś l i wo lno w i ed zieć) 
KAROLINA Bo teraz jestem zła . A w t aki m nas troj u nie mogę ci pr zec ież 

pow i ed z ie ć nic mądrego l 

Cisza. 

KAZIMIERZ N o tak. Hm. Czyli że pewnie tak to jes t. Tak i ni e inaczeJ Tu 

nie ma ża dnych wyjątków . Ś mie s zne. 
KAROLINA Co ty gadasz) 

KAZIMIERZ Tak już 1est 

KAROLINA (wp atruje się w niego) Jak) 

Cisza. 

KAZIMIERZ A może to n ie jest dziwne, że akurat tego dn ia przych odzi 

ci do głowy, że ty i Ja nie pasujem y ewen tu alnie do siebi e - akurat tego 

dnia, ki edy m nie zwolnili ) 

Cisza . 

KAROLINA Ka zik, 1a ci ebie nie rozu mie m. 

KAZIMIERZ Pomyśl t rochę. Pomyśl tro chę, pan ienko 1 

Cisza. 

KAROLINA (na gle) Och ty niewd z i ę czni ku, tyl Czy 1a może nie trzyma

łam zawsze z to bą) To ty nie w iesz, jak ie ja mi ał am przez to probl em y 

z moim i rodzi cam i, bo nie wz i ęła m so bie u rzęd n ika i nie zerwał a m 
z t obą, i zawsze b r ałam twoj ą s t ro nę)I 
KAZIMIERZ Tylko spokoj ni e, pan ienko l Ty sobi e rac ze1 pomyś l, co m i 

wyrz ą dziłaś. 

KAROLINA A co ty mi wyrządzas z ) 
KAZIMIERZ Ja tylko st wi erdza m pewn ą prawdę . I t yle. A teraz id ę sobie -

(wychodzi). 

6 SCENA 

Karo lina pat rzy w ślad za nim; po tem odwraca się znowu w stronę Schi.ir

zingera; te raz już zapada zmierzch. 

SCHURZINGER Kto to b ył ten pan ) 
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KAROLINA MóJ narzeczony. 

SCHURZINGER Pani ma narzeczonego> 

KAROLINA On mnie akurat strasznie obraz ił. Bo 1ego zwolni li wczoraj 
i teraz s twierd ził , że ja si ę chcę z nim roz stać, że go zwolnili 
SCHURZINGER Stara ś piewka. 

KAROLINA A tam, mówmy o czym innym. 

Cisza. 

SCHURZINGER Stoi tam i obserwu1e na s. 

KAROLINA Ja to bym s ię teraz przejechała kolejką górską. 
SCHURZINGER Sporo kosztuje taka przyjemność. 

KAROLINA Ale teraz 1est Oktoberfest i powiedziałam sobie, że tak zro
bię. Pan pojedzie ze mną, no l 

SCHURZINGER Ale tylko jeden raz . 

KAROLINA No to JUŻ za leży od pana. 

Wyciemnienie. 

7 SCENA 

Orkiestra gra teraz suitę „ Taniec robaczków" 

8 SCENA 

Nowe miejsce akcji. przy kolejce górskiej, gdzie kończą się błonia , na któ
rych odbywa się Oktoberfest. Miejsc e leży trochę na uboczu ijest niezbyt 

dobrze oświetlone. Bo tymczasem zapadła już noc, ale w oddali wszystko 

jest iluminowane. Karolina i Schurzinger nadchodzą i słyszą jazgot kolejki 
górskiej i błogie piski pasażerów. 

9 SCENA 

KAROLINA No, to jest ta prawdziwa kole1ka górska. Bo jest 1eszcze dru

ga, a le na tamtej ledwo się zaczn ie, to s rę zaraz kończy. Kasa jest tam . 
Tera z mi coś pękło. 

SCHURZINGER Co' 

KAROLINA Jeszcze nie wiem. Pan się odwróci trochę. Proszę . 

Cisza . 
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SCHURZINGER (odwrócił się) Ci ągle 1eszcze idzie za namr, ten panr na

rzec zony. Teraz nawet rozmawia z 1akimś panem i z 1akąś pan i ą - nie 

spuszcza1ą nas z oczu. 

KAROLINA Gdzie> -A, to 1est przecież Fra niu Merki r ta jego Erna. Ja go 

znam. To jest taki daw ny kolega mo1ego Kazia. Ale zszedł na złą drogę . 

Ile to razy on już siedział. 

SCHURZINGER Małych się wiesza, a du żych pus zc za si ę wolno. 

KAROLINA Też prawda. Ale Franiu Merki tłucze tę swo1ą Ernę , chociaż 

ona się go słucha. A żeby 1eszcze bić słabą kobietę. no to jest przecież 

już kompletne dno. 

SCHURZINGER Absolutnie. 

KAROLINA Kazik też 1est z na tu ry bardzo porywczy, ale ud e r zyć to mnie 

jeszcze nigdy nie uderzył. 

SCHURZINGER Mam nadzieję, że nie zrobi nam tu j akiejś awan tury. 

KAROLINA Nie , on tego nigd y nie rob i public znie . Za bardzo opanowany 

jest na to. Już przez ten swój zawód. 

SCHURZINGER A co to jest> 

KAROLINA (jakoś się podreperowała) Kierowca . Szofer. 

SCHURZINGER Ale porywczy ludzie przeważnie są poczciwi. 

KAROLINA Boi s ię pan' 

SCHURZINGER Skąd pani to przyszło do głowy' 

Cisza. 

KAROLINA Chcę si ę teraz prz e1 e cha ć kolejką górską. (wychodzi z Schur

zingerem i przez pewien czas nie widać nikogo) 

10 SCENA 

Kazimierz nadchodzi wolnym krokiem z Franiu Merklem 1 jego Ernq. 

FRANIU MERKL Parlez-vous frani;:aise> 

KAZIMIERZ Nie . 

FRANIU MERKL Szkoda. 

KAZIMIERZ Bo co' 

FRANIU MERKL Bo po naszemu to się nie da tak powiedzieć. Taki cytat. 

Na temat kolejki górskiej i Karoliny. (do Erny) Jak ty byś m i zrobiła coś 

takiego, to bym ci chyba krzyż przetrącił. 

ERNA No nie bądź znowu taki niesprawiedliwy. 
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11 SCENA 

Karolina piszczy teraz w górze w pędzącym w dól wagoniku kolejki górskiej. 

KAZIMIERZ (gapi się w górę) Jedź sobie, jedź, pann o Karolinol Żeby tylko 

ni c c1 się nie stało. Zebyś sobie tylko nie złamała karku. Tego ci teraz 

życzy twój Kazimierz. 

FRANIU MER KL Tylko nic s ię nie bój . Jeste śmy we dwóch . 

KAZIMIERZ Ja nie jestem we dwóch I Nie chcę być we dwóch I Ja jestem 

sa m. 

Cisza. 

FRANIU MERKL Miałbym lepsni propozycję: odpuść sobie w ogóle tego 

kawalera - to w końcu nie jego wina , że ta twoja roluie z nim teraz 

przez świat. Ty masz przecież tylko z nią do pogadania. Jak się tylko 

poiaw1 na horyzoncie, to weź rozkwaś Jej gębę. 

KAZIMIERZ To jest kwestia punktu widzenia. 

FRANIU MERKL Jasne. 

Cisza . 

KAZIMIERZ Ale to nie jest móJ punkt widzenia. 

FRANIU MERKL Bo Jeste ś zwycza1nie naiwniak. 

KAZIMIERZ Prawdopodobnie. 

Cisza . 

FRANIU MERKL Co to jest kobieta> Znasz ten dowcip, jak taka jedna ze 

swo im rodzonym Ojcem i bratem -

ERNA (przerywa mu) Ty nie gadaj ciągle z taką pogardą o tych kobie
tachl 

Cisza . 

FRANIU MER KL To 1ak byśmy chcieli> 

ERNA Ja w końcu os tateczn ie też jestem kobietal 

FRANIU MERKL Tylko mi się tu nie denerwuj. Masz. Potrzymaj mi te 

rękawiczki. Teraz Franiu Merki coś sobie przyniesie, na poprawę hu

moru - (wychodzi; w oddali rozlega się teraz głos rogu, nawiasem mówiąc 
żałosny) 
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12 SCENA 

ERNA Panie Kaziu Pan popatrzy tam w górę. To jest Wielka Niedźwie

dzica 
KAZIMIERZ Gdzie> 
ERNA No tam. A to tam to iest Orion . Z tym miec ze m. 

KAZIMIERZ Skąd pani to wszystko wie> 
ERNA To mi kiedyś powiedział mój pan, jak jeszcze byłam za słuźącą -
profesorem był. Wie pan, jak mi jest ź le , to sobie zawsze myś l ę, co 

tam człowiek znaczy w porównaniu z taką gwiazdą I to mi wtedy daje 

znowu takie oparcie . 

13 SCENA 

Pojawia się Schurzinger i róg milknie. 

Kazimierz poznaje go. 
Schurzinger go pozdrawia. 
Kazimierz odwzajemnia pozdrowienie, nawiasem mówiąc mimowolnie. 

scHORZINGER Pańska narzeczona po1e ch ała Je szcze raz. 

KAZIMIERZ (wpatruje się w niego ze z/ości ą) To mnie cieszy. 

14 SCENA 

Franiu Merki też się znowu pojawia. kupi/ sobie dwie porcje parówek wie

przowych , które teraz konsumuje z apetytem. 

15 SCENA 

scHORZINGER Ja ty lko raz się przejechałem. Ale pańska narzeczona 

chciała jeszcze raz. 

KAZIMIERZ jeszcze ra z. 

SCHURZINGER Absolutnie 

Cisza . 

KAZIMIERZ Absolutnie. Czyli że pan jest starym znajomym mojej narze -

czonej> 
SCHURZINGER Jak to> 
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KAZIMIERZ Co jak to> 

scHORZINGER Nie, to musi być 1akaś pomyłka . Ja poznałem pańską 

narzeczoną dopiero co , przy tym lodziarzu tam - i jakoś ta k mimo woli 

nawiązaliśmy roz mowę. 

KAZIMIERZ Mimo woli -

SCHURZINGER Absolutnie. 

KAZIMIERZ Jeszcze i to 

SCHURZINGER Dlaczego> 

KAZIMIERZ Bo to jest bardzo dziwne. M1anowic1e mop narzeczona po

wiedziała mi przedtem, że zna pana od dawna. Już od dawna, tak mi 

powiedziała. 

FRANIU MERKL Ale żenada . 

Cisza . 

SCHURZINGER Przykro mi z tego powodu. 

KAZIMIERZ No więc 1est tak czy nie jest tak> Bo ja chcę tutaj mieć 1a

sność. Jak mężczyzna z mężczyzną . 

Cisza . 

SCHURZINGER Nie. Nie 1est tak. 

KAZIMIERZ Słowo honoru> 

SCHURZINGER Słowo hon oru. 

KAZIMIERZ Dzię k uję . 

Cisza. 

FRANIU MERKL Takimi metod ami to ty się nigdy niczego nie dorobisz, 

mój kochany. Poczciwy stary przyjacie lu dałbyś mu po prostu raz 

w pysk -

KAZIMIERZ Proszę cię, nie wtrąca1 się do tegol 

FRANIU MER KL Ty m1 tu nie wyg ra żaj pa luszkie m ' Ty ofermo. 

KAZIMIERZ Nie 1estem żadna oferma ! 

FRANIU MERKL Ty s ię jeszcze przekonasz, gdzie wylądujesz, 1ak będziesz 

taki miękk1i Widzę już, jak klęczysz przed oficjalnym przyjacielem 

twojej własnej narzeczoneJ' Całuj dalej ślady Jej kroków - zobaczysz, 

będziesz jeszcze ni ósł jej we lon i ze specjalną rozkoszą padał je1 do 

spoconych nóżek, ty masochisto! 

KAZIMIERZ Nie 1estem żaden masochista I ja 1estem porządny człowiek' 

Cisza. 

FRANIU MERKL To si ę nazywa wdzięczność. Ja chcę ci pomóc, a ty si ę 
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robisz uszczypliwy. Powinienem cię zos t awić , tak jak stoisz 1 

ERNA Chodź, Franiu! 

Franiu Merki szczypie ją w ramię. 

ERNA Au' Au -
FRANIU MER KL Możesz się wić , ile ci się podoba' Zostanę tak długo, 1ak 

będę chciał - w takie j sytuacji człowiekowi nie wo ln o zostaw ić przy1a-

ciela samego. 

16 SCENA 

Wchodzi Karolina. 

Cisza. 

l] SCENA 

KAZIMIERZ (zbliża się powoli do Karoliny 1 staje tuż przed nią) Spy tałem 
cię przedtem, jak to rozumiesz, że ty i ja ewentualnie JUŻ do sieb ie nie 

pasuiemy. A ty powiedzi ałaś: ewentualnie. Tak powiedziałaś . . 
KAROLINA A ty powiedziałeś, że cię opuszczam, bo cię zwolnili To jest 

bardzo wielka obraz a. Wartościowa kobieta co najwyżej przyw 1ą zu1e 

s ię jeszcze bardziej do mężczyzny, do którego na leż y, kiedy temu męż 

czyżnie ż le się powodzi . 
KAZIMIERZ Czy ty jesteś wartościowa kobieta> 

KAROLINA To JUŻ musisz wiedz ie ć sam. 
KAZIMIERZ 1teraz1esteś do mnie 1eszcze bardziej przywiązana> 

Karolina milczy. 

KAZIMIERZ Masz mi odpowiedzieć 
KAROLINA Nie mogę ci na to pytanie odpowiedzieć To musisz czuć. 

Cisza 

KAZIMIERZ Dlaczego kłamiesz> 

KAROLINA Ja nie kłamię. 
KAZIMIERZ Owszem. I to bez żadnego ws tydu. 

Cisza 

KAROLINA Kiedy to niby skłamałam> 
KAZIMIERZ Przedtem. Powiedziałaś, że znasz tego pana tam JU Ż dawno. 

Już od dawna, tak powiedziałaś. A teraz okazu ie się, że to 1est tylko taka 
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przypadkowa znajomość tutaj. Dlaczego mnie okłamałaś) 

Cisza. 

KAROLINA Byłam po prostu bardzo zła. 

KAZIMIERZ To nie jest jeszcze żaden powód. 

KAROLINA Dla kobiety może jednak jest. 

KAZIMIERZ Nie. 

Cisza. 

KAROLINA Właściwie to chciałam tylko z1eść lody - ale potem zaczę

liśmy rozmawiać o tym zeppelinie. Normalnie przecież nie jesteś taki 

drobiazgowy. 

KAZIMIERZ Teraz nie mogę tego tak po prostu zostawić. 

KAROLINA Chciałam się w końcu tylko prze1echać kolejką górską. 

Cisza. 

KAZIMIERZ Gdybyś mi powiedziała kochany Kaziu, chciałabym się 

przejechać kolejką górską, bo tak strasznie bym chciała - wtedy Kazio 

by powiedział: no to przejedź się tą twoją kolejką górską I 

KAROLINA No JUŻ nie udawaj teraz takiego szlachetnegol 

KAZIMIERZ Pluj sobie spokojnie dalą A właściwie to kto to jest) 

KAROLINA To jest taki 1eden wykształcony pan. Krojczy. 

Cisza. 

KAZIMIERZ Więc uważasz, że Jakiś kro1czy to jest ktoś bardziej wy

kształcony od uczciwego szofera) 

KAROLINA Wiesz, ty nie przekręcaj ciągle tych wszystkich faktów. 

KAZIMIERZ To zostawiam tobiel Stwierdzam, że mnie okłamałaś, i to 

zupełnie bez powodul No to bujaj się z tym twoim wykształconym 

panem krojczymi To są oczywiście elegancie1si kawalerowie niż taki 
mizerak, co go wczoraj zwolnilil 

KAROLINA I tylko dlatego, że cię zwolnili, to mam teraz może płakać) 

Ty chcesz, żeby człowiek nie miał JUŻ w ogóle żadne1 przyjemności, ty 

egoisto. 

KAZIMIERZ Od kiedy to ja jestem egoista? Teraz to JUŻ naprawdę chce 

mi się śmiaćl Przecież tu nie chodzi wcale o tę twoją kole1kę górską, 

tylko o to twoje skandaliczne zachowanie względem tego, że mnie 
okłamałaśl 

SCHURZINGER Pardon -

FRANIU MERKL (przerywa mu) Te, ty zamknij wreszcie tę swoją mordę 
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i z1eżdża1 stądl No, spływaj, mówię 1 

KAZIMIERZ Zostaw go, Merkll Oni bardzo dobrze pasu1ą do siebie 1 

(do Karoliny) Ty - ty krojcza suko I 

Cisza. 

KAROLI NA Coś ty powiedział' 
FRANIU MERKL Krojcza suko powiedział. Albo kurwo, 1ak mówią ber-

lińczycy. 

SCHURZINGER Chodźmy, panienko 1 

KAROLINA Tak. Teraz pójdę -

Wychodzi z Schurzingerem 

18 SCENA 

FRANIU MERKL (patrzy w ślad za nimi) Szczęśliwej podróżyl 

KAZIMIERZ We dwo1e. 
FRANIU MERKL Bab 1est 1ak gnow (do Erny) Jak gno1u 
ERNA No nie bądź już taki ordynarny A co 1a ci takiego zrobiłam' 
FRANIU MERKL Ty też 1esteś tylko baba. No, a teraz Franiu Merki kupi 

sobie filiżankę piwa. Na przyjemnie1sze myśli. Chodź, Kaziu 1 

KAZIMIERZ Nie. Ja teraz pójdę do domu i położę się do łóżka. 

Wychodzi. 

19 SCENA 

FRANIU MERKL (woła za nim) Dobranocl 

Wyciemnienie. 

20 SCENA 

Orkiestra gra teraz „ Paradę cynowych żołnierzyków" 

21 SCENA 

Nowe miejsce akcji. przy toboganie. Na końcu rynny, którą chętni Zjeżdża
ją na tyłkach. jeśli przypatrujący się panowie mają szczęście, to mogą 

zajrzeć zjeżdżającym paniom pod spódnice Także Rauch i Speer są wśród 

gapiów. 
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Po lewej lodziarz z miodem tureckim i balonami. Po prawej budka z pieczo

nymi kurczakami, która jednak cieszy się małą frekwencją, bo wszystko jest 
o wiele za drogie. Teraz właśnie Zjeżdżają rynną El/i i Maria i można im zaj

rzeć pod spódnice A powietrze wypełnia typowa dla tego festynu muzyka. 

22 SCENA 

Rauch puszcza oko do El/i i Marii, zajętych swoimi biustonoszami, które 
przesunęły się w trakcie zjeżdżania. 

ELLI To ci dopiero stary cap. 

MARIA Żeby tylko . 

ELLI Wieprz Jeden napalony. 

MARIA Ten drugi to chyba jakiś z północy. 
ELU Bo co> Czemu> 

MARIA Po kapeluszu pozna ć. I po tych butach. 

Rauch nadal się uśmiecha. 

ELLI (patrzy na niego przyjaźnie - mówi, ale tak, źe Rauch nie może tego 
usłyszeć) Ty alfonsie zasrany. 

Rauch, mile połechtany, kłania się. 

Uak wyżej) Dobry wiec zór, panie nocniki 

Rauchowi ślina napływa do ust. 

Uak wyżej) Pasowało by ci, ty stary śmierdzielu - ty się szykuj raczeJ 

na tamten świat niż na co innegol (śmiejąc się wesoło, odchodzi razem 
z Marią) 

23 SCENA 

RAUCH Poooszłyl Jak Blucherl 

SPE ER Dwie całkiem niebrzydkie grzesznice - co> 

RAUCH Mimo kryzysu, mimo tej całej polityki - to Jes t wciąż ten móJ 

stary, poczciwy Okto berfest, tego nie zabije mi żaden Bruning. Prze
sadzam> 

SPEER W sam ra z. Ni c UJąć, nic dodać' 

RAUCH Posługacz siedzi obok taJnego rad cy, kupiec obok przemysło
wca, minister obok robotnika - taką demokrację lubięl (podchodzi ze 

Speerem do budki z pieczonymi kurczakami; obaj panowie zajadają teraz 
delikatnego, chrupiącego kurczaka, piją wiśniówkę i świąteczne piwo) 
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24 SCENA 

KAROLI NA (nadchodzi z Schi.irzingerem; idzie nieco przed nim - po czym 

nagle się zatrzymuje i on oczywiście równiez) Czy mężczyźni muszą być 

zawsze tacy podejrzliwi> jak człow iek i tak rob i wszystko, co chcą. 

scHORZINGER Oczywiście mężczyzna musi zawsze umieć wziąć się 

w garść. Nie c hcę , żeby mnie pani źle zrozumi a ła. 

KAROLINA Jak to> 

scHORZINGER Znaczy się, bo Ja przedtem wystąpiłem w obroni e pani 

narzeczon ego. On Jest po prostu bardzo zdenerwowany - w końcu to 

nie jest takie za bawne, Jak człowiek znajdzie się tak nagle na bruku. 

KAROLINA To tak . Ale to chyba jeszcze nie Jest powód, żeby mi mówił, 

że jestem dziwka . To trzeba zawsze rozdzielać, ten cały kryzys i życie 

prywatne. 

scHORZINGER Moim zdaniem jednak te dwa kompleksy są ze sobą 

w fatalny sposób powiązane. 

KAROLINA Ach, pan mi nie mówi ciągle takie napuszone rzeczy1 Kupię 

sob ie teraz Jeszcze jednego lod a. (kupuje sobie u lodziarza lody i także 

Schi.irzinger bierze sobie nową porcję) 

25 SCENA 

RAUCH (wskazuje 1edząc na Karolinę) Ale ładną pupcię ma ta dziewczy· 

na tam -

SPEER Bardzo ład ną. 

RAUCH Jak dziewczyna nie ma pupci, to żadna z nieJ dziewczyna. 

SPEER Bardzo słusznie. 

26 SCENA 

scHORZINGER Chodzi mi tylko o to, że ta kie rozstanie trzeba so bi e 

wpierw dokładnie przemyśleć, z wszystkimi konsekwencjami. 

KAROLINA Z Jakimi znowu konsekwencjami> Ja przecież Jestem kobieta 

pracu j ąca. 

scHORZINGER Al e mi chodzi w te1 chwili o tę, no, stronę du ch ową. 

Cisza. 

KAROLINA ja nie jestem taka, żeby się dawać komuś wyzywać. Ja to 
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nawet Jestem głu pia, że się tak całkiem zdałam na łaskę tego pana 

Kazimierza - Przec i eż ja bym mogła już ze dwa razy WYJ ŚĆ za jakiego 

urzędnika z prawem do emery tur y. 

SCHURZINGER Ja bym po prostu nie chc iał tylko, że by teraz wyszło na to, 

że to może ja jestem winny tego nieporozumienia między nim a panią -

Chodzi mi o to, że ja już raz rozdz i e liłem jednego mężczyznę i jedną 

kobietę. Nigd y więceJI 

KAROLINA Pan przecież powiedział przedtem, że Jak m ężc zyz na traci 

pracę, to miłość jego kobiet y do niego też słabnie - i to au tomatyczn ie . 

scHORZINGER To leży w naszeJ naturze. Nie stety. 

KAROLINA Jak pan ma właśc iwie na imię> 

SCHURZINGER Eu ge niu sz . 

KAROLINA Pan ma takie nietypowe oczy. 

SCHURZINGER To mi JU Ż róż ne m ówi ł y. 

KAROLINA Pan so bie tylko niczego nie wyobraża zarazi 

Cisza. 

SCHURZINGER Podoba się pani Eu ge niusz jako imię> 

KAROLINA Ewentualnie. 

Cisza. 

scHORZINGER Ja jestem człowieki em samotnym, proszę pani. Widzi 

pani , moJa matka na przykład, o na jest od czasu infl acj i gł u cha i ma też 

t rochę pomieszane w głowie, bo wszys tko strac iła - no i teraz nie mam 

ju ż nikogo, z kim bym mógł porozm awiać. 

KAROLINA Rodze ństwa pan żadnego nie ma? 

SCHURZINGER Nie . Jes tem Jedyna ki em. 

KAROLINA Ale teraz nie dam JUŻ rady zjeść więceJ tych lodów. (wychodzi 
z Schiirzingerem) 

2] SCENA 

SPEER Dzi wna młodzież ta dzisiejsza młodzież. My prze c ież swego 

czasu też upraw i a li śmy spor t, a le tak dziwn ie małe za interesowan ie 

urokami życia duchowego -

RAUCH Wła ściwie niezmysłowa młodzież. 

SPE ER (uśmiecha się) Co prawda to i owo zos taje im przez to oszczędzone. 

RAUCH Ja tam zawsze miałem szczęście. 

SPEER Ja też, prócz Jednego razu. 
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RAUCH A była chociaż ładna> 

sPEER W nocy wszystk ie ko ty są sza re . 

RAUCH (unosi kieliszek) Oby nam sięl 

28 SCENA 

Karo lina zjeżdża teraz ryn ną, mając za plecami Schurzinge ra, i Rauch 

i Spe er mogą jej zajrzeć pod spódnicę. 
Schiirzinger spos trzega Raucha, wzdryga się i kłania mu s ię nadzwyczaj 

uprzejmie, nawe t dwukrotnie. 

29 SCENA 

RAUCH (zaskoczony, kłania się również , do Speera ) Kto to jest> Ten kawa

ler od naszej ładneJ pupci, ukłonił mi się -

30 SCENA 

KAROLINA (teraz również ona zajmuje się swoim biustonoszem) Kto to 

jest ten tam> 
scHORZINGER To on sam. Rad ca handlowy Rauch. Mój sze f. Zn a pani 

chyba tę firmę - cztery piętra i Jeszcze budynki od podwórza 

KAROLINA No tak, taki 
scHORZINGER Co prawda w czer wcu przekształcił się w Sp. z o. o ., ale 

tylko pro forma ze względów podatkowych i takic h tam . 
RAUCH (porozumiał się ze Speerem i teraz zbliża się, JUŻ trochę podpity, 

do Schiirzingera) Pan wybaczy! Skąd mamy przyJemnośU 
scHORZINGER Nazywam się Schurzinger, panie radco . 

RAUCH Schurzinger> 
scHORZINGER Konfekcja dzieci ęca. Dział płaszczy 

Cisza . 

RAUCH (do Schiirzingera) Narzeczona> 

KAROLINA Nie. 

Cisza. 

RAUCH (wtyka Schi.irzingerowi cygaro do ust) Bardzo mi miło 1 (do Karo

liny) Czy radca handlowy może zaprosić panienkę na kieliszeczek wi -

śn iówki' 
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KAROLINA Nie, dzięku1 ę. Wiśn iówka mi szkodzi. Popro szę kie l iszek 

samos. 

RAUCH A więc kielisze k samos i (po dchodzi do budki z kurczakami) Je

den sa m os p roszę ! (do Karoliny) To mó1 naj lepszy przy1acie l, z Er furtu 

w Turyngii - a 1a pochodzę z We1den w Górnym Palatynac ie. Pan i zd ro

wie1 I 1edna wiśniówka dla tego młodego człowieka I 

scHORZINGER Przepra szam, panie rad co - ale 1a nigdy nie piję alko

holu . 

32 SCENA 

Kazimierz poja wia się i obserwuje 

33 SCENA 

RAUCH No, a d laczego nie> 

scHORZINGER Bo 1a 1estem antya lkoholik , pan ie radco. 

RAUCH D la zas ady? 

SCHURZINGER Jak to s i ę mówi . 

RAUCH No wi ęc tutaj tego rodzaju zasad się n ie uzna jel Tra ktu1 emy je 

1ako nieistnie1ącel Ze swoim najwyższym panem i władcą młody czło

wiek wypije przecież chyba kieliszeczek wiśniów ki I No to, panie -

SCHURZINGER Schurzinger. (opróżnia kielisze k i krzywi się) 

RAUCH Schurzingerl Mi ałem k i edyś wychowawcę, który te ż się nazy

wał Schurzinger. A le to by ł baran i Je szcze jeden samos i I jeszcze jedna 

wiśniówk a dla pana antya lkoho lika - rozdziewiczy liś my go tera z wzglę

dem alkoh o lu. Panienka może też> 

KAROLINA O niel Ja tam ni e piję niczego mocnego, a tak ich mieszanek 

to JUŻ w ogó le - (s postrzega Kazimierza) 

34 SCENA 

Kazimierz daje jej znak, żeby do niego podeszła. 

Karolina nie reaguje. 

Kazimierz kiwa na nią energiczniej. 

Karolina opróżnia kieliszek , odstawia go niechętnie i ceremonialnie i zbliża 
się powoli do Kazimierza. 
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35 SCENA 

RAUCH A któż to taki> Don Kis zo t> 

scHORZINGER To jest narzeczony teJ panienk i. 

SPEER Tabl eau l 
scHORZINGER Ale ona nie chce więcej o nim słyszeć. 

RAUCH No, to 1uż troc hę lepieJ' 

36 SCENA 

KAROLINA Czego znowu ch ces z> 

Cisza. 

KAZIMIERZ Co to za ludzie> 

KAROLINA Sami st arzy zna1om i 

KAZIMIERZ Nie bądź złośliwa, p roszę c i ę. 
KAROLINA Ni e 1estem złośliwa. Ten gruba s to 1est słynny radca hand lo

wy Rauch, 1edyny właściciel cze goś tam. A ten drugi 1est z północnych 
N iemiec. Prezes sąd u ziemski ego. 

KAZIMIERZ Czyli sam i leps i ludzie. Nie uda ci s ię JU Ż wyprowadzić mnie 

z równowag i. 

Cisza. 

KAROLINA Czego jeszcze ch cesz> 
KAZIMIERZ Chc i ałem cię p rosić o przebac zen ie za te mo1e podejrzenia 

i że tak c i ę źle potra ktowałem Nie, ł adnie to nie było z mo1e1 stro ny 

Pr zebac zysz m 1> 

KAROLINA Tak. 
KAZIMIERZ Dziękuję ci. Od razu 1n acze1 się czu1 ę - (uśmiecha się) 
KAROLINA Myli sz się , 1ak chodzi o twoją sytu acj ę 

KAZIMIERZ Jaką sy tuację> 

Cisza. 

KAROLINA To ju ż nie ma sen su, Kazik. Ja to sobie prze myślałam i do

kładnie się za sta n owiłam - (odwraca się w stronę budki) 
KAZIMIERZ A le to p r zec ież nie są ludzie dla ciebiel Oni chcą cię tylko 

wykorzys tać dla swojej przyjemności1 
KAROLINA N o nie bądź taki sentymenta lny. Życie 1es t twarde i 1ak kobi e

t a chce coś osiąg n ąć , to mu si t ak iego wpływowego mężczyzn ę wziąć 
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zawsze wpierw na uczucie. 

KAZIMIERZ Mnie też wzięłaś na ucz ucie> 
KAROLINA No. 

Cisza. 

KAZIMIERZ To nieprawda . 
KAROLINA Prawda . 

Cisza . 

KAZIMIERZ A co ty chcesz osiągnąć przez tyc h panów> 

KAROLINA Może Jakąś wyższą pozycję s połeczną i tak w ogóle . 

KAZIMIERZ Ale to są jakieś kompletnie nowe poglądy, co ty mi tu mówisz. 

KAROUNA Nie, to nie są żadne nowe poglądy - tylko że Ja ci się dałam 
tyranizować i p owtarzałam po tobie, że urzędniczka to też jest tylko 

proletariuszka' Ale tu w środku to ja zawsze myślałam inaczej' Tylko że 
miałam otumanione wszystko, serce, głowę, bo byłam od ciebie uza 
leżnional Ale teraz koniec z tym. 
KAZIMIERZ Koniec> 

KAROLINA Tak Jak mówisz . 

Cisza. 

KAZIMIERZ No tak. Hm. Czyli że pewnie tak to Jest. Po prostu Kazio zo

stał zwolniony. Tak i nie inaczej . Tu nie ma żadnych wyjątków. Śmieszne. 
KAROLINA Masz mi jeszcze coś do powiedzenia> 

Cisza. 

KAZIMIERZ Długo łaziłem i się zastanawiałem, znaczy się, czy mam cię 
pro s ić o przebaczenie - ale teraz tego żałuję. (wychodzi) 

37 SCENA 

Karolina patrzy w ślad za nim, a potem kieruje się z powrotem w stronę 
budki. 

Wyciemnienie. 

38 SCENA 

Orkiestra gra teraz ostatnią różę. 
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39 SCENA 

Nowe miejsce akcji: przy dziwadłach. 

W środku. na widowni, wypełnionej do ostatniego miejsca. Są także Rauch, 

Speer, Karolina i Schurzinger. 

40 SCENA 

KONFERANSJER Jako piątą z kolei atrakc1ę pozwolę so bie pr zedst aw ić 

teraz państwu Człowieka z Głową Buldoga I 

Człowiek z Głową Buldoga pojawia się na scenie . 

Feliks, C złowiek z Głową Buldoga, skończył przedwczoraJ szesna ście 

la t. Jak państwo widzą , kości Jego żuchwy są tak nienormalnie rozwi· 

nięte, że dolną wargą jes t on w stanie z łatwoś cią przykryć sobie nos. 

Człowiek z Głową Buldoga robi to . 

Feliks nie może otworzyć ust i dlatego jest karmiony sztucznie. Wp raw

dzie poprzez bardzo skomplikowaną operacj ę można by mu otworzyć 

usta, ale wtedy z kolei nigdy JUŻ by ich nie zamknął. Widzą państwo 

tutaj, do jakich igraszek zdolna jest natura i jacy dziwni ludzie zamiesz

kują naszą planetę . 

Człowiek z Głową Buldoga kłania się i wychodzi. 

41 SCENA 

KONFERANSJER A teraz, proszę pań s twa, przec hodzimy do numeru 

szóstego i tym samym do punktu kulmi nacyjnego naszego programu. 

Oto Juanita , dziewcz yna-gory li 

Juanita pojawia się na scenie. 

Juanita urodziła się w małeJ wiosce koło Zwickau. jak to się stało, że 

pod względem budowy ~zyczne1 przyszła na świ at inna niż wszystkie 
ludzkie dzieci, pozos taje dla nauki zagadką jak państwo mogą się 

przekonać , Juanita 1est na całym ciele owłosi o na jak zwierzę i także 
układ jej organów wewnętrznych jest typowo zwierzęcy -
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42 SCENA 

Świst w powietrzu, i to coraz głośniejszy, na zewnątrz wrzawa i tusz or
kiestry. 

RAUCH (zrywa się) Zeppelinl Zeppelin I 

Ogłuszający świst, widzowie wypadają na zewn ątrz - i teraz zepp elin 

zakreśla kilka pętli nad błoniami, na których odbywa się Oktoberfest. 

43 SCENA 

juanita też zmierza do wyjścia. 

KONFERANSJER Wracal i Meszuge> 

JUANITA Ale zeppelin -

KONFERANSJER Ale wykluc zone I Ni emożliwe I Wracali 

44 SCENA 

Człowiek z Głową Buldoga pojawia się w towarzys twie pozosta łych dzi 

wadeł, Grubej Dam y, Olbrzyma, Młodej Dziewczyny z Brodą , Człowieka

Wielbłąda i Zrośnię t ych Bliźniaków. 

KONFERANSJER Zaraz, czy k toś was wołaP I Na co wy sob ie pozwalac ie>! 

GRUBA DAMA Ale zeppeli n -

45 SCENA 

LILIPUT (pojawia się na scenie z pejczem) Alfred I Co się dzie1e> 

KONFERANSJER Panie dyrekto rze! Te kaleki powariowałyl Chcą iść og l ą 

dać zeppelinal 

LILIPUT (ostro) Jeszcze coś> I 

Cisza . 

LILIPUT Na mie1scal Ale tak raz , dwa proszę I Po co macie og l ąda ć jakie

goś zeppelina - jak was zobaczą na zew nątrz, to będziemy skończeni I 

To jest bo lszewizm I 

JUANITA No nie, J3 sobie wypraszam, że by mi wymyślaćl (pła cze) 
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Człowiek z Głową Buldoga charczy, chwieje się 1 chwyta za serce. 

GRUBA DAMA Feliks I Feliks -

LILIPUT Wynośc i e s i ę ! No j uż, już 1 

GRUBA DAMA (podpiera Człowieka z Głową Buldoga) Biedny Fel iks - on 

ma przecież tak ie słabe te serce - (wycofuje s ię razem z pozostałymi 
dziwadłami, zos taje tylko Juanita) 

46 SCENA 

LILIPUT (nagle łagodnie) No, no , tylko nie płakać , m ała )uanito - masz 

tu cukierki - pyszne pralinki -
JUANITA Pan mi tak bez przerw y nie wymyśla, pan ie dyre ktorze - to jest 

już nap rawdę nie po ch rześc ij a ńsku . 
LILIPUT Co złe go to nie 1a No, masz - (wciska Je} do ręki pra linki i wy-

chodzi) 

47 SCENA 

Juanita je apatycznie pralinki - tymczasem Karolina i Schi.irzinger poja· 

wiają się zn ów na widowni i siadają w ostatnim rzędzie. 

48 SCENA 

KAROLINA Pięk nie wyg l ąda ten zeppe lin - tera z w nocy też. , taki ośw i e

tlony. Ale my nim nie lecimy. 

SCHURZINGER Na pewno. 

KAROLINA Pan tak dziwnie na mni e patrzy. 

SCHURZINGER Pani na mnie też. 

Cisza. 

KAROLINA Chyba k ręci m1 s ię j uż trochę w głow i e A pan 1eszcze nigdy 

nie p i ł alkoholu > 

SCHURZINGER Jeszcze nigdy. 

KAROLINA I pan w ogó le jest zawsze taki ws t r zem i ęźl i wy> 
scHORZINGER Tak w ogó le to wła śc i w i e mnie j. 

Karolina nieoczekiwanie calu;e go szybko. 

Cisza. 

scHURZINGER Teraz JUŻ sam nie wiem. Czy to alko hol, czy - bo coś się 
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ze mną takiego dzi ej e, że nie mogę nad tym zapan owa ć. Gdyby c zło
wiek miał na przykład pieni ą dze -

KAROLINA (przerywa mu) No id ź, nie bądź taki nudny! 

Cisza . 

SCHURZINGER Jesteśmy teraz na ty) 

KAROLINA Na ten wieczór dzisiaj -

SCHURZINGER A tak w ogóle) 

KAROLINA Możel 

Cisza. 

49 SCENA 

R.au ch także pojawia się znowu na widowni - spostrzega Karolinę i Schiir
zingera, staje tuż przy wejściu i podsłuchuje. 

KAROLINA Masz na imię Eugeniusz) 

SCHURZINGER Tak. 

KAROLINA A ja mam na imię Karolina. Co się śmieJ e sz) 
SCHURZINGER Bo się cieszę. 

RAUCH A ia mam na imi ę Konrad . 

Schiirzinger wzdryga sil( i Karolina również . 
Cisza. 

Schiirzinger wstaje. 

Rauch uśmiecha się i grozi przekornie palcem 

RAUCH No, no, no, niedobra Karolinko - kto to siedzi tu w środku, kredy 
na dworze lata zeppe lin ) 

KAROLINA Ach, zeppelin, ja go JUŻ znam na pamięć' 

RAUCH (wpatruje się w Schiirzingera, z irytacją) Gra tuluję . 

Schiirzinger kłania się, niemile dotk nięty. 
Rauch gniewnie. 

RAUCH Tylko tak dalej ' Niech pan sobie nie przeszkadza w teJ podnie
CaJ ąCeJ pogawędce -

SCHURZINGER Panie radco! Podniecenie to jest co innego, jak to się 
mówi - (uśmiecha się uprzejmie i siada znowu) 
RAUCH Co innego) 

li 

50 SCENA 

SPE ER (dołączył do Raucha) Wstrętny facet I 

RAUCH Cynik. 

SPEER Przystawia się do Karolinki , kiedy my og l ądamy zeppelina. 

RAUCH Już niedługo kt oś tu chyba pójdzie w odstawkę. 

51 SCENA 

Orkiestra intonuje teraz cicho Marsz Radeckiego i publiczność wraca na 

wido wnię , bo zeppelin jest już tymczasem w drodze do Friedrich shafen. 

Kiedy wszyscy siedzą na swoich miejscach, orkiestra urywa, nawiasem mó

wiąc w połowie taktu . 

52 SCENA 

KAROLINA Co miałe ś na myśli, jak powredzialeś, że nie jesteś podnie

cony) 

scHORZINGER Ale to przecież była tylko taka chwilowa taktyka. 

KAROLINA S łys z ę już, jak sobie id zie sz. Czyli Jesteś wyrachowany. 

W miłości też) 

SCHURZINGER Nie, to Je st kompletne nieporozumienie, to, co ty tera z 

myślisz . 

KAROLINA )a przecież nic nie myślę, Ja tylko mówię. 

53 SCENA 

KONFERANSJER (uderza w gong) Panie i panowie! S t anę liśmy na tym , 

że Juanita jest na całym ci ele owło si on a pk zwierzę i że t akż e układ 

jeJ o rganów wewnętrznych jest ty powo zwierzęcy. Mimo to Ju an ita ma 

nad wyraz żywą wyobraźnię . Mówi doskonale po angielsku i francusku, 

które to język i przyswoiła sobie sama wyt rwałą pracą . A teraz pozwolą 

państwo, że Juanita da próbkę swojego wspaniałego naturalnego gło

su! Czy mogę prosić -

Rozlega się, gra na na rozst rojonym pia ninie, barkarola 

z „Opowieści Hoffmanna " 
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54 SCENA 

JUAN ITA (śpiewa - i podczas gdy śpie wa, Schurzinger obejmuje ramieniem 
talię Karoliny i również ich łydki czy też piszczele stykają się ze sobą) 

Piękna noc, miłosna noc 

Ach, ukoi me pragnienie ! „ etc. 

55 SCENA 

Już prz y .ostatnie) strofie spadła kurtyna Juanita skończyła swoją pieśń 
i teraz L1l1put przechodzi przed kurtyną z prawej strony sceny na lewą. 
W rękach trzyma ta blicę, na której napisane jest: „Przerwa". 

56 SCENA 

Przerwa . 

57 SCENA 

I znowu robi się ciem no na widowni i orkiestra gra bawarski marsz defila 
dowy Scherzera. Chwilę potem kurtyna zno wu się podnosi. 

58 SCENA 

Miejsce akcp przed piwiarnią Wagnerbriiu 

Mała orkies tra dęta w odświętnych strojach. Franiu Merki jest w dob rym 

humorze, a Jego Erna jes t już potulniejsza, podczas gdy Kazimierz siedzi 
obok w melancholijnej zadumie. 

59 SCENA 

WSZYSCY (śpie wają, z wyjątkiem Kazimierza, przy akompaniamencie or
kiestry) 
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Jak długo stary Pioter 

Na wzgó rku stoi ta rn 

Jak d ł u go się Izara 

Przez mi as to wi1e nam 

Jak długo na placyku 

Jes t słynny browar nasz 

Tak długo tu w Monach ium 

Przyjemnie s p ęd zisz czas 

Tak długo tu w Monachium 

Przyjem nie s p ęd zisz czas I 

Wiwat, wiwat Oktobe rfestl 

Raz , dwa, trzy - p1jem yl 

60 SCENA 

FRANIU MERKL Twoje zdrowie , Ka ziul Pij , ż e by ś stał się k 1 m ś l 

KAZIMIERZ A kim ja mam się stać) Może radc ą handlowym) 

FRANIU MERKL No to załóż 1aką ś nową p a rt1ęl 1 zos ta ń min istrem fi 
nansów l 

KAZIMIERZ Na p ochyłe drzewo ka żda koza skacze. 

FRANIU MERKL Kto nikogo ni e słu c ha, temu nikt nie pomoże. 

Cisza . 

KAZIMIERZ Teraz Je stem kierowca samochodowy i mam prawo 1azdy 

kategorii A trzy i katego ri i B trzy. 

FRANIU MERKL Ciesz się, że nie m as z JUŻ tej zg rę z y, te1 swojej narze

czoneJ I 

KAZIMIERZ U rzęd nicz ka i tyle . 

FRANIU MERKL To ni e 1est ża d ne usprawiedliwienie. 

KAZIMIERZ W ogóle wszystkie kobiety to s ą 1ak 1e ś niższe is toty -

z wyjątkiem oczywiście tu obecnych. Sp r zeda1ą swo1 e du sze i zd radza 

j ą, w tym konkretnym przypadku m nie, z powodu Jakiejś tam kolejki 

gó rskiej . 

ERNA Jak 1a bym była mężc zyzną , to bym się tr zymała z daleka od tych 

wszystkich kobiet . Ja to j u ż nawet nie mogę znieś ć za pachu żadnej ko

bi ety. Szcze gólni e w zimie. 

61 SCENA 

WSZYSCY (śpiewają, znowu z wyjątkiem Kazimierza, przy akompaniamen

cie orkies tr y) 

Nie umknie j e leń w ciem ny bó r 

Ni sarna w lasu głąb 
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Nie skryje orzeł się wśród chmur 

Ni zając pośród łąk . 

N ie zbawi ich najszybszy bieg 

Gdy zagrzmi strzelba ma -

Lecz choć 1est ze mnie twardy człek 

to miłość znam i Ja . 

Nagła cisza. 

62 SCENA 

KAZIMIERZ Lecz choć iest ze mnie twardy człek, to miłość znam i ja_ 

a ona iest niebiańskim światłem i przemienia twoją chatę w złoty pa

łac - i nigdy się nie kończy, no chyba że cię wywalą na bruk. Co to są w 

ogóle za ideały, znaczy się , w sensie duchowego związku dwojga ludzi> 

Adam i Ewa 1 Ja sram na taki związek - mój kapitał wynosi w te) chwili 

jeszcze około czterech marek, ale dzisiaj się urżnę , a potem s ię powie

szę - a jutro ludzie powied z ą: Był kiedyś taki jeden biedny Kazimierz -

FRANIU MER KL Gówno ludzie powiedzą' Dzień w dzień umierają tysią

ce - i nikt o nich nie pamięta, nawet pk jeszcze żyJą' Chyba że byś był 
Jakimś politycznym trupem, to by cię może pochowali z pompą , ale JUŻ 
następnego dnia też by o tobie zapomnieli - zapomnielil 

KAZIMIERZ Tak, człowiek i est dosyć samotny. 

FRANIU MERKL Twoje zdrowie, ty durniu' 

63 SCENA 

WSZYSCY ( śpiewają, znowu z wyjątkiem Kazimierza, przy akompaniamen
cie orkiestry) 

70 

Pij, pij, pij , bracie, pij 

Wtedy od razu i est lżej 

Znika smutek, ubywa lat 

Piękny znów zdaje się świat 

Znika smutek, ubywa lat 

Piękny znów zdaje się ś wiat. 

Nagła cisza. 

64 SCENA 

KAZIMIERZ (wstaje) Dobrze. Teraz Jednak będę zasadni czy. Właściwie 

to powinienem pójść do domu Karoliny i powyrzucać jej z szafy i po

drzeć na strzępy te wszystkie ciuchyl Teraz będę naprawdę wstrętny! 

(wychodzi chwiejnym krokiem) 

65 SCENA 

ERNA A gdzież on po s zedł> 

FRANIU MERKL Jak tam nie wpadnie, to kiedyś wyjdzie. 

ERNA Ja się naprawdę boję -

FRANIU MERKL Nic sobie nie zrobi. 

ERNA Ale coś mi się nie wydaje, żeby on był specjalnie mocny z natury. 

Taki bardzie) wrażliwy jest. 

FRANIU MER KL Ty to masz naprawdę wyostrzony zmysł obserwaqi. 

Cisza. 

ERNA Ty, Franiu - ty go sobie odpu ść, proszę 

FRANIU MERKL Kogo> 

ERNA No, tego Kazimierza. 

FRANIU MERKL Jak to odpuść? 

ERNA On przecież do nas nie pasu je, ia to tera z normalnie czuię tuta) 

Nie wpływaj na niego, proszę. 

FRANIU MERKL A dlaczego niby nie> 

ERNA No bo to też w końcu nic nie jest, co my robimy. 

FRANIU MERKL Od kied y to> 

Cisza. 

ERNA ldźżesz, wyjmij te paluchy z mojego piwa I 

FRANIU MERKL Masz wyostrzony zmysł obserwacji . 

ERNA No, wyjmuJ te paluchy -

FRANIU MERKL Nie. To tak miło chłodzi. M oią gorącą krew. (Erna niespo
dziewanie wyszarpuje mu rękę z kufla Franiu Merki uśmiecha się osłupiały. ) 

66 SCENA 

WSZYSCY (prócz Erny i Franiu Merkla , śpiewają znowu przy akompania

mencie orkiestry dętej; Rauch , Speer, Karolina i Schi.irzinger przechodzą 

71 



obok z kuflami w ręka ch, papierowymi czapkami na głowach i innymi 

jarmarcznymi rekwizytami - oni oczywiście też śpiewają) 

PiJ, pij, piJ, bracie, piJ 

Wtedy od razu jest lże 1 

Znika smu tek , ubywa lat 

Piękny znów zdaje się świat I 

Znika sm utek, ubywa lat 

Piękny znów zdaje się świat I 

Nag/a cisza. 

67 SCENA 

KAZIMIERZ (pojawia się z Elfi i Marią - obejmuje obie) Czy mogę przed

stawić> Nasza urocza tró1ka poznała się dopiero co pod toaletą! Merki , 

możesz mi to wytłumaczyć , to zjawisko, że panie zawsze znikają we 

dwie> 

MARIA Fuj I 

FRANIU MERKL Tu nie ma żadnego fuj, panienko! 

KAZIMIERZ Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi! Zwfaszcza dziśl (siada i po
zwala Elfi usiąść sobie na kolanach) 

ELLI (do Franiu Merkla) Czy to prawda, że ten pan posiada dies la> 

FRANIU MERKL Oczywiście że ma diesla! I to jakiego! 

MARIA (do Elfi) Ty, nie daJ się tak oszukiwać! Ten i diesel I 

KAZIMIERZ (do Marii) Jak Kazio mówi, że ma diesla, to ma diesla - za· 

pamiętaj to sobie, ty szantrapo' 

ELLI (do Marii) No bądźżesz JUŻ cicho. 

KAZIMIERZ (głaszcze Elfi) Ty jesteś porządn e stwo rzenie, podobasz mi 

się teraz. Masz takie piękne miękkie wło sy i gład ką skórę. 

ELLI Ja to byrn się chciała czegoś napić. 

KAZIMIERZ Maszl Żłopl 

ELLI Ale tu nie rna JUŻ ani kropli. 

KAZIMIERZ Piwo l 

KELNERKA (akurat przechodzi obok i stawia mu na stole kufel) Zechce 

pan od razu zapłacić! 

KAZIMIERZ (grzebie w kieszeniach) Od razu zapłacić, od razu zapłac ić -

diabeł by to. sakramenck ie gównol - zdaje s ię , że mi cała forsa już 

gdzieś tego -

72 

Kelnerka zabiera kufel. 
Elfi wstaje. 

MARIA I coś takiego chce mieć diesla> Od razu ci powiedziałam, że coś 

takiego to ma co najwyż ej rowe r. Na raty. 

KAZIMIERZ (do El/i) Ty, no chodź -

ELLI (macha ręką) Z Bogiem, panie diesel - (oddala się z Marią) 

68 SCENA 

KAZIMIERZ Od razu zapłaci ć - o ty biedny Kaz 1m 1erzu l Bez fo rsy Jesteś 

gorze1 niż piesi 

FRANIU MERKL Kazimierz-filozof. 

KAZIMIERZ Gdyby choć człowiek wiedział, na którą partię głosować

FRANIU MERKL Kazimierz-po lit yk. 

KAZIMIERZ A pocałuj ty mnie w dupę , panie Merki I 

Cisza. 

FRANIU MERKL Popatrz na mnie . (Kazimierz patrzy na niego) Ni e ma 

takiej partii polityczne j, w której nie byłem członki em, na1wyżeJ może 

jakieś odpryski . Ale wszędz ie porządni ludzie rob ią za idiotówl W dzi

siejszej sy tua cji na świec ie trze ba s i ę po prostu tak zab iera ć do rzeczy 

1ak na przykład nie1aki Franiu Merk i. 

KAZIMIERZ Czyli jak> 

FRANIU MERKL Zwyczajnie. 

Cisza. 

FRANIU MERKL Na przykład ostatn io wyspecp lizowałem się - w takim 

1ednym paragrafie . 

KAZIMIERZ Nie, nie, z paragrafami to s ię lepiej nie zadawać. 

FRANIU MER KL Ty baranie. (podtyka Kazimierzowi pod nos plik dziesięc:io

markowych banknotów) 

KAZIMIERZ Nie. Takie prywatne akcie mają mały sens 

ERNA Po tamtej stronie siedzi Karolina. 

KAZIMIERZ (wstaje) Gdzie> 

Cisza. 

FRANIU MERKL Zobaczyła cię . 

KAZIMIERZ Ale nie podchodzi 

Cisza. 
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69 SCENA 

KAZIMIERZ (wygłasza teraz mowę do dalekiej Karoliny) Panno Karolino . 

Nie musisz w żadnym razie podchodzić do mnie, bo to 1est już całko

wity koniec naszych stosunków, także tych normalnych, ludzkich. To 

zresztą nie jest two1a wina, to jest wina tylko tego mojego bezrobocia 

i to jest logiczne, ty szmato nędzna, tyl Ale jakbym się teraz posłuchał 

Franiu Merkla, to wtedy Jednak to by była twoja wina - bo tu, w środku, 

jestem teraz pusty. Mieszkałaś we mnie, ale dzisiaj się ze mnie wypro

wadziłaś - i sto1ę teraz jak ta trzcina na wietrze i nie mam się czego 

przytrzymać - (siada) 

70 SCENA 

Cisza. 

FRANIU MERKL No więc> 

KAZIMIERZ Do cna wypalone wszystko. 

FRANIU MERKL Kazik. Ostatni raz: kto nikogo nie słucha, temu nikt nie 

pomoże 

KAZIMIERZ Teraz Jeszcze nie wiem . 

FRANIU MER KL (wyciąga do niego rękę) To Jest teraz w twoich rękach -

KAZIMIERZ (patrzy nieobecnym wzrokiem przed siebie) Nie wiem teraz 

jeszcze. 

ERNA No to daj mu spokój, kiedy nie chce. 

Cisza. 

Franiu Merki wbija wzrok w Ern ę - nagle chlusta jej w twarz swoim 

piwem. 

Erna podrywa się. 
FRANIU MERKL (zmuszają, żeby usiadła) Siedżl Bo ci dam kopa w ryj I 

71 SCENA 

WSZYSCY (oprócz Kazimierza, Erny i Franiu Merkla, śpiewają) 

Kiedy kwitną znów róże 

Zimy kończy się czas 

Ty lko w życiu człowieka 

Wiosna zdarza się raz 

74 

Wiesz gdy ptaki odlecą 

Że powrócą za rok 

Lecz gdy człowiek odchodzi 

To pochłania go mrok. 

Wyciemnienie. 

72 SCENA 

Teraz orkiestra gra „ Dzwoniące dzwonki u sań" 

73 SCENA 

Nowe miejsce akcji: na hipodromie. 
Wchodzą Rauch, Speer, Karolina i Schurzinger. 

74 SCENA 

RAUCH (do Karoliny) A nie przejechalibyśmy s ię tak na Jakimś szybkim 

koniku> W końcu 1esteśmy na hipodromiel 

KAROLINA Cudniel Ale nie w damskim siodle - żeby się można było 

lepiej przyt rzymać 

RAUCH Zuch dziewczyna! 

SPEER Panienka myś li jak kawalerzysta . 

KAROLINA Ale jak mam już raz jechać na koniu, to chcę od razu dwa 

razy-

RAUCH Choćby i trzyl 

KAROLINA Cudniel (wychodzi na maneż) 

75 SCENA 

SPEER (w ola za nią) Nawet czteryl 

RAUCH Nawet iks razyl (siada ze Speerem przy małym stoliku na estra

dzie i każe podać butelkę wina. Schurzinger natomiast zostaje na dole 

i gapi się cały czas na Karolinę; właśnie prowadzą wzdłuż estrady w stro

nę maneżu starego kulawego konia z damskim siodłem, w którym siedzi 

dziesięcioletnia krótkowzroczna dziewczynka - zaraz potem rozbrzmiewa 

muzyka, która odtąd urywa się za każdym razem w połowie taktu, kiedy 

76 



przejechano kilka rund i trzeba znów zapłacić; słychać też trzaskanie pej

cza; Schiirzinger wchodzi na krzesło, żeby lepiej widzie ć; Rauch i Speer 
oczywiście też się przyglądają) 

76 SCENA 

RAUCH Dzielnal Św1etniel 

SPEER Prawdziwa amazonka l 

RAUCH Tal ent l Coś nadzwycza1nego l Dziewcz yny na rowerach wyg l ą

dają z tyłu 1ak pływa1ące kaczki. 

SPEER (sku pia za interesowan ie znów na butelce wina) Człowiekul Il e to 

JU Ż lat, kiedy ja ostatni raz siedziałem na jakie j ś szkapie l 

RAUCH Naprawdę> 

SPEER W i912 - wtedy je szcze mogłem trzymać dwa konie. Ale dziś> 

Jako biedny sędzia. Gdz ie te czasyl To były dwa araby. Kobyły. lworia 

i Roza linda. 

RAUCH (też zajął się teraz butelką wina) Ty też się chyba późn o ożeniłeś, co> 
SPEER I tak jeszcze wystarcz a1ą co wcześ nie . 

RAUCH To na pewno. (unosi kieliszek) Oby nam s ię I 

Cisza. 

RAUCH Wysłałem żon ę do Arosy i gdzi e tylko się dało - chłopak 1est 
przec i eż zdrowy jak rydz . 

SPEER Kiedy robi ten doktorat) 

RAUCH W następnym semes trze . Starze1emy się. 

SPEER Ja JUŻ jestem podwó1nym dziadkiem . Zawsze coś po człowieku 

zostanie. Jakieś ziarenko. 

77 SCENA 

Karolina pojawia się znowu i zamierza przejść obok Schurzinge ra, który 
nadal stoi na krześ le. 

SCHURZINGER (stłumionym głosem) Chwi lecz k ę ! Dla twoi ego dobra. 

KAROLINA OJ. 

SCHURZINGER Dlaczego oj> 

KAROLINA Bo 1ak mężczyz na tak zaczyna, to znacz y, że ma 1akie ś ukry

te myśli. 

78 

scHORZINGER (schodzi powoli z krzesła i podchodzi bardzo blisko do Ka

roliny) Ja nie mam żadnych ukrytych myś li . Bo właśnie trochę JU Ż zno

wu wytrzeźwiałem. Proszę cię , nie pij j uż ż adnego alkoho lu. 

KAROLINA Nie. Dzi siaj będę piła, co mi się podoba 

scHliRZINGER N ie wyobrażasz so bie , co tamc i dwaj panowie o tobi e 

mówią . 

KAROLINA A co takiego mówią o mni e) 

SCHURZINGER Chcą cię upić. 

KAROLINA O , 1a mam mocną g łowę . 

Cisza. 

scHORZINGER A potem on powied zi ał to JUŻ całki em otwarcie, pan 

radca handlowy. 

KAROLINA Co) 

scHliRZINGER Że chce cię mieć . Znaczy s i ę, w sen sie erotyczn ym . Jesz

cze tej nocy. 

Cisza . 

KAROLINA No tak . Czy li że ch ce m nie mieć-

SCHURZINGER Pow i edz i ał to p rz y mn ie, 1akbym był niczym. To przecież 

nie jest towarzystwo d la ciebie. To jest poniżej twoje j godnoś c i . Chodź, 

pożegn amy się teraz po fran cus ku -

KAROLI NA I dokąd pójdziemy) 

Cisza 

scHORZINGER Możemy się jeszcze napi ć herbaty. Może u mni e. 

Cisza 

KAROLINA Ty też 1esteś ty lko egoista. To czka w toc z kę pa n Kazimierz. 

scHURZINGER Ter az mówisz jakimś dziwnym języki em. 

KAROLINA Tak jest, panie Kazimierzu. 

SCHURZINGER M am na imię Eu geniusz. 

KAROLINA A ja mam na imię Karolin a. 

Cisza. 

scHORZINGER Tak naprawdę to ja jestem dosyć ni eś mi ał y. I przedtem, 

przy tych dzi wadłach tam, wyobraż ałem so bie naszą wspólną pr zy

szłość. Ale có ż , to był tylko taki chwilowy kaprys pewne1 panny Karo

liny. 

KAROLINA Tak 1est , panie Eugeniuszu. 
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scHORZINGER Często człowiek trwoni swoje uczucia -

KAROLINA Ludzie bez uczuć mają dużo łatwiej w życiu. (zostawia go 

i idzie w stronę estrady; Schurzinger siada na krześle) 

78 SCENA 

RAUCH Gratuluję! 

SPEER Pani ma talent. Mówię to pani Jako stary ułan. 

KAROLINA Myślałam, że szanowny pan jest sędzia. 

SPEER A widz i ała pani już kiedyś sędziego, który nie był oficerem> Ja niel 

RAUCH Jest paru -

SPEER Żydówl 

KAROLINA No nie, tylko bez polityki, pro szę ! 

SPEER To przecież nie Jest żadna polityka I 

RAUCH Paskudna pieśń . Tful Polityczna pieśń - (przepija do Karoliny) 

Za naszą następną galopadę! 

KAROLINA Ja bym strasznie chciała jeszcze sobie pojeździć. Te trzy razy 

trwały tak krótko. 

RAUCH No to jeszcze trzy razy! 

SPEER (unosi kieliszek) Iwono ! Rozalindo! Gdzieżeście teraz> Pozdra

wiam was w duch ul Czymże jest kabriolet w porównaniu z koniem I 

KAROLINA O ch, kabriolet to też JUŻ jest coś feudalnego I 

SPE ER (melancholijnie) Ale człowiek nie ma nic organicznego pod so bą -

RAUCH (cicho) Jeśli mi wolno pani wyjawić , to posiadam taki feudalny 

kabriolet. Mam nadzieję, że pojedzie pani ze mną 

Cisza. 

KAROLINA Dokąd> 

RAUCH Do Alti:itting. 

KAROLINA Do Alti:itting to tak - (wychodzi znów na maneż - mijając po 

drodze Schurzingera, który teraz uważnie przygląda się w kieszonkowym 

lusterku jednemu ze swoich wągrów) 

79 SCENA 

Rauch jest już dosyć podpity - rozanielony, dyryguje niewidzialną orkiestrą , 

jakby by/ kapelmistrzem zespołu przygrywającego na hipodromie, w tym 

momencie gra on walca. 

78 

SPE ER (jest jeszcze bardziej pijany) Alti:itting> A gdzie jest ten Altotting> 

RAUCH (śpiewa w takt walca) Tam gdzie pokoik mój - raz dwa trzy -

tam gdzie łóżeczko me - raz dwa trzy - (nuci) 

sPEER (złośliwie) A ten twój pracownik tam> 

Muzyka urywa się w połowie taktu . 
Rauch wali pięścią w stół i wpatruje się z nienawiścią w Speera. 
Muzyka rozbrzmie wa znowu i teraz jest to pieśń marszowa. 

RAUCH (śpiewa gniewnie, nadal wpatrując się w Speera) 

Myśmy są Cyganie 

Nam nie straszny świat 

Bo ma o nas dbanie 

Naszych dziewcząt kwiat 

Jedną raz w dąbrowach 

Zapytałem czy 

Da mi się skosz tować 

„Tak" odrzekła mil 

Muzyka znów urywa się nagle. 

sPEER (jeszcze bardziej złośliwie) A ten pański pracownik tam> 

RAUCH (wrzeszczy na niego) Tylko bez zazdrościl (wstaje i zataczając się 

podchodzi do Schurzingera) 

80 SCENA 

RAUCH Panie -

SCHURZINGER (wstał) Schurzinger. 

RAUCH Prawda . UderzaJącel (wtyka mu znów cygaro do ust) Jeszcze 

jedno cygarko - udany wieczór. 

scHORZINGER Bardzo udany, panie radco. 

RAUCH A propos udany. Zna pan tę historyczną anegdotę o Ludwiku 

piętnastym, królu Francji - Pan posłucha: Lud w ik piętnasty poszedł 

pewnego wieczoru ze swoim podporucznikiem i jego narzeczoną do 

hipodromu. Po czym ten podporuczn ik bardzo szybko się po żegnał, 

bo czu ł się nadzwyczaj zaszczycony, że jego monarcha jakoś tak zain

teresował się jego narzeczoną - Zaszczycony się czułl Zaszczycony 1 

Cisza. 
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SCHURZINGER Tak, ta anegdota nie jest mi nieznana. Ten podporucznik 

został potem szybko awansowany na porucznika -

RAUCH Tak> Pierwsze słyszę. 

Cisza. 

SCHURZINGER Pozwoli pan, panie radco, że się pożegnam - (wychodzi) 

81 SCENA 

SPEER (zbliża się do Raucha; jest JUŻ kompletnie pijany) Panie radco. Pan 

chyba oszalał, żeby się tak na mnie wydzierać- pan chyba nie wie, kogo 

pan ma przed sobąl Speerl Prezes sądu ziemskiegol 

RAUCH Miło mil 

SPEER Pan mnie też! 

Cisza. 

RAUCH Drogi Wernerze, wyda1e mi się, że jesteś zalany. 

SPEER Mówisz poważnie, Konrad> 

RAUCH Absolutnie. 

Cisza. 

SPEER Sąd udaje się na naradę. Sąd uzna1e swoją właściwość w tej spra

wie. Żadnego warunkowego zawieszenia. Żadnych okoliczności łago

dzących. Żadnego zawieszenial 

RAUCH (złośliwie) Czyżby w Erfurcie nie było żadnych dziewczyn> 

SPEER Chyba nie ma. 

RAUCH (z uśmieszkiem) No to co w takim razie robią Erfurtczycy> 

(Speer wpatruje się w niego ze złością - nagle zadaje mu potężny cios 

i próbuje go nawet kopnąć, ale bez powodzenia). 

Cisza. 

RAUCH Czy tak ma się rozpaść nasza czterdziestoletnia przyjaźń> 

SPEER W imieniu króla - (podnosi rękę do przysięgi) Przysięgam na 

światło oczu moich wnuków - odtąd my dwaj jesteśmy rozdzieleni -

od stołu i łoża I (zataczając się wychodzi) 

82 SCENA 

RAUCH (patrzy w ślad za nim) Smutne, ale prawdziwe - to też gadzina. 

Zazdrosna gadzina. Ale Konrad Rauch pochodzi ze starego, krzepkiego 

80 

chłopskiego rodu 1 takie paragrafy to dla niego makulatural Mimo Jego 

sześćdziesięciu dwóch latl Au - (skręca się nagle z bólu i siada na krześle 

Schurzingera) Co to było> - Mam nadzieję, że dziś w nocy nie zrobi mi 

się znowu słabo - Franz miał przecież krwotok - Ostrożnie, ostroznie, 

panie Rauchl Ostrożniel 

83 SCENA 

Karolina wchodzi i się rozgląda. 

Cisza. 

KAROLINA Gdzie 1est pan Schurzinger> 

RAUCH Prosił, żeby panią od niego pożegnać. 

Cisza. 

KAROLINA I pan oficer ułanów też JUŻ poszedł> 

RAUCH Jesteśmy sami. 

Cisza. 
KAROLINA Naprawdę po1edziemy do Altotting> 

RAUCH Oczywiście. (próbuje wstać, ale musi od razu z powrotem usiąść, 

skrzywiony z bólu) Ile pani zarabia miesięcznie> 

Cisza. 

KAROLINA Pięćdziesiąt pięć marek. 

RAUCH Pięknie. 

KAROLINA Ja też się cieszę. 

RAUCH W dzisiejszych czasach. 
KAROLINA Tylko że nie ma żadnych widoków na przyszłość. Chyba że

bym się potroiła. Ale wtedy to JUŻ będę siwa. 
RAUCH Przyszłość to 1est kwestia znajomości - (teraz udaje mu się 

wstać) - a radca Konrad Rauch to Jest właśnie taka zna1omość Do 

Altottingl 

Tusz orkiestry. 

Wyciemnienie. 

84 SCENA 

Teraz orkiestra gra melodię „ Majowy wietrzyk" 
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85 SCENA 

Nowe miejsce akcji: na parkingu dla samochodów prywatnych na skraju 
błoni, na których odbywa się Oktoberfest . 

Na pierwszym planie ławka . Franiu Merki pojawia się w towarzystwie 
swojej Erny i Kazimierza. 

86 SCENA 

FRANIU MERKL No, to by było tu . Tutaj kręci s ię tylko taki jeden par

kingowy - ale on przeważnie stoi po tamtej stronie, bo s tamtąd jest 

ładniejszy widok na błonia . Ernal Ale tera z weź się wreszcie w garśćl 

ERNA Cała jestem jeszcze mokra od tego piwa. 

FRANIU MERKL Przecież ja nie miałem na myś li nic takiego tragicznego. 

ERNA Przykro ci> 

Cisza. 

FRANIU MERKL Nie. 

W oddali rozlega się gwizd. 

Cala trójka nasłuchu;e . 

FRANIU MERKL Kryminalni> 

ERNA Tylko uważaj, Franiul 

FRANIU MERKL A priori rób cie to tutaj - jak by miało być coś nie tak. 

Dzisiaj parkuje tu w końcu kupa wybitnie kapitalistycznych limuzyn. 

Sami oszuśc i podatkowi - (znika między limuzynami) 

87 SCENA 

KAZIMIERZ (jakby do siebie) Do widzenia I 

88 SCENA 

ERNA Dziwną naturę ma ten Merki. Najpierw zamorduie kogoś, a po

tem 1est mu przykro. 

KAZIMIERZ To po prostu nie jest przeciętny człowiek . 

ERNA Bo jest bardzo inteligentny. Weźmie wyłamie drzw iczki auta albo 

szybkę zbije - a nic w ogóle nie usłyszysz. 

KAZIMIERZ Nic innego w końcu człowiekowi nie pozostaje. 
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ERNA No może i tak. 

Cisza. 

KAZIMIERZ Przedwczora1 to bym 1eszcze takiemu krzyż przetrącił 

i za gardło złapał, jak by się ośmielił zabrać coś z mojego kabrioletu -

a dziś już jest odwrotnie. Tak się c złowiek zmienia z upływem życia . 

ERNA Tak źle jako ś widzę dzisiaj na oczy. Chyba jestem 1eszcze ośle

piona przez to światło. 

KAZIMIERZ Ja 1akoś mniej. 

Cisza . 

ERNA Często wyobrażam sobie rewoluc1ę - wtedy widzę, jak biedacy 

przechodzą pr zez Bramę Zwycię s twa, a bogacze jadą na wozie drabi

niastym, bo oni wszyscy tak samo kłamią, 1ak chodzi o biednych ludzi -

Wie pan, w cza si e takiej rewolu cji to 1a bym chętnie umarła ze sztan

darem w ręku. 

KAZIMIERZ Ja nie . 

ERNA Mo1ego brata wzięli zastrzelili w jakiejś żwirowni - pan wie. wte

dy, 1ak się wojna skończyła - w i919 . 
KAZIMIERZ To też nic takiego. 

ERNA Ale mój brat się przecież poświęcił. 

KAZIMIERZ To miał z tego pewnie większą przy1emność przez to , że s i ę 

poświęcił. 

ERNA A idź pan, nie gadaj pan takich głupotl To JUŻ nawet Franiu Merki 

ma szacunek dla mo1ego zmarłego brata I 

Cisza . 

KAZIMIERZ No więc widocznie 1a jestem po prostu gorszy niż Fr aniu 

Merki. 

ERNA Bo pan też jest po prostu bard zo rozgoryc zony. 

KAZIMIERZ Ale ia byna1mnie1 nie uważam, że jestem dobry. 

ERNA Ludzie przecież nie byliby wcale źli, gdyby się im źle nie powodzi 

ło. To jest kłamstwo wołaiące o pomstę do nieba, że człow iek jest zły . 

89 SCENA 

FRANIU MER KL (nadchodzi z aktówką, lawirując między limuzynami, i pod

chodzi groźnie do Erny) jakie niby kła mstwo wołaiące o pomstę do nieba> 

83 



ERNA Że człowie k 1est z ł y. 

FRANIU MERKL Ach tak. 

Ciszo. 

ERNA W ogóle nie ma taki ch lud zi, co by z gruntu byli ź li . 

FRANIU MERKL Koń by s i ę uśmiał. 

KAZIMIERZ Człowiek 1e st po prostu produktem swojego otoczenia. 

FRANIU MERKL Proszę. Aktówka - (wyjmuje z niej książkę i odczytuje 

z trudem tytuł) „Kompleks erotyczny" - i jeszcze 1akaś koperta: pan 

radca handlowy Konrad Rauch - Myś lę , źe możemy panu radcy ode

sła ć tę Jego bibli otekę - (do Ern y) Chyba że ten ero tyc zny kom plek s cię 

interesu je) 

ERNA Nie . 

FRANIU MERKL No właśnie . 

KAZIMIERZ Mnie też nie . 

FRANIU MERKL Grzeczne dziec i. Bardzo grzeczne - A le ru szaic ie się 

trochę dla niepoznaki - bo to w końcu zwróci uwagę, jak będziecie tak 

sterczeli w mie1scu - (znika zno wu między limuzynami) 

90 SCENA 

ERNA N o to ruszmy się trochę. 

KAZIMIERZ Niech mi pani wybaczy. 

ERNA Co takiego > 

KAZIMIERZ Bo ia to sobie te raz przemyślałem . Tak . to było z mo1ej 

strony bez żadnego szacunku - ta uwaga przedtem o pani zma rłym 

bracie. 

Cisza. 

ERNA Ja to z góry o panu wiedziałam, panie Kazim ierzu. (wychodzi z nim) 

91 SCENA 

Teraz orkiestra gra marsza wojsko wego 1822 Schu berta i przez pewien czas 

nikogo nie widać; potem wchodzi Speer z El/i i Marią, Speer trochę już 

wytrzeźwia/, ale nadal jest pijany, orkiestra urywa w połowie taktu . 
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92 SCENA 

MARIA Nie, to są t ylko prywatn e au t a, taksówki sto1ą tam dalej , zaraz 

przy punkcie sa ni tarny m . 

El/i zostaje nagle z tylu. 

SPEER No, a co z nią) Co 1eJ jest, tej naszej uwod zicielskiej blond ynie -

MARIA Nie wiem, co 1eJ 1est To s i ę je1 cz asem zdarza, ż e nagle stra1kuje 

(woła) Elli I 

El/i nie odpowiada. 

MARIA Ellil N o chodźżeszl 

Elfi nie reaguje. 

SPEER W imieniu narodu' 

MARIA Już 1a 1ą pr zy prowadzę - (podchodzi do El/i) 

93 SCENA 

MARIA (do El/i) N o nie wygłupiaj się l 

ELLI Nie. Ja s ię w to nie bawię . 

Speer nasłuchuje , ale nic nie słyszy. 

MARIA To 1est to, co 1a lubię - najpierw 1esteś bezczelna i wyzywająca 

wobec tych pan ów stworzenia, a potem ogon pod sieb ie! No ni e b ąd ź 

żesz taka tch órz li wa. W końcu dostaniemy dzi esięć marek. Ty p i ęć i ja 

p i ęć. Pomyś l t rochę o tych two ich nakazach pła tni czych . 

Cisza . 

ELLI Ale ten stary to jest Jakiś perwe rsy1ny bydlak . 

MARIA A tam, tu chodzi przeci eż tylko o ustną erotykę ' 

SPEER (starczo) Ell11 Ellil Ellile - El l tle -

MARIA Chodź, zachowuj s ię- (prowadzi El/i do Speera i wszyscy wychodzą) 

94 SCENA 

Teraz znowu przez dłuższą chwilę nie widać nikogo, orkiestra nadal gra 
marsza wojskowego 1822 Schuberta; potem wchodzi Rauch z Karoliną; 

zatrzymują się przed jego feudalnym kabrioletem i Rauch szuka kluczyka; 

a ork iestra urywa znowu w połowie taktu. 
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95 SCENA 

KAROLINA To jest przecież austro-daimler> 

RAUCH Zgadła panil Brawol 

KAROLINA MóJ były narzeczony też jeździł austro-daimlerem. Jako ten 

szofer. Dziwny człowiek. Na przykład trzy miesiące temu nazad chcieli

śmy wyskoczyć za miasto na zieloną trawkę- i wtedy on zrobił straszną 

awanturę Jednemu woźnicy za to, że tamten okładał batem swojego 

konia. Pan pomyśli, z powodu Jakiegoś konial A przecież on sam Jest 

szofer. To w końcu trzeba umieć docenić. 

RAUCH (znalazł wreszcie kluczyk i otwiera teraz drzwiczki auta) Czy moż

na prosić, dobrodziejko -

96 SCENA 

Kazimierz znów przechodzi z Erną; spostrzega Karolinę - ona też go widzi 

i oboje wpatrują się nawzajem w siebie. 

97 SCENA 

KAROLINA (zostawia Raucha i staje tuż przed Kazimierzem) Żegnaj, Kaziu. 

KAZIMIERZ Żegna1. 

KAROLINA No. I wszystkiego dobrego. 

KAZIMIERZ Na zdrowie. 

Cisza. 

KAROLINA Jadę właśnie do Altótting. 

KAZIMIERZ Smacznego. 

Cisza. 

KAZIMIERZ Ładny kabriolet. Dokładnie takim podobnym też kiedyś 1eź

dziłem. Je-szcze przedwczoraJ. 

RAUCH Czy można prosić, dobrodziejkol 
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Karolina oddala się powoli od Kazimierza i wsiada z Rauchem 

do auta - i wkrótce nie widać JUŻ żadnego kabrioletu. 

98 SCENA 

KAZIMIERZ (patrzy w ślad za niewidocznym już kabrioletem; naśladuje 

Raucha) Czy można prosić, dobrodziejko -

Wyciemnienie. 

99 SCENA 

I znów orkiestra podejmuję melodię marsza wojskowego 1822 Schuberta 
i gra go do końca. 

100 SCENA 

Nowe miejsce akcji: przed pogotowiem ratunkowym na błoniach, gdzie 

odbywa się Oktoberfest 

Jeden z sanitariuszy zajmuje się Rauchem, który siedzi na ławce przed 

barakiem sanitarnym i z namaszczeniem połyka dwie tabletki, popijając 
je wodą. Także Karolina jest przy nim. 

A powietrze nadal wypełnia typowa dla tego festynu muzyka. 

101 SCENA 

KAROLINA (obserwuje Raucha) LepieJ się pan JUŻ CZUJe> 

Rauch nie odpowiada, tylko kładzie się na wznak na ławce. 

SANITARIUSZ On się 1eszcze nie czu1e lepiej, proszę pani. 

Cisza. 

KAROLINA Właściwie to chcieliśmy pojechać tylko do Altótting, ale po

tem zrobiło mu się niedobrze, temu panu radcy - ślina mu pociekła 

z ust i gdybym w ostatniej chwili nie nacisnęła na hamulec, to może 

już by było po nas. 

SANITARIUSZ W takim razie pan radca zawdzięcza pani życie. 

KAROLINA No chyba tak. 

SANITARIUSZ Myśląc logicznie. Przez to że pani nacisnęła na hamulec. 

KAROLINA Tak, ja się orientuję w Jeździe samochodem, bo mó1 były na

rzeczony pracował jako szofer. 
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102 SCENA 

Teraz orkiestra intonuje cicho walca „Czy to ty, szczęście me?", a z bara

ku sanitarnego wychodzą uczestnicy festynu z obandażowanymi głowami 

i kończynami, chwiejąc się i utykając - także Liliput i Konferansjer są 

wśród nich. Wszyscy idą do domu i wtedy orkiestra znów przestaje grać 

walca, nawiasem mówiąc znowu w połowie taktu. 

103 SCENA 

KAROLINA (cicho) Panie sanitariuszu. Co to się stało> Jakaś katastrofa> 

SANITARIUSZ Czemu> 

KAROLINA Czy może runęła kole1ka górska> 

SANITARIUSZ Ale skąd' Miała miejsce tylko ogólna bi1atyka . 

KAROLINA Z 1akiego powodu> 

SANITARIUSZ Bez powodu. 

Cisza . 

KAROLINA Bez powodu. Ludzie to są po prostu dzikie zwierzęta. 

SANITARIUSZ Oni się już nie zmienią. 

KAROLINA Na jedno wychodzi. 

Cisza. 

SANITARIUSZ Podobno 1akiś podstarzały Casanova chciał wsiąść z dwie

ma panienkami do taksówki i został zaczepiony przez paru małolatów. 

Podobno Jeden z tych małolatów zdjął z nogi but i podetknął ten but 

temu podstarzałemu Ca sa novie pod nos , żeby tamten sobie powąchał

ale tamten nie chciał powąchać i wtedy podobno 1akiś drugi małolat 

uderzył go w twarz. Rezultat był taki, że zaraz potem biło się ze sobą 

ze sto osób, nikt JUŻ nie wied z iał, o co chodzi, tylko każdy walił gdzie 

popadnie. Dzisiaj wszyscy lud zie są po prostu bardzo nerwowi i war iu

ją z byle czego 

104 SCENA 

LEKARZ (po;awia się w drzwiach baraku sanitarnego) Nie ma jeszcze 

tyc h noszy> 

SANITARIUSZ Jeszcze nie, panie doktorze. 

LEKARZ No więc mamy sześć wstrzą śnień mózgu, jedną złamaną 
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szczękę, cztery złamania rąk, w tym 1edno skomplikowane, a reszta 

to różnego rodzaju rany. Nie ma co, ładny chlewl Niemcy przeciwko 

Niemcami (wychodzi) 

105 SCENA 

KAROLINA Złamana szczęka - ale to musi bole ćl 

SANITARIUSZ Dzisia1 to 1est 1eszcze pół biedy w obliczu naszych osią

gnięć. 

KAROLINA Ale człowiek jest załatwiony na całe swoje życie, Jakby mu 

ucho obcięli. Szczególnie jako kobieta. 
SANITARIUSZ Ale to nie 1est żadna kobieta, co mu tę szczękę złamali, 

tylko to 1est wła śnie ten rzeczony Casanova. 

KAROLINA No to całe szczęście. 

SANITARIUSZ To jest nawet Jakiś wysoki urzędnik sądowy. Z północ

nych Niemiec. Niejaki Speer. 

RAUCH (podsłuchiwał i teraz wrzeszczy) Co>! (unosi się) Speer> Casano

va> Sąd I> (chwyta się za serce) 
KAROLINA Pan się tylko nie denerwuje, panie radco -

RAUCH (krzyczy na nią) Co pani tu jeszcze sterczy, co> Do widzenial 

Mo1e uszanowanie! Adieul 

Cisza. 

RAUCH Złamana szczęka. Biedny stary kumpel - Te świnie baby. Bez 

ki1a nie podchodź. Zasrana hołota . Wytępić. Wytępić - co do 1edne1I 

KAROLINA Ładnie mi się pan odwdzięcza, panie radco -

RAUCH Odwdzięcza> Jeszcze i to> 

Cisza. 

KAROLINA Ja uratowałam panu życie. 

RAUCH Życie> 

Cisza. 

RAUCH (z uśmieszkiem) Chciałaby dusza do rai u -

Cisza. 

RAUCH Adieu. (do Sanitariusza) Gdzie on leż y, pan prezes sądu ziem

skiego> Tam w środku jeszcze> 

SANITARIUSZ Według rozkazu, panie radco' 
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106 SCENA 

Rauch idzie powoli w stronę baraku sanitarnego - w tym momencie 

w drzwiach pojawiają się El/i i Maria , przy tym Maria z ręką na temblaku , 

a El/i z grubym opatrunkiem na oku. Maria poznaje Raucha i wpatruje się 

w niego - także Rauch poznaje ją i na chwilę się zatrzymuje. 

107 SCENA 

MARIA (z uśmieszkiem) Ach, pan nocnik - Popatrz, Elli, popatrz -

ELLI (unosi głowę i próbuje patrzeć) Au, moie oko l 

Cisza . 

Rauch poprawia krawat i, mijając El/i i Marię, wchodzi 
do baraku sanitarnego. 

KAROLINA (piszczy nagle) Do widzenia, panie nocniki 

Wyciemnienie. 

108 SCENA 

Te raz orkiestra gra walca „Czy to ty, szczęście me?" 

109 SCENA 

Nowe miejsce akcji.· znów na parkingu, ale w innej jego części, tam skąd 
widać już flagi wystawy. 

Kazimierz i Erna nadal przechadzają się tam i z powrotem - nagle Kazi

mierz zatrzymuje się. I Erna też. 

110 SCENA 

KAZIMIERZ Gdzież on się podziewa, ten Merki> 

ERNA Gdzieś już tam się podziewa . 

Cisza . 

KAZIMIERZ Bo gdzie się podziewa teraz panna Karolina, to 1a mam w nosie. 

ERNA Nie, to nie jest bynajmniej kobieta dla pana. Ja sobie wyrobiłam 

oko na takie sprawy. 
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KAZIMIERZ Taka kobieta jest iak auto . w którym nic nie d ziała 1ak należy 

zawsze coś trzeba naprawiać . Benzyna to jest krew, magnes to jes t ser

ce - jak iskra iest za słaba , to pows ta1 e przerwa w zapłonie - a jak iest 

za dużo ole1u. to dymi i ś mierdzi -

ERNA Pan to ma wyobraźnię. Mało mężczyzn ma wyobraźnię. Merki na 

przykład wcale nie ma. W ogóle pan ma rac1ę. że on niesprawiedliwie 

mnie traktuje - Niel Ja nie dam sobą dłużej tak pomiatać - (krzyczy 

nagle stłumionym głosem) Jezus Maria, Józefie Swiętyl Merkll Franiul 

Jezus Maria - (zasiania sobie usta i kwi/I) 

KAZIMIERZ Co się dzieje> 

ERNA Tam - ma1ą go. Franiu I Widzi pan tych dwóch kryminalnych - Wy

bacz mi , Franiu I - Nie , ja się nie skarżę, ja się nie skarżę -

Cisza. 

KAZIMIERZ Ws zystkiemu w inne jest wyłączni e to śc ierwo. Te cipy. Ta 

panna Karolinal 

ERNA On się w ogóle nie broni - idzie z nimi po prostu - (siada na 

ławce) Ja go już więcej nie zobaczę. 

KAZIMIERZ A tam, przecież go tak od razu nie powiesząl 

ERNA To na jedno wychodzi. Bo on 1est prze c ież już tyle razy karany -

to mu teraz jak nic dowalą pięć lat mamra - i JUŻ stamtąd nie wyjdzie, 

bo w czasie, 1ak był wcześ niej w wię ź niu, to już dawno dostał tej gruż · 

licy - On już stamtąd nie wyjdziel 

Cisza. 

KAZIMIERZ Pani też już jest karana> 

ERNA Tak . 

Kazimierz siada obok Erny. 

Cisza . 

ERNA Jak pan myśli, ile 1a mam tych lat> 

KAZIMIERZ Dwadzieścia pięć. 

ERNA Dwadzieścia. 

KAZIMIERZ Dzisiaj po prostu wszyscy je s teśmy starsi , niż iesteśmy . 

Cisza . 

KAZIMIERZ On teraz idzie tutaj. 

ERNA (wzdryga się) Gdzie> 

Cisza. 
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111 SCENA 

Franiu Merki przechodzi teraz obok nich w towarzystwie funk cjonariusza 

policji kryminalnej, do którego przegubu dłon i jest przywiązany - rzuca 
jeszcze ostatnie spojrzenie na Ern ę. 

112 SCENA 

Cisza . 

ERNA Biedny Franiu . Biedny człowiek -

KAZIMIERZ Takie 1est życie. 

ERNA Ledwo człowiek za cznie, JUŻ 1est po wszystki m. 

Cisza . 

KAZIMIERZ Zawsze mówiłem, że takie kryminalne akcie są bez sensu -

Myś l ę, że będę miał odtąd przed oczami tego biednego Franiu Merkla 

1ako ostrzegawczy przykład . 

ERNA Lepiej w ogóle nie mieć roboty. 

KAZIMIERZ Lepiej głodować . 

ERNA Tak . 

Cisza. 

ERNA Ja przecież mówiłam Fr aniowi, żeby dał sobi e z panem spokój, 

bo ja od razu tak czułam, że pan 1est inny - to przez to chlu s nął mi 

w ted y tym piwem w twarz . 

KAZIMIERZ Przez to> 

ERNA No . Przez pana . 

KAZIMIERZ To dla mnie coś nowego. Że pani przeze mnie - Czy ja 

w ogóle zasługu1ę na to> 

ERNA Tego to ja nie wiem. 

Cisza . 

KAZIMIERZ Czy to tam to 1est Wie lk i Wóz> 

ERNA Tak . A tam to jest Orion. 

KAZIMIERZ z mieczem. 

ERNA (śmieje s ię cicho) Zapamiętał pan sobie -

Cisza. 

KAZIMIERZ (nadal wpatrzony w niebo) Świat jest po prostu nied osko nały. 

ERNA Można by go trochę poprawić. 
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KAZIMIERZ A pani to 1es t w ogóle zdrowa> Chodzi mi, czy pani się nie 

za raz iła może gruźlicą od tego biednego Frania > 

ERNA Nie. Jak na raz ie to jestem całkiem zdrowa. 

Cisza. 

KAZIMIERZ Tak sobie myś lę , że my to jesteśmy takie bratnie dusze. 

ERNA Ja też j akoś tak czu1ę, 1akbyśmy si ę J UŻ znali od dawna. 

Cisza. 

KAZIMIERZ Jak on s i ę nazywał, ten pani zabity bra t> 

ERNA Ludw ig Ludwig Reitmeier. 

Cisza. 

KAZIMIERZ Kied yś byłem za ki erowcę, u niejaki ego Reitme1era. Wełną 

handl ował. En gros. (kładzie jej rękę na ramieniu) 

ERNA (kładzie mu głowę na piersi) Id zie tuta1 Karo li na . 

113 SCENA 

KAROLINA (wch odzi i rozgląda się dookoła, jakby czegoś szukając - spa · 
st rzega Kazimierza i Ernę , zbliża się do nich powoli i za trzymu1e tuż przy 

ławce) Dobry w ieczó r, Kaziu . 

Cisza. 

KAROLINA No nie patrz się tak iro nicznie. 

KAZIMIERZ Ka żda może tak powiedzieć. 

Cisza . 

KAROLINA Tak , masz rac1ę 

KAZIMIERZ Dopi ero teraz> 

KAROLINA Właściwie to chciałam przecież tylko z1eść lody - ale po tem 

l ec i ał ten zeppelin i prze1ec ha ł am się ko l e1ką górską . A potem powie · 

d z iałe ś , że ja cię automatycznie opu szczę, bo j es te ś bezrobotny. Auto · 

matyczn ie, tak powiedziałeś. 

KAZIMIERZ Tak 1est, proszę pani 

Cisza. 

KAROLINA Po prostu wmówiłam sobie , że pot r afię s po1rzeć bardz1e1 

optymistycznie w prz yszłość - i przez ki lka chwi l roz ważałam mnóstwo 

pomysłów. Ale wtedy to bym musiał a ze1ść tak nisko poniżej siebie , żeby 

zaj ść wyżej. Na przykład uratowałam życie panu radcy handlowemu, 

83 



ale on nie chciał nic o tym wiedzieć. 

KAZIMIERZ Tak jest, proszę pani. 

Cisza. 

KAROLINA Powiedziałeś, że pan radca chce mnie tylko wykorzystać dla 

swo1e1 przyjemności 1 że 1a należę do ciebie - i, 1ak o to chodzi, to 

miałeś dużo racji. 

KAZIMIERZ Teraz to 1a mam to w nosiel Ja mam to teraz JUŻ za sobą, 

proszę panil Co umarło, to umarło, a duchy żadne nie istnieją, a już 

szczególnie między mężczyzną a kobietą! 

Cisza. 

Karolina nagle go całuje. 

KAZIMIERZ Precz! Brrl Tfu, cholera! (spluwa) Brrl 

ERNA Nie rozumiem, pk można 1ako kobieta tak nie mieć w ogóle żad

nej delikatności. 

KAROLINA (do Kazimierza) To jest ta nowa Karolina> 

KAZIMIERZ Gówno to panią obchodzi, proszę panil 

KAROLINA A zdradzać Franiu Merkla to jest może del1katność)I 

ERNA Franiu Merki umarł, proszę pani. 

Cisza. 

KAROLINA UmarP (śmieje się - ale nagle milknie; z nienawiścią do Erny) 

I ja mam ci w to uwierzyć, ty krymi nali stko> 

KAZIMIERZ ldż, zamknij się i spływaj. 

ERNA (do Kazimierza) Zostaw Ją. Ona przecież nie wie, co robi. 

Cisza. 

114 SCENA 

KAROLINA (do siebie) Tak już 1est, że człowiek czuje nieraz taką tęskno

tę - ale potem wraca z połamanymi skrzydłami, a życie toczy się dalej, 

1akby cię nigdy przy tym nie było -

115 SCENA 

SCHURZINGER (wchodzi, w dobrym humorze, z balonikiem uwiązanym 

sznurkiem do dziurki od guzika, spostrzega Karolinę) A kogóż to widzą 

mo1e załzawione oczy> Ale to 1est JUŻ naprawdę przeznaczenie, że 
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się znowu spotykamy. Karolino! Po1utrze podporucznik Eugeniusz 

Schurzinger będzie porucznikiem Eugeniuszem Schurzingerem - i to 

w armii Jego Królewskiej Mości Ludwika Piętnastego - a ten awans za

wdzięczam tobie. 

KAROLINA Ale to musi być 1akaś pomyłka 

SCHURZINGER Śmieszne! 

Cisza. 

KAROLINA Eugeniuszu Obraziłam cię, a tego człowiek nie powinien 

robić, bo za wszystko będzie musiał zapłacić -

SCHORZINGER Ty potrzebujesz kogoś, Karolino -

KAROLINA To 1est zawsze to samo gówno 

SCHURZINGER Ciil Jest lepiej, 1est coraz lepiej. 

KAROLINA Kto tak twierdzi) 

SCHURZINGER Coue. 

Cisza. 

SCHURZINGER No, dalą Jest lepiej -

KAROLINA (powtarza za nim bezgłośnie) Jest lepie; -

scHORZINGER Jest lepie;, jest coraz lepie; -

KAROLINA jest coraz lepie;, lepiej - coraz lepie; -

Schurzinger obejmuje Ją i długo całuje. Karolina się nie broni. 

SCHURZINGER Ty naprawdę potrzebu;esz kogoś. 

KAROLINA (uśmiecha się) Jest coraz lepiej -

SCHURZINGER Chodź - (wychodzi razem z nią) 

116 SCENA 

KAZIMIERZ Sen mara, Bóg wiara. 

ERNA jak długo się nie powiesimy, tak długo nie umrzemy z głodu. 

Cisza. 

KAZIMIERZ Ty, Erna -

ERNA Co) 

KAZIMIERZ Nic. 

Cisza. 

16 



ll] SCENA 

ERNA (śpiewa cicho - po chwili także Kazimierz zaczyna jej wtórować) 
Kiedy kwitną znów róże 
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Serce cieszy się znów 

Bo to Jest czas miłosnych 

Pocału nków i słów 

Róże kwitną co roku 

Zimy kończy się czas 

Tylko w życiu człowieka 

Wiosna zdarza się raz. 
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