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PIOTR KOWALSKI * 

W AMAZONII, 
CZYLI KRAJOBRAZY 
POPKULTURY 

G 
iambattista Bodoni, antykwariusz z Mediolanu, koneser dziel wielkich 

i rzadkich, miał wypadek samochodowy. Wyszedł z niego cudem, ale 

knsztcm była amnezja: musiał uczyć się świata od początku. Nadzie

ję dawało to, że człowiek tak oczytany, powinien móc oprzeć się na tym, co 

w zakamarkach (pod)świadomości, choć pogubione i rozsypane, pozostało 

mu z wiedzy wyniesionej z lektur. I rzeczywiście - odbudowywanie pamięci, 

a więc dochodzenie do świadomośLi, odbywa się przez ułomki zapamięta

nych dzieł. Ziszczająca się obietnica ujawnia prawdę niekoniecznie buduj<)G): 

świadomość i tożsamość antykwariusza składa się nie z reminiscencji owych 

dzieł wielkich, lecz z miazgi tekstów kultury masowej - fragmenty komik

sów, powieści brukowych, jakiś banalnych, choć kolorowych, obrazów. Nie 

dzieła i myśli ważkie, lecz ich spłaszczom: odpryski, przetrawione na u:i.ytek 

odbiorcy, który nie ma czasu, ani ochoty na myślenie. Wystarczy mu cieszenie 

sic; łatwymi skojarzeniami, anegdotami, kiczowatymi obrazkami; bez historii, 

bez znaczcó, kontekstów.,, 

Umberto Eco w powieści Tt1je11111iczy plon1ie1i królowej Loany opowiedział 

o lękach nieuniknionych w kułlurze składającej sią z kawałków zeslawionych 

tak, by nęcić powierzchowną atrakcyjnością tych, którzy nk mają czasu, kom

petencji, zwłaszcza zaś potrzeby mier1_enia się z rzeczywistością, egzystencjal

nymi problemami i długą tradycj<) trudnych poszukiwań rozwiązania Lego, co 

wa7,nc i bolesne. 

I A ~ 

AMAZONIA 

Kim jest człowiek, kiedy jego tożsamość ufundowana jest na szc7.ątkach 

cudzych myśli, zamienionych w kolorowe i nic nie znaczące gadżety? Jak 

boli go istnienie, gdy w sytuacjach kryzysu, może się z nim mierzyć tylko za 

pomocą takich przypadkowych, banalnych obrazków? Czym wyróżnia się 

artysta, w europejskiej tradycji obdarzany prawem, a może nawet obowiąz

kiem odwagi, indywidualności, bezkompromisowości, gdy chce powiedzieć 

coś ważnego innym, ale - być może przede wszystkim - sobie? 

Bohaterowie Michała Walczaka są na miarę swojego czasu - jak w Pia

skow11icy: nic wiadomo, czy to wyrośnięte nad wiek dzieci, czy nie mogący 

wyjść poza zabawki kultury masowej dziwnie zdziecinnieli dorośli; chłop 

cy, którzy bawią się gadżetami popkultury i dziewczynki wcale nie bardziej 

rozwinięte? Takie leż są postacie w Amazonii: aktorzy, serialowy reżyser czy 

kontestujący sztukę współczesną niedostrzeżony geniusz. Jurek, kiedy wtar

gnie na plan serialu o Amazonii, składa deklaracj~ artystycznej wolności 

i niemocy: 

Jurek: Przez długi czas byliście przywiązani do tyranii komercji, głupoty i kiczu. 

Dzisiaj przynoszc; wam wolność. Zrobimy artystyczny, wyzwolony serial. Musi

my odzyskać władze; nad fantazmatami. Do dziś panował terror kultury niskiej. 

Od lej chwili ogłaszam terror kul Lury wysokiej. Kto za mną, niech przckrac7,a, Ci. 
kt1\rzy się nic dostosują, zoslan•J wycięci na monlażu. 

Hmni lo znajomo, podobnie jak belkotliwc opinie na temat procesu twór

czego, który ma być nie tylko przygotowaniem do stworzenia działa wyjątkowe

go, ale także i aktorskiej autoterapii: 

Zaczynam prac<; od otwarcia kanałów, zrzucenia osadu, wydalenia kału ducho

wego. 

To już było. Tylko, że wtedy, choćby w programie Crolowskiego, był to zale

dwie początek ciężkiej pracy. w której nawet trening Stanisławskiego czy Mey

erholda musiał wydać się ledwie rozgrzewką i gimnastycznym sprawdzianem. 

U niechcianego geniusza w Amazonii lo tylko skowyt niemożności, powtarza

nia starych tekstów i nic już nic znaczących gestów nieudacznika. Na tym pole

ga problem - artystom roją się jakieś wzniosłe idee, działania, które coś zmienią 

- alho ich samych, albo może nawet wplyną na lych, którzy wygodnie zagnieź

dzili się w komercji i tych, którzy czerpią radość niepomierną, konsumując ich 

wątpliwe dzida. Reżyser, gdy z patosem godnym lepszej sprawy mówi o swoich 
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prawdziwych artystycznych ambicjach, okazuje się jedynie kolejnym artystow

skim gawędziarzem, który może tylko powtarzać cudze słowa i znane fabuły: 

Ja mam przecież scenariusz na science fiction o katastrofie promu kosmicznego 
na obcej planecie, pełen aluzji Jo współczesności, zajebisty, czekam na Jotacje 

z PISFu [ ... ].Prom kosmiczny spada. wszyscy zginęli, ale wracają jako duchy. 

Ostatnia scena - gromadzą sir; wokół krzyża, słm\cr zachodzi. 

Krzysztof, aktor dobrze się adaptujący do aktualnych sytuacji i wciąż 

próbujący ugrać coś dla siebie (choćby kobietę), też kryje gdzieś w zaciszu 

swojego pokoju, nieukojone t~sknoty do prawdziwej artystycznej wielkości. 
Tylko, że ów hołubiony w zakamarkach duszy scenariusz także już hył, zro

bicrny z odprysków cudzych myśli i obrazów. 
Bo tak naprawdę jest tylko świat serialu o miłosnej podróży do Amazonii, 

tzn. gdzieś daleko, w egzotykę i naturę, która ma przecież wyzwolić tych, któ

rzy ugrzęźli w swojej codzienności i szarości. Tylko, że nie ma żadnej różnicy 

między awangardowym bełkotaniem Jurka, a kwestiami z serialu. Wszystko 

bowiem streszcza egzaltowana - może tylko cyniczna - deklaracja serialo

wego aktora: 

Nasz serial porusza problemy Polaków, życic singli, bc-Lrohode i tak dalej. Pomysł 

z dżunglą i Indianinem - fantastyczny. Hubert jest niesamowicie blisko mnie, le 

same dylematy, ta sama wrażliwość. Totalnie utożsamiam się z postacią, którą 

gram. Stapiam się z nią w jedno. '!Craz na przykład, nic wiem, czy jestem bardziej 

Krzysztofem czy Hubertem. 
Wątek choroby, no i potem, jak wyjeżdżają do dżungli, to jest chyba metafora 

emigracji. 

Życiowy partner aktorki, także aktor, który w akcie desperacji godzi się 

na rol~ kufla w reklamie knajpy, <lnie całe - nie chcą zniżyć się do takiej 

degradacji i sprzeniewierzenia artystycznym ideałom - „jara" i gra w Wiedź · 

mina, by ostatecznie jako \Niedźmin wkroczyć do akcji - jako aktor? Jako 

porzucony kochanek? 
I wciąż padają deklaracje, wzniosłość miesza sit; z poczuciem społecznej 

ui.yteczności, obowiązki wobec sztuki okazują się w nich tak samo ważne, 

jak zobowi;izania w stosunku do tych, którzy być może nie potrafią zrozu

mieć grozy współczesności: 

AMAZONIA 

Choroby, wypadki, kataklizmy, śmierci„ - mówi aktorka - Czerpiemy 

z tego co ciemne, toksyczne i przerabiamy na sztuk<;. Taka jest nasza rola 

w społcc7.cńslwic. 

Nie wiadomo, co bardziej posępne: czy podejrzenie o zupełnie komer

cyjne i cyniczne liczenie na sukces celebryty, jakim artysta może być, czy 
też- co bardziej 11107.liwc - o rozpaC7.liwą niemożność, o to, że rozprawia
jąc o kiczowatym serialu, dobudowując do niego kilka pięter absurdal 
nych interpretacji, skladając deklaracje o sensk, potrzebach, wartościach 
itd„ 11107.na to mówić z przekonaniem o własnym posłannictwie. 

Tylko w chwilach zapomnienia (choć nic w „koniecznych'; wyreżysero 

wanych wybuchach gniewu na planie), w jakichś mnmentach życiowych 

konieczności, czasem drobnych i trywialnych, otwiera Si(( perspektywa na 

samo życie: ho dziecko chore, bo trzeba zarabiać pieniądze, by utrzymać 

rodzinę, a nawet trzy„. Tylko wtedy, jt;zyk przebija się przez ogłupiają 

ce automatyzmy popkulturowych fantazmatów. To tylko takie niewielkie 

szczeliny, gdy spoza gestów, deklaracji, patosu i banału, wyziera rzeczywi

stość. Nie trwa to długo, ho prawdziwy dramat polega na tym, iż dramat 

jest niemożliwy. 

Niech wiatr rozwieje sukienk<;. - nakazuje reżyser - Niech pokaże nogi. Cala 
sii; rozwiej, rozumiesz. Nie ma ci<; starej. Tu zaczynasz od nowa, Agatka. 

Aneta: [Tygrys] l'n'ibował mnie zaatakować, ale ty byłeś szybszy i strzeliłeś mu 
prosto mii;dzy oczy, upadł tuż pr7_cdc mną. Uratowałeś mi życic, Hubert. 

Hubert: Nic, Klaudio, to ty uratowałaś mi życic 

Odnowiona aktorka, bohaterka ze wzruszeniem wygłaszająca kwestie 
na miarę brazylijskich seriali, albo jakichś reszt.:k po Tarzanie, „poważ

ne" rozmowy odtwórców ról pizzr i kulla, ale nawet pohukiwania awan

gardowego twórcy, gdy szykuje swój nowatorski spektakl Janowej Apo

kalipsy, to tylko cytaty, to fusy kultury masowej, jakie zostają w głowach 

komercyjnych producentów, przegranych aktorów i ambitnych artystów, 

których nikt nic chce oglądać i słuchać. Wszystko jest z papieru, nawet 

ta wydumana apokalipsa nie może nikogo pr1.crazić, bo jest od początku 

zakłamana, gdy w chwilach uniesienia artysta bełkocze o naturze, fallusie 
i szuwarach. 
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Piaskownica mogla być metaforą z niepewnymi statusami postaci, 

Amazonia może być już tylko i aż diagnozą świata, w którym - jak ma

wiali krytycy cywilizacji (J. Baudrillard) - dopadł nas kryzys reprezen

tacji: nic już nie jest pewne, czy mamy do czynienia z rzeczywistością, 

czy też tylko z Lej rzeczywistości przedstawieniem. W popkulturowym 

świecie gubią się komunikacyjne kompetencje - być może sprawdzają się 

one wtedy, gdy ktoś próbuje manipulować drugim człowiekiem, gdy chce 

upokorzyć, sponiewierać, albo gdy w chwili bezradności wyrzuca z siebie 

bezsilną pretensję do świata. Gdzież jest więc człowiek, jego wyobraźnia, 

indywidualność ... - wszystko to, co kullura europejska od dawna uczyni

ła centrum humanistycznej refleksji? Czy jeszcze zostaje miejsce na dia

log, dotknięcie rzeczywistości, choćby bolesne, czy leż wszelkie gadanie 

o świecie, nawet w mowie artysty, nie zamienia się w śmietnik cytatów, 

stereotypów, banalnych kwestii wziętych z popkulturowego niby świata? 

Świat staje sit; niedotykalny, gdy wypowiedzi o nim mają już tylko aulo

referencję: w nieskończoność odsyłają do innych wypowiedzi i lo takich, 

z których już dawno wyparowało życie i sens. 

*uutor jest profesorem - filologiem, folklorystq, etnologiem, historykiem kul

t111y Wykłada na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim 

i PWST im. L. Solskiego w Krakowie (filia we Wroclawh1). Piszem.in.: o kul

turze staropolskiej. teorii bad111i folklorystycz11ych, tradycyjnej i magicwej 

wizji świata, zajmuje się krytykq k1ilt11ry. 

AKTI 
SCENA 1 
MUNDEK 

AMAZONIA 

l\liałem zły sen z Lobą w roli głównej. Biegłaś przez dżungl<;. Gonił cii; 

tygrys. Próbowałem wołać o pomoc, ale z gardła wydobywał mi się tyl

ko dźwięk: „ua ua". Nic nie moglem zt:obić, byłem papugą. Tygrys do

padł cię, zdarł ubranie i zaczął rozszarpywać ... Plecy. Nogi. Piersi. Ale 

nie to było najstraszniejsze. Tygrys rozszarpywał cię, a Ly się śmiałaś 

patrząc na mnie, to znaczy na papugę. I co ty na to Anetka' 

ANETA 
Nic zmienię zdania przez jeden pojebany sen. 

MUNDEK 
Trzeci w tym tygodniu. Pierwszy był taki - wisisz naga na palmie, kro

kodyl rzuca ci kokosami w głowę. Sen drugi- gwałcą cię goryle, o świ

cie. I najstraszniejszy koszmar, o tygrysie ... A jeśli to sny prorocze? 

ANETA 
Powiem ci jaki ja miałam sen proroczy. Siedzieliśmy w kuchni w miesz

kaniu które od roku wynajmujemy za kupę forsy, chciałam w spokoju 

wypić kawę i poczytać ... 

MUNDEK 
To zupełnie jak teraz. 

ANETA 
... i powiedziałam Mundek jak nie przestaniesz pierdolić o snach i nie 

weźmiesz się do roboty zamiast do czwartej w nocy grać w „Wiedźmi 

na" i jarać trawę lo moż.esz sobie poszukać innego lokum na mieście, bo 

ja już nie wytrzymam two jego upalonego ego, kolego. 
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MUNDEK 

Nie mialaś takiego snu, tylko chcesz mi powiedzieć, żebym nic jaraP 

ANETA 

Nie przyśniło ci się, jak zapłacimy czynsz, pr•Jd i telefon? 

MUNDEK 

Telefon mogą odłączyć, mówiłem ci, że kradnę Internet od sąsiadów. Co 

jest na śniadanie? 

ANETA 
W chlebaku są sucharki z zeszłego tygodnia, a w lodówce tylko trochę 

spleśniały serek. Wiejski. 

MUNDEK 

Anetka, kocham cię tak strasznie, czego dowodem jest len sen, jako papu

ga hykm przera'l.ony kiedy ścigał cię tygrys, gdyby mi nic zależało byłbym 

tygrysem, a tak widzisz, byłem papugą. 

ANETA 
Muszę iść. Trzymaj kciuki, żebym dostała lt; rubolt;. 

MUNDEK 

Obiecaj mi że nic pokażesz jednej rzt:czy. 

ANETA 

Cycków. 

MUNDEK 
Nie znoszę jak mówisz cycki. Piersi. Nie zniosę jeśli pokażesz piersi. Znam 

tych facetów, będą chcieli 'l.ebyś pokazała cycki. Znaczy piersi. 

ANETA 

Kocham ci<; wciąż, pa. 

MUNDEK 
Koch;un cię . „ Rozejrzę się za robotą, żebyś nie musiała robić takich gó 

wien, dobra? 

ANETA 

Taksówka czeka. 

MUNDEK 
A i zostaw mi ze trzy fajki, dzięki. Zamówiłaś taksówkę? Anetka, umówi 

liśmy się że jeidzimy tramwajami! 

SCENA 2 
KRZYSZTOF 

I jak? 

ANETA 

Pi9knie. 

KRZYSZTOF 

A 
MICHAŁ WALCZAK 

MAZONIA 

To mój ulubiony widok. Neony, centra handlowe, światła uliczne, karetki, 

kałuże, Warszawa. 

ANETA 
Zimno mi. 

KRZYSZTOF 
l'uzw(ll. że cię okryję. jednak od świateł miasta piękniejsze są twe uczy 

Klaudio. 

ANETA 
Pewnie mówisz lak wszystkim dziewczynom na mieście. 

KRZYSZTOF 
Myślałem, 7.e moje serce jest martwe, a~ spotkałem ciebie. 

ANETA 
Proszę. nie mów nic więcej, boję się.„ 

KRZYSZTOF 

Mas7, lęk 'V)'Sokości? 

ANETA 
Nie, boję sit; ... miłości. 

KRZYSZTOF 
Wiem co czujesz. Oboje po prostu 7.byt Jługo byliśmy singlami. 

REŻYSER 

Fajnie, teraz scena poranna, budz•1 się, on jej przynosi kawę i jedziemy„. 

ANETA 

Mam pytanie, oni sit; przespali ze sobą czy nic ho z tekstu nic 'V)'nika ... 

REŻYSER 
Kochani, niech widz nic wie, nic wiadomo, niepewni są. 

ANETA 

Jak mam w takim razie zagrać . 

REŻYSER 
Tajemnicą zagraj. 
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KRZYSZTOF 

Jak ci się spało? 

ANETA 
Gdzie ja jestem? 

KRZYSZTOF 
Przyniosłem ci kawę. 

REŻYSER 
Przeciąga się bardziej. 

ANETA 
Mmm, miałam piękny sen. 

KRZYSZTOF 
O czym śniłaś, Klaudio< 

ANETA 
Śniło mi się, że polowaliśmy na tygrysa. 

KRZYSZTOF 
I co, upolowaliśmy go< 

ANETA 

Tak. Próbował mnie zaatakować, ale ty byleś szybszy i strzeliłeś mu prosto 

między oczy, upadł tuż przede mną. Uratowałeś mi życie, Iluberl. 

KRZYSZTOF 
Nic, Klaudio, to ty uratowałaś mi życie. 

REŻYSER 
Możt: teraz scena choroby Huberta. 

ANETA 
C:oś sic; stało? 

KRZYSZTOF 

Nie. Nic. 

ANETA 
Hubert? Przynieść ci szklankę wody? 

KRZYSZTOF 
Życie jest takie krótkie, jak ta szklanka wody. 

ANETA 
Pamiętaj, 7.e zawsze masz nrnit obok siebie. 

REŻYSER 
Sorry, możesz zapłakać? 

KRZYSZTOF 
Umrę za pól roku. 

ANETA 
Nie mów tak, będziesz jeszcze dlugo żyl. 

KRZYSZTOF 
Tu są wyniki. 

REŻYSER 
Teraz oboje płaczecie, ok.? 

KRZYSZTOF 
Tu są wyniki . 

ANETA 
Boi.<.'. I luherl... 

REŻYSER 
I wzruszamy, wzruszamy! 

KRZYSZTOF 
Mam lak mało czasu. 

ANETA 

AMAZONIA 

Zrobię wszystko, żeby w tym czasie spełnić tWL>je najskrytsze marzenia. 

KRZYSZTOF 
Wiesz co jest moim najskrytszym marzeniem. 

ANETA 
Polecieć w kosmos? 

KRZYSZTOF 
Nic, to jest marzenie na A. 

ANETA 
Zabior~ cię tam. Przysięgam Hubert, że zobaczysz przed śmiercią dżunglę. 

REŻYSER 

I może jeszcze scena w d:hmgłi. 

ANETA 
Aaa! Hubert, I lubert, obudź się. 

KRZYSZTOF 
Co się dzieje? 

ANETA 
Wok(,! nas ... coś jest. .. 

KRZYSZTOF 
Tygrys? 
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ANETA 

Nie wiem, coś tam, wysoko, na gałęzi . 

KRZYSZTOF 

Spokojnie, to tylko papuga. 

ANETA 
Jest coś jeszcze ... Idzie do nas. ł.ap strzelb~! 

KRZYSZTOF 

Kto to? 

REŻYSER 
Dziękuję za udział w castingL1. 

SCENA 3 
KRZYSZTOF 

Krzysztof. 

ANETA 

Aneta. 

KRZYSZTOF 
Anecia. Ładnie . Co myślisz, Anecia? 

ANETA 

O czym? 

KRZYSZTOF 

Jak wypadłem. 

ANETA 
Szalenie taki emocjonalny byłeś. 

KRZYSZTOF 
Prawda? W szkole teatralnej wszyscy mi mówili, Krzysztof~ ty taki jesteś 

s1.alenie emocjonalny. A ty też coś w sobie masz. Piękne oczy. Na castingi 

przychodzi mnóstwo debilek, ty jesteś inna. 

ANETA 

Dzięki. 

KRZYSZTOF 

Podwiozę cię. 

ANETA 
Ja tu na autobus ciekam. 

AMAZONIA 

KRZYSZTOF 
Pięknie się poruszasz. ivtówisz. Taki już jestem emocjonalny, sentymental

ny ... Das1. się zaprosić na kawę? 

ANETA 
Może innym razem. 

KRZYSZTOF 
I tu jest klopol. Jesteś za zinrna. W scenach ze mną. Daj więcej 7.aru, wi

dzę że go masz. Lli si<; w tobie. Rozdmucham len żar w tobie. tvluszc; sii;: 

od c1.egoś odbijać. Zwłaszcza w scenie gdy budzisz się rano naga w moim 

łóżku ... 

ANETA 
Nie chcę cię martwić, ale nie sądzę. żebyś dostał tir rolir. Plujesz podczas 

mówienia, to źle w kamerze wygląda. 

KRZYSZTOF 
Anecia, ale ja już dostalem tę postać. To byl casting na rolę kobiecą. 

SCENA 4 
MUNDEK 

O, sorry. 

FRANKA 
To ja przepraszam, źle widzę z tej pizzy. 

MUNDEK 
Miałem stać za rogiem, ale postanowiłem 7.e się przejdę. 

FRANKA 
Nowy jesteś? 

MUNDEK 

Dziś zacząłem. Ty tak już długo. w tej pizzy? 

FRANKA 
Trzy miesiące. Sorry, gdzie masz oczy? 

MUNDEK 

Tu mam sialkit w kuflu. 

FRANKA 

Ja mam w anchois ot worki, ale za male i słabo widz~. 
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MUNDEK 
Musisz powiedzieć, żc:hy ci powiększyli. 

FRANKA 
Próhowa!am, ale ci z pizzerii to sknery. Mówią, że i tak robią mi łaskę, że 

pozwalają dornbić w tej pizzy. 

MUNDEK 
Tak w ogóle Edmund jestem ale wszyscy mówią na mnie Mundek. 

FRANKA 
Franciszka, ale wszyscy mówią na mnie Franka. 

MUNDEK 
Ile ci płacą? 

FRANKA 
Piątaka za godzinę łażenia, a tohie? 

MUNDEK 
Dychę. 

FRANKA 
Dychi;? 1 To niesprawiedliwe, nic nie widzt; z tej pizzy. 

MUNDEK 
Kufel jest ci ę iszy, no a poza tym, jestem aktorem. 

FRANKA 
Jesteś aktorem? W czym grałeś? 

MUNDEK 
Był taki spektakl, „Piętra nieba", offowa produkcja oparta na tekstach Sta

chury i Trąbczyilskiego ... 

FRANKA 
„Piętra nieba'; o rany, grałeś w tym? Uwielbiałam ten spektakl! 

MUNDEK 
Naprawdę go widziała.<? 

FRANKA 
To był strasznie zakręcony teatr, nie zapomnę sceny kiedy na koilcu, to 

znaczy w samym liiiale nagle ... 

MUNDEK 
... nagle oboje popełniają samobójstwo. 

FRANKA 
Właśnie, nagle popełniają samobójstwo. Niesamowita scena. )a też chcia

łam być aktorką, ale mnie odrzucili na castingu. Reżyser chciał, ż.ebym no 

AMAZONIA 

wiesz ... Tak nisko jeszcze nie upadłam. 

MUNDEK 
Polski show biznes. 

FRANKA 
Wolę popylać w pizzy. to przynajmniej uczciwa praca. 

MUNDEK 
Przynajmniej się C7.lowick nic kurwi. 

FRANKA 
Dlaczego zaangażowali aktora, ci od piwa? 

MUNDEK 
Jak to dlaczego? Co innego, jak amator nosi kufel, co innego, jak wykształ-

cony aktor. 

FRANKA 
Dla mnie tam nie ma różnicy. 

MUNDEK 
Amator nosilby kufel jak zwykły kostium, i chodził normalnie. Ja jako ak

tor uginam lekko kolana i wtedy jest wrażenie, że to nie czlowie~ z kuf1em 

na sobie, tylko kufel w magiczny sposób płynie po chodniku„. Widzisz 

teraz? 

FRANKA 
O rany, faktycznie„. Kufel jak żywy! 

MUNDEK 
A widzisz. 

SCENA 5 
MUNDEK 

Cieszę się. Naprawdę. 'fo było do przewidzenia. Jesteś inteligentna. Piękna. 

Seksowna. Nic było opcji, żebyś nie wygrała tego castingu. 

ANETA 
Nigdy w życiu nic wygrałam 7-adncgo castingu. W ogóle nigdy nic nie wy

gralam. 

MUNDEK 
Do takich jak ty należy świat. Kocham cię. 
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ANETA 

Nie mogę w Lo uwierzyć, że się nic wkurzasz, kupiłeś szampana ... 

MUNDEK 

Czekaj, Lo nie wszystko. 

ANETA 

Tort. Kwiaty. J'vlundek ... 

MUNDEK 
Kocham cie, kochanie moje. Jesteśmy druiyną prawda Anetka? Mój bąbel

ku kochan;, nie wiem co bym bez ciebie zrobił. Dajesz mi tyle siły wiesz? 

Czuję jakbym trochę ja też wygrał ten casting, wiesz? 

ANETA 

Skąd wziąłeś kasę. 

MUNDEK 
Ja Leż się zmieniam. Potrzebujesz oparcia, i wiem że ostatnio ci go nie da

wałem. Byłem samolubny. Sfrustrowany. Zamknięty_ Od dziś koniec z tym 

syfem. Koniec jarania. Koniec siedzenia do rana i spania w dzieó. Koniec 

z „Wiedźminem". 

ANETA 
Ale ja ci nie zabraniam grać. 

MUNDEK 
Sam sobie zabraniam. 

ANETA 
Wiem jak lubisz grać w „Wiedźmina''. 

MUNDEK 
Che<; być Wiedźminem w rzeczywistości. Zresztą i tak utknąłem na tym 

etapie ze smokiem. No nie wiem co mam zrobić, obejść smoka czy jak, bo 

jak idę od przodu to on zionie ogniem, z tylu sukinsyn ogonem macha„. 

Ale Lo twoje święto. Za koniec jarania. Stuk. 

ANETA 
Stuk. 

MUNDEK 
Za koniec „Wiedźmina''. W ogi'ile - za koniec młodości. 

ANETA 
Sk~1d wziąłeś kasę. 

MUNDEK 
Kufel nosiłem. 

ANETA 
O Boże. 

MUNDEK 
Chciałem ci zrobić święto. 

ANETA 
Czemu się poddałeś? 

MUNDEK 
Ja się poddałem? 

ANETA 

A 
MICHAŁ WALCZAK 

_ M_AZONIA 

Kiedyś byłeś inny. Miałeś tysiąc pomysłów, wicrzyłd w siebie. Walczyłeś. 

MUNDEK 
Nie mam ochoty w poni:i.ających warunkach rywalizować z bandą debi 

lów, skoro wiadomo, :i.e i tak wygrywają ci którzy zrobią lask<; reżysero

wi. Ty oczywiście wygrałaś dzięki talentowi, nic wiem, może coś się rusza 

w telewizji. 

ANETA 
Czemu przestałeś walczyć< 

MUNDEK 
Najważnicjs;.c, że ty walczysz. Anetka, n en chodzi, dźwigałem kufel, żeby 

zarobić na szampana, dla ciebie. 

ANETA 
Szampana którego sam wytrąbiłeś. 

MUNDEK 
Odbija ci. i\1asz rolę w serialu i już gwiazdorzysz. Kurwa, gwiazdę w domu 

mam. 

ANETA 
A ty myślisz, że dlaci.ego ja poszłam do serialu? Chcę mieć wreszcie wła

sne mieszkanie, rozumiesz? Kuchnię normalną! 

MUNDEK 
Wcześniej nie żyliśmy normalnie. 

ANETA 
Jak się całą kasę wydaje na trawę i gry komputerowe to nie jest normalne. 

MUNDEK 
O przepraszam, tó nie nasza kasa ... 

ANETA 
Tylko kasa którą przysyłają ci twoi starzy. 
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MUNDEK 

Powiedziałaś, że nie chcesz jej widzieć na oczy 

ANETA 

Bo najwyższy czas, żebyśmy byli samodzielni! 

MUNDEK 

Ale ty mówisz jak stara baba! 

ANETA 
Może w takim razie powiniend poszukać młodej fanki „'Wiedźmina", ra

zem byście sobie grali. W sieci. 

MUNDEK 

A ty powinnaś zostać z tym twoim poprzednim. 

ANETA 
Moźe powinnam. 

MUNDEK 
Nie kłóćmy się już. No nie płacz. 

ANETA 

Nie płaczę. 

MUNDEK 

Martwię się po prostu. O siebie. O ciebie. Wiesz co o serialach mówili nasi 

mistrzowie. 

ANETA 

Co mówili. 

MUNDEK 
Że seriale zmieniają. Psuj<). Stamtąd się nie wraca takim samym. 

ANETA 
Od kiedy laki się zrobiłeś w mistrzów wsłuchany. 

MUNDEK 
Zawsze szanowałem tradycję. ivlnóstwo świetnych aktorów ulom;ło w se

rialach, popatrz teraz na nich. Popatrz im w oczy. Nic. Pustka. 

SCENA 6 
KRZYSZTOF 

Nasz serial porusza problemy Polaków, życie singli, bezrobocie i tak dalej. 

Pomysł z dżung lą i Indianinem - fantastyczny. Hubert jest niesamowicie 

A 
MICHAŁ WALCZAK 

MAZONIA 

blisko mnie, te same dylematy, ta sama wrażliwość. Totalnie utożsamiam 

się z postacią którą gram. Stapiam się 7. nią w jedno. Teraz na przykład, 

nie wiem czy jestem bardziej Krzysztofem czy Hubertem. S'łuchaj weź tyle 

nie pał. 

ANETA 

Bo co? 

KRZYSZTOF 
Bo się polem nie chcę z popielniczką całować_ Teatralne zwyczaje. Nie 

mógłbym pracować w teatrze. Toksycrne, nałogowe środowisko Zero hi

gieny pracy. Moż.c, może z kilkoma największymi. Potrzebuję silnego re 

żysera z wizj<). Teatr zszedł na psy. Coś się dzieje ostatnio? Nic. Nasz serial 

jest ok. Wątek choroby no i potem, jak wyjeżdżają do dżungli, to jesl chyba 

metafora emigracji, nic wiem, jak myślis7„ 

REŻYSER 
Kamera. Akcja! Energia energia!!! 

KRZYSZTOF 

I jak? 

ANETA 
l'io;:knic. 

KRZYSZTOF 
To mój ulubiony widok. Neony, cenlra handlowe, światła uliczne, karetki, 

kałuże, Warszawa. 

ANETA 
Zimno mi. 

KRZYSZTOF 
Pozwól, że cię okryję. Od świateł miasta piękniejsze są twe oczy Klaudio. 

REŻYSER 
Stop, kochani, powtórzę jeszcze raz. Ona wychodzi na dach, żeby zajarać. 

On ma waż.ny telefon, nic ma zasii;gu, idzie na dach, lam się spotykają 

Pierwsza scena, najważniejsza. Widz musi pokochać. Kiedy pokocha? 

KRZYSZTOF 

Kiedy sami siebie pokochamy. 

REŻYSER 
Wchodzi na dach, rozmawia przez telefon, jeszcze jej nie widzi. Jeszcze w te

lefrrnie jest Krzysio wiesz? Jeszcze nie zakochuj się. A ona - nic tak skrom

nie. Masz te szpilki. Masz dekolt. To jest piękna dziewczyna, Agatka. 
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ANETA 

Aneta. 

REŻYSER 
Niech wiatr rozwieje sukienkę. Niech pokaże nogi. Cała się rozwiej rozu

miesz. Nie ma cię starej. Tu się zaczynasz oJ nowa Agatka. 

KRZYSZTOF 

Anetka. 

REŻYSER 
I akcja! 

KRZYSZTOF 

I jak? 

ANETA 

Pięknie. 

KRZYSZTOF 

To mój ulubiony widok. Neony. centra handlowe, światła uli.:zne, karetki, 

kałuże, Warszawa. 

ANETA 

Zimno mi. 

KRZYSZTOF 

Pozwól, że cię okryję. Od świateł miasta piękniejsze S<) twe oczy Klaudio. 

ANETA 

Pewnie mówisz tak wielu dziewczynom. 

KRZYSZTOF 

Myślałem, że moje serce jest martwe, aż spotkałem ciebie. 

ANETA 

Boję się ... 

KRZYSZTOF 

Masz lęk wysokości? 

ANETA 

Nie, boję sic; ... miłości. 

KRZYSZTOF 

Wiem co czujesz. Oboje po prostu zbyt długo byliśmy singlami. 

ANETA 

Musisz mi dać czas, 1-luberl. jeszcze nie jestem gotowa. 

KRZYSZTOF 

Nie mamy czasu, Klaudio. Pocałuj mnie. 

A 
MICHAŁ WALCZ 

_ MAZONIA 

REŻYSER 
No nic! No nic! To osobno się nic da. /\facie tworzyć parę pr1.cz trzynaście 

odcinkc'lw, a jak Pan Bóg i ogłąJałność pozwoli może i dłużej. Podniećcie 

mi sit; . Bierz ją. Daj mu. 

ANETA 
Moja pos tać się stara podniecić. 

KRZYSZTOF 
Potrarisz oddzielić siebie od postaci? 

ANETA 
Jak mi każą ciebie całować, na pewno si~ oddzielę. 

KRZYSZTOF 
Nic mog!f się doczekać sceny erotycznej nad ranem, jak się budzisz po 

seksie. 

ANETA 
To jest dla ciebie scena erotyczna? 

KRZYSZTOF 
Każda scena z tobą jest dla mnie erotyczna, Anccia. 

REŻYSER 
No i dobrze. W tym buzuje. W tym jest seks. 'kra1. ty coś odpowiedz Agatka . . . 

KRZYSZTOF 

Anetka. 

REŻYSER 
Przyznaj się do uczucia, dach jest, piż<lzi, chce się przytulić, chce opieki. 

Wzruszaj, co się boisz wzruszać. 

ANETA 
Nic hojer się wzruszać. 

REŻYSER 
Kotku, co się stało. 

ANETA 
Nie mów do mnie kotku. 

REŻYSER 
Dobrze, Agatka. 

ANETA 

Aneta, kurwa! 

REŻYSER 

Specjalnie cię podpuszczam, prowokuję, wiesz? Bo widzę, że się boisz. 



ANETA 

Ciebie? 

REŻYSER 
Siebie się boisz. Uczuć się boisz. Stoi ci to wszystko w środku. Zarasta. 

Wypuść to. Popatrz w gón;:, co widzisz. 

ANETA 

Niebo. 

REŻYSER 

Niebo. Bez gwiazd. Marlwe. Milczące. A popatrz w dól. Miasto. Ulice. 

Świalła. Cały Len syf. To jesteśmy my. Tutaj. Na ziemi. Robimy popieprzo

ny serial. O milości. Szukamy czegoś. Siebie. Marzymy żeby sit; puścić. Ale 

gdzie na dachu? W nocy? Kiedy piździ? Anetka, popatrz na mnie. Co nam 

szkodzi spróbować? No, robimy ostatniego Jubla. Ma być miłość i kurwa 

miłość będzie! 

SCENA 7 
MUNDEK 

Po cholerę ona szła Jo tego serialu? \'\!raca do domu zdechła. Czepialska. 

Ivlundck przcstai'l grać w „\Viedź.mina'; Mundek weź sic; za siebie, nie pal. 

FRANKA 
Grasz w „Wiedźmina"? 

MUNDEK 

No właśnie utknąłem na tym etapie ze smokiem i nie wiem - zajść go od 

tyłu, czy rzucić czar. .. Po cholerę ona szła Jo tego serialu? 

FRANKA 

A próbowałeś w nos? Nos to smoka czuły punkt. 

MUNDEK 

Nic śmieje się już z moich 7.art6w, zawsze się śmiała. Kurde masz rację. 

Nos to smoka czuły punkt! 

FRANKA 

Moim zdaniem jesteś bardzo dowcipny. 

MUNDEK 

Zabawia się na nocnych zdjęciach a ja tu zapierdalam. 

A_MAZONIA 

FRANKA 
Pomożesz mi odpiąć pizze;? 

MUNDEK 
Myślisz, ie ja nic wiem jak nocne zdjęcia do serialu wyglądają? jedna wiel

ka impreza. Czekaj tylko kufel zdejmę. 

FRANKA 
Wiesz, odkąd chodzimy razem, ty i ja. To znaczy kufel i pizza, lo jakoś mi 

lepiej. Czuji; sic,: bezpieczniej. 

MUNDEK 
Spoko. Gdzie to się odpina. 

FRANKA 
Tu. \'Vcześniej zdarzało się, że chuligani mnie wrzucali w kałuże. Dzieci 

na mnie pluły. Raz nawet ktoś mnie kopnął w tyłek, nic wiem kto to mógł 

być ... Odkąd jesteś przy mnie, ludzie lraklują mnie z szacunkiem. 

MUNDEK 
l ręce Jo góry. Gotowe. 

FRANKA 
Lubit; kiedy zdejmujesz ze mnie pizzę. A nie len kucharz z pizzerii. Doty

kał mnie ... nie chcę do lego wracać. 

MUNDEK 
Ten gruby? Mam mu spuścić wpierdol? 

FRANKA 
Nie trzeba. Samo że to mc'iwisz wystarczy. 

MUNDEK 
Bo ja mogc; spuścić wpierdol. Jestem właśnie w takim stanic, że bym chęt

nie komuś spuścił wpierdol. Co tak śmierdzi? 

FRANKA 
Nie wiem, to gdzieś tu ... Aaa, spoko, to tylko moja pizza śmierdzi. To stara 

pizza. Prosiłam 7.ehy ja wyprali. Ale mi wstyd. 

MUNDEK 
Nic się nie stało. No daj poniosę ci tę pizzę. I spuszczę wpierdol kucharzo

wi, chcesz? To cię rozweseli? 

FRANKA 
Wariat jesteś. i'vlundck chcę cię o coś zapylać, ale odpowiedz szczerze. 

MUNDEK 

No jasne. 

_25_ 



_ 26 __ 
FRANKA 

Ale szczerze_ Dasz się przeze mnie zaprosić na piwo? 

MUNDEK 

Nie, to ja cię zabiorc; w miejsce magiczne, chcesz? 

FRANKA 

Pewnie! 

MUNDEK 

Żeby tam się dostać musimy użyć magii. Zamknij oczy i przytrzymaj się 
mnie. Zaraz się teleportujemy. 

FRANKA 

Lał, magicznie sil) teleportowaliśmy. A to jest to magiczne miejsce? 

MUNDEK 

Spójrz. Tu siedziały legendy. Tu powstawały pomysły na najsłynniejsze spek

takle. Przy tych stolikach następnie te spektakle krytykowano. Mieszano 

z biotem. Wreszcie - niszczono. Tutaj talenty rodziły się i ginęły. utopione 

w morzu wódki piwa i chipsów. Poznaj miejsce magiczne dla mnie jak i wie

lu pokole1\ artystów teatru. Franciszko, witaj w „Marcinku"' 

FRANKA 

Niby zwykła knajpa a jednak inna. 

MUNDEK 

Prawda? Kiedyś to był mój drugi dom. Zawsze moglem wejść, spotkać 

kogoś znajomego. O, akurat dzisiaj nikogo nie ma. Pani Lelu kochana, dwa 

piweczka dla mnie i mojej towarzyszki! 

FRANKA 

jak magicznie! 

MUNDEK 

To jeszcze nic. Popatrz na to. 

FRANKA 

Mundek, ile ty masz różnych twarzy w sobie! 

MUNDEK 

Przypomniałem sobie o nich dzięki tobie. Tyle twarzy, ról, a potem czło

wiek kończy na jednej gębit:: któr•} widzi codziennie w lustrze . . . 

FRANKA 

Ojej, Mundek ... ty teraz powiedziałeś jak na filmie lub w teatrze. 

MUNDEK 

Frania. Tak trzeba m<lwić . Jak w filmie lub teatrze. To nasze życie do cho

lery. Zróbmy z tego dobry film. Lub teatr. 

_ AMAZONIA 

FRANKA 
Dzit;ki tobie się czuję taka artystyczna! 

MUNDEK 
I powiedz mi teraz, po choler'f ona szla do tego serialu? 

SCENA 8 
REŻYSER 

Szanowni telewidzowie, drodzy konsumenci kultury, najmilsi obywatele, 

kochani rodacy. Zwracam się do wszystkich, małych i dużych, głupich 

i mądrych. milośników seriali, ale tab.c i ich przeciwników. Nikogo nic 

wykluczam. Nikogo nie potępiam . Kiedy robię serial myśl<; o każdym wi

dzu osobno. Każdego widza kocham, do każdego staram się dotrzeć. Do 

widza intelektualisty i widza prostego. I do księdza i do księgowego .. Mą 

misją jest - zjednoczyć wszystkich, by w życiu cod ziennym, pełnym cier

pienia, troski o najbliższych , by w tym codziennym znoju znaleźć chwi

lę wytchnienia, spokoju i ucieczki od d:i.ungli :i.ycia do d-i.ungli marzc1! 

i fantazji. Czy uda nam się zgodnie zasią.ść z przed telewizorem i obej

rzeć nasz, polski serial, w którym odnajdziemy się wszyscy? Z przykrością 

trzeba stwierdzić, :i.c seriale dzieliły, w7.hudzały waśnie, czt;stokroć iryto

wały czy WrlfCZ wkurwiały. Byly to często seriale kopiowane z zagranicy, 

nic licz•1ce się z polską specyfiką. Polscy aktorzy częstokroć byli zmuszani 

do naśladowania zagranicrnych 7.art{1w, robienia nieswoich min, ale min 

kopiowanych z min kolegów z zagranicy. Zadam tu pytanie zasadnicze -

czy my Polacy nie umiemy wymyślać własn)'ch min? Własnych żartów? 

Czy nie stać nas na własne, narodowe poczucie humoru? Czy doczekamy 

się wreszcie polskiej, pom1dnej rozrywki na najwy:i.szym poziomie? Czy 

doczekamy się budującego zgodę narodowego serialu? Do niedawna wy

dawało się Lo niemożliwe. Dziś to się zmienia. Pojawił się serial. który jest 

inny niż wszystkie. Inny - bo nasz. Polski .. „Amawnia" to serial to serial 

dla każdego. Dla całej polskiej rodziny. Serial o nas Polakach, wrzuconych 

w trudną sytuację . w dżungli, gdzie atakują nas tygrysy, węże, a my, bro

nimy sii,: dzielnie, pokonując kolejne pró!iy, podziwiani pr1.ez lokalnych 

Indian. Pokażemy naszą narodową wolę walki, nawet w najmniej sprzyja

jących warunkach. Bohaterowie kaleczą się, męczą, ale w ko{1cu pokonują 

dżunglę. Co wit;ccj, dżungla staje się ich drugim domem. Drugą Polską. 

Chciałbym żeby w przyszłych sezonach bohaterowie ujarzmiali dżun 

glę, zbudowali w niej dom, szkołę, drogę i oczywiście kościół.. Wszystko 
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w zgodzie z naturą. wedle standardów europejskich. Będzie seks ale poka

zany artystycznie. Tak bardzo nam brakuje seksu ale tego pięknego seksu, 

artystycznego. Nie obędzie się bez kosztów. Potwierdzam plotki z planu 

-jedna z głównych postaci zginie .. W finałowym odcinku wszystkie ta

jemnice się rozwi<)Żą, ale także pojawi<) si<;: nie nowe. Krótko mówiąc - ze

sracie się z napięcia. 

SCENA 9 
ifRANKA 

Kochasz ją wci4:i.? 

MUNDEK 

Ale kogo? Kim ona teraz jest? Kim będzie jak wróci? Kim ja będę? Kim my 

w ogóle jesteśmy. Cdzie to wszystko się podziało, pani Lelu? 

FRANKA 

Musimy iść , pani I.eta zamyka. 

MUNDEK 

To skandal, żeby tacy zdolni ludzie jak ty i ja musieli w kullach i pizzach 

przemierzać te syfnc ulice. Większość społeczctistwa chałturzy. Kurwi się. 

To się nazywa kapitalizm po polsku. Ilu jeszcze takich pięknych, ulałen 

lowanych łudzi jak my marnuje się w tym kraju? Ilu jak my przebiera się. 

Udaje kogoś kim nie jest. Dla kasy. 

FRANKA 

Mundek, piwo mi otworzysz? Dzit;ki. 

MUNDEK 
Gdzie się podziała magia! Kiedyś to była sponLaniczna, szalona dziewczy

na. Przez ten serial zaczęła się malować. Przesadnie. Spędza rano godzinę 

w łazience . Ty na przykład nie malujesz się prawie w ogóle. 

FRANKA 

To niszczy cerę przecież. 

MUNDEK 

Cała jest sztuczna. A przecież trzeba być soh~ 1 

FRANKA 

I.udzie są jak pomidory ze szklarni, z zewnątrz czerwoni, w środku bez 

smaku. 

MUNDEK 

A 
MIC At WAŁCZA 

MAZONIA 

Nie palę trawy nałogowo, kontroluj'! to. Prawda, zdarza mi się odlecieć. Co 

poradzę, że w realu nie mam lego kopa. Klo w tym kraju ma? 

FRANKA 
Tak dziala show biznes. Zmienia ludzi. Dobrze, 7.e nie wygrałam lego ca-

stingu na rolę Klaudii. 

MUNDEK 
Co to jest, żebym miał problem ze znałt:zieniem clatu! Ja mam magistra 

sztuki! 

FRANKA 
Powiedzieli mi. że nic nadaję się na Klaudię, bo jestem za mało seksowna 

i że mam krzywe nogi. 

MUNDEK 
Bez przesady! Jesteś wciąż niesłychanie seksowna . 

FRANKA 
Na castingu się stresuj'{ i wszystko ze mnie ucieka i wypadam sztucznie. 

MUNDEK 
Chodziłem po teatrach, rozdawałem moje cv i nic, żaden dyrektor nic 

zadzwonił. Też potrzebuję specjalnych warunków, żeby się otworzyć. 

A przecież w odpowiednich warunkach mógłbym wszystko zagrać! Do

słownie wszystko! 

FRANKA 
Jak nosiłeś kufel, to była klasa. 

MUNDEK 
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O rany, tego mi było trzeba, piwko, park, rozmowa o sztuce z piękną 

dziewczyną. Czyli muł.na. 

FRANKA 
Cieszę się, że się cieszysz. 

MUNDEK 
z Anetką kiedyś lu przychodziliśmy i siadaliśmy z piwkiem. Po choler'! 

ona szła do tego serialu? 

FRANKA 
Chowaj piwo gliny idą. 

MUNDEK 
Wszędzie kliki, koterie, układy. To siir musi skoiiczyć, za dużo energii 

w nas gnije. Rewolucja wisi w powietrzu. 
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FRANKA 

Zdrowie rewolucji! 

MUNDEK 
Brakuje tylko lidera, który by stanął na jej o:ele. No ja nie s tanę. 

FRANKA 
Czemu? 

MUNIDEK 

Wszyscy się zeszmacili, sprzedali. Po jakiego diabła ona szła do tego se

rialu? 

FRANKA 

Jest j,cden człowiek ... 

MUNDEK 
Ale co ty mi pierdolisz, reklamy, seriale, kasa, nie ma nikogo. 

FRANKA 
Tak samo mówi Jurek. 

MUNDEK 
Mnie chodzi o sztukę, Ant!lka ... Sorry, jak masz na imię? 

FRANKA 
Nic nie szkodzi. Frania. 

MUNDEK 

Po jaką cholerę ona poszła do tego serialu, no jak mi to będziesz tłuma

czyć? 

FRANKA 

Mundek, odprowadzę cię . 

MUNDEK 
Ja jeszcze przypierdolę, zobaczysz. Bę<lo; ostry jak brzytwa' "l),lko nie wiem 

gdzie przypierdolić, w jakim kontekście, a czas leci ... A może ja już nie 

mam czasu? 

FRANKA 
Nie możesz zbawić całego świata. 

MUNDEK 
Coś mi zatruło serce, rozumiesz? Ja już chyba nic nie stworzę, nic. .. 

FRANKA 
Mundek, już dobrze, dobrze .. . 

MUNDEK 
Czekaj . Coś ci pokażę. Zobacz to moja szkoła. Akademia. Otwierać! 

FRANKA 
Mundek, nie krzycz! 

MUNDEK 

A 
MICHAŁ WALCZAK 

MAZONIA 

Ale czekaj, pokażę ci moich mistrzów, poznasz ich. Gaudeamus igitur, iu

veves ... 

FRANKA 
1'vlundck, a mogę mieć prośbę i ty odpowiesz szczerze? i\![ogę cię poca

łować? Jesteś pijany i nic nie h<;<lzicsz pamiętał, a dla mnie to jest jednak 

ważne. 

MUNDEK 
Franiu, oczywiście. Franiu, wiesz, ja tylko potrzebuję kogoś dojrzałego, 

silnego mi potrzeba po prostu, Bo7.c ... 

FRANKA 
Mundek, popatrz na mnie. Kochany mój. Musisz poznać Jurka. 

SCENA 10 
ANETA 

Gdzie ja jestem? 

KRZYSZTOF 
Jak sit; spało? 

ANETA 
O Bo:ic, moja głowa . .. Co się stało, w nocy? 

KRZYSZTOF 
Spokojnie. Przyniosłem kawt;. Zobacz, wstaje sloi\ce. 

ANETA 
Czy ja . . czy my . . . O Boże . . . 

KRZYSZTOF 
Jeśli chcesz, wyjdę. 

ANETA 

Nie, zaczekaj .. . tylko .. wszystko dzieje się tak szybko . .. 

KRZYSZTOF 

Przekroczyliśmy Rubikon naszej milości. Nic bój się. 

_3L. 
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ANETA 

Nic boję się. Nie wiem dlaczego, ale przy tobie czuji; się bezpieczna. 

KRZYSZTOF 
Spalaś jak dziecko. 

ANETA 

A ty ... 

KRZYSZTOF 
Nie zmrużyłem oka. Całą noc patrzyłem jak oddychasz. 

ANETA 
Chodź do nrnic. 

REŻYSER 
Stop! C:cego się :casłanias:c kołdrą? 

KRZYSZTOF 
Klaudia w tej scenic jest niepewna, wstydliwa, stąd myślę, że koleżanka 

słusznie zasiania się ... 

REŻYSER 
Chcę lu widzieć cycki, widz chce cycki! 

ANETA 
Nic pokażę! 

REŻYSER 
Może ty jej wytłumacz. 

KRZYSZTOF 
Aneta, myślę, :i.e twoja postać czuje się w tej scenie wolna i jest jej ciepło 

dlatego się odkrywa. 

ANETA 
Ale stary w og11le nic birdę dyskutowała na ten lemat. 

KRZYSZTOF 
A jeśli ja coś pokażę. to ty też pokażesz? Możemy pokazać razem, jeśli ci 

to pomoże. 

ANETA 
Tu w scenic nic ma mowy o pokazywaniu. Jest ranek, ona się budzi, mnie 

nikt nie uprzedzał... 

KRZYSZTOF 
Ja lt:ż siir bałi::m pierwszego razu na planit: ... 

ANETA 
Nie widzę wytłumaczenia, dlaczego miałabym się w tej scenie rozbierać. 

KRZYSZTOF 

A 
MICHAŁ WALCZAK 

MAZONIA 

Pamiętam, że pierwszy raz rozebrałem się na planie „Szczęśliwych ust'; to 

był taki niezależny film erotyczny inspirowany Witkacym .... niszowa pro

dukcja, robiłem to z przyjaciółmi w ruinach koło Kazimierza, musiałem 

na golasa wejść do pod1.icmi ... 

ANETA 
Głupi jesteś. Nic było takiego lilmu. 

KRZYSZTOF 
No nie było. Próbowałem cię rozweselić. 

REŻYSER 
Pytam się czy to jest kościół? Widz chce oglądać jak ona się kompletnie 

zapada w niego, jak w lopielc.: w morzu, wiesz, syrena, figura w stylu kop

ciuszka, wiesz, rozumiesz. Jej nagie piersi są metaforą jej duszy, wyrywa

jącej się ku niemu ... 

ANETA 
A jrśłi cycki są metaforą. to co innego. 

KRZYSZTOF 
To jak, pokażesz? 

ANETA 
Ale tylko jednego. 

KRZYSZTOF 
Ale jak to ... 

ANETA 
Którego wybierasz, lewego czy prawego? 

AKT II 
SCENA 1 
REŻYSER 

Kied)' się spotkali ... 

KRZYSZTOF 
Jesteś pit;kna. 

ANETA 

Hubert, nie jestem jeszcze gotowa. 
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REZYSER 

... wydawało się, że los sic; do nich uśmiechm)ł. 

KRZYSZTOF 

Oboje jesteśmy si,nglami i szukamy milości. 

ANETA 

Ja już znalazłam. 

REŻYSER 
Ale los się odwrócił... 

KRZYSZTOF 
Zostało mi pól roku życia. 

ANETA 
O Boże! 

REŻYSER 

Wyjechali, żeby przeżyć największą przygodę swojego życia. 

ANETA 

Zobacz, jaki piękny widok. 

KRZYSZTOF 

jestem szczęśliwy, że przed śmiercią zobaczę Jżungl.,:. 

REŻYSER 

Nie wiedzieli, że przygoda zamieni się w koszmar ... 

ANETA 

Ratunku! Goni mnie tygrys! 

KRZYSZTOF 

Uciekaj! Uciekaj! 

REŻYSER 
Myśleli, że wszystko jest stracone, aż spotkali jego. 

KRZYSZTOF 

To szaman! 

REŻYSER 
Indianin który nauczył ich jak żyć i poddał mroŻ-<)cym krew w żyłach próbom. 

KRZYSZTOF 
Klaudia! Wąż! Wąż. mnie dusi! 

REŻYSER 
Czy przetrwają tę próbę? 

ANETA 
Nie dam rady dłuż.ej sit; utrzymać! Zaraz spadn~ w ten wielki wodospad! 

_AMAZON_IA 

REŻYSER 
Tej wiosny, zabierzemy was tam, gdzie liczy się tylko instynkt. 

ANETA 
Niech ktoś mi pomoże' Wpadłam w pułapkę! 

REŻYSER 

Wielkie nami~tnośc i. Porywające krajobrazy. Dzikie zwierz~ta. Piękne ko

hicly. Nic możecie tego przegapić! „Amazonia''. 

SCENA 2 
FRANKA 

To właśnie Jurek. 

JUREK 
Jurka już nie ma. Jurek jest trupem. 

FRANKA 
On tak zawsze. Prowokuje do myślenia. 

JUREK 
Artysta w człowieku żyje krótko. Jak kot. Mój kot zdechł. 

FRANKA 
'Ili jest właśnie Edmund o ktt'irym Li mówiłam. 

JUREK 
Gdzie jesteś kotku? Kici kici. Zdechł. A zawsze bi egi pt7.y rowerze. 

FRANKA 
Jurek jeździ na rowerze. 

JUREK 

Rower sprawia że jestem maszyn<! dn jeżdżenia, a ja w zamian uczłowie

czam rower. 

FRANKA 

Jurek stawia w pracy na trening fizyczny. 

JUREK 

C1.łowiek żyje dłużej od kola. Kot zawsze spada na G.tery łapy. To smutne. 

FRANKA 

Jurek stawia w pracy na człowieka. 

_35 .. _. 



__ 36_ . 
JUREK 

Do źródeł płynie się pod prąd . z pr<1dem płyną tylko śmieci. 

FRANKA 
Dla Jurka nieważny jest efekt końcowy tylko proces. 

JUREK 
Chcę trudnego. Żyjmy trudno, kurwa. 

MUNDEK 
Już wiadomo co będziemy robić? 

JUREK 
Zacznijmy próbę. Tutaj są teksty. 

FRANKA 
Jurek jest zawsze świetnie przygotowany. 

MUNDEK 
Zaczynamy pracę już teraz? 

JUREK 
A po co czekać? Mój teatr rodzi się tu i teraz. 

MUNDEK 
Apokalipsa. Bc;dzicmy robić Apokalipsę? 

FRANKA 
Jurek zawsze marzy!. żeby zrobić Apokalipsę. 

JUREK 
Od dzieciństwa. A lcraz przeczytajmy tekst na biało. 

MUNDEK 
Którą ja jestem postacią' 

FRANKA 
Jurek zostawia duże pole dla niedopowiedzenia. 

JUREK 
Na następną próhę przygotujcie monolog wcwnętrrny o tym co was holi. 

FRANKA 
Jurek, powiedz mi na koniec, czy jako Anioł Zagłady mam szukać raczej 

w mroku czy w jaśniejszych kolurach? 

JUREK 
A bądż szara. 

FRANKA 
Dzięki. 

AMAZONIA 

JUREK 
zaczynam pracę od otwarcia kanałów. zrzucenia osadu, wydalenia kalu 

duchowego. 

MUNDEK 
Ale społcczeilstwo ... 

JUREK 
Społeczei\stwo to owce karmione złudze niami przez pasterza. Kurczaki 

hodowane na rzeż. Wład~.a buduje stadiony kurczakom, płaci za telewizję 

dla kure7.aków. ohy żarly karmc;. Sram na taką władzę. 

FRANKA 
Mocne, ale prawdziwe. 

JUREK 
Apokalipsa tn wołanie o krew. Bestia jest blisko. Wywołamy ją i spojrqmy 

jej w oczy. 

MUNDEK 
W jakim trybie hc,:dziemy pracować? 

JUREK 
Człowiek aktor ale Leż człowiek ubogi. W lo pójdziemy. Chciałbym robić te -

atr którego nie było. Nic wiem co to znaczy, chciałbym się dowiedzieć. Czer

pię z różnych czasów. Z różny.:h mistrzów. Technika nic może dominować. 

MUNDEK 
Kiedy planuje pan premierę? 

FRANKA 
Jurek pracuje techniką improwizacji. 

JUREK 
No nic kurwa. Nic róbmy Lego. Nic wchodźmy w dyskurs władzy. Nic 

w.:hodźm)' w królów. Panów i niewolników. Jurek jestem. 

MUNDEK 
Edmund. 

JUREK 
Powiem od razu. Nie wierzr; w .:iehic. Nie wierzę w was. Jesteście 7.niszcze

ni. l'r1,cz szkolę. Rynek. Kasę. Toksyczrn1 żywność . 

FRANKA 
Jurek pracuje jakby walczył o życie. 

JUREK 
Na tym b)'m zako11czył pierwszą próbę. 
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ANETA 

I- lubc:rcic przy tobie czuję się taka bezpieczna. Spójrz' 

KRZYSZTOF 

Co, kochanie? 

ANETA 

Przy metrze stoi Indianin i macha do nas ... 

KRZYSZTOF 

Stare legendy indiańskie mówią, że jeśli parze zakochanych pojawi się ma

chający Indianin, czeka ją długie i szczęśliwe życie. 

ANETA 

Nie ma takiej legendy. 

KRZYSZTOF 
13ęd~.ie, jeśli w nią uwierzymy. Dziś wieczorem w mojej willi odbędzie się 

przyjęcie. Przyjdzie kilb ważnych osób z show biznesu, dasz się zaprosić? 

ANETA 

Hubert, nasze światy są tak różne ... nie wiem czy będę potrafiła dać ci 

szczęście. 

KRZYSZTOF 

Klaudio, najukochańsza, wysiądź z limuzyny. Jesteśmy na miejscu. 

ANETA 

Twoja willa jest jak roziskrzona miriadami kolorów choinka z dzieci11stwa! 

KRZYSZTOF 

To nasz dom rodzinny, pochodzi z zamierzchłych wieków. Ta kobieta 

w oknie, która do nas macha, to moja matka. Czeka ahy cię poznać. 

ANETA 

Boję sit;, że nie wypadnę dobrze. 

KRZYSZTOF 

Zaufaj mi, Klaudio. 

ANETA 

Trzymaj mnie mocno, boję się że zemdleję. 

KRZYSZTOF 
jeśli zemdkjcsz, zawsze cię złapię. 

REŻYSER 
Dzięki, słuchajcie skoń.::zmy wcześniej ho muszę dziecko odebrać z przed

szkola, ok? 

A 
MIC At LC 

MAZONIA 

KRZYSZTOF 
Maniek a kiedy będzie Indianin. 

REŻYSER 
Indianin będzie w swoim czasie. Się domontuje Indianina. To pa. 

KRZYSZTOF 
Zgraliśmy się chyba nic wiem jak myślisz? Może dasz się zaprosić na 

kaw~? 

ANETA 
Krzyś, innym razem. Muszę ratować związek. Ty tu zostajesz? 

KRZYSZTOF 
Badam moją postać . Hubert, kim on jest, czego pragnie? Jaka jest granica 

między nim a mną, wcią;i. tego nic wiem. Lubię siedzieć na planie sam, 

kiedy wszyscy wychodzą. W ogóle lubic; być sam. 

ANETA 
Trzymaj si~. 

KRZYSZTOF 
Jeśli będziesz miała jakieś pytania odnośnie serialu, kamery, pytaj. Mam 

doświadczenie w serialach. I w związkach Leż. 

SCENA 4 
FRANKA 
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Jurek też jest tobą oczarowany Jurek nie z każdym pracuje, jeśli cię wy

hral, to znaczy 7.e jesteś wybra ny, co do Jurka jest on zupełnie bezradny 

we współczesnym świecie, nic wie gdzie jest poczta lub sklep, musz.ę go 

przeprowadzać przez ulicę. bo z zamyślenia mylą mu się światła ... 

MUNDEK 
Frania ... 

FRANKA 
... moc w nim jest taka że czasem się go boje; i myślę. że gdyby Jurek chciał 
1migłby zniszczyć e1.łowicka duchowo i fizycznie i taki powinien być re 

żyser a środowisko go odrzuciło, jest zbyt radykalny, m1iwię ci, Jurek to 

pistolet i jak ka-i.dy pistolet musi w ko11cu wypalić i wypali ... 

MUNDEK 
Franka, słuchaj „. 



FRANKA 
... Jurek dzięki tobie odżył, on potrzebuje aktorów jak ka7.dy reżyser, ale 

nie byle jakich, Jurek chce mieć swoją zaufan'l drużynę pierścienia, jest 

typem lidera ale jest także wrażliwy jak każdy geniusz, byłe krytyka potrafi 

go wyprowadzić z równowagi , wtedy jest straszny, po prostu straszny ... 

MUNDEK 
frania, nie zagram w spektaklu Jurka. 

FRANKA 
Zawsze chciałam spotkać geniusza no i spotkałam, dzielnie znoszę jego 

humory, bo wierzę w Jurka, ze mnie żadna aktorka, ale Jurek będzie wielki 

i sławny, trzeba w kogoś wierzyć prawda, ja właśnie wierzę w Jurka ... 

MUNDEK 

Franka. Powiedz Jurkowi, że rezygnuję. 

FRANKA 
Ale jak to. 

MUNDEK 
Jestem zawodowy aktor, nic bc;dc; się bawił w teatrzyk amatorski. Sorry. 

FRANKA 
Zawodowy aktor, a kufla nosić nie umie! 

MUNDEK 

Jak nie umiem. 

FRANKA 
Krzywo nosisz! Taki kufel by się zaraz \\!)'lal! 

MUNDEK 
Odsuń się, bo śmierdzisz. 

FRANKA 
W czym jesteś lepszy ode mnie? OJ Jurka? Twój kufel capi tak samo jak 

moja pizza! 

MUNDEK 
Jurek to wariat. 

FRANKA 
On tak tylko prowokuje bo wiele wycierpiał. 

MUNDEK 
Jurek nie potrzebuje aktora, tylko lekarza . Psychiatry. 

FRANKA 
Już nie. Zostało mu kilka miesi~cy 1.ycia. 

MUNDEK 
Chory jest? 

FRANKA 

A 
MICHAŁ WA CZ 

__ MAZONIA 

Ma przcrwty na mózg. prosił, żchy ci nic mt'iwić. 

MUNDEK 
Może mogę jakoś pomóc ... 

FRANKA 
Nie trzeba. Jes teś aktorem. Zdrowym. Młodym . Chcesz robić karicrc;. Ju

rek z.rowmie. O n kocha człowieka w tym co piękne i tym co podle. 

SCENA 5 
Migrania z karnery z przeszłości. 

MUNDEK 
Witamy w kolejnym odcinku serialu „Aneta i Mundek''. Dzisiaj ~ohaterka 

pisze pracę magisterską na lemat: 

ANETA 
„Aktorstwo - misja czy rzemiosło na podstawie wybranych przykładów 

z historii teatru XX wieku". 

MUNDEK 
Co wybierasz - misję czy rzemiosło? 

ANETA 
Wybieram ciebie. 

MUNDEK 
No chodź moja gwiazdo. 

ANETA 

Nic kręć tego. 

MUNDEK 

Tak mnie kręcisz 7.c aż ci.,: nakręcę. 'fo będzie historyczny film . Dwie sławy 

warszawskich scen, w wicku studenckim. NagrywaJą seks taśmę. 

ANETA 

'teatry warszawskie padaj<! przed gwiazdami. 

MUNDEK 

Poślij fanom całusa. Kocham le dziewczynę. 
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ANETA 

Kocham tego chłopca. 

Jakiś czas później. ANETA pisze. MUNDEK filmuje. Zbliżenie na twarz ANETY. 

MUNDEK 
Anetka, co powiesz, żebyśmy jak już. skoi10.ysz pisać tę pracę i zostaniesz 

magistrem zrobili razem jakiś spektakl, ale tak.A z serca, offowy? 

ANETA 
Byłoby super. 

MUNDEK 

Na przykład taki spektakl bez słów. W opuszczonej fabryce . O kobiecie 

i mężczyźnie. Tylko ty i ja. I widz. 

ANETA 

Napisz scenariusz i robimy. 

MUNDEK 
Albo nie, czekaj. Sztuka o Powstaniu Warszawskim, tylko ty i ja, sam zro

biłbym scenografi<;. Okop. !'ara powsla11ców zakochuje sit; i na końcu gi

nie. Fajne? 

ANETA 
Ciekawe. 

l\IUNDEK 
W Warszawie jest dużo opusz.o.onych labryk. Zrobimy spektakl a potem 

założymy nasz teatr. Nasz prywatny teatr. 

ANETA 
Wariat jestd. 

MUNDEK 
Rzucam pomysłami jak z rękawa. Anetka, czuje; że razem przypierdolimy 

tak, że wszystkim szczt;ki opadną. Idziemy po złoto. 

ANETA 

Jasne. 

MUNDEK 
Jesteś beznadziejna. Musimy wierzyć w nasze marzenia. 

ANETA 
Pieprzyć komcrcjt;. 

MUNDEK 
Teraz powiem coś naszym przyszłym dzieciom. Drogie nienarodzone 

jeszcze dzieci. Wasi rodzice mieszkali kiedyś tak. Ubogo. Ale szczt;śliwie. 

Bo byli sobie wierni. Nie dali się sprzedać. Pamiętajcie o tym, dzieci, że 

najważniejsze w życiu to być sobie wiernym. 

ANETA 
Nie chcę mieć dzieci. 

MUNDEK 
Mamusia was nie chce. Widzicie? 

Jakiś czas pófoii:j. ANETA śpi. 

MUNDEK 

AMAZ_ONIA 

Uwielbiam patrzeć jak śpi. Kocham ją. Ma piękne ciało. Nogi. Plecy. Nie 

wie o Lym. że ją Jilmuji;:. 

ANETA 
Mundek no bez jaj. Kładź się. 

SCENA 6 
JUREK 

Nie. 

FRANKA 
Pewnie ulkm}ł w korku, lo może iacznijmy bez M.undka ... 

JUREK 
Nie, powiedziałem. 

FRANKA 
Jerzy, mam pytanie do poCZ<)lk11 szluki: „Usłyszałam głos lrąby, księga jest 

dookoła, kto olworzy księgę, klo jest godzien ... ", rozumiem, ie lo mówić 

do widowni? 

JUREK 
Rozglądasz się. próbujesz przebić mrok, szukasz tego jedynego, mesja

sza ... 

FRANKA 
Czyli gdzieś takim spojrzeniem spróbuję może. 

JUREK 
Szukasz szukasz i nagle znajdujesz, spoglądasz mu w oczy, bierzesz za n;k<; 

i wprowadzasz na scenę. On jest oślepiony blaskiem świalcł. Spojrzenia

mi ludzi. Ale stopniowo przyzwyczaja się. Chciałbym żeby mój przekaz 

był jasny - to widz zbawi teatr. Zaangażowany widz. Mesjasz przyjdzie 

z widowni. 

.. J.3 __ 



_44_ 
FRANKA 

Mundek byłby idealny do tej roli. Ale Ly zagrałbyś to najlepiej. 

JUREK 
Mesjasz przyjdzie z widmvni i oddzieli plewy od ziaren, kozły od baranów. 

\Volę pozosLać ukryty w moim dziele. 

FRANKA 
Może póki nie ma Mundka przeczytasz męską rolę? Mundek to dobry 

akLor, ale już Ly najlepiej wiesz o co chtldzi w Lej szLuce w końcu sam ją 

napisałeś. 

JUREK 
Nie podoba mi się Len Mundek. Za gładki. PusLy. Taki pizduś. 

FRANKA 
Jerzy, wiesz jak nie lubię gdy Lak osLro oceniasz łudzi. 

JUREK 
Spałaś z nim. Dziwka. 

FRANKA 
Znowu masz aLak. JesLeś chory Jerzy i wiesz dobrze, co jesL lekarsLwem. 

JUREK 
Zejdź mi z oczu dziwko. 

FRANKA 
Musisz Lo zrobić ho inaczej zgnijesz. l'opaLrz na mnie. Jerzy, musisz reży 

serować. 

SCENA 7 
ANETA 

Pamiętasz akcję nad Wislą? 

MUNDEK 
Akcja Wisła była genialna. 

ANETA 
Albo w samolocie. 

MUNDEK 

Samolot to był czad. 

AMAZONIA 

ANETA 
Na plaży w Sopocie ... a, sorry to nie bylo z Lobą. 

MUNDEK 
z kim to robilaś na plaży w Sopocie? 

ANETA 
To był 7.arL. 

MUNDEK 
Anetka, musimy pamiętać o tym jacy byliśmy na pocz<}tku, prawdziwi, 

prości. SponLaniczni. Pragnę cię tak bardzo. 

ANETA 
Uważaj ho kawę wylejesz. 

MUNDEK 
Nie wiem teraz kiedy mam cię atakować, rano sii; śpieszysz, wieczorem 

jesLeś zmęczona ... tracę wenę, serio. 

ANETA 
Może teraz mnie zaatakujesz, mój tygrysic? 

MUNDEK 
Aarrgh! 

ANETA 
No i wylałeś. 

MUNDEK 
Kawa przeżera mi się przez skórę ... do środka. \V7.cra się w ograny we

wnętrzne. Moja skóra ciemnieje. Staje się kawowa. Anetka, staję się Cof

feee-manem! 

ANETA 
Co ro hi Coffee-man? 

MUNDEK 
Strzela kofeiną. Napastuje. Coffce-man jcsl grą wstępną. 

ANETA 
Wiem. 

MUNDEK 
Coffee-man zaraz cię porwie i zaatakuje. Uwaga. Oto nadchodzi on ... 

ANETA 
No i co było dalej. 

MUNDEK 
Poczułem pustkę w głowic ... Spojrzałaś na zegarek. 



ANETA 
Nic spojrzałam na zegarek. 

MUNDEK 
Spojrzałaś. 

ANETA 
Muszę się zbierać na plan, to dlatego ... przepraszam. 

MUNDEK 
Spoko, może nie jestem już lak dowcipny jak Jawniej. Może już cię nie 

podniecam. 

ANETA 
No chodź, mój Wiedźminie. 

MUNDEK 
Śmieszę cię? Po co Io robisz? Po co kupiłaś seksowną bieliznę , po co ten 

cały cyrk, kola..:ja przy winku, ogh}danie nagrań z przeszłości .. . 

ANETA 
Mówiłam d, że sko11czylam wcześniej zdjęda i pomyślałam, że zrobię coś 

spontanicznie ... 

MUNDEK 
To ma być spontaniczne? Dla mnie takim serialem hardziej trąci. 

ANETA 

Próbuję ratować nasz związek, kretynie! 

MUNDEK 
Rozumiem że jest zagrożony. I jesteś nagle Laka pn budzona i namic:lna tak 

po proslu, spontanicznie? Oj, ktoś lu ma nieczyste sumienie. 

ANETA 
Co ty pierdolisz? 

MUNDEK 
Masz romans z tym jak mu lam1 Pieprzyłaś się z nim, powiedz? Na noc

nych zdjęciach? Gdzie idziesz? 

ANETA 
Muszę się zbierać. 

MUNDEK 
Zadałem pytanie i żądam odpowiedzi! 

ANETA 

MUNDEK 
Miało być fajnie a wyszło jak zwykle. 

ANETA 

A 
MICHAŁ WALCZAK 

MAZONIA 

Wyprowadzasz się? Rzeczywiście, może tak będzie lepiej. 

MUNDEK 
Nic wyprowadzam się . Wyjeżdżam. Na warszlaly. Teatralne. 

ANETA 
Mówiłeś, że rzuciłeś ten spektakl. 

MUNDEK 
Rzuciłem ho chciałem hyć blisko ciebie, chciałem się o ciebie troszczyć . 

Ale teraz rozumiem, że to bez sensu. Nic mog<; si<; cały czas lob<) opieko

wać Anetka. Najwyższy u .as, żebyś była samodzielna. Ja leż. mam prawo 

do swojego świata. Od te.i pory musisz sobie radzić sama. 

SCENA 8 
ANETA 

Sz..:zoteczk<; do zębów? 

MUNDEK 
Wziąłem. 

ANETA 
Dezodorant? 

MUNDEK 
Anetka ... 

ANETA 

Spray na komary. 

MUNDEK 

Zapakowałem. 

ANETA 

Kasę wziąłeś? 

MUNDEK 

Właśnie, bąbelku, pożycz mi stówę na bilet.. 

ANETA 

Weź więcej . 

.. 47-.._ 
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MUNDEK 

Nie trzeba. Albo dobra, wezmę trzy, oddam ci po powrocie. 

ANETA 

To nasza kasa. 

MUNDEK 

To twoje pieni<Jdze, ciężko zarobione. Oddam na bank. Słuchaj, umówili 

śmy się tutaj na peronie gdzieś, także będę chyba leciał. .. 

ANETA 
Gdzie to dokładnie jest? 

MUNDEK 
Gdzieś na Suwalszczyźnie. Nie ma na mapie tej miejscowości. Nie ma tam 

nawet Internetu. 

ANETA 
Przeżyjesz bez facebooka? 

MUNDEK 
Jurkowi o to właśnie chodzi. Odhiczenic od cywilizacji. Anetka, nie mu

sisz mnie odprowadzać naprawdę . .. 

ANETA 
Mundek. Wszystko ok? 

MUNDEK 
Czemu pytasz bąbelku? 

ANETA 
Zawsze ci zaló.ało, żebym cię odprowadzała na pociąg. 

MUNDEK 
Ant!lka, umówiłem się tutaj po prostu z moją ekip<) z którą jadę na warsz

taty . . . 

ANETA 
Przedstawisz mnie? 

MUNDEK 
Mam taką zasadę żeby jednak oddzielać życie prywatne od zawodowego. 

ANETA 
Jak robiliśmy razem spektakl to nie miałeś tej zasady. 

MUNDEK 
Nu bo właśnie mam lt; zasadę od nie<lawna. Ty sobie rób swój serial, a ja 

zrobię mój spektakl i nie wchodźmy sobie w paradę. 

Pojawia się FIV\NKJ\ i JUREK. 

FRANKA 
Tadam. 

MUNDEK 

MICHAŁ WALCZAK 
AMAZONIA 

ki l Aneta O, pociąg nadjeżdża. Więc właśnie to moja c pa a 0 · 

ANETA 
Pa, bąbelku. 

MUNDEK 
No to co, trzymaj się. 

ANETA . 
. I . , z ·1ąlc,P BrdP t•·sknić. Km:ham cię bardzo. ( ,rze lJCn w · · · ' ' > 

MUNDEK 
Tak, tak. Siemka. 

SCENA 9 
KRZYSZTOF 

Ale czemu sobie nie zapalisz? 

REŻYSER 
fa zasa<lniczo nic palę. 

KRZYSZTOF 
Maniek, uspokój się i zapal soh1 

REŻYSER 
Ale ja jestem spokojny. 

KRZYSZTOF 
Weź 1.rób przerwę. zapal sobie i wyluzuj . . . 

REŻYSER 
Jestem spokojny. 

KRZYSZTOF 
Dziewczyna jest zm~czona, nie dajesz jej odetchnąć, zaspała, zaraz przyjc 

d1ic, no daj jej pożyć trocht;. 

REŻYSER 
Ale ja jestem spokojny. 
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KRZYSZTOF 

No po ci awantura na planie. Cała ekipa zmi;czona, dziewczyna po prostu 

zaspała i zaraz będzie tak? Nic się nie stało. 

REŻYSER 
Jasne, nic się nie stało. 

KRZYSZTOF 
Ale weź sobie zapal czemu sobie nie zapalisz. 

REŻYSER 
Ja nie palę, tylko jak się wkurwię na maksa. A tak nie palę. 

KRZYSZTOF 

Nie zrobisz sceny jak ona wróci? 

REŻYSER 

Ja nierobie scen. Chyba że sit; serio wkurwii; ma maksa. 

KRZYSZTOF 

Zaspała trochę, co się stało? 

REŻYSER 
Nic się nie stało. 

KRZYSZTOF 

No właśnie. Pewnie z chłopakiem zabalowała. Każdemu się należy czasa

mi. Ty 

leż balowałeś kiedyś. Nu cu będ.ziesz się wściekał, po co sit; wściekać . 

Wchodzi ANETA 

ANETA 

Przepraszam za spóźnienie cah) ekipę, to się nie powtórzy. 

KRZYSZTOF 

To co Maniek, zabieramy się Jo pracy? 

REŻYSER 
Nosz kurwa przepraszam bardzo jego mać! 

KRZYSZTOF 
Maniek, spokojnie„. 

REŻYSER 
Nosz kurwa przepraszam bardzo jego mać! Ja mam być spokojny? Ja mam 

jej dać pożyć. A kto mnie da pożyć? Kurwa ja mam piątkę dzieci. Jedno 

złamało nogę, drugie mi ząbkuje. Kto mnie da pożyć? Kurwa, cała ekipa 

czeka na jedną pindę czterdzieści dwie minuty. Nosz kurwa przepraszam 

bardzo jego mać! 

Ml L 
AMAZONIA 

ANETA 
Przepraszam, sprawy osobiste. 

KRZYSZTOF 
Może zróbmy przerwę na papierosa? 

REŻYSER 
Nosz kurwa przepraszam bardzo jego mać! Jaką przerwę? Odrobina kon-

centracji! Pierdoleni aktorzy warszawscy! Się wpierdoliłem w jebany serial 

0 
Amazonii! Miałem robić dokument o żebrakach na dworcu centralnym, 

cały w sepii! „. Ja jestem artysta! Gwiazdy się znalazły! Warszawka! Ma 

ktoś fajka? 

ANETA 
Ja mam mentolowe. 

REŻYSER 
Nusz kurwa przepraszam bardzo jego mać! Mug•} być mentolowe! Kurwa, 

rzuciłem rok temu, ale nic da się nic palić w takiej sytuacji! Mentolowe, 

kunva! O to właśnie chodzi, gracie ln mentolown wszystko! Ja chcę wi

dzieć mocne papierosy w grze, a wy mi gracie mentolowo, to nic są pa

pierosy! Się wjebałem w chałturę! Ja mam przecież scenariusz science fic

tion o katastrolie promu kosmicznego na obcej planecie, pełen aluzji do 

wspólc1.esności , zajchisty, czekam na dnlację z PLSFu, b<;d<; go robił w na

sli;pnc lato, będziecie chcieli, żebym was wzi<)ł do obsady, gówno, jeszcze 

hędziccic prosić. Wszyscy jesteście u mnie skreśleni. Prom kosmiczny 

spada, wszyscy zginęli, ale wracają jakn duchy. Ostatnia scena - gromadzą 

się wokół krzyża, słońce nchodzi. To jest zajebisty scenariusz, lilm idzie 

na oskara, jeszcze mnie będziecie błagać na kolanach, ni chuja. Sami se 

róbcie len serial! Wsadźcie sohi waszą kasc;! Dosyć! Kurwa, ja jestem ar

tysta! Tak wam powinienem pil\\ ieclzieć. J kurwa zerwać zdjęcia. Trzasnąć 

drzwiami. Wyjść. I nie wracać . . \I nie mogę. Ja muszę lr1.y rodziny wyży

wić. Także proszę bardzo w•;zyscy na stanowiska. Robimy ujęcie . 

SCENA 10 
FRANKA 

Cisza. 

MUNDEK 

Natura. 
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FRANKA 

Rajsko. 

MUNDEK 

Dziwnie. 

JUREK 
Ugościłbym was kolacją. ale w lodówce pustki ... Całymi miesiącami żywię się 

tylko tym co uzbiernm w lesie, lub tym co ofiarują mi życzliwi wieśniacy. 

MUNDEK 

Kiedy zaczynamy pracę? 

JUREK 
Ktoś coś mówił o pracy? 

MUNDEK 

Przyjechaliśmy pracować nad spektaklem ... 

JUREK 
Nie chcę pracować nad spektaklem. Chcę się opalać. Tai'lczyć. Słuchać cy

kad. Praca została tam. W mieście. Tu chcę się bawić. Chcę się wygłupiać. 

Wygłupiajmy sięl 

FRANKA 

Jurek pracuje techniką improwizacji. 

JUREK 

Mundek, jesteśmy zbyt mądrzy. Nieufni. Jesteśmy z miasta. B<jdźmy głupi. 

Nic pracujmy nad spektaklem. Niech spektakl pracuje nad nami. Nie chcę 

robić spektaklu. Chcę, żeby COŚ zrobiło spektakl. 

FRANKA 

Jurek, a może piwka? 

JUREK 
A chętnie. 

FRANKA 

A może cię zmienić Mundek. 

MUNDEK 

Jeszcze powiosłuj<;. Tylko nic wiem gdzie jest nasza przystail. 

JUREK 
Niech canoe zdecyduje. Daj się prowadzić jezioru. Jezioro wie. 

MUNDEK 
To kiedy zaczniemy improwizować7 

JUREK 

A 
MICHAŁ WALCZAK 

MAZONIA 

Życic jest improwizacją. Wspólpracą z tym co niegotowe, nieoczekiwane. 

O, komar! O. ryba! 

FRANKA 
Jurek uważaj, bo canoe się chybotnęło. 

JUREK 
Chcę was właśnie rozchybotać. 

FRANKA 
A może ciastko, a może piwko? 

MUNDEK 
Dzi.;ki. Oczyszczam ciało z toksyn. 

JUREK 
Cialo - lo wielki lemat. Cialo nie kłamie. Ciało jest. Ciało chce, żeby je 

zobaczyć. Moje ciało twoje ciało. Nasze cialo. Ciało znaczy. Plecy. Gładkie. 

Opalone. Piersi. 

FRANKA 
Oj Jaj spokój. 

JUREK 
Wstyd nam zabrania zachwycać si'f cialem. Czy to drzewo się wstydzi? 

MUNDEK 

Czyli Apokalipsę chcesz rozpatrywać w aspekcie ciała. 

JUREK 

Chcę żebyśmy odkryli na nowo nasze ciała. 

FRANKA 

Czyli seks też. 

JUREK 

Zakłamaliśmy seks. Nic umiemy się pięknie kochać. Brukać. Puszczać. 

Otwiera.: na niskie. Podnosić niskie wysoko. Po to wziąłem was w ti; po

Jn'1ż canoe. Tu gdzie fantazja styka się z rzeczywistością. 

MUNDEK 

Frania zmienisz mnie? 

JUREK 

Nic płyniemy canoe. Jesteśmy wewnątrz fantazji o pływaniu canoe po je

ziorze. 'fo twoja fantazja Mundek. Co la fantazja znaczy naprawdę? 

MUNDEK 

Nie wiem. 
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JUREK 

To twoja fantazja. 

MUNDEK 
A nic może być Franki' 

JUREK 
A co jeśli Franka też jest twoją fantazją? \-\1rzucić cię Jo wo<ly? To będzie 

znaczyło, że tak naprawdę ty chcesz wrzucić się do 1vody. 

MUNDEK 

Ale ja słabo pływam. 

JUREK 
Właśnie dlatego chcesz być wrzuconym do wodr 

FRANKA 

Jak Jurek coś powie lo zawsze brzmi prawdziwie. 

MUNDEK 
Frania, uważaj, nu gdzie ty płyniesz ... 

FRANKA 
Jak zwykle zrobiłam coś nie tak. 

JUREK 
Natura jest metaforą. Boimy się wpłynąć w szuwary. Chcę wydobyć cia

ło z szuwarów. Dawniej kobiety tańczyły wokół fallusa. Penis był święty. 

Wznosił siir dumnie ku niebu. Dzisiaj schowaliśmy fallusa w szuwarach. 

SCENA 11 
ANETA 

Na przyjęciu było tylu slawnych łudzi. czemu wyszliśmy, Hubercik, przy

tul mnie ... 

KRZYSZTOF 
Kochanic, prowadzę moją limuzynir. Moja matka nigdy mi tego nil' wy

baczy. 

ANETA 
l'owicdziałd o nas malce? Że biem::my ślub? Przepraszam, mam czkawkir. 

KRZYSZTOF 
Kompletnie się nawaliłaś. 

AMAZONIA 

ANETA 
Chcę lam wrócić , Lai\czyć, twój kopciuszek chce tańczyć. 

KRZYSZTOF 
Puść mnie, nie widzę drogi. 

ANETA 
Zrohilam ci wstyd, wiem. A wiesz dlaczego? Bo wiem że mnie kiedyś zo

stawisz. 

KRZYSZTOF 
O czym ty mówisz. 

ANETA 
Nie zasługuje; na ciebie Hubert. Jestem Zh) osobą, przynoszę pecha. 

KRZYSZTOF 
Nieprawda, Klaudio. Popatrz na mnie. Tym razem wszystko będzie dobrze. 

ANETA 
Uważaj, ciężarówka' 

REŻYSER 
Stop. Dziękuję. Następne ujęcie. 

ANETA 
Czuję, że mogliśmy wycisnąć wic;cej z tej sceny, może powtórzmy. 

KRZYSZTOF 
Może się bardziej uwieszaj na mnie Anetka wiesz, bardziej bą<lź pijana. 

ANETA 
Jeszcze hardziej? Ale to nic h<;dzic przegięcie? 

REŻYSER 
Idziemy dalej. 

ANETA 
Jak si<; c1.ujcsz? 

KRZYSZTOF 

Wszystko dobrze, tylko jest podejrzenie naruszenia kręgosłupa. A ty? 

ANETA 

Mam tylko kilka zadrapań. Mogłeś zgin~JĆ. 

KRZYSZTOF 

Oboje mogliśmy 1.ginąć. Nie płacz. 

ANETA 

Wiesz, Hubert, g<lybyśmy zginęli ... byłabym szczęśliwa móc ginąc z tobą. 
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KRZYSZTOF 

Wybacz Klaudio, bylem głupi, wtedy w mojej willi! 

ANETA 

To ja się napierdoliłam w trzy dupy i gadałam In.Jury. 

KRZYSZTOF 
Klaudio, muszę ci coś powit·dzicć. 

ANETA 

Coś się stało? Huhercik? Przynieść ci szklankę wody? 

KRZYSZTOF 

Życie jest takie krótkie, jak la szklanka wody. 

ANETA 

Pamiętaj, że zawsze masz mnie obok siebie. Co sit; stało? 

KRZYSZTOF 

Muszę ci coś wyznać . 

ANETA 
Jeśli chcesz ze mną zerwać zrozumiem. Żegnaj Hubert. 

KRZYSZTF 

Umn; za pół roku. 

ANETA 

Nie mów tak, będziesz jeszcze długo żył. 

KRZYSZTOF 

Podczas badań po wypadku okazało się że umieram. Tu są wyniki. 

ANETA 

Uoże, Hubert.. . 

KRZYSZTOF 

Mam tak mało czasu. 

ANETA 

Zrobię wszystko, żeby w tym cnsie spdnić twoje najskrytsze mam:nia. 

KRZYSZTOF 

Wiesz co jest moim najskrytszym marzeniem. 

ANETA 
Poleci.:( w kosmos? 

KRZYSZTOF 

Nie, to jest marzenie na A. 

ANETA 
Zabiort; cię lam. 

KRZYSZTOF 
Obiecujesz? 

ANETA 

AMAZONIA 

Przysięgam Hubert, że zobaczysz przed śmiercią dżunglę. Pojedziemy do 

Amazonii. 

REŻYSER 
()1.iękuję, następne ujęcie proszę. 

ANETA 
Nie zagrałam się za bardzo, ni(' wiem ... 

REŻYSER 
Idziemy dalej . 

KRZYSZTOF 
Man i k, zaws1.e cos mówiłeś. 

REŻY ER 
'l\1 jui. mamy. !'roszę następne uji,:cic. 

KRZYSZTOF 
Anetka, wszystko ok.? 

SCENA 12 
MUNDEK 

Najbardziej imponuje mi, że Jurek pl mimo choroby zachowuje energię 

i rado. ·. Jakby miał przed sobą długie lata życia. 

FRANKA 

Bliskość śmierci pozwala mu żyć intensywniej. Mun<leczek, a może piw

ko? MundcC7.ek, mogę do ciebie mówić Mundcczck? 

MUNDEK 

Nikt lak do mnie nie mt'nvil, ale możesz. 

FRANKA 

Mun<lcczck czuję do ciebie tyle czułości. Jesteś Laki ciepły że aż parzysz 

Mundcczek. 

MUNDEK 

Bo się spaliłem troszeczkę na słoneczku Franeczka. 
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FRANKA 

vViesz, Mundeczek, cenię w tobie najbardziej, że nie dążysz, 7.eby się ze 

mmi przespać, wiesz Mundeczek' 

MUNDEK 
Frania, jak wiesz oddzielam życie prywatne od zawodowego. 

FRANKA 

A posmarujesz mnie, bo sic; też poparzyłam troszeczkę. Tutaj na pleckach, 

Mundeczek, dobrze? Rozmawiałam z Jurkiem jak obierałeś ziemniaki. 

Mundecze, ale powiedz mi coś szczerze. Ale szczerze. Co o mnie myślisz. 

Jaka jestem. 

MUNDEK 

Kiedy cit; zobaczyłem bylem sceptyczny. Ale teraz uważam, że jesteś na

prawdę piękną kobietą. 

FRANKA 
Dzięki. Mów mi takie rzeczy. To jednak jest dla mnie ważne. Nie mogę się 

doczekać jak zaczniemy razem improwizować. 

MUNDEK 

Właśnie, widzisz, Frania. „. Bo ty znasz technikę pracy Jurka. 

FRANKA 

Od lat. 

MUNDEK 

Słuchaj, bo ja nigdy ... nie improwizowałem. 

fRANKA 

Nigdy nie improwizowałeś? 

MUNDEK 
Zawsze miałem wszystko poukładane, wymyślone wcześniej. I boję się, 

że„. jak zaczną się improwizacje .. nie sprostam ... 

FRANKA 

Rób lo co czujesz. Śmiało. Teraz, zrób coś sp<mlanicznie. Nie myśl. 

MUNDEK 

No nie wiem, to moż.e rozplotę ci wlosy. 

FRANKA 
Nie mów. Rób. 

MUNDEK 
To jest właśnie ... improwizacja? 

FRANKA 
Zoslai\my tutaj. Nie wracajmy do Warszawy. 

MUNDEK 
Ale Jurek pr1,ccież chce ... 

FRANKA 

A 
M ICHAŁ WALCZA 

MAZONIA 

W drewutni wid1,ialam sickicri;. On już pewnie śpi. Nikt nic wie, że lu jesl. 

On nic nic znaczy. Zabijmy go. I zosla1\my tu na zawsze. 

MUNDEK 
Frania ... 

FRANKA 
Głupku, wracaj. Nic rozumiesz, improwizowałam tylko. O to chodzi w im

prowizacji. Czerpiesz z sytuacji. 

MUNDEK 
To ja jednak wolę Laki bardziej klasyczny teatr. 

FRANKA 
Mundek, wiesz, że masz w sobie chaos a trzeba mieć w sobie chaos by 

porodzić gwiazdę tai'iczącą. Rozbieraj się. Woda jest taka ciepła. Musisz 

wykonywać moje rozkazy. Jestem twoim Aniołem Zaglady. 

SCEN1A 13 
KRZYSZTOF 

Popatrz na to z dobrej strony. 

REŻYSER 
Może z dupy strony?! Widz tego nie kupi, wid7, włącza telewizor żeby zli

kwidować dzieci. Nic się rozmnai.ać. 

KRZYSZTOF 
Zostało niewiele do koilca sezonu, jakoś damy radę. 

REŻYSER 
Człowieku, ja mam robić następne sezony, stacja klcpnc;ła, gówno teraz 

nakręcę z brzuchatą ... 

KRZYSZTOF 
Skąd wiadomo, że mają być następne sezony? 

REŻYSER 
Oglądalność rośnie, stacja pierdolnie bilboardy i ciemny lud kupi jeszcze 

dziesięć sezonów w zasranej dżungli, teraz tylko ten brzucho!! 
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ANETA 

To będzie drugi sezon? 

REŻYSER 
Oczywiście. Już jest napisany. Tu nawet mam scenariusz, proszę, S<} mał 

P>'· Hurza tropikalna. Tornado. I porwanie przez złych Indian. Nie nu nic 

o ci<)i.y! 

KRZYSZTOF 
Ukryjemy jakoś l<; ci<)Ż<;. 

REŻYSER 
Musisz wybrać, który scenariusz odpowiada ci bardziej. Rodzisz - wyla

tujesz z serialu. Z branży. Chcesz przeżyć przygody, poślubić milionera, 

jó.dzić po świecie przez kolejne sezony - no musisz usunąć. 

KRZYSZTOF 
Scenariusz można zmienić. Jako Hubert bym sic; ucieszył, jeśli Klaudia zaj

dzie w ciążę. Już ja Lo tak zagram, że widzowie to pokochają. 

REŻYSER 
Tu jest wszystko poukładane. Małpy im pomagają. a wtedy nadciąga tor

nado . .. 

KRZYSZTOF 
Przekonam autora. 

REŻYSER 
On się nie <la przekonać. 

KRZYSZTOF 
Daj mi do niego numer, pogadam z nim. 

REŻYSER 
Ale to będzie mnóstwo poprawiania, już z pięć wersji lego scenariusza 

było ... Gdzie ja ci będę po nocach znowu siedział, poprawiał, przepisywał, 

człowieku ja mam trzy rodziny . .. Tak, to ja napisałem. 

KRZYSZTOF 
To piękny scenariusz. Prawda, Ane::tka? 

ANETA 
O uczuciach. Ludziach. 

REŻYSER 
Chciałem zaproponować coś nowego, prawdziwego. a czasem widzę, że na 

planie się nie przykładacie ... 

KRZYSZTOF 
Od teraz damy z siebie wszystko. To będzie serial kultowy. Ola wszystkich. 

AMAZONIA 

Pomyśl, ile kobiet w ciąży uto7.sami się 7. Klaudią. Wiesz jaką moc mają 

kobiety w ci<)ży. 

REŻYSER 
Nic musisz mi mówić ... 

KRZYSZTOF 
A jak czegoś nie zdążysz poprawić w scenariuszu to ci doiprowizujemy, ok.? 

REŻYSER 
Powiedzcie tam w charakteryzacji, żeby przyszykowali brzuchola <lla 

Klaudii . Cho; zobaczyć jak bc;:Jzie wyglądała z bębnem. Czy mi to pasuje 

do koncepcji. 

ANETA 
Dzięki. 

REŻYSER 
No, widzisz, wszystko się ułoży, lak? Wiadomo już, chłopczyk czy dziew

czynka? 

AKT III 
SCENA 1 
KRZYSZTOF 

Ja. Sam. Tutaj. I ja tam. Kim jes tem? Nie wiem. Sam. Sicdzc,:. W pustym 

mieszkaniu. W wannie. Czekam na ciebie. Czekam na człowieka. Jeśli 

przyjdziesz. zrobię ci obiad Bc,:dę ci masował plecy. Kim jesteś człowieku, 

na którego czekam. Pomarszczyły mi się paluchy. Mam dla ciebie przygo

towany ręcrnik i miejsce w tej wielkiej wannie. Mo7.cmy chodzić dn kina, 

oglądać głupie kreskówki. Kiedy wyjdę z wanny. 1'.·luszę się umyć. Będc; cie; 

kochał, człowieku, tylko przyj<l:I. i spraw żebym przestał mówić . Zadzwoń . 

Zastukaj w drzwi. Zrób cokolwiek, 7.chym przerwał. Żebym odważył się 

przestać myć. Dobrze, jeszcze nic teraz. Czekam. \-Voda robi się coraz 

zimniejsza. Marznę. Podaj mi mydło. Umyj mi plecy. Bc;<lc; lubił jak mi 

bc;dzicsz myła plecy. Myj mnie mocno. Nie umyję sobie sam plco!w. Czło 

wiek potrzebuje drugiego człowieka, żeby mu mył plecy. Myj mnie mocno. 

Proszę. Nie zostawiaj mnie samego. Podaj mi mydło. Zrobimy dużo piany. 

Będ1.iemy razem żyli. W wielkiej wannie. Tylko ty i ja. Na zawsze. Konice. 
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To mój monodram, sam go napisałem. Oczywiście, to próba. wiem, może 

dodam multimedia, co ty na to? Kamera filmuje zbliżenie mojej mokrej 

skóry. Nie za dużo piany? Zastanawiam się na ile się lulaj obnażać. Czy być 

całkiem nago. Teraz oczywiście założyłem slipy. 

ANETA 
Podobało mi się. 

KRZYSZTOF 
Mogt; założyć takie cieliste, ludzie pomyślą, ż.c jestem nago. Nie chcit szo

kować . Chciałbym dać Jo myślenia . O samotności, nie wiem czy się czyta

ło, jak myślisz? Do dupy? Zbyt emocjonalne? Trudno, taki jestem. 

ANETA 

Podobało mi si<;. 

KRZYSZTOF 
Nie za bardzo osobiste? Chcę żeby ludzie w:truszali się, samotnością moje

go bohatera, siedzi w wannie i czeka aż ktoś przyjd:tie go umyć? 

ANETA 

Podobało mi się. 

KRZYSZTOF 
Dawno nie grałem na scenie, nie wiem co teraz jest modne . .. może roz

budowa..: trochę scenografię, do wanny bym dodał może jeszcze Laki mur, 

jako symbol zagubienia, to znaczy, że on jest pod murem, albo to może za 

dużo ... 

ANETA 

Podobało mi sit;. 

KRZYSZTOF 
Wziąłem to z życia, mam zwyczaj, że gadam do siebie w wannie. Jak wra

cam zmęczony z planu. Nie odróżniam siebie od postaci, ze zmęczenia. 

Dlatego mój monodram nazywa się „Wanna''. Ale może powinienem zmie

nić tytuł? „Czekanie na mycie'; albo „Podaj mi rc;cznik''. „Wanna" jest ok.? 

Nic wiem. Nic nic mówisz. Chciałem ci lo po prostu pokazać. Co two

rzę, sam. Moją twórczość. Wszyscy tworzymy sobie gdzieś tam , po cichu. 

W wannach. To jestem ja jak nikt nie widzi. Może śmieszne, no nic, lo się 

zbłaźniłem. 

ANETA 

Myślę, że tytuł jest ok. 

KRZYSZTOF 
Dzięki, bardzo mi pomogłaś, potrzebuję kogoś, żeby czasem się zobaczyć 

z boku, wszyscy potr1.ebujemy. Także dzięki, Anetka. 

AMAZONIA 

ANETA 
Krzyś, to ja dziękuję. 

SCENA 2 
MUNDEK 

Improwizacje mnie niesamowicie otworzyły. Fizycznie i duchowo. 

JUREK 
My Polacy lubimy improwizować. 

MUNDEK 
Jurek powiem ci szczerze lo zaszo.yl pracować z Lobą. Teraz jest Lak mało 

autorytetów, mistrzów ... 

JUREK 
Nie rozumiem słowa mistrz, odrzucam to słowo, wypluwam. 

MUNDEK 
Pracujesz z lak<) pasją, jakbyś miał żyć jeszcze stu lal, jakby lo dla ciebie 

nie był ostatni spektakl. Dzii;kuję ci. 01.iękuję za lo, że wybrałeś mnie na 

towarzysza swojej ostatniej drogi . 

FRANKA 
"fo będzie genialny spektakl. Spektakl dekady, przynajmniej. Odpukać. 

JUREK 
Straciliśmy kontakt z niebem. Boimy się opętania. Boimy się uwznioślać. 

MUNDEK 
Już nic. Ja już się nie boję. Jestem nowy. Jestem sobą. Patrzę odważnie 

w niebo. Gwiazdy. O samolot leci. 

JUREK 
Czuję. że nadszedł moment na lcalr który proponuje;. Chcę sprawdzić czy 

widz leż ln czuje. 

MUNDEK 

Rzucimy len kraj na kolana, Jurek. Ty i ja. 

FRANKA 

No i ja, hanka. 

MUNDEK 

Zrobimy rewolucję. Polska będzie innym krajem. 
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FRANKA 

Klimat już się zmienia. 

JUREK 
Staniemy się tropikalni. Gorący. Staniemy się tygrysami i pawianami. Na 

uczymy się 'l.yć jak Indianie. 

MUNDEK 
Jerzy, wiem że dla ciebie to trudny temat, może nie powinienem ... ale 

chciakm jednak go poruszyć. Podziwiam ci~ za to, że mimo choroby, wal 

czysz. Starasz się mieć jasność umysłu, mimo przerzutów. Spalasz się. 

FRANKA 
Ja sobie znowu spaliłam plecki, .Mundeczek, posmaruj proszę 

MUNDEK 
Czasem myślę, że może choroba właśnie daje ci t<; siłę. Chciakm 'l.cbyś 

wiedział, że jestem z tobą, na dobre i na złe. \N chorobie i w nieszczęściu . 

JUREK 
Jakiej kurwa chorobie. 

MUNDEK 
Mógłbyś być wzorcem dla wszys tkich chorych. Ale ty w ogóle się tym nie 

zajmujesz. Masz w dupie raka. 

JUREK 
Jakiego kurwa raka. 

FRANKA 

Widziałam raka nad jeziorem. 

MUNDEK 
Teraz dopiero rozumiem dlaczego robisz apokalipsę. I lo jest piękne. 

I dziękuję ci za lu. 

FRANKA 

A może zapalimy fajkę? 

JUREK 
Tę fajkę przywiozłem z Amazonii. Fdmund, przeszedłeś szereg prób. J es t eś 

gotowy na ostateczne wtajemniczenie? 

MUNDEK 

Od dawna. 

JUREK 
Porzuć świat doczesny, w którym wielu zatraciło się i podpisało pakt z be

sti<). Znasz hi s torię żony Lota. 

AMAZONIA 

MUNDEK 
To była la historia, gdzie żona ... 

JUREK 
Zostaw to. Niech umarli grzebią umarłych. A teraz musisz oswoić swój 

cid1.. 

SCENA 3 
REŻYSER 

Cięcie! Super! I u to chodzi! Ze środka, z bebechów! M ilość! Jak chceLie to 

umiecie. Cholera, no płakać mi się chce, ma ktoś chusteczkę„. 

KRZYSZTOF 
Mam takie marzenie, będziesz się śmiała ... Zaos7.czędziłem sporo kasy, 

chciałbym j<f 1.ainwestować w miejsce, gdzie będziemy się czuli wolni. Ty. 

fa. Wszyscy artyści. Miejsce w którym nie będzie złych emocji. Ludzie 

będą chcieli tam po prostu być, przyjść, napić się. pogadać. Spotkać z in

nymi. Chcę otwor7:yć ... 

ANETA 

. .. knajpę? 

KRZYSZTOF 
Nic. Teatr. Chcę otworzyć teatr. Jakbyś miała jakieś projekty, pomysły„. 

nawet najbardziej szalone ... jestem otwarty. 

ANETA 
Ja też mam marzenie, ale się nic śmiej. 

KRZYSZTOF 

Co to jest. 

ANETA 

Plan kuchni. A tutaj katalog. Kafelki . Krany. Prysznice. Różnego typu umy

walki„ Półki. Regały. Wsporniki. Szafeczki. Klamki. Różne typy wanien. 

KRZYSZTOF 
Dom. Masz marzenie o domu Anetka. 

ANETA 

Zgadza się Krzysztof. Marzenie o domu jest moim najskrytszym marze

niem. 
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KRZYSZTOF 

Myślę. że w głęhi duszy my aktorzy, a zwłaszcza aktorki nie marzymy 

głównie o sławie, ale głównie o domu. 

REŻYSER 

Krzychu, zostaw nas samych. Chciałbym z dziewczyną porozmawiać 

o roli. 

KRZYSZTOF 

Oczywiście, wyjdę na zewn<)lrz i lei. pomyślę o mojej roli w tym wszystkim. 

REŻYSER 

Anetka, jesteś w show biznesie nowa, świeża, nie rozumiesz wszystkich 

reguł. 

ANETA 

Coś robi~ nie lak. 

REŻYSER 
Przeciwnie. jesteś młoda, odważna. Masz swoje zdanie. To piękne. Wielka 

kariera przed tobą , Anetka. Wielkie role. Chciałem ci powiedzieć, że lo 

wspaniałe, móc uczestniczyć w tym momencie twojego życia, gdy otwie

rasz się, rozkwilasz. Jesteś jak kwiat, Anetka. 

ANETA 

Jeśli rozkwilam. to dzięki tohie. 

REŻYSER 
Jestem tylko starym dziadem, który trochę przeżył i trochc; spierdolił 

i próbuje coś przekazać młodemu pokoleniu. Ciesze; się, że lo doceniasz. 

Dziękuję ci. Bez ciebie ten serial nic odniósłby takiego sukcesu. I.udzie 

pokochali go dzic;ki lobie. 

ANETA 
Nie, to ty dajesz wszystkim tyle energii, umiesz prowadzić aktora. Pncząl

kowo przyznaję. byłam sceptyczna. 

REŻYSER 
No właśnie widziałem. 

ANETA 
Ale szybko się do ciebie przekonałam. Ten serial zmienił moje życie i nie 

mówię tego, żeby ci słodzić, bo jesteś reżyserem. Naprawdę tak jest. 

REŻYSER 

Masz szczęście. Nasz serial lu wyj•Jlkowy serial, ale musz'f cio;: ostrzec 

przed innymi serialami. Innymi reżyserami. Wierzysz że wszędzie będzie 

tak samo? Że samym talentem zawojujesz świat? Nie Anetka. Polski show 

A 
MICHAŁ WALCZAK 

MAZONIA 

biznes lo dżungla. Są pokusy. Żądze. Nie masz poj9cia jakie pokusy budzi _.6Z_ 
władza, nawet we mnie. 

ANETA 

Nie wiem;. ty jesteś taki fajny misio. 

REŻYSER 

To tylko pozór Anetka. Z zewnątrz jestem misiem, czasem się wkurwię, 
ale w środku . . . W środku Anetka my ludzie władzy, dornajcmy niesamo

witych przeciążeń, ktc\rych zwykły śmiertelnik by nic wytrzymał. S<) też 
pokusy, by tę władzę wrkorzystać, nadużyć. Nie masz pojęcia ile kosztuje 

powstrzymanie się przed spełnieniem tych pokus, które są często blisko, 

na wyci;jgnio;:cie ręki. Opierasz się tym pokusom, ale sobie myślisz -co 

z tego masz? Czy ludzie cię bardziej szanują? A może się z ciebie śmieją? 
Uważaj Anetka, na wilki w owczych skórach. 

ANETA 

Dzięki. Będę uważała. 

REŻYSER 

Boję się co ~.e mną b9J~.ie jak skończy się len serial. 

ANETA 

Zrobisz nast9pny serial. 

REŻYSER 

Rynek jest nieubłagany. /V[oże okaże się, że jestem już za stary, nie rozu

miem jak powinien wyglądać nowoczesny serial. Jak w ogóle wyglądać 
nowocześnie. 

ANETA 

·wyglądasz bardzo nowocześnie. 

REŻYSER 

)l'slem zmęczony pogoni<) za nowoczesnością. Wysilaniem się, i.eby hyć 
na czasie. Jestem zmęczony Anetka. Zmęczony udawaniem. Odkąd cię 

zobaczyłem nic mogę przestać o tobie myśleć. O tym jak si9 poruszasz, 

jak 1111'1wisz. Nawet w nocy, gdy leżę obok żony, wyobrażam sobie, że: to 

mogłabyś być ty, laka mloda, świeża ... 

ANETA 

Nie wiem co powiedzieć ... 

REŻYSER 

Widzę, że nic jestem ci obojętny, czuję le twoje spojrzenia, uśmiechy . .. Nic 

mogę zapomnieć o twojej skórze, włosach. Niesamowicie mnie inspiru

jesz, wprost ociekam pomysłami . . . zostań ze mną, bądź przy tobie czuji;, 

~.e utrzymam się długo na rynku, nie chcę hyć stary, a teraz zrób mi loda. 
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ANETA 

Żartujesz. 

REŻYSER 
Jak mówiłem, Lulaj w serialu jesteś częścią cudzej fantazji, w tym wypadku 

mojej. Musisz więc spełniać moje rozkazy. Zrób mi loda pod wodospa

dem. Klękaj. Kamera. Poszła. I akcja! 

Wchodzi MUNDEK jako WIEDZMIN. 

WIEDŹMIN 

l'uśćją! 

ANETA 
Uspokój się, jestem aktorką. a to jest część planu. 

MUNDEK 

Jakiego planu. 

ANETA 
Planu filmowego. 

REŻYSER 
Akcja, akcja! 

MUNDEK 

Ale ty mu to robisz! 

ANETA 
Zobacz, udaję tylko. ·fo jesl na niby. On leż udaje. I Ly leż udajesz. że jesld 

Wiedźminem. 

MUNDEK 
Odejdź od niego! 

ANETA 
Chciałabym odejść ale rnś mnie lr~.yma, lVlundek uratuj mnie, bo nie 

mogę przestać. 

REŻYSER 
Akcja, akcja! 

ANETA 
Miałeś rację we wszystkim, wybacz mi, uratuj mnie, przypomnij mi jacy 

byliśmy dawniej fajni, prości, pamiętasz jak mi opowiadałeś sen? 

MUNDEK 
To był sen z Lobą w roli głównej, biegłaś przez dżunglę. gonił cię tygrys, 

dopadł cię i rozszarpał, nogi, plecy, piersi ... Co jest na śniadanie? 

AMAZONIA 

ANETA 
W chlebaku są sucharki z zeszlego tygodnia. 

MUNDEK 
Rozejrzę się za robotą, żebyś nic musiała robić takich rzeczy. 

REŻYSER 
Akcja, akcja! 

MUNDEK 
Jesteś inteligentna, piękna, seksowna. To było do przewidzenia. 

ANETA 
Wszystko może być jak dawniej Mundek, musisz nrnie tylko uratować. 

MUNDEK 

Jesteś jak żona Lota. 

ANETA 
Kto? 

MUNDEK 

Nie wyobrażam wspólnego życia jeśli ja si11 rozwijam intelektualnie w te

a~rze, a ty się tu odmóżdżasz w serialu! Jeśli nie wiesz kim była żona Lota, 

to o c1.ym my hęd1.iemy rozmawiać! 

Wchodzi /URJ:.K 

JUREK 
Przez <llugi czas byliście przywi•}Zani do tyranii komercji, głupoty i kiczu. 

Dzisiaj przynoszę wam wolność . Zrobimy artystyczny, wyzwolony serial. 

!vlusimy odzyskać władzę nad fantazmatami. Do dziś panował terror kul

tury niskiej. Od lej chwili ogłaszam terror kultury wysokiej. Kto ~-a mn<). 

niech przekracza. Ci którzy sic; nic dostosują zostaną wycięci na montażu. 

ANETA 
Mundek ucieknijmy stąd, jeszcze jest czas. 

REŻYSER 
Prawdą! Prawdą! 

JUREK 

Przekraczaj, przckraczaj1. 

MUNDEK 
Za pM.no. 

Wchodzi FIV\NKA w kostiumie PIZZY. 

FRANKA 
Ktoś jest gło<lny można mnie zjeść. 
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REZYSER 

Ja chcę loda. 

JUREK 
Przekraczaj! Przekraczaj! 

FRANKA 
Mundek powiedz mi szczerze jaka jestem w smaku. Ale tak szczerze. To 

jest jednak <lla mnie ważne. Taka hardziej pepperoni, czy hawajska? 

JUREK 
Bardzo <lohrze. Idź w to. W tę agresj~ . W tę hezsilność. Przekraczaj. 

REŻYSER 
Prawdą! 

JUREK 
Przekraczaj. 

Wchodzi KRZYSZTOF 

KRZYSZTOF 
Nie rozumiem, jaka jest moja rola w tym wszystkim ale wkrótce się do

wiem. 

REŻYSER 
Prawdą! 

JUREK 
Przekraczaj! 

REŻYSER 
Prawdą! 

JUREK 

Przekraczaj! 

SCENA 4 
MUNDEK 

\Vitamy pailslwa na konferencji prasowej, zanim zaczniecie zadawać pyta 

nia może krótkie oświadczenia. 

ANETA 
'fo mo:i.c. 

MUNDEK 
Chciałbym„. 

ANETA 

To ty zacznij . 

MUNDEK 

AMAZONIA 

Dobra, ja pierwszy. Chciałem powiedzieć, że w życiu, jak w historii z żoną 

Lola. Nie można się odwracać. Trzeba iść do przodu. Tym samym po 

twierdzam plotki kLórc jakiś czas krążyły w środowisku i przeciekały do 

prasy brukowej. To koniec serialu który przez kilka lat wzbudzał emocje. 

Wzruszał. Drażnił. Prowokował. Ale przede wszystkim - dawał nadzieję. 

Koniec serialu „Aneta i Mundek". 

ANETA 
Ja dodam tylko krótko. Wspaniale nam si~ razem pracowało. Zrobiliśmy 

mnóstwo pit;knych odcinków. Ale nic chcemy się powtarzać. Dla aktora 

to pułapka. 

MUNDEK 
Ja bym powiedział szerzej, dla artysty. My artyści musimy nieustannie za

silać nasz świat wewnętrzny, nasz ogród, czy - hym powiedzieć górnolot 

nie - nas7.ą dżunglę. 

ANETA 
Z..fo1dzy mną a Mundkiem coś przestało działać. Nasze światy zaczęły ze 

sobą walczyć. Sl<)d decyzja o rozstaniu. 

MUNDEK 
Rozstanie niesamowicie mnie inspiruje jako aktora, jak leż i inne tragedie. 

ANETA 
Choroby, wypadki, kataklizmy, śmierci .. . Czerpiemy z lego co ciemne, 

toksyczne i przerabiamy to na sztukę . Taka jest nasza rola w społeczeil

slwie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz Edmundzie. 

MUNDEK 

Od siebie dodam tylko, że nie wykluczam że jeszcze kiedyś będziemy 

razem pracować, ale jako aktorzy i ludzie - musimy si<; rozwijać. Iść do 

przodu. 

ANETA 

Absolutna racja. Chcemy chronić naszą prywatność. Prosimy 7.eby to 

uszanow<\Ć. 

MUNDEK 
Są jeszcze jakieś pytania? 

_z1 __ _ 
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SCENA 5 
FRANKA 

Gdy otworzyłam pieczęć szóstą stało sic; wielkie trzęsienie ziemi, ziemia 

odezwała się, sło11ce stało się czarne jak włosienny wór a cały księl.yc stał 

się jak krew, wszystko co w niebie spadło na ziemię i rozbiło się. 

MUNDEK 

Gdy olworzylem piccz.,:ć sd1stą powiedziałaś że odchodzisz, zabrałaś 

swoją szczoteczkę do zębów ale zapomniałaś wziąć kubka, kiedy odeszłaś 

odcięli mi pr•)d i zostałem sam w ciemności, rwciłem kubkiem o ścianę 

kubek ruzbił sic;. 

FRANKA 

Każdy człowiek w sobie dwa koóce, koniec dobry i zły koniec, to dwaj 

bracia, raz się bawią, raz sit; kłócą. 

MUNDEK 
Gdy otworzyłem pieo:ęć szóstą powiedziano mi nie ma dla ciebie pra

cy, chodziłem z cv, nikt nie oddzwonił, siedziałem w ciemności w pustym 

mieszkaniu i pomyślałem że to koniec. 

FRANKA 
Bo każdy człowiek ma w sobie dwa km'ice, koniec dobry i koniec zły to 

dwaj bracia. 

MUNDEK 
Kiedy otworzyłem szóstą piecz~ć Królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, 

bogacze i możni, każdy niewolnik i wolny, ukryli sit; do jaskiń i górskich skal. 

MUNDEK 

Zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem 

Baranka. Nastał dzień jego gniewu. 

FRANKA 
Drzewo figowe wstrzqsanc silnym wiatrem zrzuca na ziemię swoje niedoj

rzałe owoce. 

MUNDEK 
Koniec jest blisko, zwierzęta wyj<) w dżungli z przerażenia. 

FRANKA 
Każdy człowiek ma w sobie dwie dżungli;, dobrą dżunglę i złą dżungle;. 

MUNDEK 

Każdy człowiek ma w sobie papugę i tygrysa. Czasem tygrys zjada papugę, 

ale czasem papuga przechytrza tygrysa. 

AMAZQ~JA 

FRANKA 
Zbliża się koniec, gdy się okaże klo jest kim. Kto jest papugą a kto jest 

tygrysem. 

MUNDEK 

A gdy otworzyłam pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza. Wstałem 

z łóżka. Wszedłem do łazienki gdzie nie ma już twojej szczoteczki do zi;

bów. Wyszedłem. Zrobiłem zakupy. Koniec skończył się. 

FRANKA 

Reżyser! Reżyser! 

JUREK 
Frania. Kochanie! Frania. Znowu reżyseruję! Jestem reżyserem znów! 

SCENA 6 
REŻYSER 

Gratulacje. Naprawdę, dzięki. Pięknie. 

JUREK 
Cieszę się że wpadłeś. 

REŻYSER 

Ja dziękuję że mnie zaprosiłeś. leszcze raz gratuluję. Naprawdę. 

JUREK 
To był rocznik, len nasz rocznik. v\liesz, że tylko my zostaliśmy w zawo

dzie? 

REŻYSER 

Żartujesz, a Józek? 

JUREK 
Rozpił się. 

REŻYSER 

Albo ta, pamiętasz, wszystkim dawała, lo teraz w reklamie pracuje. Do

brze wyglądasz, Jerzyk. Pogodny taki jesteś, jak nic ty. 

JUREK 

Złagodniałem, nabrałem wyrozumiałości dla zjawiska człowiek. Pani Lelu, 

dwa piwka poprosimy! 
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REZYSER 

Sukces robi z ludźmi cuda. 

JUREK 
E, taki tam sukces. 

REŻYSER 
Nie, nie. Świetnie to wymyśliłeś , pieczęcie i finał, super. Gratulacje, stary. 

JUREK 
Cieszę się, że cię widzę po latach. Ale powiedz jeszcze co myślisz, o spek

taklu. 

REŻYSER 
Jerzyk, słuchaj, no przede wszystkim strasznie się ciesz<;: że cię widzę po 

latach . 

JUREK 
Dobra, dobra, powiedz co myślisz. ale szczerze. Co, do <lupy? 

REŻYSER 
Do dupy. Żartowałem. Jerzyk, no co ci będę kadzi!, wspaniałe przedsta 

wienie z.robiłeś, ze wspaniałą energią, serio. Też teraz kombinuję żeby wró 

cić do teatru ... 

JUREK 
Ale powiedz szczerze, w drugiej części coś chyba siadło? 

REŻYSER 
Nie stresuj si<;:, najważniejsze że wróciłeś do gry w ogóle. Skup sit; na na

stępnym projekcie teraz. Ja to bym zrobił chyba Szekspira o górnikach . . . 

JUREK 
Najzdolniejszy byleś z nas wszystkich. 

REŻYSER 
A przestań. 

JUREK 
Pamiętasz stare czasy, po każdym naszym spektaklu. c;aJałiśmy przy tym 

stoliku, szczerze do bólu. Czemu Maniuś ma to nie wrócić, powiedz. Cze

mu nie może być jak dawniej. Wal. Śmialo. Między oczy. 

REŻYSER 
Nie wygłupiaj się. 

JUREK 
Byliśmy dla siebie bezlitośni, rozszarpywaliśmy się jak drapieżniki, o coś 

nam chodziło. Słuchaj, nie pierdol mi tutaj na okrągło, tylko przypierdol 

mi jak dawniej. 

REŻYSER 

A 
MICHAŁ WALCZAK 

MAZONIA 

Ale ja nic nie wiem, seriale robię, trzy rodziny mam. 

JUREK 
No nie wm(1wisz mi że wszystko ci się podobalo? 

REŻYSER 

Wszystko. 

JUREK 
Wszystko ... Maniek, gdzie się podziały twoje zęby. Przecież ty byłeś 

w szkole pierwszy tygrys. Boże, w tym serialu tobie zęby wybili. 

REŻYSER 
Jerzyk, musz<;: lecieć wiesz, ja mam trzy rodziny ... 

JUREK 
Siadaj, kurwa, Maniek. Pani Lelu, jeszcze po piwku. No co ty mi lu ściem

niasz. Kurwa myślisz że nie widziałem jak tam ziewasz w ostatnim rzędzie. 

HEŻYSER 
Miałem cię zapytać sluchaj, w Lej scenie z wulkanem, to wyciemnienie pod 

koniec, to był przypadek? 

JUREK 
jaki przypadek, to było celowe. Wulkan wybucha, ciemności przykrywają 

ziemię. 

REŻYSER 
No tak. 

JUREK 
Myślałem że to oczywiste. To kluczowa scena spektaklu. 

HEŻYSEH 
Może. 

JUREK 
Jak się jej nic rowmic, nic rowrnie sii; całości. No, ale jak ktoś żyje seria

lami, to sit; nie dziwię. 

REŻYSER 
Nie chcę cię umniejszać, żeby byla jasność, Jerzyk, ok.? Pamiętaj, że nie 

chcę cię umniejszać, ale Czechow to nie jest. 

JUREK 
Wreszcie zaczynasz 111\Jwić jak Ly. No wal, śmiało. Dzisiaj mój wielki dzicil , 

nic mnie kurwa nic wytrąci z równowagi. 

REŻYSER 
No grzeczne to takie. 

_15 __ 
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JUREK 

jeszcze. No co było nie Lak. $miało. Pokaż co potrafisz. 

REŻYSER 

Nie wiem co oni grają. Szarpią się coś. Krzyczą o tych pieczęciach. Ale 

może się mylę. Nuda. 

JUREK 
Mów, mów. Słucham ci~ uważnie. 

REŻYSER 
Kurwa, no gówno straszne stary. Reżysera nie widać. Bełkot jeden wielki. 

JUREK 
Spoko. Słucham. 

REŻYSER 
krzyk, no jak jui bierzesz Apokalipsę lo jt:dź Jo końca. Jak Apokalipsa 

Lo Apokalipsa, nie wiem. No takie nieszczere to jesl. Masz Apokalipsę 

jedź bez trzymanki. Niech to eksploduje. Przejedź się. Wypluj z siebie lo 

wszystko. [przekrocz] A nie Lakic llupy z dup)'· 

JUREK 
Tu pojechałeś. 

REŻYSER 
Co ci szkodzi. No zrób skandal. Ty możesz. ja jestem człowiek rodzinny. 

Widzisz co się dzieje, jak w ludziach kipi. ja o tym nie opowiem, ja mam 

Lrzy rodziny. Ale ja bym przypierdolił, wulkan bym odpalił. Miałeś szansę 

coś rzucić w twarz Lemu krajowi, Lej zasranej Polsce, Lo nie, rohisz szkolny 

Lealrzyk. No kurwa wzrusz mnie jerzyk, rozumiesz kurwa' Już się niczym 

nie umiem wzrw.qć, to mnie wzrusz, jerzyk kurwa! Chcę si'l w życiu jesz.

cze wzruszyć czymś, Jerzyk! 

JUREK 
Zeszmaciłeś si<; w tych serialach. I ty mi masz czdność kurwa radzić. Czyli 

nic ci się nie podobało. 

REŻYSER 
Mam powiedzieć szczerze? To był najbardziej chujowy spek1;1kl j;1ki w ży

ciu widziałem. 

SCENA 7 
MUNDEK 

Co słychać. 

ANETA 
Niedługo urodzę. 

MUNDEK 
Wyglądasz świetnie. 

ANETA 

AMAZONIA 

Rclus7. w photoshopic. W rzeczywistości wyglądam kos7.marnic. 

MUNDEK 
Czemu nie przyszłaś na premierę' Grałem tylko dla ciebie. 

ANETA 
Nic mogbm, ale przyjdę. obiecuj~. Trzymałam kciuki za ciebie. Zawsze 

bt;dę za ciebie lrzymała kciuki. 

MUNDEK 
Dzięki. 

ANETA 
Wybieramy kafelki. 

MUNDEK 
Co? 

ANETA 
jedziemy z Krzysztofem na Hartyck<), wybierać kafelki. Do kuchni. 

MUNDEK 
Wybierasz z nim kafelki? O kurwa. 

ANETA 
Wybieram kafelki. 

MUNDEK 
Prawie go nie znasz, a wybierasz kafelki. Na Barlyckicj. 

ANETA 
Wybieram kafelki. Z nim. Na Bartyckiej. 

FRANKA 
Muntkk, prosiłam cię żebyś nic palił w nocy. T<l co, gramy w Wiedźmina? 

_ .. 12_ 
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SCENA B 
ANETA 
Więc to jest Amazonia! Nie mogę uwierzyć, -/.etu dotarli.5my! Ale rajsko! 

KRZYSZTOF 
ksteś zmęczona po podróży? 

ANETA 
Wręcz przeciwnie' Nigdy nie czułam się lepiej. Wejdor na tę palmę. 

KRZYSZTOF 
Klaudio, jesteś w zaawansowanej ci<)Ży. 

ANETA 
Gdzie tygrysy, małpy, papugi, gdzie węże i robactwo, niech coś mnie ukąsi! 

KRZYSZTOF 
Dobrze się czujesz? 

ANETA 
Zajebiście się czuję! Niech mnie coś ukąsi! 

KRZYSZTOF 
Kochanie, pamiętaj, że nosisz pod sercem moje dziecko. 

ANETA 
Hubercie, chcę żeby nasze dziecko żyło blisko natury. Oddamy je na wy

chowanie zwierzętom. Niech mnie coś uk<)Si! 

KRZYSZTOF 
Zwariowałaś? Czym będą je karmić? 

ANETA 
Fak, zapomniałam mleka w proszku. Niech mnie coś ukąsi! 

KRZYSZTOF 
Na szczęście wziąłem ze sobą wspaniałe mleko dla niemowląt marki Ba

bymilk, to nie tylko wspaniała odżywka dla bobasa, ale tak:i.e wygoda dla 

młodych rodziców. Ale wróćmy do spraw zagro7.onej puszczy amazońskiej. 

ANETA 
To płuca ziemi, najwspanialszy ogród który stworzyła Matka Natura. Moje 

ciało oddycha. Gorąco mi. Po co nam tyle ubrai'1. Tutaj możemy być niecy

wilizowani. Bezgrzeszni. Pierwotni. Zawyj. 

KRZYSZTOF 
No co ty. 

A 
MICHA WALCZA 

__ MAZ_ONIA 

ANETA 
No zawyj, mój 'farzanie. 

KRZYSZTOF 
A uuu . 

ANETA 
Tam w Polsce nie byłam sobą Hubert. byłam Niesobą. A lulaj, mogę wresz

cie być sobą w stanie dzikim. Dzięki tobie. Zjedz mnie Hubert. Weź mnie, 

ale dziko. 

KRZYSZTOF 
Tak na dziko. 

ANETA 
Tu nie Polska, tu Amazonia. Tu liczy się tylko instynkt. 

KRZYSZTOF 
A jednak tęsknię za Warszawą. Czy mamy tak po prostu, pójść za instynk

tem, zapomnieć o naszej ojczyźnie? O tym skąd przyszliśmy, o naszych 

przodkach? Czy możemy po prostu cieszyć sic;: życiem? Bawić się? Kochać? 

Zdradzać? Uczyć si<; na nowo słuchać naszych ciał? Wrócić do dżungli. 

Odnaleźć kontakt z naszym wewnc;'lrznym zwicrzt;ciem. I przes~ać wresz

cie mówić. Przestać wspominać. Chod;, do mnie dzikusko. Zawyj tlla 

mnie. 

ANETA 
Auuuu . Indianie na nas patrz<). 

KRZYSZTOF 
Niech patrzą. 

KONIEC 
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AGNIESZKA GUŃSKA 
Reżyser. Ukończyła Wydział Aktorski i Reżyserski War

szawskiej Państwowej Wyższej Szkoły 'JCatralnej. Jako ak

torka zadebiutowała w dyplomowych spektaklach PWST 

- Oświadczyny i Jubileusz A. Czechowa w rcŻ)'SCrii Mai 

Komorowskiej. Występowałam.in. w Teatrze Powszech

nym im. Z. Hii.bnera oraz w Teatrze w Narodowym w 'v\larszawie. Ma na swoim 

koncie role w Teatrze TV w spektaklach: Głupi Jakub T Rittnera, Kwartet M. 

Komara i T. Zygadły, Pułapka'[ Różewicza. Reżyserowała spektakle na deskach 

teatrów w całej Polsce, m.in.: w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, Po

wszechnym w Łodzi, Polskim we Wrocławiu, w Narodowym Starym Teatrze 

im. H. Modrzejewskiej w Krakowie oraz w teatrach warszawskich: Współcze

snym, Dramatycznym im. G. Holoubka, Ateneum im. S. Jaracza, Powszechnym 

im. z. Hi.ibnera oraz Montownia. W latach 2000-2004 była zatrudniona nasta

nowisku reżysera w 'fratrze Współczesnym w Warszawie, gdzie wyreżyserowa

ła m.in.: Bambini di Praga B. Hrabala, Imię ). Fossa i Straco11e zachody miłości 

W Shakespeare'a. 

W lalach 2007 - 2009 pracowała na stanowisku reżysera w 'fratrze Dramatycz

nym w Warszawie, gdzie wyreżyserowała m.in. spektakle: Opowieści o zwyczaj

nym szaleństwie P. Zelenki, Pippi Po1iczoszanka A. Lindgren, Lulu na moście 

P. Aslera. v\I "fratrze Narodowym wyreżyserowała Noryml1ergę W. Tomczyka, 

Lekkomyślną siostrę Wł. Perzyńskiego (rolą Marii w tym spektaklu Agnieszka 

Glióska po kilkunastu latach wróciła do aktorstwa teatralnego) oraz Mewę A. 

Czechowa. Współpracuje z 'fratrem TV. Otrzymała wiele nagród, m.in: Nagro

dę MKiS im. B. Korzeniewskiego, Nagrodę im. L. Schillera, nagrody dwóch ju

rorów na Il OFSR ,,Interpretacje" za reżyserię przedstawienia Opowieści Lasku 

Wiedeńskiego O. von I Iorvatha, Paszport „Polityki" w dziedzinie teatru, Nagro

dę Prezesa ZASP na XIX FcstiwalL1 Szkół Teatralnych dla przedstawienia dy

plomowego za spektakl Płatonow A. Czechowa; Feliks Warszawski za reżyseri~ 

spektaklu Bambini di Praga B. Hrabala, Grand l'rix za reżyserię przedstawienia 

w 'fratrze TV pt. Czwarta siostra ). Głowackiego na !Il Krajowym Fe~i:iwalu 

'leatru PR i Teatru TV Polskiej „Dwa 'fratry' '. 

MAGDALENA GÓRFIŃSKA 

A 
MICHAŁ ALC A 

MA:ZONIA 

Ró.yser świateł, operator, fotograf. Absolwentka ·wy

działu Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi. Od nie

dawna zaczęła współpracować z teatrami m.in. 'v\lspół

czesnym w Warszawie (Sztuka bez tytułu A. Czechowa), 

Polskim w Poznaniu (frup E. Coblc'a), gdzie rcż.yscruje 

oświetlenie i realizuje projekcje do spektakli. Pracowała m.in. z A. (; 1i1\ską 

i P. Szkotakiem. 

ZUZANNA GRABOWSKA 
Aktorka. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warsza

wie. \Vspółpracowała z teatrami: Dramatycznym im. 

G. Holoubka (Pippi Pmiczoswnka A. Lindgren), Syrena 

(Pan Tadeusz A. Mickiewicza) oraz Montownia (Kubuś 

Fatalista i jego pan D. Diderota) w Warszawie. Wystąpiła 

w spektaklach Teatru TV m.in. w reż. M. Grabowskiego Zwierzoczlekoupiór 

oraz Mały Lord. Ma na swoim koncie role lilmowe i telewizyjne. 

ANNA MALAROWSKA 
Konsultant muzyczny. Absolwentka Wychowania Mu

zycznego Wyższej Szkoly Pedagogicznej w Olsztynie. 

Z zamiłowania i pasji od wiciu lat zajmuje się opracowa

niami muzycznymi. Współpracowała z warszawskimi 

teatrami: Narodowym, Montownia, Powszechnym im. 

z. Hi.ihncra, min. przy spektaklach w rei„ A. Gliilskicj (Pa deszczu S. Belbcla, 

2 maja A. Saramonowicza, Opowieści Lasku Wiedeńskiego b. von Horvatha). 

Pracowała nad ścieżkami muzycznymi do spektakli teatralnych: filmów fabu

larnych (m.in. Tatarak A. Wajdy, Sprawiedliwi W. Krzystka, Lejdis T Koneckie

go, 'Jestosteron T. Koneckiego i A. Saramonowicza), dokumentalnych, seriali 

(m.in. Szpilki 1w Giewoncie, Oficerowie). 

WERONIKA PELCZYŃSKA 
Choreograf. Absolwentka eksperymentalnej akade

mii tańca współczesnego SEAD w Salzburgu, inżynier 

Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe 

i sceniczne zdobywała w Teatrze Studio Buffo oraz przy 

produkcjach Teatru Ta11ca Mufmi. W lalach 2008/2009 

wraz z zespołem Bodhi Project wystc;:powala w Austrii, Niemczech, Wło

szech i Polsce, współpracując z m.in. takimi choreografami jak M. Kejzarc 
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- oraz S. Sandroni. Występuje w spektaklu Prawa Półkula w choreografii M. 

Stokłosy oraz współpracuje z zespołem Mouvoir z Koloni przy produkcji Un

der Green Ground. Zaangafowana jest w tworzenie choreografii oraz ruchu 

scenicznego w sztukach teatralnych, pracowałam.in . z A. Glióską (Opowieści 

Lasku Wiede11skiego ó. von Horvatha oraz Mewa A. Czechowa), K. Stelma

szykiem (Kubuś Fatalista i jego p(l11 D. Diderota), B. Sass-Zdort ( film Pieśni 

Miłosne), J. Gajewskim (Bracia Karamazow F. Dostojewskiego) czy'!'. Gawro

nem (Pasożyty M. von Mayenburga). Jest członkiem „Sheherazad" - zespołu 

Johannes'a Wieland'a w Kassel. 

MAGDALENA ROMAŃSKA 
Menadżer. Dyrektor zarządzający i kierownik techniczny 

Fundacji Sztuka Dialogu, producent spektakli wystawio

nych na scenie 1.ahoratoriut i Dramatu przy Olesińskiej 

21. Z teatrem związana rodzinnie - dziadek pracował 

jako krawiec w stołecznym Teatrze \Nspólczesnym, bab

cia jako garderobiana w Teatrze Wielkim, a ojciec jako kierownik techniczny 

w Teatrze Nowym, obecnie Teatr Praga. Ukończyła \Nydział Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja prasowa 

i fotograficzna) . Od 2005 do 2009 roku związana z branżą medialną. Praco

wała jako dziennikar1, miesięcznika teatralnego „foyer': redaktor prowadzący 

informatora kulturalnego „7 dni" („Dziennik Polska Europa Świat"), redaktor 

naczelny „WiK" i redaktor prowadzący dodatkllW specjalnych w tygodniku 

„Wprost". W latach 2006-2009 była współwłaścicielką serwisu dostarczającego 

repertuary teatrów dla portalu „Co Jest Grane''. 

,- '\ 
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PATRYCJA SOLIMAN 
Aktorka. Absolwentka Akademii 'teatralnej w Warszawie. 

OJ l września 2006 roku pracuje w 'teatrze Narodowym 

w \Varszawie (zadebiutowała w nim na trzecim roku stu

diów tytułową rol<) w Kopciuchu J. Głowackiego); współ

pracuje z Teatrem Dramatycznym im. G. Holoubka oraz 

'fratrem Ateneum im. S. Jaracza. Była min. Saszą w Iwanowie A. Czechowa, 

Adą w Lekkomyślnej siostrze Wł. Perzyńskiego, Biank•1 w Otello W. Shakespe

are'a. Ma na swoim koncie liczne role filmowe i telewizyjne. Zdohyła li Nagrod<; 

jury za role Maszy i Iriny w Trzech siostrach A. Czechowa oraz za rolę Służącej 

Róży van der Blaasl w Bezimiennym dziele St. I. Witkiewicza na XXI V Festiwalu 

Szkół Teatralnych w Ł.o<lzi oraz Nagrodę im. Andm:ja Nardellego za najlepszy 

debiut aktorski sezonu 2006/2007 za role grane w Teatrze Narodowym: Arycji 

w Fedrze J. Racine'a oraz Anieli w Ślubach panic.:ńskich A. Fredro. 

AMAZONIA 

AGATA WĄTRÓBSKA 
Aktorka. Absolwentka Akademii Teatralnej w War

szawie. \Vspółpracowała z Teatrem im. ). Słowackiego 

w Krakowie, Teatrem Montownia oraz Teatrem Studio 

Buffo w Warszawie, Od 2007 roku związana z Teatrem 

Dramatycznym im. G. Holoubka. Była m.in . Płaczką 

w Borysie Godunowie A. Puszkina. Zagrała w spektaklach P. Szkotaka M. Be

noit, I. Kempy, C. Morawskiego, P. Cieślaka. Otrzymała Wyrt'iżnienie Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rolę Maggie w przedstawieniu Tmice 

w Ballybeg na XXV Festiwalu Sz.kół Teatralnych w Ł.odzi. Została również wy

różniona w Konkursie Aktorskiej Interpretacji Piosenki na Przeglądzie Pio

senki Aktorskiej1 we Wrocławiu. 

AGNIESZKA ZAWADOWSKA 
Scenograf. Absolwentka Ecolc des lkaux-Arts et art Ap

plique Aix-en -Provancc we Francji. Współpracowała 

z warszawskimi teatrami: Narodowym, Ateneum im. S. 

Jaracza, Powszechnym im. Z. Hiibnera, Współczesnym, 

Dramatycznym im. G. Holoubka, Teatrem „Lalka': Te

atrem Nowym Praga, a także m.in . z .'J'ealrcm Nowym w Lodzi, 'fratrem im. 

j. Słowackiego w Krakowie, Polskim w Poznaniu, Teatrem im. A. Mickiewicza 

w C:zc;stochowic, Polskim we \Vrocławiu. Jest autorką scenografii i kostiumów 

do przedstawień A. Gli11skiej (m.in. 2 maja A. Saramonowicza, Lekko111yś/11a 

siostra Wł. Perzy11skiego, Mewa A. Czechowa, Sztuka bez tytułu J\. Czechowa, 

Opowieści Lasku Wiedc1iskicgo ó. von Horvatha), I'. S7.kotaka, R. Glińskiego 

i in. Zdobyła NagrndlY im. 'leresy Roszkowskiej przy:.maną przez Polski Ośro 

dek ITI i Fundację im. I.eona Schillera - za dekoracje i kostiumy do przed

stawieó m.in. Pieszo S. Mrożka w Stads Teatcr w Sztokholmie i Legendy St. 

Wyspiańskiego w "fratrze Studio w Warszawie. Jest także autorką scenografii 

dll filmu Ubu król P. Szulkina. 

.r.1. 
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PAWEŁ DOMAGAŁA 
Aktor. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. 

Współpracuje z warszawskimi teatrami: Dramatycznym 

im. G. Holoubka (m.in. w Pipi Pv11czosz1111ce A. Lind 

gren), Montownia (wystąpił w Edmondzie D. Mameta 

i Pomroczności Jasnej L. Abaire David) oraz Polonia (za

grał w Miłości Fedry S. Kane), a także Powszechnym im. J. Kochanowskiego 

w Radomiu (był Ignasiem w 'frans-Atlantyku wg W. Gombrowicza). Zagrał 

takie w [/ero inie T Piątka w 'fratrze Narodowym w \Varszawie. Otrzymał wy-
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różnienie Jury za rolę Gerry'ego w przedstawieniu Tmice w Ballybeg na XXV 

Festiwalu Szkół 'fratralnych w Łodzi. Ma na swoim koncie liczne role filmowe 

i telewizyjne. 

ŁUKASZ LEWANDOWSKI 
Aktor. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. 

Jego debiutem scenicznym była rola Satyra Pierwszego 

w Nocy listopadowej. Scenach dramatycznych St. Wyspiań

skiego. Występował w Teatrze Narodowym w \Varszawie 

oraz m.in. w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej 

w Sopocie. Współpracował m.in . z K. Dejmkiem, T Bradeckim, J. Grzego

rzewskim, M. Prusem, K. Kutzem,). Englertem. Za grał m.in. w Dożywociu A. 

Fredry, w BIQdze11iu według W Gombrowicza, Nie-Boskiej komedii Z. Kra~iń 

skiego, Śnie nocy letniej W. Shakespeare'a, Kurce wod11ej St. I. Witkiewicza, We

selu SL Wyspia1'1skiego. !via na swoim koncit: liczne role filmowe (np. Pieniądze 

to nie wszystko J. Machulskiego. Kariera Nikosia Dyzmy i telewizyjne (m.in. 

Fala zbrodni, Ojicerowie, Ojciec Mateusz) . Współpracuje z radiem, jego głos 

jest również obecny w polskiej wersji wielu filmów m.in. w Harrym Potterze. 

Za swoją rolę dyplomową Wojnickiego w prtedstawieniu Człowiek, to coś wię

cej niż żarcie otrqmal wyró:i.nienie Jury Il na XVI Festiwalu Szkół Teatralnych 

Lodzi. Jest wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie. 

KRZYSZTOF STELMASZVK 
Aktor. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. 

Występował na semie teatrów warszawskich: Współcze

snego, Dramatycznego im. G. Holoubka, Montownia. 

W Teatrze ]v!ontownia wyreżyserował ponadto przedsta

wienia: K11buś Fatalista i jego pan D. Diderota, Kamienie 

w kieszeniach M. Jones i EJmonJ D. Mameta. Na dużym ekranie pojawił si<; 

w roli spadochroniarza Roberta w filmie M. Nowickiego Miłość z listy przebo

jów. Zagrał m.in. w Mistrzu i Małgorzacie M. llułhakowa, Martwych duszach 

wg M. Gogola, Wniebowstqpie11iu wg'[ Konwickiego. Lorenzaccio A. de Mus

seta, 33 omdleniach A. Czechowa, Bambini di Praga B. Hrabala, Testosteronie 

A. Saramonowicza. Od sezonu 2003/04 jest aktorem Teatru Narodowego, 

gdzie był. m.in. Michałem Michałowiczem Borkiem w Iwanowie A. Czecho

wa, Henrykiem Topolskim w frkkomyślnej siostrze Wł. Perzyńskiego, Trigori

nem w Mewie A. Czechowa. 

Jest laureatem nagrody aktorskiej na li Ogólnopolskim Festiwalu Szkół Te

atralnych w Lodzi za rolę Alfa Omegi w Karierze Alfa Omegi. 

Popularność przyniosły mu liczne role filmowe (m.in. Przez dotyk M. Lazar-
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kicwicz, Krótki.film o zabijaniu K. Kieślowskiego, w filmach M. Nowickiego -

Miłość z listy przebojów i Spowiedź dziecięcia wieku, Fuks M. Dutkiewicza, Ciało 

oraz 'Jestosteron T Koneckiego i A. Saramonowicza) oraz telewizyjne (wystąpił 

w wielu serialach, m.in.: 39 i pól, Czas honoru, Magda M„ Samo Życie). 

MICHAŁ WALCZAK 
Dramaturg. Studiował w warszawskiej Szkole Głównej 

Handlowej. następnie na Wyd7.iale Wiedzy o Teatrze oraz 

Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. 

Jest autorem kilkunastu dramatów, w tym m.in.: Pia

skow11icy, Podróży do w11ętr:a pokoj11, Kopalni, Nocnego 

autobusu. Kaca, Polowania 1w /osia, Ojca polskiego oraz Człowieka z Bogiem 

w szafie. Napisał także kilka sztuk dla dzieci, m.in. Ostatniego tatusia oraz 

Janosika. Naprawdt; prawdziW<) historię. Jego utwory tłumaczone były na j~

zyk angielski, niemiecki, litewski, włoski, francuski oraz węgierski. Oprócz 

własnych dramatów reżyserował między innymi Kosmos W. Gombrowicza. 

Jest laureatem wielu nagród, m.in. za dramaty: Piaskownica (m.in. nagroda 

w kategorii najciekawszej sztuki dla dzieLi i młodzic:i.y na I Ogólnopolskim 

Festiwalu Polskich Sztuk Wspólczesnych dla Dzieci i Młodzieży „Konteksty"), 

Podróż do wnętrza pokoj11 (m.in. nagroda za oryginalny tekst dramafyczny na 

V Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa teatry"), 

Kopalnia (nagroda za sztukę w XI Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie 

Polskiej Sztuki Współczesnej), Pierwszy raz (Europejska Nagroda Autorska 

na I Ieidelberger Stuckemarkt. Forum jungen Autoren), O człowieku z Bogiem 

w szajie (II nagroda za sztukę w Konkursie na dramat inspirowany życiem, 

myślą i twórczością Jana Pawła II) oraz Ostatni tat11ś (ATEST za rok 2007 -

Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego dla przedstawienia 

w reżyserii autora w Teatrze „Lalka" w Warszawie). \V Laboratorium Dramatu 

mo:i.na oglądać jego sztukę Biedny Ja, Suka i Jej Nowy Koleś oraz prowadzi 

K11/1aret Na Koniec .~wiata. 

: .. r. • . ·. I'; l, „ ( i 
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MACIEJ ZAKOŚCIELNY 
Aktor. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. 

Uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej im. I. J. Pade

rewskiego w Stalowej Woli w klasie skrzypiec. \'Vspółpra

cował z Teatrem „Scena Prezentacje'' w Warszawie (zagrał 

Morela w Czasie odnalezionym M. Prousta). Był w zespo

le Teatru Wspólczesnego w Warszawie. Grał w sztukach Udając ofiarę braci 

Presniakowowów, Porucznik z lnishmore M. McDonagha oraz la idzie mło

dość ... K. Zaleskiego. Ma na swoim koncie wiele ról filmowych i telewizyjnych. 
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Współpracuje z Teatrem Telewizji. Wystąpił w komedii romantycznej 7)1/ko 

mnie kochaj R. Zatorskiego oraz w filmie Dlaczego nie! tego samego reżysera . 

Ponadto wziął udział w projekcie poświęconym Carmen Moreno i jej wnuczce 

Annie Serafińskiej, gdzie pokazał siir jako muzyk: grał na skrzypcach i śpiewał 

swingowe piosenki. W listopadzie 2009 r. wystąpi! w II edycji „Śpiewając Jazz': 

wystąpi! na Festiwalu Jazz Jamboree, gdzie na scenie towarzyszył Mariannie 

Wróblewskiej - jednej z najciekawszych wokalistek w historii polskiego jazzu 

i Beacie Przybytek - pianistce, wokalistce jazzowej. Na łódzkim Festiwalu 

Szkół Teatralnych otrzymał nagrodir za ruch sceniczny i ekspresję. 

Dyrektor 
Tadeusz Slobodzlanek 

Zastepca dyrektora 
Małgorzata Gurdzie! 

Konsultant programowy 
prof. Leonard Neuger 
Kurator ds. dramaturgii 
dr Agnieszka Jarzyńska-Bućko 

Koordynator pracy artystycznej 
Jolanta Zmitrowicz 

Public Relalion1 
Szymon Mljew 

Dział promocji I marketingu 
Anna Czechowska 
Marta Wlelacka 
Katarzyna Wietrzycka 

Kasa biletowa 
Barbara lopusińska 
Grażyna Reczulska 

Inspicjent 
Buta Jalcubowika-Nlrirnilłek 
MatlUIZ t<aroń 
Obsługa widowni 
Janina Jaworska 

Główny kslqowy 
Elżbiem Mpo 
Zastepca gt6wnego ksltgowego 
Lucyna Botlcowsb 
Ksiogowa 
Elżbieta Majwnka 

SekraWiat / Speq.usta ds. kadr 
Ewa Szczepańska 

Kierowca - goniec 
Andrzej Matus1ew11:z 

Kierownik Techniczny 
Bogusław Loranc 

Kierownik sekcji elektro-akustycznej 
Andrzej Król 
Elektryk - oświetleniowiec 
Adam K1 ańskl 
Andrzej Lubański 
Akustyk 
Ewa Zatońska-Skrzecz 
Andrzei Skowroński 
Multimedia 
Kacper Jan Urban 

Brygadier sceny 
Wojciech Reczulskl 
Rakwizytor 
Andrze1 lopuslńskl 
MaszyniSta sceny 
Rafa! Kwiatkowski 
Piotr Zmltrowicz 
Witold Zmitrowicz 
Ślusarz 
Jacek Stegenlco 
Tapicer 
Franc:łsze Mierzejewski 

Kierownik pracowm krawilCklel 
Małgorzata Ol(browska 
Kr-
Tereu M81fsawsb 

Charakteryzacja 
Anne Graci-ka 
Agltll t<aczuba-Jasł6Wlca 



Łomnickiego 

n111r1a 
~Woli1 
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego 
ul. Kasprzaka 22 
01-211 Warszawa 

www.teatrnawoli .pl 
biletyRlteatrnawoli .pl 

Wydawnictwo Teatru Na Woli 
Warszawa 2011 

redakcja 
Agnieszka Jarzyńska-Bućko 

projekt i opracowanie graficzne 
LANGFUHRundMAGENTA" 2011 

Autorzy zdjęcia na okładce : 

foto - Daniel Rudzki I Piotr Wacowski 
stylizacja - Agnieszka Zawadowska 
charakteryzacja - Janusz Kaleja 
postprodukcja -Iza Zembrzuska I tomograf 

zdjęc i a do biogramów - Patrycja Mic, Magdalena Górfińska 
zdjęcia wykorzystane w spektaklu - Magdalena Górfińska 

skład komputerowy, naświetlanie i druk 
Ekspresowa Drukarnia.PL 

Specjalne podziękowania dla : kawiarni „Marcinek ·· , 
agencji fotograficznej BE&W i firmy Jaguarec. 
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