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G<ly \\ 1778 roku Les ing pod jmuje pracę nad Natanem mrdrwn, 
znajduje się\ jednym z najbardziej dramatyczn ·eh momentów 
woj ego życia. Pod konie rudnia 1777 roku rodzi mu · ię }11 -

przeżyj jednak tylko dobę. Dwa tygodni późni ·j, 10 stycznia, 
umiera także uko hana żona, Ewa, którą poślubił zal dwi rok 
wcze'niej: prz jmująca karga ~atana w o tatnim. kcie drama
tu to ni tylko nawiązani do dziejów biblijnego Hioba (podob
ni jak on, Natan traci icdmiu synów), lecz i cho tych je zczt: 
'wieżych, bole n eh doświadczeń. I tak jak atan, Les. ing pr0-
garnie nieswoje dziecko: Annę Amalii(, córkę Ewy z pi rn z go 
małżeństwa.\; lipcu 1778 roku poważn} cio pada na ni ·go jako 
na autora i publicystę : książę brun ·z\\ icki Karol I cofa zwolnie
nie od cenzury, udzi Jon mu wcześniej na \)'dawanie Przyczyn
kdw historyc~}l)'clt 1 iterackich. Przyc<J·nki mają w zaJożcniu prezen
tować „ karby bibłi teki książęcej w Wolfcnbi.ittcl", zartądzan j 
przez L singa, al ten od 1774 roku publikuje wśród nich rów
nież FragmenryAnonima, rękopisy Hermanna amu ·la Reimaru
sa (1694-1768), hamburskiego orientałi ' t), który prt z ostatnit> 
lata życia pisze „do szułlady" nie łrchanie na tamte (i nie t}lko 
tamte) czasy krytyczną rozprawę o Biblii, podważającą większość 
dogmatów chrześcijaństwa. Ta „najważni j za k iążka niemiec
ki go oświ e enia ',jak n;uwie ją Hans Blum nberg, wywołuje 
ożywioną debatę teologi zną której krc ma położy· w ·p mnia
ny reskrypt k iążęcy. Ale Lessing, choć nic może obi pozwolić 

na jego jawne zlekc ważenie, ani fi} 'li zamilknąć: „Muszę z ba
czyć - pi ze 6 \ rześnia do córki Reimaru a, Eliz> - CZ)' pozwoli 
mi się bez prze zkód głosić kazania z mojej dawnej ambony: 
teatru". By nie w hodzić w bezpośredni zwar ie z cnzurą, ogła

sza subskrypcję, która okaż· ię porym sukcesem: oblicza się, 
ż · od maja 1779 roku w kilka miesięcy sprzedano o ół m kolo 
4500 egzemplarzy Nalana, tyle mniej wię j, ile w ciągu dwóch 
pierwszych lat wyniósł nakład Cierpień młodego i#rtera. 

Ostateczna wer Ja atana pO\\ taje w iągu zal 'dwie kilku 
miesięcy, od łata 1778 roku do wczesnej wiosny roku następne
go, ale am temat zajmuje L singa już od dawna. W liści do 
brata z ·ierpnia i778 roku w pomina o jakichś swoich „dmrnych 
próbkach teatralnych", które teraz uznaje za odne ostatcczn ·g 
dopra owania. już w Apologii Heromma Cardana z wczesn} h lat 
pięćdzi esiątych przed tawiciel trzech naj'"ięk z ·eh r łigii mo
noteistycznych oraz pogaństwa dyskutują o prawdziwo' i religii 
i o tolerancji wobec innych wyznań.Jednak zalążki m \viatopo-
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glądowej debaty będącej osią Nalana - co przyznaje am Le ing 
w szkicu do nieopublikowanej ostatecznie przedmowy-jest jedna 
z nowel zebranych w Decameronie Boccaccia (I, 3), opowieść, która 
korzeniami sięga średniowiecza, a której różne warianty poja
wiały się od . r wieku w zbi<:>rach legend chrześcijań kich i żydow
skich. U Boccaccia mądry Zyd nosi imię Melchizedech (początko
wo zresztą L ssing tak właśnie chciał nazwać i swojego bohatera), 
a przypowieścią o trzech pi rścieniach ratuje się z podobnej co 
Natan opresji: także na nim aladyn próbuje wymóc „pożyczkę", 
zadając mu podchwytliwe pytanie o jedyną ,prawdziwą" religię. 

'Wybór noweli Boccaccia na osnowę dramatu determinuje 
także wybór miejsca akcji: to Jerozolima doby krucjat. Gdzie 
indziej zresztą wszystkie lrzy r ligie mogłyby spotkać się w tak 
naturalny sposób i to w momcnci tak dramatycznego między 
nimi konfliktu? Bo też, jak stwierdza Templariusz, 

Kiedy i gdzie ta obłąkańcza wiara, 
Że mój bóg lepszy i muszce go światu 

arzu ićjako tego najlepszego, 
Bardziej ponurą objawiła postać 
Niż tu, niż teraz? 

To jednak zarazem cza , kiedy te zwaśnione wiary mogą choć 
przez moment podjąć z obą pokojową dyskusję: we wrześniu 
1192 roku, podczas trzeciej wyprawy krzyżowej, zawarty zostaje 
rozejm między Ryszardem Lwie Serce i aladynem, który zresztą 
dożywa już swych dni - umrze w marcu następnego roku. Les-
ingowi nie zależało przy tym na wiernym oddaniu realiów histo

rycznych, bo poeta był jego zdamem „panem nad historią . To 
dlatego, wbrew faktom, w Jerozolimie prz bywa patriarcha He
rakliusz: jest Lessingowi potrzebny jako apologeta chrze'cijań
stwa w skrajnej, najbardziej odpychającej postaci. Pierwowzorem 
Herakliusza je t naczelny pastor Hamburga Melchior Goeze, 
nieprzejednany polemi ta Lessinga z czasów sporu wokół Frag
mentów. I to Patriarsze właśnie autor dramatu każe wypowiedzieć 
słowa, któr nieco ponad półtora wieku później będzie można 
odczytywać jako złowrogie proroctwo: „Żyd będzie spalony!'. 

Droga Nalana na scenę nie była łatwa. Le ing, który zmarł 
dwa lata po jego wydaniu, w 1781 roku, nigdy go na niej nie 
ujrzał. W jednym z li tów do brata wyrażał obawę, że dramat 
nie zostanie wystawiony wcześniej niż za sto łat w innym, że 
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ni zostanie wystawiony nigdy. Ni tastrzeżenia cenzorów i opór 
władz kości łnych byty tu w isto ie największą przeszkodą. Pra
pr ·miera odbyła się o tateczni już w dwa lala po j ego 'mierci, 
w 1783 roku w Berlinie Ueśli nie liczyć peklakJu przygotowa
n go w 1779 roku prz z pewien t atr amator ki w Mannheim), 
al inscenizacja ta zakończyła ię kompletnym fia kiem.Jedną 
z przyczyn niepowodzenia była niejednozna zna formuła utwo
ru. Les ing opatrzył go podtytułem „poemat dramatyczny". To 
nie wyja ' nia wiei . Nalana w istocie trudno jednoznacznie za
kwalifikować: kończy się jak komedia, zawieraj ·dnak i wątki 
tragiczne - zdani m Friedricha Schill ra bliżej mu wszakże do 
kom dii ni.Z do trag dii - akcja toczy ię dość leniwie i właściwie 
jej głównym cel m zdaje ię stworzenie bohaterom okazji do 
wymiany poglądów i do sporów ideowych. Tekst j st długi i nie
łatwy w odbiorze, a przeniesiony na scenę in extenso moż chwi
lami sprawi ać wrażenie wręcz nużącego. Dlateg dopiero król 
dokonany przez Schillera na potrzeby inscenizacji weimarskiej 
w roku 1801 uczynił atana prawdziv.rym dramatem, zdatnym do 
wystawienia na de kach teatru. 

Lessing posłużył i ę w Natanie angielskim białym wierszem, 
wzorowanym na dramatach hakespeare'a, pięciostopowym 
jambem, którym operuje z zamierzoną dezynwolturą, łamiąc 
niekiedy rytm, stosując częst przerzutni , rozdzielając wers na 
dwie postacie (doskonale odwzorowuje te właściwo'ci oryginal
nego tek tu nowy przekład Jacka t. Bura a). Ożywia to dialog, 
a całości nadaje w wnętrzne napięci . „Sądzę - pisał Le sing 
do brata - że te wiersze byłyby dużo gorsze, gdyby były dużo 
lepsz ". Nieje t co prawda pienvszym, który użyje w Niemczech 
tego metrum, ale to sukces Natana uczyni je na dziesię iolecia 
pod lawowym metrum dramatu niemieckiego, po które sięgać 
będą często zwłaszcza klasycy weimarscy. 

Jako „poemat dramatyczny", Lesedrama, a więc dramat prze
znaczony d indywidualnej lektury, 1 atan przY.imowany jest róż
nie. W p wnych kręgach wzbudza niemal entuzjazm: Goethe 
pragnie przed nim wręcz „paść na kolana" -wspomina przr.jaciel 
poety, Carl Ludwig von Knebel - i "nie ustaj e w wychwalaniu 
go jako najwyższego arcydzieła ludzkiej sztuki". Innych mo~no 
irytuje to, że najszlachetniejszą spo ·ród dramatis personae jest Zyd 
- zniesmaczony był tym ponoć am ... Immanuel Kant - na doda
tek przeciwstawiony wyrazi· cie chrześcijańskiemu dostojnikowi 
kościeln mu. Zdaniem niektórych int rpretatorów mogła to być 
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równic.l: "jakiejś mierz odpowi ciź L · inga na skrajnie anlyży
dowski Edillo sopra gli Ebri:i papir.l:a Piu. a \ 'I z 1775 roku (pisarz 
odwi dził \\ tym właśnie roku Rz ·m). T: ologowic i duchowni 
z koki - l:z mu trudno się dziwić- reagują nerwowo: .\'atan staje 
it; prz cl miot m gwałtowny h polemik i krytyk. ho' entuzjaści 

ści ka.i<l au loro\,; dłoń i zap '' niają o swym zachwy i „ to "iclu 
hętny ·h d wzięcia go publi znic '' obronę ni wida' - udział 

w sporach religij ny h to w iąż przedsięwzięcie barczon nie
malym l)'Z) kicm. 

• Vatan drażnił jednak nic tylko <Lntyscmitów i orl doksów. 
Picrwsz wraż ·ni , jaki \\)"Woływał (i wywołuje chyba do dziś) 
lo wrażenie utworu jawni· dydakly ·zncgo. Aurorowi łatwo 
było przypisać wręcz pt•\rną pro lodu ·zno 'ć w krzewieniu id i, 
jakby'm) dzi' po\1icdzicłi, „wy howania do tolerancji', to zaś 
·prawiało, że co bardziej W} magający zyt lnicy przyjmowali po
r mat z lekką irytacją, "ak<1 budzi zwykl wypcmiadanic na głos 
oczywistości o zywiś ie oczywislych.Już S hillcr, który tyle trudu 
'dożył w „us nicznicnic" dzieła, w sławnej rozprawie O poe:::ji 
naiwnej i ien~)'mtntalnej pisze o „chłodnym rezonerstwie" i wyraża 
pogląd, i:c ta „mroźna natura t\1orzywa oziębiła cale dzieło". dy 
z kolei Theodor Fontan w j dn j ze wych recenzji tealralny h 
z i88o roku nazywa dramat „Ewangelią tolerancji", lo trudno 
,,. l · h lowach nic do I· z•' nulki zni ci rpli\1ienia. To zni -
cicrpliwicnic może si lat wo udzi li' i w. pólcz snem u \1 idzowi 
- czr.l:by L sin. b)I prekursor ·m „poi i ty zn j poprawności"? 

Al · i takie, najpro ·tsz od zytani Xatana, dostrzegające 
w nim prz d w zystkim „Pieśń nad pieśniam i toi ran ji", jak 
również nic b z zczypt~ ironii '':raził . i<( inny krytyk, wcale 
nic jcsl wolne od kontrowersji. Mogłob> się wydawać, ż przy
najrnni j w środowi ka h żydowski h drarnal zo tanie prz)jęty 
z bezdyskusyjną życzliwością. I Lak rz · zywi ' cie - na początku 
- przyjęty został. ~foses ~lend ·lssohn nadal swemu najmłodsze
mu }'ll0\1i imię tytułowego bohatera, a gdy w XIX wicku Żydów 
zmu zono d przyjęcia niemi kich nazwi k, wiciu wybrało na 
·woj nazwi ko L inga. ~lim lo postać i poglądy mądrego 
Natana takż wśród jego rodaków stały się w p wnym momen
cie, L\1faszcza w kręgach }jonisly znych, przedmiotem krytyk. 
Lessingm1i zarzu ono, że propaguje pewien typ toi rancji, któ-
1) okupić trzeba odcięci m si<r od własnych korzeni religijnych 
i kulturowych. ajdobitni j hyba pogląd t n >V)Tazil >"}bitny 
niem ie ki german i ·ta żydowskiego po hodzenia, Hans ~fayer: 
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Przez.Vala/IQ mrdrca UCZ}nił on .i:ydowską t•man .'Pację niezb>
walną czę 'cią oświec: ni a . Jednak oparłs;,i;y nową wolno' ć 
i równość na\\) kształceniu i majątku, UCL} ntl wprawdzie 
zado.ś' \\')maganiom kapit•tii t> znej ewolu1:ji, łeczjednocu~nit· 

ufundcl\\al tolerancję na postulaci nietolcranc11, jak że Szaj lok 
do tępujt równouprawnif.'nia ta cenę "yparcia się własnej 
narodowości - czyli rezygnacji l "jątkowcj C11Zystencji, jaką 
wiedli Żydzi od początku ery chrześcijarhkicj. Re„dn) rozwij 

wydarteń zanegował tezy Lessinga [ . .. J . 

To ni jedyna wątpi iwo", jaką może wzbudzić Les ingo\1 ·ka 
"izja toi rancji. Ern t Cas ir r odróżniał ją od typowo 0Ś\1i ce
niowej „toi ·rancji w pólczucia" i '';prowadzał raczej z „uczucia 
pokoi)·'', · tóre rodzi ię w, t)m dumn}m urn ·śl ", gdy przygląda 
·ię on „historii idei religijnych ze \1 Z)~tkimi jej osobliwoś iami 
i paradok ami, manowcami i 'cieżkami prowadzącymi donikąd" . 

źródeł tej pokory z kolei I •Ż) konstatacja ulomno<ci i ograniczo
noś i rozumu, który nie powinien sobit· uwrpować prawa do ·tano
.,,.; niajakichkolwiek dogmalÓ\'• opall)'\1·any h ank ją „objawie
nia". Do pokory taki j zdolni są przecież lyłko niclicwi. 'iietrudno 
zauważyć, ;i;· wszys } którzy w ostatniej ·cenie tak ochoczo „pa
dają obie b z. łów mm zajem w ramiona'', to ludzi·\\ laści\,; już 
indyferentni religijnie w tradyC)jnym r rumieniu r ligijności. „ a
Jaclyn, . ·atan, Templariusz, Recha - pisał Wilhelm Dilthl.'y- nic 
reprczentująjakiej' liberalnej teologii'' obrębie swojej r ligii, oni 
tę religię zo tawiłi za sobą, a fundament ·m i i totową lreś ią i h 
rcligijnościj t czlm\i czcństwo". Tol ·rowanie mnych przychodzi 
im b z wielkiego lrudu bo '' odzicdz1czoną po przodkach ożsa
mo' ' religijną nie angażująjuż zb)t wielkich mocji - wypracowali 
sobie własną . Tradycję . w której W}Tośli, zdolni ą po trzegaćjako 
zbiór przesądów i uprzedzeń uwarunkowanych ok liczno~ciami 
historycznymi, to znacZ) potrafiąją uznać za jedną z wielu r 'wno
uprawniony h. Prawdziwą sztuką b)łoby przekonać do toi ran ji 
Patriarchę albo przynajmni j Daję, o której Rccha powie, że 

Jest chrLe!icijan ą - i dręc~ z miłości . -
NałeŻ)' do tych mar.i:ycielek, które 
t;1nymują, że znają tę pow ·z chną 
Drogę do Boga, jedyruc prawdziwą! 
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Pewnie i to byłoby przecież zadaniem ponad sity. Tymcza
sem to tacy ludzie stanowią o obliczu wielkich religii, nadają im 
ostateczny kształt i decydują o ich relacjach z innymi. To oni są 
regułą, tamci - wyjątkami. Warunkiem zai tnienia toi rancji, 
jakją pojmuje Lessing, byłoby więc upowszechnienie wśród wy
znawców judaizmu, chrześcijaństwa i islamu owego uczucia po
kory, 'wiadomości, że wszelkie dogmaty mają wartość względną 
i nieostateczną. Pytanie tylko, czy którakolwiek z religii „obja
wionych" moż zachować tożsamość i przetrwać w poczuciu re
latywności własnych wizji Boga, świata i zbawienia. Czy- innymi 
słowy - niezachwiana wiara, że zna się ,Jedynie prawdziwą drogę 
do Boga", nie jest wpisana niejako w samą ich istotę? Każda 
bowiem, by w ogóle zaistnieć, musi się szczelnie odgrodzić od 
innych, dezawuując pozo tale jako wytwór fałszywych proroków, 
niezasługujących na to, by ich choćby tylko „tolerować": extra 
Ecclesiam nulla salus (łac. „poza Kościołem nie ma zbawienia"). 

Pod maską tchnącego „pogodną naturalnością",jak sif,; wyra
ził Goethe w Zmyfleniu i prawdzie, omalże idyllicznego moralitetu 
o zaletach tolerancji i otwartości kryje się zatem oś więcej: dra
matyczne pytanie o sen i przyszłość wielkich re ligii uniwer aJi
stycznych. Do przypowieści o pierścieniach Lessing wprowadza 
- zap wne świadomie - pewien element nowy: nawet stary ojciec 
nie potrafi już odróżnić tego prawdziwego od kopii . Może więc 
wszy tkie trzy są podrobione, może ten prawdziwy „przepadł", 
a każdy z braci jest tylko „oszukanym oszustem"? 

Jeśli tak się rzeczy mają, jeśli prawda każdej z trz eh religii 
jest tylko ułudą, to przecież bronią one tej ułudy z różnym ła
dunkiem fanatyzmu i zacietrzewienia. Najsurowiej obszedł ię 
tu Lessing z chrześcijaństwem. Sittah dokonuj gorzkiego pod
sumowania jego wyznawców: 

Bardziej chrze'cijanami są niż ludźmi. 
To, co za sprawą ich założyciela 
Jakoś tam uczłowiecza ten zabobon, 
Nawet to wielbią, nje że takie ludzkie, 
Lecz że tak Chrystus uczy, Chrystu prawił. -
Ich szczi;ś ie, że tak dobrym był złowiek iem! 

Że w jego cnoty mogą ślepo wierzyć! 
Ale cóż cnoty. - To nie jego cnoty, 
Jego i mię ma być głoszone wszi;dzie, 
\\)'przeć imiona wszystkich dobrych ludzi, 
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Pogr1. bać je. O imię, imię l)lko 
Im chodzi . 

Przynajmniej dwoje spośród czwórki chrze'cijańsk i ch bo
haterów dramatu o ąd ten zdaje się potwierdzać .: Patriarcha, 
okrutny i bezwzględny fanatyk, i Daja - bigotka, któr j najwięk
szym marzeniem j st przy'~ • enie Rechy, dziecka chrz ścijan, za 
wszelką c nę jej picrwotn j r ·ligii. Korzystniej wypadają Braci-
zck klasztorn}, któf) cho' ni woln} od pewnej naiwno 'ci, zdolny 

je l prze ież do stwi rdz nia, ż dzic iom miło' ć potrzebna j est 
„w naszych czasach bardzi j niż hrzcś ijań t~wo", oraz Templa
riusz, topniowo wyzbywając · sict swy h uprz dzeń. 1),,, ie pozo La
le z trz eh rcli ii \1yek.sponowane są znacznie łabiej, choć tytu-
10\.,.ym bohaterem jest przeci ż W)".lflawca judaizmu. Słabiej też 
dzięki L mu zaznaczają swoje ro zczcnia do wyłączn j prawdziwc>
ści. "ie sąj ·dnak pozbawione podstaw słowa Templariu za, który 
przypomni atanowi, Że Lo j go lud pit nv:zy prl)-pi at obie rolę 
narodu ,wybranego",\\ ·no ząc . i~ \1zgardliwi ponad inn , a tę 
sw~ją „pychę", przekonanie, że tylko jego Bógjcstjc<lynym praw
dziwym „przckatal" spadku chrześcijanom i muzułmanom''. 

Najłagodniej potraktowany zo tal i. lam, do którego Lessing 
zaw ze żp1 ił wielką sympatię: już w jednej ze wych „apologii" 
\\-Ziąl w obronę Adama 1 'c·us ra, X\l-\1icczn go teologa heidelb r-
ki go, który o karżony o her ·zję zbi gl - notabene po krótkim 

pobycie w Pols e - do Turcji, gdzie pono~ przeszedł na mahome
tanizm. Islam wydaje siic Lcssing0\1i religią bardziej niż chrze
• cijaństwo toi ranC}jną wobec innych, a przy tym przez swe nieco 
abstrakcyj n· poję i Boga najbliższą d izmowi. To dlatego j e o 
podstawowa formuła mówiąca o „oddaniu się Bogu" czy o „poko
rz "' wobec niego pojawia się w Nalanie jako formuła opi ują a 
religijność zdolną do wzniesienia ię ponad partykularne podziaty 
i prz sądy, do zrozum i nia, że - j ak R ha tlumaczy Dai -

Pokora wobec Boga nic załe?) 
Wcale od naszych wyobrażeń Boga. 

Jednak i szlachetny Salad"}n spróbuje, choć nie bez we
wnętrznych oporó,1, zanim jeszcze u ły zy przypowieść -atana, 
wciągnąć go w pulapkę dy puty r ligijnej, której prz dm iot m 
ma być twierdzenie, że z „trzech religii tylko jedna może być tą 
prawdziwą" . W tych okolicznościach jedyną moralnie słuszną de-
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cyzją wydaje się ta, którą podejmuje. 'atan, gdy postanawia\\ -
chować Rechę w du hu dei ty zncj wiary w jakąś Opatrzność, 
wian' wolnej od wsz · lkich związków z religiami uważają ymi się 
za „objawione". A am Lessing wyzna w szkicu prz dmO\\; do 
dramatu: , Postawa ~atana, niechętna w ·z} s l kim religiom 
poz)tywnym, była od zaw z i moją postawą". 

Czy więc rację mieli ortodoksi, którzy jak pcwi n anonim wy 
rec nz nt, podejrzewali, ie ,,Natan mędrzec to najzjadliwsza atyra 
na religię chrześcijań ką"? Trudno tym podejrz niom odmówić 
wszelki j zasadno'ci. Lessing ni taił przecież, że jego dramat 
to kontynuacja - innymi ~rodkami - polemiki wokół Fragmentów 
Reimaru a, a w li· cie do brata pisał wprost, ie Xatanem ma nadzie
ję ,spłatać teologom figla gorszego, niż dziesięcioma Fragmentami'. 
Osobisty stosunek Le· ·in Ya do chrześcijań twaj st prl) tym /. po
zoru naznaczony głębokimi ·prz znościami .. ·awet w najbardziej 
dramatycznych momentach poi ·miki toczonej \\Okół Fra.E:mentów 
nic zapomina podkr <lić, ż „nigdy nie napisał ani nie twierdził 
publicznie nicz go, co mogłoby go narazić na podejrz nie, że j st 
skrytym \\Togi m religii chrz ścijańskicj''. sam Fragmenty opa
truje komentarzem, który zdaje się świad zyć o jego wyraźnym 
wobec nich dr Lansie. Choć w ówcz nych :-.1i mcz eh w dy ·ku
Jach teologi znych wolno już sporo, to przecież ni wszy tko, ni 

w zędzi · i ni każdemu. Zbyt odważni i zbyt scepty zni m(li i I 
nie muszą ię c prawda obawia~ o życic, ale bywają przepędzani 
z księ twa do księstwa i z uniwer yt tu na uniw r. ytet. Ostroż
ność w formułowaniu myśli wciążj t wskazana: 

foja sztuka - pisze Lessing do brata w li topadzic 1778 roku -
nic ma ni ·wspólnego z na.sr.ymi dzisi j rym i czarnymi sukni.uni 
[tzn. duch wnymi, w oryg. 'Schwan:r&kr' - przyp. T.Z.], a nit" 
che<; ·am zamykać j j drogi na deski teatru, nawet gdyby miała 
tam trafić dopiero za to iat. 'Ii·ologowie wszystkich rcli'l'ii 
objawionych br;dąją" duchu obrzucać obdgami, ale zapcwn · 
pon i hają publicznego wystąpi nia przeciwko niej. 

Myśl nie Lessinga nacechowane jest nadto przekorą i nie
chęcią do vszelkich twierdzeń ro z zących obie pr t n Je do 
byciaj dyną i ostat czną Prawdą : 
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Ni prawda, którą człowiek posiadł, albo po iadać mniema, lecz 
szczerr trud, którego nie szczędzi, by do niej dotrzeć, tanowi 
o jego wart oś i. Albowiem to nie posiadanie, lecz dochodzenie 
prawdy przysparza mu sił, w tym zaś jedynie ma we źródło 
jego wciąż rosnąca doskonaloś'. Posiadanie uspokaja, czyni 
gnuśnym i wyniosłym". 

A dotyczyć to będzie zarówno teologów, jak i tych, którzy 
z nim · polemizują: 

Im bardziej stanow zo ktoś pragnął dowi ść mi racji chrześci

jaństwa, tym wic;ksz ogarniały mnie wątpliwości . Im śmielej 
i z im większym poczuci ·m tryumfu kto' inny pragnął wdeptać 
je w ziemię, tym więk ·zą odczuwaJem klonność, by zachować 
je przynajmniej w swoim ercu. 

Wiele po złak wskazuje j dnak na to, że sam za chrześci
j an ina się już nie uważa: na krótko przed śmiercią miał „pół 
żartem, pół serio" prosić jednego z przyjaciół, by w o tatniej go
dzinie przywołano do jego łoża notariusza, na którego ręce chciał 
złożyć oświadczeni , ż „nie umiera w żadnej z panują ych rel i
gii". To odrzuceni hrześcijaństwa nie wynika przy tym, rzecz 
znamienna, z pobud k ateistycznych : już we wczesnej komedii 
Wolnomyfliciel tytuło\Y}' bohater, choć uczci\"'}' i pra\Y}'- przypisa
nie takich cech atei' i to w tamtych cza ach zabieg skądinąd 
śmiały czy wręcz wyzywający - okazuje ię osobowością ni doj 
rzałą i prz grywa moralny pojedynek z duchownym, przeciwni
kiem, a zarazem przr.jacielem. Ateizm nic ma zresztą wówczas 
w Niemcz eh notowań zbyt \"'}' okich i to nawet wśród tych my
ślicieli, którzy j ak Lichtenb rg, Goethe czy Schiller z chrześci
jaństwem prze tali s i ę utożsamiać. To właśnie ci dwaj ostatni we 
wspólnie \"'}'danych epigramatach najZ\,~ęźlej opiszą tę postawę: 

Którą religie; wyznaję? Żadnej z przez ciebie wymienionych! 
A dlaczego i:adnej? Z powodu religii. 

Podobną drogą podąża i Lessing: wkrótce po Natanie, 
w 1780 roku, ukaże ię 11J.-chowanie rrxk/zju ludzkiego, dzieło po trze
gane nieki dy jako jego id O\Y}' testament. judaizm i chrześcijań
stwo ogłosi on tam „elementarzami" ludzko 'ci, które spełniły już 
swoją rolę, i zapowie - wzorem średniowiecznych millenarystów -
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I) hte nadej~cic nowej, „\viecznej Ewangelii '.Jej wyznawcy czyni' 
będą dobro nie po to, by w zamian za przestrzeganie praw boskich 
otrzpnać nagrodę w życiu doczesnym, jak to obiecywał mozaizm, 
czy- zgodnie z nauczaniem Jezusa - w jakimś życiu przyszłym; 
będąje czynić, kierując ię pragnieniem owego dobra jako taki -
go, b z z kiwaniajakiejkoh\iek innej poz nim samym zapłaty. 
A i tę tradycyjną chrześcijańską chatologię zastępują spekuła ~e 

o powtórnym w icł niu nazi mi, r inkarnacji, która dawałaby jed
no te szan ·ę zbliżenia się do do konało' i, ni o iągalnej w ciągu 
jednego tylko żywota- idea „perfektybilizmu", zdolności człowieka 
do nieustannego doskonalenia się w docz nym świecie, bliska jest 
my~li ielom o~wiccenia. Taka to 'wiadomość religijna ludzkości 
j t o tatecznym celem „wychowują ego" ją Bo a, ale to już Bóg 
imman ntny, toż amy z naturą, bliski Bogu Spinozy, choć Lessing, 
być może, by zmyli' czujność cenzorów, gotÓ\ jest uznać formalni 
i wykazać rozumowo (doś' pokrętnie zresztą) jego troistość . Spór 
o to, czy Lessing był spiznozystą, a jeśli tak, to w jakiej mierz , to 
spór wciąż nierozstrzygnięty, za dość wiarygodne uchodzi j dnak 
świadectwo Friedricha Heinrichajacobicgo, który w bro zurz za
tytułowanej O nauce Spino:o' w listach do Pana Mosesa Mendtlssohna, 
\vydancj w 1785 roku, przytacza pewną prywatną z nim rozmowę 
z i780 roku. Autor ,\'atana miał wówczas stwierdzi': „ rtodok Y.ine 
wyobrażen ia boskości nie ąjuż dla mnie[ ... ]. Hm kaipan". Hen 
kai pan, dosłowni ,j dno i w zystko", to formuła równozna zna 
wówczas z deklaracją ż j st się zwol nnikiem ftlozofii Spinozy, 
deklaracją dość ryzykowną, dlategojakobi, nieco z~skoczony, pra
gni się upewnić, czy rzeczywiści> u łyszał to, co u łyszal: ,W takim 
razi zgadzałby ię Pan w dużym topniu ze pinozą", na co Lessing 
odpowiada już wprost: „Jeśli mam się określić podług kogoś, to nie 
znam nikogo innego". 

Widziany z tej perspektywy, „poemat dramatyczny" Le -
singa okazuje się nie tyle oświecenio\Y}'m apelem o pokój reli
gijny, ile raczej przygotowaniem gruntu pod tę nową „wieczną 
Ewangelię", zapowiedzianą w Jtt'vchowaniu. fa niejako pokazać 
czytelnikowi czy widzm,~ jej \\-'Zorcowych wyznaw ów i apo tołów, 
przekonać go, że - jak formułuj to Le ing' brudnopisie nie
opublikowanego\ tępu do Nalana - „zaw ze byli ludzie, którzy 
wychodzili poza granice w zy ·tki h religii objawionych, a mimo 
to pozostawali ludźmi". Ma mu unaocznić „szkody, jakie rodza
jowi ludzkiemu przynoszą owe re ligie" i uświadomić mechanizm 
ich powstawania, oparty - jak to objaśnia Natan Saładynowi -
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na błędnpn kol dowodów hi Lory znych, tórr \1szakże trzeba 
wesprzeć wiarą i na wiarę prz1ją' . Zadanie swojego poematu, 
wyzna Les ing \1•jednym z listów, uzna za spełnione, ,jeśli wśród 

tysiąca czyt lników choć jeden nauczy się dzięki niemu wątpić 
" o zywi tośr i powi.zechno~ć woj j religii". 

il· w zystko potoczyło ię tak, jak to prz ·widywał Lessing. 
Roman ty )',którzy z początku bardzo poważni potraktowali za
powiedź „wie zn j Ewangelii" i przebąkiwali tu i ówdzie (w pry
watnych listach) o u. tanoll'icniujakiej' nowej religii, oslale znic 
porzucili te - jak je nazwał Fri drich 'chlegcl- „niemęskie pan
teistyczne sztu zki" i po zukali duchowego schronienia w r ligi i 
Patriarchy: katoliC)zmie. (~limo Lo ćwier' 1ieku później Hein 
będzie miał powody, by ogło ić spinozyzm „uk11 tą r ·lig-ią Ni -
mi c ') . Formy n011<·j ,,wiary" (Walter Rchm) przybrał za to kult 
gr cki go antyku, '')krc1man) prz ·zJohannaJoachima \ ine
k !manna. Rt'ligijnofilozoliczn pi ma Lt s ·inga, dwracającego 

:ię od chrześcijail lwa i pokpiwającego sobi z reformistycznych 
tt:ologów protc tanekich, ta!y siit ważnym iródl m inspiracji dla 
ich XIX-wiecznych kontynuatorów. 

A Nolan? Znamienne, że gwaltown~ rcnc ·ans dramat Lessin
ga przei:}l IX> ")'darz ·niach 111\Tześnia 2001 roku, ki ·dy pytanie 
o moi:li\I ' (:pokojowego w pt)!istnienia różnych \1yznań nabrało 
nagle przerażają ·j aktualno' ·i : już 11 październiku wystawiono 
go w Wasz)'ngtonie, a rok późn i ej \\ Pearl Theatcr " ·amym 
Nowym.Jorku. W Niemcz ·eh zaś, kraju poważnie przecież zagro
żonym przez fundam ·ntalizm muzułmański znalazł sit; w reper
tuarze aż dwudzie tu czt re h · en. Nolan - taka b)ła potrzeba 
hwili - miał przypomni ć, że jak pou zał 1i mplariusza tyluło\~) 

bohat or, „ni wybrali'm) obie naszy h ludów", a każd> zanim 
stani się hrzc~ ijanincm, wyzna\\' ąjudaizmu czy i. łamu, jest 
w pierwszym rzędzie - człowiekiem. 

Ale - nie zapominaj my - Na Ian mędr::.ec to także opm' ie' ć 
o miłości niemożliwej do spełnienia, o dojrzewaniu intelektual
nym i moraln;m, prz ·mienianiu samego siebie i prz ·kraczaniu 
granic wyznaczonych j ·dno t przez trady Jt< i \\)'Chowani , 
a gdzi •' \\ tle przemyka ię taki •nvisz ze swoimi d>lemata
mi człowi ka Ltwikłancgo ni spodzi wani w mechanizm} wła
dzy. L ·ssingowska „Ewang lia toi ran~ji" daj się odcz t vać 
na wi ·le sposobów. 

16 -







I 



/ 



ATALIA 

KORCZAKOWSKA 

Absolwentko wydziałów reżyserii i wiedzy o teatrze Aka

demii T eotrolnej, o także klasy skrzypiec i fortepianu szkoły 
muzycznej li stopnia. Asystentko Oskoroso Kor5unovoso 

(Zbrodnia z premedytacją, 2004) i Rene Pollescha (Rogazzo 

dell' Europo, 2007] Debiutowała w 2005 roku spektaklem 

Pens1onał Madryt, według prozy Aglai Veteranyi. Reżysero
wało w teołroch warszawskich: TR Warszawa (Strefa działań 
wojennych Bojera, 2006; Solaris. Raport wg Lema, 2009). 

Teatrze Wielkim - Operze Narodowej (Halka Moniusz

ki, 201 ), w teatrach wrodawskich; Teatrze Polskim (Smycz Porczyka, 2006) 

i Teatrze Współczesnym (Pasażerka wg Posmyn, 2009). a także w Teatrze 

Dramatycznym w Jeleniej Górze (Śmierć Człowieka-Wiewiórki Sikorskiej-Misz

czuk, 2007; Elektra Eurypidesa, 200B). w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu 
(Nelly wg Dostojewskiego, 2008; Dynastia. Sclerosis multiplet, 201 O). w Teatrze 

Współczesnym w Szczecinie (Pel, kan wg Strindberga, 20 l l I oraz Teatrze No

wym w Łodzi (Stawrogin. Wieczór autorskJ wg Dostojewskiego, 2008). 

W Teatrze Narodowym, w ramach Studia Dramatu, wyreżyserowała Verklorte 

Nacht Bojera (20061, a w koprodukcj i z Teatrem Wie lkim-Operą Narodową -
Jakoba Lenza Rihmo (2011 ). 
Jest autorką tekstów piosenek do Aliny na zachód Dobbrowo w reżyserii Pawia 

Miśkiewicza (Teatr Dramatyczny w Warszawie, 2006). a także m.in. dla zespołu 
Muzykoterapia i Emadego (Piotra Waglewskiego). 

Spektakl Śmierć Czlowieko-W•ewiórkr zdobył li nagrodę w plebiscycie publiczno

ścina XXXYll Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych (2007). a spektakl Smycz 

został uznany za Teatralny i literacki Hit Dekady na Dolnym Śląsku (20 l 1) 

Przedstawienie Solaris. Raport zastała nagrodzone za reżyserię przez Pawia Ły
saka na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej .,Interpretacje" (2011 ). 

Scenografka, kostiumolożko. Absolwentko Wydziału Sceno

grafii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka wielu 

scenografii teatralnych I operowych. Współpracowałam.in. 
z NotaliQ KarczokowskQ (Verklarte Nocht Bojera, 200ó; 

PenSJOnot Madryt wg Veteronyi, 2005; Strefo działań wo

iennych Bojera, 2006; Smycz Porczyka, 2006; Śmierć Czlo-

A NA MET wieko-Wiewiórki Sikorskie~Miszczuk, 2008; Nelly wg Dosto-

jewskiego, 2008; Solaris. Raport wg Lema, 2009, Elektro 

Eurypidesa, 2009; Pasażerko wg Posmysz, 2009; Dynastia, 201 O; Jakob Lenz 

Rihmo, 201 O; Halka Moniuszki, 2011). Grażyną KaniQ (Nordost Buchsteinera, 

Teatr Polski w Bydgoszczy, 2007), Pawiem Passinim (Hamlet 44 Fertacz i Połygi , 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 2008), AnnQ Smolar [Pani z Birmy Shanno

na, Teatr Polonio w Warszawie, 2007; Enter, Nowy Teatr w Warszawie, 201 O; 
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Bullerbyn, Teatr im. Kochanowskiego w Opolu; Obcy Camum, Teatr im. Słowac

kiego w Krakowie, 2012), Łukaszem Chotkowskim (Hekabe Eurypidesa, Teatr 

Polski w Bydgoszczy, 2011 ). Iwanem Wyrypojewem (/luzie Wyrypajewa, Stary 

Teatr w Krakowie, 2012 ). 

W Teatrze Narodowym przygotowała scenografię do Kobiety z zapałkami 

wg Klima w reżyserii Aleksandry Koniecznej (2012) oraz, w ramach Studia Dra

matu, do Verklarte Nocni Ba1era w reżyserii Natalii Korczakowskiej (2006). 

Projektant mody, stylista i kostiumolog. Autor kostiumów do 

spektakli teatralnych m.in. Krzysztofa Garboczewskiego (Bie

sy wg Dostojewskiego, T eotr Polski we Wrocławiu, 20 l O; 

Gwiazda śmierci Cecki, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, 

201 O), Natalii Korczakowskiej (Pelikan wg Strindberga, 

2011, Halko Moniuszki, 201 l ). Procował przy tworzeniu 

MAREX ADAMSKI wizerunku Magdaleny Cieleckiej w spektaklu Psychosis 

4.48 Konew reż_ Grzegorz Jarzyna (TR Warszawa, 2002). 

Swoje prace prezentował m.in. no wystawie .Nova Polsko" w Lille we Francji 

(20041 oraz no Festiwalu Sztuk .Inspiracje" w Szczecinie (201OJ.W2004 roku 

szwedzka morka Absolut Label zaprosiła go do stworzenia limitowanej edycji 

t-shirtów - znalazl się wśród dziewięciu awangardowych projektantów mody 

z różnych krajów świata . 

Reżyser dźwięku, muzyk, kompozytor. Grał m.in. z zespołam i 

Paris Tetris, The Core, Sisters (w duecie z Rophaelem Rogiń

skim). Pink Freud. Jako muzyk i reżyser dźwięku broi udział 

m.in. w festiwalach Warszawska Jesień, Musica Polanico 

Novo, YouAreTheSong. Jego utwór nagrany przez Polskie 

Radio Program 2 w ramach Ars Acustico, został wydany na 

MARIUSZ składance Community Skrotch Gomes (2009). 

LENARCZVK Twórco muzyki do przedstawień Pawio Miśkiewicza (Auto 

da Fe Canettiego, 2005) oraz Natalii Korczokowskiej (So

laris. Raport wg Lema, 2009). Autor instalacji dźwiękowej słanowiące1 część 

projektu Hotel Polonia. Budynków zycie po źyciu, który otrzymał Złotego Lwa na 

l l. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji (2008). Reżyser dźwię

ku w projektach filmowych, głównie w filmach dokumentalnych, m.in. Marcina 

Sautera (Moie miasta, 2008), Andrzeja Wolskiego fZabawki, 20 ł l). Adama 

Lewandowskiego (Niezależna republiko Samosiuk, 2012). 
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Kompozytor, gitorzysto, improwizotor, onimotor kultury i bo

docz folkloru muzycznego Zołożyciel zespołów Shofor, 

Cukunft (muzyko żydowsko). Spinolongo (muzyko ekspe

rymentalno), Ectoplosmo (swing). Wowoko (blues). Nogroł 

z nimi płyly: Lider fun Mordecho1 Gebirtig (Cukunft, 2005). 

Shofor (2007), llstikeyt/Forgongenheit (Cukunft, 2010). Dy-

RAPHAEl rektor ortystyczny festiwali przedstow ioiących nową kulturę 

ROGINSKI żydowską: Tikkun, Varshe, Mizrach . Autor muzyki do spek-

takli Pawio Miśkiewicza (Klub Polski, 201 O), Piotra Cieplaka 

(Księga ro;u Mangera, 201 O), Michała Walczaka (Boski romans Walczaka, 

201 O), Piolro Loch mono (KaboboKai Lachmonno, 2002; Hamlet gliwicki. Próbo, 
2006; Zgrzyt Lachmana, 201 O). Współpracował m.in z Ireneuszem Sochą, Mo

rią Peszek, Mikołajem Trzaską, Piotrem Bukowskim, Wadawem Zimplem, Noelem 

Akchotem, Frederikiem Blondim, Joe Giordullem, Axelem Domerem, Thomasem 

Lehnem, Andrew Shorpley' em, Johnem Edwardsem, Johnem Tilburim, Bńgit Ulher, 

Konstantym Usenką. Gościnnie wystąpił no płytach Diozzporo (2003), Bronrewskr 

(2006) oraz Sztetlach Ireneusza Sochy (2005). 

JACQUELINE 

Operatorko filmowo, reżyserko $wiotło, autorko zdjęć do 

krótkometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych, 

teledysków, reklam. Absolwentko wydziału operotorskie

go PWSFTViT (2001] . Od 2008 roku reżyser świotlo 

w TR Warszawo. Stole współpracuje z Grzegorzem Jarzyną 

(w TRWorszowo: Zoryzyku1 wszystko Wolkero, 2003; Bosh 
LoBute'o, 2004; 2007: Mocbeth Shokespeore'o, 2005; 

SOBISZEWSKI Grovonni wg Mozarta i Moliere'o, 2006; T.E.O.R.E.M.A.T. 

wg Pasoliniego, 2009; Między nami dobrze 1esl Moslow

skiei, 2009; w wiedeńskim Burgtheater: Lew w zimie Goldmana, 2007 i me

de o Jarzyny i Walczaka, 2008; w Operze Lyońskiej: Gracz Prokofiewa, 2009; 

w Schouspiel w Essen: Areleio Jarzyny, 201 O; Staatsoper w Monachium: Dziecko 
r czary/ Karzeł Ravela / Zemlinsky' ego, 2011 ) oraz Agnieszką Glińską (T eotr 

Wsp6łcze5ny w Warszawie: Nieznajomo z Sekwany Horvótho, 2004; Teatr Dra

matyczny w Warszawie: Opowieki o zwyczo1nym szaleństwie Zelenki, 2005 

i lu/u no moście Austero, 2008; Teatr La lko w Warszawie: Wiedźmy Dahla, 

2008; Teatr no Woli w Warszawie l/uz1e Wyrypojewo, 2012). 

Procowało także z Grzegorzem Wiśniewskim (Przed odeiśdem w stan spoczynku 
Bernharda, 2004; letnrcy Gorkiego, 2004), Redbodem Klijnstrą {Gry Mozyi, 

2003 ; E/ectronic Ciły Richtera, 2003; Mo1a mamo Jams, 2004), Powiem Mis

kiewiczem (Niewino Loher, 2004; Aulo do fe Canettiego, 2005), Aleksandrą 

Konieczną (Heleno S. wg Powalisz, 2006), Natalią Korczokowskq (Strefo dzia

łań wojennych Bojera, 2006; Solaris: raport wg Lema, 2009), Rene Polleschem 
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(Rogozzo del/'Europa Pollescho, 2007), Michałem Borczuchem (Portret Donono 

Groyo Wilde' o, 2009; Metafizyko dwugłowego crelęcio Witkacego, 201 O), Ar

turem Urbańskim ( Wiarolomrn Bergmana, 201 O) oraz Anną Smolar, Michałem 
Siegoczyńskim i Rafałem Saborą. 

W Teatrze Narodowym wspólprocowola z Agnieuką Glińską (2 mo10 Soromo

nowiczo, 2004; Lekkomyślna siostra Perzyńskiego, 2009; Mewo Czechowa, 

201 O; Pożegnania wg Dygoto, 2012), Redbodem Kliinstrą ( 11 I Mano, 2004), 

Góborem Zsómbek1m (Kazimierz t Karolino Horvótho, 201 O) i Grzegorzem Ja
rzyną (Nosferatu wg Droculi Stokera, 201 l Jl 
Nagrodzona za reżyserię świolło w spekloklu mede:o w reż. Grzegorza Jarzyny 

no 15. International Smolt Scena Theatra Festivol w chorwackiej Riiece (2008). 

Absolwent warszawskiej PWST ( 1988). Aklor Teotru Drama

tycznego w Warszawie ( 1988-1997) . Od 1997 roku w ze

spole Teatru Narodowego. Zagrał tu w przedstowienioch 

Jerzego Grzegorz:ewskiego (Piotr Wysocki w obu wersjach 

Nocy l1stopodowe1, 1997 i 2000; Nos w Weselu Wyspiań

skiego, 2000, Stefan Dedalus w Nowym Bloomusolem wg 

MAlllUSZ Joyce' a, 1999; Leonard w Nre-Boslcie1 lcomedu Krasińskiego, 

BONASZEWSKI 2002), Janusza Wiśniewskiego (Samuel w wybrolem dziś 

zaduszne święto wg Słowackiego, 1999), Ryszardo Peryto 

(role w Akrapolrs Wyspiańskiego, 2001), Jano Englerto (Edgar Wo/por w Kurce 
Wodnej Witkiewicza, 2002), Tadeusza Brodeckiego (role w Ostatnim Łubień
skiego, 2003), Jerzego Jarockiego (role w Blądzenru wg Gombrowicza, 2004; 

Ludwik w Kosmosie wg Gombrowicza, 2005; Rudolf Rudolfowicz Wolf w Mr/ości 
no Krymie Mrożka, 2007; lucyfer/ Bukory/Adwokot w Sprawre wg Samuela 
Zborowskiego Słowackiego, 2011 ), Andrzeja Seweryno (Tomasz Mowbroy 

w Ryszardzie li Shakespeare' o, 2004), Agnieszki Olsten (Helmer w Norze Ibse

na, 2006; logo w Ołel/u Shakespeare' o, 2008), Stonislowo Różewicza (Kelner 

w Storo kobieła wysiaduje Różewicza, 2007), Andrzeja Domolika (Syn I w Ter
minalu 7 Norena, 2007) . 

Dwukrotny zdobywco nagrody im. Zelwerowicza zo role w przedstawieniach 

Jerzego Jarockiego w T eotrze Narodowym: Witolda li w Blqdzenru wg Gombro

wicza (2004) 1 lucyfero/Bukorego/ Adwokata w Sprawie (2012) . 
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Absolwentko krokowskiej PWST ( 1989). Aktorko Starego Te

otru w Krokowie ( 1989-2003). Od 1999 roku w zespole 

Teatru Narodowego. Zagrała tu w przedstawieniach Jerzego 

Grzegorzewskiego (Morion/ Nimfo w Nowym Bloomusalem 
wg Jayce'o, 1999; Księżna Himaloj w Operetce Gombrowi

cza, 2000; Puk w Śnie nocy letniej Shakespeare'o, 2001 ; Or-

BEATA FUDALEJ cio w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego, 2002; Ariel w Morzu 

i zwierciadle Audena, 2002; Ofelio-Kurtyzano w Hamlecie 
Stanisławo Wyspiańskiego, 2003; Aktorlco w Duszyczce Różewicza, 2004; Judyta 

w On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2005), Tadeusza Bradeckiego (Ona 

w Piaskownicy w piaskownicy Bradeckiego i Walczaka, 2003), Piotra Cieplaka 

(Joanna W Co Się Ubrać w Nartach Ojca Świętego Pilcha, 2004; role w Opowia

daniach dla dzieci wg Singera, 2007), Jerzego Jorock1ego (Kotasie w Kosmosie wg 

Gombrow1czo, 2005), Moi Kleczewskiej (Simona Evrord w Manat/Sade Weissa, 

2009), Iwona Wyrypo[ewo (Starsza kobieto w Tańcu .Delhi" Wyrypajewo, 201 OJ, 
Agnieszki Glińskiej (Moryno w Pożegnaniach wg Dygata, 2012) . 

Absolwent krakowskiej PWST ( 1999). Aktor Teatru Nowego 

w Łodzi ( 1999-2003). Od 2005 roku w zespole Teatru Na

rodowego. Zagrol tu w przedstawieniach Ondrejo Spi!óka 

(Septimus, czyli Lancelot z Jeziora w Merlinie Słobodzionko, 
2003), Jerzego Jarockiego (Witold w Kosmosie wg Gombro

wicza, 2005), Agnieszki Olsten (Adwokat Krogstod w Norze 

OSKAR Ibsena, 2006; Cossio w Otellu Shakespeare' a, 2008), Piotra 

HAMERSKI Cieś lo ko (Aston w Dozorcy Pintera, 201 O), Góboro Zsóm-

beloego (Schurzinger w Kazimierzu i Karolinie von Horvótha, 
201 OJ, Barbary Wysockie j (rolo w Lenzu wg Buch nero, 2011), Michała Zadory 
(Hrabio Jerzy w Aktorze Norwida, 2012). 

Absolwentko łódzkiej PWS FT viT ( l 992) . Aktorka T eotru 

Studio w Warszawie ( 1992-2000). Od 1997 roku w ze

spole T eotru Narodowego. Zagrało tu w przedstawieniach 

Tadeusza Bradeckiego (Justysia w Saragossie wg Potockie

go, 1998; Rózia w Ostatnim Łubieńskiego, 2003), Jerzego 

Grzegorzewskiego (od 1999 Monia w Ślubie Gombrowi· 
AlEKSĄNDRA czo, 1998; Zosia w Weselu Wyspiańskiego, 2000), Macieja 

JUSTĄ Prusa (Duniasza w Wiśniow.ym sodzie Czechowa, 2000), 

Zbigniewa Zamachowskiego (Karczmarko w taboch Ary
stofanesa, 2002), Agnieszki Gl ińskiej (Kiki w 2 majo Saramonowicza, 2004), 

Agnieszki Olsten (Pani Linde w Norze Ibsena, 2006), Mai Kleczewskiej (Enono 

w Fedrze, 200ó), Antoniny Grzegorzewskie j (Klitajmestro w Ifigenii Grzegorzew· 
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skiej, 2008), Iwona Wyrypajewa (Alino Pawlowno w Tańcu ,Delhi" Wyrypaje

wa, 20 I O), Michała Zadory (Olimpia w Aktorze Norwida, 2012). 

DOMINIKĄ 

KlUŻNIAK 

Absolwentka waruawskiej Akademii Teatralnej (2003). Aktorlr.o 

warszawskich teatrów Współczesnego (2003) i Dramatyczne

go (2003 - 2009), gdzie zagrało w spektaklach m.ln. Agnieszki 

Glińskie~ Piotra Cieślaka, Morko Fiedora, Grażyny Kani, Ro

berta Wilsona, Michała Borczucho, Andrieja Maguczijo. Od 

201 O roku w zespole T eotru Narodowego. Zagrała tu w przed

stawieniach Jerzego Jarockiego !Ala w Tangu Mrożka, 2009 

- od 7.09.201 O; Eolion/Helion /Ja w Sprawie wg Samuela 

Zhorowsk1ego Słowackiego, 201 l) i Agnieszki Glińskiej (Nino 

Zarieczno w Mewie Czechowo, 20 I O; Dodo w Pożegnaniach wg Dygata, 2012). 

laureatko Nagrody im. Zelwerowicza (2008 ) oraz Felikso Warszawskiego 

(2008) - obie za rolę tytułową w Pippi Pończoszonce wg Lindgren w reż. 

Agnieszki Glińskiej oraz Feliksa Warszawskiego (201 O) za ro lę Aleksandry !Sa

szy) w Sztuce bez tytulv Czechowo w reż. Agnieszki Glińskie j . 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (200ó) . 

Od 2006 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu 

w przedstawieniach Aleksandry Koniecznej (Kamil w lm1em

noch wg Modzelewskiego, 200ó),JerzegoJarockiego !Piotr 

Aleksiejewicz Sjejkin w Miłości na Krymie Mrożka, 2007), 

Andrzeja Domalika (Syn li w Terminalu 7 Norena, 2007), 

PAWEl Agnieszki Olsten !Rodrigo w Otellu Shakespeare' o, 2008), 

PAPROCKI Agnieszki Glińskiej Uonek Topolski w Lekkomy~lnej siostrze 

Perzyńskiego, 2009), Mai Kleczewskiej (Maral w Maral/ 
Sade Weissa, 2009; Agistos w Oreste1 Ajschylosa, 2012). Iwano Wyrypajewo 

(Andriej w Tańcu .Delhi" Wyrypaiewo, 20 I O), Góboro Zsómbekiego (Kazimierz 

w Kazimierzu i Karolinie von Horvótho, 201 O). Jacques' o Lassalle' o (Giorno 

Węg ierczyk w Lorenzocciu Musseta, 2011 ). 

JERZV 

RADZIWIŁOWICZ 

Aktor, pedagog, tłumacz. Absolwent warszawskiej PWST 

I 1972). W latach 1972-1996 by! aktorem Starego Te

a tru w Krakowie, gdzie zagrał spektaklach m.in . Jerze

go Jarockiego, Konrada Swinarskiego, Andrze10 Woj

dy, W andy Laskowskie j, Jerzego Grzegorzewskiego, 

Tadeusza Bradeckiego. Od 1998 roku w zespole Teatru 

Narodowego. Zagrał tu w p rzedstawieniach Jerzego 

Grzegorzewskiego !Przewodnik chóru górali w Ho/ce Spi
nozie Grzegorzewskiego, 1998; Pankracy w Nie-Boskiej 
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komedii Krasińskiego; Kolibon w Morzu i zwierciadle Audeno, 2002; On w On. 

Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 20051, Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej 

(Deeley w Dawnych czasach Pintera, 20001, Piotra Cieplak (Jon Nepomucen 

Wojewodo w Nartach O;co Świętego Pilcha, 20041, Jacques' o Lossolle'o (Or

gan w Tartuffie Moliere'o, 2006 i Trivelin w Umowie, czyli łajdaku ukaranym 
Marivaux, 2009 - obie sztuki grane w jego tlumoczeniu), Jerzego Jarockiego 

(Włodzimierz Iljicz Ulionow-Lenin w Miłości no Krymie Mrożka, 2007; Książę 
/ Kanclerz Jon Zamoyski w Sprawie wg Samuela Zborowskiego Słowackiego, 
2011 I, Agnieszki Olsten (rolo fyłułowo w Otellu Shokespeore'o, 20081, Antoniny 

Grzegorzewskiej (Agamemnon w Ifigenii Grzegorzewskiej, 20081, Arturo Tysz. 

kiewiczo (Grabiec w Balladynie Słowackiego, 20091, Bożeny Suchockiej (Nikt 

w Kreoqi Iredyńskiego, 201 O). 

Dwukrotnie otrzymał Nagrodę im. Zelwerowicza: w 199 1 zo rolę Henryko w Ślu
bie Gombrowicza w reż. Jerzego Jarockiego (Story Teatr w Krokowie, 1991) 
i w 2003 roku zo rolę Kolibono w Morzu 1 zwierciadle Audeno w reż. Jerzego 

Grzegorzewskiego (Teatr Narodowy, 2002). Laureat Dorocznej Nagrody Mini

stra Kultury i Dziedzicłwo Narodowego w dziedzinie teatru (2006) i Nagrody 

Specjalnej miesięcznika .Teatr" (2009). 

JActl( 

RÓŻAŃSKI 

Absolwent łódzkiej PWSFTv1T ( 1970). Procował w teatrach: 

Polskim w Poznaniu ( 1970- 1972), im. Bogusławskiego 

w Kaliszu ( 1973- 197 4), Nowym w Poznaniu (197 4- 1977 
i 1979- 1988), Muzycznym w Słupsku ( 1977- 1979), Ze

spole Janusza Wiśniewskiego ( 1988- 19931. Rozmaitości 
w Warszawie ( 1995- 1996). Studio w Warszawie ( 1997-
1999). Od 1999 raku w zespole Teatru Narodowego. 

Zagrał tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego 

(Vivioni w Halce Spinozie Grzegorzewskiego, 1998; Myles 

Crawford/ Comy Kelleher w Nowym Bloomusolem wg Joyce' o, 1999; Hetman 

w Weselu Wyspiańskiego, 2000; Baron Firulet w Operetce Gombrowicza, 2000; 
Aktor I Faust w Nocy listopadowej Wyspiańskiego, 2000; Tezeusz w Śnie nocy 

letnie; Shakespeare' a, 2001, Alonzo w Morzu i zwierciadle Audeno, 2002; 
Poloniusz w Hamlecie Stanisławo Wyspiańskiego . 2003; Artysta komediant 

w On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2005), Kazimierza Dejmka (John 

w Reqwem dla gospodyni Myśliwskiego, 2000). Zbigniewa Zamachowskiego 

(Jeden z chóru w Żabach Arystofanesa, 2002), Kazimierzo Kutza (Stanley 

w Śmierci kom1wo1ai:ero Millera, 2004), Tadeusza Brodeckiego (Glino w Happy 
Endzie Brechta i Weilla, 2005), Aleksandry Koniecznej (Stanisław Mozonowski 

w Imieninach Modzelewskiego, 2006; Ojciec w Kobiecie z zapałkami wg Klimo, 

2012), Jona Englerta (Gość w Iwonowie Czechowa, 20081, Moi Kleczewskiej 

(Siostra zakonna w Marat/Sade Weissa, 2009), Artura Tyszkiewicza (Starzec 

24 -

w Balladynie Słowackiego, 2009), Góboro Zsómbekiego (Lekarz w Kazimierzu 

i Karolinie von Horvótho, 201 O). Jacques' o Lassalle' o (Kardynał Boccio Volori / 

Alomonno Solvioti w Lorenzacciu Musseta, 2011 ), Jerzego Jarockiego (Mędrzec 
/ Pluton w Sprawie wg Samuela Zborowskiego Słowackiego, 2011 }. 

Absolwent krokowskiej PWST (2004). W lotach 2005-
2012 aktor Starego Teatru w Krakowie Zagrał m.in. 

w przedstawieniach Moi Kleczewskiej {Demetriusz w Śnie 
nocy letme1 wg Shakespeare' o, 2006), Michała Borczucho 

(Alwa w Lulu Wedekinda, 2007; Werter w Werterze wg 

Goethego, 2009), Michała Zadory (Jedna z postaci w Uto-

KRZVSZTOF pio będzie zaraz, 201 O), Mikołaja Grabowskiego (Prezen-

ZARZECKI ter w Chopin contro Chopin, 201 Ol. Natalii Korczakowskiej 

(Steven w Dynostrr sclerosis multiplex, 201 O), Krzysztofa 

Gorboczewskiego (w Zyc1u seksualnym dzikich wg Moli nowskiego, 2011 ). Od 

sezonu 2012/2013 w zespole Teatru Narodowego. 

W 201 O roku otrzymał na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT 

w Torun iu nagrodę dla najlepszego młodego twórcy Festiwalu - za glównq rolę 
w przedstawieniu Werter w rez. Michała Borczucho w Starym Teatrze w Kro

kowie. 



I. Pierwotnie u Hera.klita. 

I ntroile, nam el litic Dii sunt' 
Apud Gellium 

(H~dtcu, bo i lu rq bogou:it.' 
U Gelli11sa 1

) 
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Suhon Solodyn 

Sittoh, jego siostro 

Nolan, bogaty Żyd w Jerozolimie 

Rec;ho, jego przysposobiona córllo 

Da1a, chrześcijanko, przebywająca w domu żyda 

jako damo do towarzystwo Rechy 

Młody templariusz 

Derwisz 

Patriarcho Jerozolimy 

Braciszek klasztorny 

Emir oraz rozmaici mamelucy Solodyno 

PIERWSZY AKT 

Pi rwsza scena 

Sit1i u· domu Satana 
X at an wraca::. podr6i:J•. Daja U.!)'rhod;j mu napr::.rciw 

D.ill 
To on! To :-.latan - Bogu dzięki, panir, 
Że powróciłeś \He ·zcir z tej podróży. 

.\.\T\'\ 

Tak, Daj u, Bogu dzięki! Ak - w r c s z ci 1·? 
Czy lamicrzalcm w ześnicj /. niej po" ró i'? 
I Z} b~m wcześni .J zdołał? Z Babilonu 
Tu, do Jerozolimy, jadąc drogą, 
Którą musiałem obrać z koni czności, 

Będzie, pamiętaj, dobre dwieście mil. 
A i ściąganie długów to też ni<' jest 
Coś, co załal\,ia ·ię ot Lak, od n,; ki. 

IlAfA 

Ach, ~o.Lanie, dopiero byłbyś biedny, 
Gdyby' był tu! 'foój dom -

~'\ 

ły:załem już, 

Podobno \\ybuchł pożar. - Dalb} Bóg, 
Żebym już nic gor ·z go nie u h zal! 

U.\!A 

l s i ę u mało nie spaliło wszystko. 
'-\TA. 

To byśmy, Daju, zbudowal i sobie 
Nowy dom -.i cszcze wygodniejszy. 

D.JA 

Ale Re ha o mało nie spłonęła 
W tym pożarze . 

\.\T\'\ 

P \\nic! -

. płonęła? Jak to? Recha? -
O tym mi nie mówili. - No cóż! Wtedy 
Żadnego domu bym nic polrzt·bował. -
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O mało nie spłonęła! - Ha! Więc jednak! 
Czyli jednak spłonęła! - Powiedz prawdę! 
1 'o, mówże! - Zabij mnie i się nie znęcaj 
Dłużej nade mną. - Więc spłonęła. 

l!.6.Jt. 
Czy bym 

Sama i wtedy po" iedziala o tym? 

~ 
No to dlaczego mnie straszysz? - O Recha! 
Moja Rccha! 0 1 

DĄIA 

'!koja? Twoja Recha? 
1'. TA. 

Gdybym sii; mm;iał kiedyś odzwyczai' 
Moim dzieckiem nazywać ją - ! 

~ 
Czy w zystko, 

Co posiadasz, nazywasz, panie swoim, 
Mając do tego równie małe prawo. 

~ 
igdy więk ze! Bo wszy tko, co posiadam, 

Prócz ni j, zawdzięczam szczęściu i naturze. 
I tylko ją, tę jedną własność, cnocie. 

o~ 

Drogo mi każesz płacić za swą dobroć' 
Jeśli dobroć, mającą taki el, 
fożna nazwać dobrocią! 

jaki? 

'-ATAN 

DAtA 

Moje umie ni ... 
NATA' 

Taki l? 

Daju, pozwól, 
Że przede w zystkim pokażę ci. „ 

D.'\ tA 

Moje 
Sumienie, mówię „ . 

- PIERWSZY AICT -

~ 
... jaki w Babiloni 

Piękny materiał ci kupiłem . Popatrz! 
Jaki bogaty, a przy tym gustowny! 
Nawet dla Re hy nie mam piękniej z go. 

Qill 
Cóż, kiedy głosu mojego sumienia 
Dłużej nie mogę już zagłuszać, panie. 

~.AJA:.. 
I ciekaw jestem, jak ci I kolczyki 
I te spinki s i ę spodobaj które 
Kupi łem ci w Damaszku, i ten pierścień, 
11 n łańcuszek -

Qill 
Taki już jesteś, pani 

Gdybyś potrafił tylko dawać! 

~ 
Więc 

Weź równic chętn i e, jak daję - i milcz! 

!ł!ill 
I mi l z! - ikt nie ma "''ątpłiwoś 1, panie, 
Żeś samą ucz iwością, wspaniałomy'lnością, 
A jednak„. 

~ATA 

Jednak jestem tylko żydem . 

To chcesz powiedzieć? 
DĄIA 

Co ja chcę powiedzieć, 
Sam wiesz najlepiej . 

~N 

Not milcz! 
DAtA 

To milczę. 
Co się tu złego dzieje wobec Boga, 
Czego nic mogę udaremnić, zmienić, 
Spadnie na ciebie! 

1' TAN 

iech więc spadnie na mnie! -
Ale gdzie ona? Czemu jej tu nie ma? -
Jeś l i mnie zwodzisz - ! Czy w ogóle wie, 
Że już wró iłem? 
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O.\.(A 

O lo pytam ciebie! 
Jc-szcze każdym jej n rwcm wsLrz;1 ·astra h, 
J szcze jej wyobraźnia do\\ zystkiego 
Domalowuje ogi ń. We śnic cwwa, 
Czuwając, ~ni jej duch, Lo mniej niż zwierzę, 
To znów więcej niż anioł. 

~,\:\ 

Biedne dziecko! 
Czym m), ludzic,jesLcśmy! 

DA A 

D.r.isiaj rano 
Leżała długo jak martwa, powie-ki 
:O.Iiala zamknic;te. Nagle si<; zerwała 
I zawołała : „ 'łystycie? To ont, 
Wi łblądy mego oj a! I Lo jego 
Łagodny głos, slyszyc1e?" - Lecz znów zgasły 
Jc-j o zy, głowa, niepodparta ręką, 
Opadła na poduszkc;. - Ja do bramy! 
Patrzc;, i rzectywi'cie! Tol), panie!-
Co Lu . ic; dzi\' ić! - B) la przez L n zas 
Duchem L)lk przy Lobie - no i przy nim. -

'iATA:\ 

Przy nim? Przy jakim „nim"? 

!hl.I~ 

'Ar" 

Przy L}m, col ognia 

Kto to był? - Gdzie on? 
No mów. Kw uratował moją Rcchf(. 

D~A 

Miody templariusz, którego p~jmano 
I przywieziono tu kilka dni wcz "niej, 
Ale aladp1 ula ·kawi! go. 

'iAT.\ '\ 

Że o? ~·mplariusz? Któremu nasz sułtan 
Darował ;,ycic? Aż takiego cudu 
Potrz ba brł , by ją uratować? 
Boże! 

_ „ĘRWSZY AKT -

D.\f \ 
Bez niego, który to, co zyskał 

Tak niespodzianie, znów na zwank wystawił, 
Przepadłaby l kretesem. 

:\ATA' 

Gdzie on jese 
Gdtie ten szlachetny człowiek, Daj u? Powiedz! 
Gd;de on? .laprowadź mnie tło j go stóp. 
Dały <cie chyba na początek mu 
Coś z tego, co wam zostawił m? \.\'sz>·stko? 
Obiecałyści wię j, dużo'' i· ej? 

D.\I~ 

Jakim sposobem~ 
\TA'i 

Nie? Więc nic ? 
UAJ.\ 

:'\ikt nic wie, 
Skąd tutaj przybył ani dokąd odszedł. -
. i znając tego domu, słuchem tylko 
Kierując się, po ·zed ł" rozwianym płasz zu 
Przez dym i ogień odważnie za gło em. 
WzywaJąC)m pomocy. ~1> ' leliśmy, 
Że prz padł, zginął, ki d) \\lem z płomieni 
Wynurzył się, trzymając ją na ręka h. 
J chłodno.jakby nic zauważając 
Oznak naszej wdzięczna' i, l wą zdobycz 
Złożył na ziemi, w tłum się \\mie ·zal i 
Zniknął' 

'\ ,\T.\:\" 

Lecz nic na zaw·zc, mam nadzieję. 
D\IA 

Widziały'm' go krótko po pożarze, 
Jak ~ię prze ·hadza pod palmami wokół 
Grobu Zmartwy hw tałego. "tie. zona, 
Podeszłam 1, dziękując mu, pro. dam, 
Błagałam, zaklinałam go, by z eh ial 
Jeszcze raz spotkać sic; z tą ni szczc; 'liwą. 
Która nie zazna spokoju, dopóki 
Wdzic;czna nic padnie z płaczem mu do. tóp . 

:\AL\' 

I co? 
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DAfA 

ta próżno! Głuchy na te prośby, 
Drwił , zwłaszcza ze mnie ... 

l\ATA:-1 

I Lym zn ie hęcona . .. 
DAJA 

Nie, nie, na nowo podchodziłam co dz ień 
Do niego a on co dzień ze mnie dr."il. 
Czego to ja nie wycierpiałam wtedy! 
l czego bym nic W} cierpiała je zez ! -
Ale od dawna przy grobie naszego 
Zmartwy hwstalego nic widać go już . 

I nikt nie ma pojęcia, gdzie s i ę podz i ał . -
Dziwist się, panie? 

NATA" 

Zas tanawiam się, 
Jak mu i czuć się ktoś taki jak Recha 
W Lej sytuacji, będąc Lak wzgardzoną 
Przez tego właśnie, którego szanować 
Czuj się wręcz zmuszona: odpychana, 
A prz c i eż przy i ągana . - W takich razach 

re si<; długo musi spierać z głową, 
Czy mu tek ma nvyciężyć, czy nienawiść. 
Zwycięzcy częs to brak, a wyobraźnia, 
Gdy w spór się wmie za, rodzi marzycieli, 
U który h grać raz głowa musi erce, 
Raz er głowę. - iedobra zam iana. -
I to jest, znając Rechę,jej przypadek. 
Cóż, lubi marzyć. 

D A 

Ale tak pobożnie, 
Tak ujmująco! 

:\ATA~ 

To też marzyciclsLwo! 
DAJA 

Szczególni pewien - kaprys, j ak chce z, panie, 
Jest dla niej bardzo ważny. Ten templariusz. 

' ie jest dla niej żadną istot ą zi mską, 
Ale aniołem, którego opiece 
Będąc dzieckiem, chętnie się powierzała. 
Z Lego obłoku, w kLÓr)' był spO\<\;ly, 

- P'lflWSZ'I' AKT 

Gdy pośród ognia dokoła niej krążył, 
To on v.ynurzył się jako templariusz. 
- Nic śmiej się z tego, pani , bo kto wie~ 
$miej się, lecz zostaw j<'j choć to 1łudzenie, 
Ze oto się jednoczą żyd i chrześcijanin, 
I muzułmanin - taki s łodk i sen! 

~ATAI\ 

Dla mnie też słodki! - No, idź, Daj u, id/., 
Zobacz, co robi .. czy mogę z nią mówić . -
Potem po ·zukam tego kapryśne~o 
Anioła stróża. I jeśli je t łaskaw 
Przebywać j eszcz tutaj pośród nas 
I Lak dziwaczni bawić sil( w rycerza, 
To go z p wno 'c ią znajdę i go tutaj 
Sprowadzę. 

DAJA 

l):le trudu -
'iAT,\ '\ 

Słodka złuda 

Ustąpi wtedy miejsca słodszej prawdzi 
Bo wierz mi, Daju, czlo"';ek złowiekowi 

W i ążjeszcze milsz)~ bl iższy jest niż an ioi. 
C hyba nie będziesz się \\;ęc gn iewać na mni , 
Widząc tce marzycielkę uzdrowioną? 

OĄ!_A 

J stc' tak dobr) i tak podły, panie! 
Idę! - Lecz popatrz! - Sama przy zła tutaj . 

Druga scena 

&cha, /J0<.0stalijak wyż.ej. 

REC!ł_A 

Ojcze, wię jednak to naprawdę ty? 
M) 'lałam, że wy late< przodem tylko 
Swój głos. Co z t obą? jakie gór)· jeszcze, 
Pustynie, rzeki dzielą nas od siebie? 
Podjednym dachem przebywamy, lecz 
Ty się nic śpieszysz, żeby mni u' isnąć? 
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Twą biedną Rcch<;, co spłonęła\\ ogniu! -
O mało nic spłonę ła! Pra\\it·. l\ic drż}j! 
To obr.tydl iwa śmier', tak spłonąć. Och! 

-:AT.\:-1 

Dziecko moje! Ko hane moje dziecko! 
Rf.CHA 

.\fus i ale: się przcpra\\ iać przez Eufrat, 
Przez Tyg!). ,Jordan, inne jeszcze wod} -
Jak tzęsto drżałam o ciebit', nim ogień 
Podszrdl Lak bli. ko mni ! Bo od tj por} 
Wyd.j mi s i ę, że śmi ·r· '' wod!.ic to 
Orzeźwienie, LO rozkosz, wybawirnic . -
Lf·cz nic spłon((łam, ty nir utonąłeś. 
Cieszmy si· więc i głośmy chwalę Boga! 
To on przenosił ciebie i Lw<1 łódź 
• ·a skrzydłach n ie wid z i a I ny c h swych dniolów 

a drugi brl.l'g J:dradliwych rzek. On azal 
. Mojemu wid z i a I n cm u anioło'd 
Z pożaru wyn.i ść mnie na białym skrzvdlc -

'l; ,\T\'\ 

(do ritbie) 

W ·nieść na białym skrzydk! Czyli białym 
l rm:postartym płaszuu templariusza. 

Rt.C flA 

~1ojemu "idzialncmu an iołowi, 

Ż b) mni wynió ·I z ogn ia, rozwianego 
J •go skrzydłem. - zyli że ja, że ja 

'a \"a nc OCZ) \\id.dałam anioła, 

~1oj c go. 
'lóATA~ 

Cóż, byłabyś l go warta 
I więcej piękna byś w nim nie ujrzała 
• ' iż w tobie on . 

RE( tl \ 

(.;_ ufmitehem) 

Komu po<:hlebiasz, ojcze? 
Aniołowi ny sobie? 

~AT\'ló 

Ale gdyby 
To człowi k, z tych, co rodzi wciąż natura. 

"EIWSZY AKT 

Oddał ci tę przysługę, w twoich oczach 
Mu iałby by' aniołem. byłby nim . 

Rf:C!H.\ 

le: nic takim! :'\ie takim prawd.r.iwym, 
Ten był na pewno prawdziwy! - Cz\ sam 
Xie mówiłeś, Że mogą być a~iołv, . 
Że Bóg dla dobra tych, ~o go k~hają, 
~loże też czyni' cuda? Ja go kocham. 

'\TA' 

A on - on cie bi· i dla tw •go dobra 
I inny h takich jak ty nic u. tanni · 
CZ) ni cuda, ba, czynił je od zaw:ze, 
Przez całą ''i cznośf . 

REClł.\ 

To mnie ciesz) . 
•. \T\'ló 

C „ 
o. 

CZ) gdyby uralm\ al cię prawdzi\\ . 
Templariusz, to by Lo był mniej ·zy rud? 
Bo to zabrzmiałob} tak naturalnie, 
Całkiem zwyczajni·? - L cz największ)m cudem 
Jest to, Że cuda, le prm,dtiw , mogą. 
Powinn) . tać ~ie,; dla na CZ) m' zwyczajnym. 
Bez tego ogólnego cudu żaden 
;\1} ' l ący złow i ·k udem b) aic nazwał 
Tego, o tylko dzi 'ciom nim się zdaje, 
Kiedy s i ę gapią na to. co niem'} ·le , 
'a to, co nowe . 

u \j \ 
(do .l\'alana) 

Chcesz, pani ,jej um)sł, 
I tak jui: obcią.i.on) ponad miarę, 
T}mi ubt lno'cia.mi całkiem zniszCZ)·ć? 

X.\T \'ló 

Daj nu sko1kzvć! -A \\ięc dla mojej R ·eh~ 
i b) lob~ W) tarczającym cudem, 

Gdyby \\'}bawił ją cz to w i c k, którego 
, "ie mały cud wpierw musiał uratować? 
. "iemalr cud 1 Bo czy kto kicd) . łyszał, 
By Saladyn o ·zczęd.ził L ·mplariu ·za? 
Lub by tempłariu l- h iał by' oszczędzony 
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Przez Saladyna? Li zyl na to może? 
Więc j mu za swą wolno'' ofiarował 
Nił sznur, na którym wł cze swe kajdany, 
Lub naj\'.y;i;e · swój ztylet? 

~F.CHA 

Dla mnie, oj ze, 
Wszystko ·ie; tutaj zgadza. - tąd wiem \daśnie, 
Ż · to nic był templariusz. Że nim tylko 
Zdawał się. - Pojmanego templariusza 
W Jcrozolimi czeka zawsze 'mi rć. 

Żaden nie moż hodzić tu ·wobodnie, 
Jakby wi([C mógł mnie dobrowolnie w nOC} 
Któryś z nich uratować? 

\ATA\ 

Proszę! Sprytn ie. 
'Ti rai ty, Daju. TcJ przecież od ciebie 
Wi m że go tutaj przysłano w kajdanach. 
Ale sil( dowiedziałaś p wnie więcej. 

D.\JA 

No cói:. - Tak mówią - ak mówią tel:, 
Że aladyn dlat go ułaskawił 
Templariusza, ż l n mu przypom ina 
.Jednego / j go ukochany h braci. 

e p nieważjuż od lat dwudzies tu 
Ten brat nic Ż)jc, a jego im1 nia 

ikt ni pamięta, ani gdzie sir; podział, 
Wię brzmi to tak niewiarygodnie, że 
P wni · w tym wsiystkim nie ma żadnej prawdy. 

'l TA:\ 

Ej, Daju! Czemu miałoby to być 
Niewiarygodne? Bo chyba nie po to -
Choć pewni tak jest właśnie - ze by ";erzyć 
W coś jeszcze bardziej niewiarygodnego? 
Czemu aladyn, który swe rodzeństwo 
Bardzo kocha, nie mialb} \• młodych łata h 
Jeszcz bardziej kocha ' jedn •go z braci? -
Czy nie ma lwar;i;y podobnych do siebie? -
Czy uczucia sprzed lat sic; nie pamię ta? -
I czy to amo to już nic lo samo? -
Od kiedy! - Gdzi tu jest niewiarygodność. -
Dla ciebie jednak, mądra Daj u, cudem 

By to nie było, t)łko w twoje cuda 
Trzeba - eh iałem pm,;edzieć: warto wierzrć . 

D A 

Drwisz, panie. 
:-iATA. 

Bot) ze mnie drwisz. - Wszelako 
, awet to twoje, Recha, ocalenie 
To cud, który uczynić może tylko 
Ten, co najsroższ · wyroki, zaleńcze 

Plany królów ·- to jcg gra lub dr.>ina -
Lubi iawi szać na najsłabszych nitkach. 

RECllA 

Jeżeli błądzę , to tego, jak wiesz, 
Nie l ubi ę. 

:\ TA:>; 

Lubisz, gdy ię ktoś pouczy. -
Popatrz! Czoło, sklepione tak lub tak. 
Grzbiet nosa, raczej tak poprO\\adzony 

iż tak . Bnvi, które wiją się na płaskiej 
Lub wystają ej kości tak lub tak . 
Jakaś linia, łuk, falda, kąt czy znamię 
Na dzikiej twarzy Europejczyka, 
Jakieś nic - i omija cię śmierć w Azji! 
Czy to nie ud, wy żądni cudó'' ludzie? 
Po co wam je zcze do tego anioły? 

~ 
Co szkodzi - jeśli mogę coś powiedzieć -
Pomimo wszy·s tko wyobra~a' sobie: 
Nic człowiek uratował mnie, lecz anioł? 
Czy· nie czujemy się w ten sposób bliżej 
Tej niepojętej pier.~·otnej przyczyny 
Naszego ocalenia? 

"iATA:\ 

ie prócz pychy! 
Garnek z żelaza chcialb ·, by go z żaru 
Zdejmowały najlepiej srebrne zczypce, 
By sam mó ł czuć się srebrnym garnkiem. - Też! 

J co to szkodzi, pytasz? Co lo zkodzi? 
A w czym pomaga? że ja ciebie spytam. -
Bo to twoje: „By czuć ię bliżej Boga", 
To jest bezsen., a może i bluźnierstwo . -
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le to szkodzi, szkod1:i niewątpliwie. -
luchajcic mnie uwai:ni ! - Tej istocie, 

Co cię u ratowala - cq LO b} t 
Anioł rzy człowiek - h iatyb> ~cie, prawda?, 
Ty zwłaszcza, czymś ie; wielkim odwzajemnie -
L z aniołowi Cz}m su; odwzajemnić? 
I wielkim jesz zd Mozna mu dziękować, 
Wzdychać do niego, modlić si((, moi.ecie 
Rozpływać nad nim . ię w zachwycie albo 
W dniuj ·go 'więta rozdawaćjalmużnt;, 

Do tego p<>Ś ić, I cz to w zystko na nic. -
Bo zdaj · mi sic;, że wy i żebracy 
Dużo wie; ej ni:ż on zyskaci pr.t:y tym. 
On sic; \\ .zak waszym post ·m nic utuczy 
I ni· zbogaci sic; na waszych datkach , 
\\lasz zach\\yl nic uczyni go wspanialszym. 
A wasze zaufanie potężni jszym. 
Kom 'ćmi ć z te,ll'O może tylko czlowi k! 

I) .\j \ 

Pewnie i:c ·zlow it•k więcej by oka.t:ji 
Do tarcz) I nam, by rnś dla niego l rob i ć . 

I, Bóg jc~t .'wiadki m brłyśmy gotowe. 
Ale on ni · hciał niczego! Niczego 
Xie potrzebował, nic miał żadn}·ch pragnień, 
Jak ich ni · mają i nie mu zą mieć 
Tylko anioły. 

Rt:CHA 

\ \'rcszci ·, kiedy zniknął ... 
.ATA.' 

Znikną!? - Jak zmknąt? Wam l oczu? Wśród palm 
Nic b> to go juz widać? - Co? zy może 
Próbował) 'cie Jednak go odszukać? 

DAJ 

Co to to ni 
'\ATA'\ 

'.\'ic, Daj u? Xi ~ - No \\idziSJ., 
.o to szkodzi! - Okrutne marzycielk i! -

,\co, jeśli ten anioł - zachorował! .... 
RLCllA 

Zachoro1\al? 

PlfłtWSZY AKT 

DAJ..\ 

Co? Jak to? 
REC.HA 

Zimny dreszcz 
Prz 1.edl mnie! - Daju! - Czuje z? ~loje czoło, 
Zaw ze tak cieple i nagle jak lód. 

. AT\'\ 

To Europejczyk, do tego klimatu 
Nienawykły. Je t miody, niewdrożony 
Do twardych reguł swojego zakonu, 
Do poszczenia , czuwania. 

RECIL\ 

hor;, chorv! 
DAJ.\ 

Na tan nic t wicrdzi, i:e Lak je t na pewno. 
'\A I\'\ 

Leży więc, b z przyjaciół , bez pic:niędl), 
Za · tóre kupiłby prz}jaciół. 

RF.C.flA 

Ojcze! 
. ·.\T.\'\ 

Bez opieki, bez rady, bez pociechy 
Leż) " bólu, na lup wydany śmierci . 

RECHA 

Gdt:ic? d1i ? 
XAr • · 

On, który n:u il się w płomienic, 

Żeby ratować kogoś, kogo ni znal, 
• igd) nic \\idział, lecz mu wystarctyło, 
Że to jest człowiek . .. 

D.\JA 

Zlitujżt' ·ię nad nią ! 

:\AT.\X 

Który uratowanej wcale nie hcial 
Bliżej pozna·, bo nie chciał j j przymuszać 
Do podziękowań . .. 

D.\JA 

Zlituj ię, Natanic! 
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NATAN 

Nie chciał jej więcej widzieć - ch)'ba ż 
Musiałby je zcze raz prz}jść jej z pomocą -
Wystarczy bowiem, ie to człowiek ... 

Q6Jb 

NATA~ 

Jedyną ulgą dlań, kiedy um i erał, 

Była świadomość tego czynu! 
DAJA 

Przestań ! 

Przestań! 

Zabijesz ją! 
NATANA 

A ty zabiłaś jego! -
Tak mogłabyś go zabić . - Rechal Recha! 
Podaję ci I karstwo, nie t ruciznę . 

On żyje! - P wnie nawet nie jest chory! -
. ·1 

l O J UZ. 

REgł.~ 

Na pewno? -Żyje? Nie jest chory? 
ATA'< 

Na pewno żY.ie! Bo B6g wynagradza 
Za wyświadczone tu dobro już tutaj. -
Ale rozumiesz, o ile jest łatwiej 
N ab o :l n ie ro i ć zamiast dobrze czy n i ć? 
Jak chętnie buja nabożnie w obłoka h 
Taki ni mrawiec, byle tylko - chociaż 

Może nie zdawać sobie z tego sprawy -
Wolno mu było nie wyświadczać dobra? 

RECfU\ 

Ach, ojcze, nie zostawiaj nigdy wi ęcej 

Twej Rcchy am j! - Prawda, że mógł także 
Wyjechać tylko dokądś? -

~ 
Oczywiście . -

Widzę, że skarby na moich wielbłądach 

Ogląda eh iwie jakiś muzułman i n. 

Znacie go może? 

~ 
To przecież twój derwisz. 

„IERWSZY All -

Kto? 
!\AT .' 

0.Af_A 

No, twój derwisz, twój pan ner do zachów! 
,'ATAN 

Al-Hafi? To jest Al-Hafi? 
OA(A 

Tak, teraz 
karbnik sułtana. 

~ 
Co? Znów fantazjujesz? -

To on! - aprawdę n! - Idzie tu do nas. 
Szybko do domu 1 - Co też on mi powie? 

Trzecia scena 

Natan i dtrwisz. 

DERW!Sl 

Może z sit; dziwić, panie ile eh esz! 
NATA1' 

To ty? Czy nie ty? - W takiej pysznej szacie 
D rwisz? 

~ 
Co z tego? Czy uważasz, panie 

Że z derwisza już nic ię ni da zrobić? 
NA TAN 

O tak, niejedno! - Tylko że myślałem, 
Że derwisz - taki prawdziwy - nic z siebie 
Nie chce i nie da zrobić . 

OERWI "Z 

Na proroka! 
Może naprawdę jestem nieprawdziwy. 
Ale jak człowiek musi -

~ 
Musi! Derwisz! -

ie musi mu ieć nikt, a derwist: mu i? 
I co on mu i? 
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DfRWIV 

Jak go ktoś poprosi 
O coś dobrego, no to wtedy mu~i . 

:\Al\\ 

'a Boga! Słusznie - 1 i ·c-hżc cię uściskam, 
Człowieku . - Jesteś wciąż mym prz jacie! m? 

DJ::ll\\'JS/ 

ie pytasz, panie, najpierw, kim i!( stalcm? 
\ \T\\ 

B ·1 ''1.glc;du na to kim! 
DF:RWlV 

Moglem si<; drabem 
Państwowym ~lać - z nim prz)jaźń mogłaby ci 
Być nic na r<;kę . 

\ATA\ 

Jeśli w sercu nadal 
jesteś derwiszem, to zaryzyku j ę . 

Pań Lwowy drab to tylko szata. 
DLRll'I~/ 

Która 
Też chce być szanowana. - No '~ięc, zgadnij! -
Kim b)łb)m w twoim domu? 

'ATA\ 

Cóż, derwiszem, 
"i kim \\ it;('cj, cho{ pc11 nic Lei kucharzem. 

Dl~ R\\'!~Z 

Tak! B} zapomnieć wszystkiego, o umiem! 
- Ku han.cm! I kelnerem może? - 1 o Lo 

Saladyn zna mnie lepiej. - Bo skarbnikiem 
Jestem u niego. 

;>;AT\!\ 

Ty?- u ni go? 
Dl:RW!V 

Wprawdzie 
l\falcgo skarbca - jego ojciec nadal 
Zarządza dużym - ja tylko domo"') m. 

:\XIA:>. 

To wielki dom. 
IH'. R\\'I~/ 

Wir;k Z) niż my' li z, panie. 
Bo każd) i.cbrakj st w n im domownikiem. 

PIEIWSZY Alf 

'l;AlAX 

Le z Saiadyn tak wrogi jest żebrakom -
Dt:RWISZ 

Że postanowił doszczętnie ich w zy . tkich 
\\)tępić - choćby naw t miał am przrz to 
Zostać żebrakiem. 

\AT\. 

Brawo! - Tak myślał m. 
OFR\\IV 

Jest nim też już na dobrą prawę! - Bo 
Jego skarbiec jesl o zachodzie słońca 
Codzicnme bardz.iej od pustego pu ty. 
Po porannrm przyp! -..,ie, ·hoćby nic wit·m, 
Jak był obli ty, w południe ju7. nic ma 
Śladu -

\AT,\\ 

Bo pochłaniają go kanały, 
Kt6re ")'pełnić a lbo kt6rc zatkać 
Jest w takim samym stopniu niemożliwe. 

Zgadza się! 

Dl.R\\IS / 

:\ ,\T,\X 

Znam to! 
DF.RW! '/ 

Niedobrze jest , kiedy 
Władca JCSL sępem wśród roślinożerców. 

Lecz gdy roślinożrrcąjc ·t w~ród ępÓ\\, 

To jest o wicie gorzej. 
\AT\:\ 

O, nic, ni 
DERW!~Z 

Dobrze ci mówić, parne ! - '.':o więc pro zer! 
Co ty mi dasz? Powiedz. a ci odstąpię 
woją po adit . 

\TA:>. 

Co ci ona daje? 
l)ER\\'IV 

!\lnie? Grosze. L cz t} możesz się obłowić. 
W razie posu hy \\ karbcu - nad r C'zi;stej -
Otwiera ·z ·woje śluz~ i pożyczasz , 

potem i'!Knicsz, ile C'hccsz, pro cnt6w. 
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' ATA:\ 

Pro entów te:i z procentów od procentów? 
Dt.RWIS/ 

Pewnie. 

'\ TA'll 

Aż będę m iał tylko procent}'· 
DLRWISZ 

Co?. ie pociąga c i ę to? - W takim razie 
Naszej prz>ja/.n i pisz list rozwodowy! 
Bo bardzo, panie, li zylem na ciebie. 

'i rA ' 

Doprawdy? Ale na o? I dlaczego? 
DfRW!S/ 

Że mi pomożesz sprawować mój urząd 
Z godnością i że będę miał u ciebie 
Zaw ze otwartą ka ct· - Krę isz głową . .. ? 

'li TA!\ 

Żeby'my ię właściwie rozumieli: 
Tutaj tneba rozróżni' - t}· czy ty? 
Derwisz Al-Hafi może na mni l iczyć 
·wszędzie, gdlie będę w stanic pomóc. Ale 
Al-Hali, karbnik aladyna, k1óry-

111.Rw1~ 

Wi działem, panie! Że tak dobry j steś 
Jak prytn}", równi sprytny zaś j ak mądry! -

ierpłiwo · i! Wkrótce nic będzies7 musiał 
Xiczego we mn i rozróżniać, j ak dawn iej. -
Tę p}smą szatę, spójrL, dal mi Sa adyn. 
Zanim się podrze i stanic łachmanem , 

W jakim przystoi chodzić denviszowi, 
Będzi wi ·iala tu, w J erozolimie, 
Gdy I kki, bosy będę nad Gangesem 
Wędrował z mym i nauczycielam i. 

r:;Al~~ 

Nie zdzi1vilbym ię ! 

DERWlSZ 

I grat z nim i w szachy. 
'iATA:o; 

W CZ}m jesteś mi ·trz m! 

- PIEIWSZY AICT 

DERWI Z 

Wiesz, co mn ie skus i ło? -
Myślisz, ie to, ie już nic będę żebrał? 
Ż b ·d~ 1ak ten boe;acz dla biedaków? 
Zdolny najbogatsLego żebraka przemienić, 
I to natychmiast, w biednego bogacza? 

'i T N 

Cóż więc? 

DER\\ IS/ 

Coś dużo bardziej niesmacznego1 

Czułem się po raz pierwszy wyróżniony, 
Za sprawą tego. co sobie aladyn 
Dobrotliwi ubzdurał -

~AT '\ 

l\.lianowici ·? 
DERWl'>Z 

Jak żebrak czuje s i ę, wie tylko żebrak, 
Tak twierdzi. Tylko i:ebrak się nauczył 

Dawać żebrakom we właści1")' sposób. 
„Twój poprzednik", rzeki, „dla mnie byl zbyt zimny, 
Szorstki. Tak wrogo dawał, kiedy dawał. 
Tak natarczywie wpierw się do...,iadywał, 
Kim jest ó11 biedak, ni zadowolony, 
Że wie o niedo tatku tylko, ale 
Chcialby jego przyczynę znać, ażeby 
Podlug niej datek odmierzyć oszczędn i e. 

Ty będzie z inny! Dzięki tobie sułtan 
Tak niełagodnie łagodny nie będzie! 
Ni · będziesz jak zatkana rura, w którą 
Woda się sączy czysta i pokojna, 
A ")'Pływa z niej brudna i wzburzona . 
Al-Hali myśli i czuje jak ja!" -
Tak słodko brzmiała fuj arka ptasznika 
Aż dudek '''Padł do icci . - Czyli ja! 
\Vystrychnięty na dudka przez oszusta! 

'iATAli 

Tylko spokojni , mój drogi, spokojnie' 
lłERWI~/ 

A tam! - Czy może to nie jest szus two, 
Ty ią c ludzi gnębić i uciskać, 
Wykańczać, grabić, dręczyć dus i ć i 
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Za dobrocz) ńci.; chcieć u hodzić kilku? 
' ie jest oszu Lwem naśladować hojność 

Najwyższego, która nie przebierając, 
Ogarnia WSZ}. tko, ·o dobre i z ł e, 

Pola, pustynie, i w słońcu, i w deszczu, 
Nie mając jego zawsze pełnej dłoni? 
Co' Czy to miałoby nie brć oszustwo? 

l'iATAN 

Dosyć już! Przestań! 

OLR\\IS/. 

O moim oszustwi 
Pozwól i:t· jl·szczc \1~pomn<,;! - o? Czv może 
Nic jest oszustwem starać się dopatrzyć 
W takim oswstwie jaki J ' dobrej strony, 
Żeby ze względu na L<,; dobrą stronę 
Brać udział \1 Lym oszustwie . 'o, sam pmdedz! 

,\ ,\TA\ 

Słuch j , Al-Hafi , postaraj ii.; \\TÓcić 
'z)bko na twą pustyn i ę. Boję się, 

Ż się akurat wśród ludzi oducz) z, 
Jak być człowiekiem . 

DERll' IS/. 

Tak, ja też się bqj ę. 

Bywaj! 
\ATA:>i 

Tak szybko? - Al-Hali, poczekaj. 
Pustynia nie uc ieknie ci, pacz kaj! -
Chyba jui. mnie ni ły~zy ' - Ej Al-llafi! -
Poszedł sobie . A eh ia! m go zapytać 

.Jeszcze o ego templariusza. Myśli;, 
Że on go ma. 

zwarta scena 

Nadbiega Da1a. Natan . 

o 
Nalani ! O, Natan ie! 

Plf:IWSZY AJCt -

Co tam? 
D.\JA 

On znowu się obj a\1il ! n 
Znów i<,; objawił ! 

J\.\r\:\ 

Kto, Daju? Kto? 
f)~ 

\ATA\ 

On! 

On? On? kied)i O n s i ę nie objawia? -
Ach, ten \\ a z on! Tak zwać si<,; nie powini ·n! 
Choćby był naw t naprawdiy aniołem! 

D.\JA 

Znowu się tam przechadza pod palmami , 
Cza m parę daktyli zerwie z drz ·wa. 

N.\TA\ 

I z1adaje? -Templariusz? 
D.-\1\ 

Nic męcz mnie. -
J j chciwe oko już go wypatrzyło 
W palmowym gą zczu i odtąd bt z przerwy 
Podąża za nim. Ona pro i ci<; -
Zaklina - byś do niego za.raz pocisz •dl. 
Pośpiesz się ! Ona z okna da i mak, 
Czy on pod gór<,; idzie, czy się dok,tdś 
Odda.la .. zybko! 

~ \T. 'i 

Dopiero co z iad! ·m 
Z wi lb!ąda . - Czy to godzi się? Pobi •gnij 
Przodem i powiedz mu, i już wróc i łrrn. 

Rozumiesz, Len poczciv.ie ni hcia! wchodzić 
Do domu t}lko pod mą ni obecność 
I prz)jdzie chętnie, kiedy go sam ojciec 
Zaprosi. Idź i pawi dz, ze go proszę , 

Serdecznie prosz<,;„. 
D.\I \ 

To na nic! B on 
Nic prz}jdz ie. - Za n ic nie prz)jdzi · do żyda. 
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NATA 

No to idź i prz}najmnicj go zatrzymaj, 
Przynajmniej zapamiętaj, dokąd poszedł. 
- No, idź już, ja tam takż zaraz przxjdę. 

Nata11 wchotki szybko do domu, Daja wybiega { niego. 

Piąta scena 

Plac obsatkony palmami, pod którymi przechatka sir Templariusz. 
Bracis~k k/as{lorny podq.ia za nim w ptwntj odlegloJci, 

jakby go chciał zagadnąć. 

TEMPLARIUSZ 

Chodzi tak za mną na pewno nie z nud6w. -
Jak patrty mi na ęce! - Dobry bracie ... 
Powiedzieć pewnie mogę takż - oj ze? 

BRAC:ISZf.K KLASZTORNY 

Nie, brat m tylko jest m, 'wieck im bratem . 
TF. IPI. RIUSZ 

C6ż, dobry bra ie, gdybym miał coś , to - ! 
Ale, mój Boże, nic mam nic -

BR CISZEK Kt.ASZTORNY 

A jednak 
Serdeczne dzięki! i ech Bóg po tysiąckro' 
Da ci, panie, o chcialbyś dać. Bo wola 
Czynj darczyńcę, a nie dar. - I zr szlą 
Przp>łano mnie do ciebie nie z powodu 
Jałmużny. 

TEMPLAR! S7. 

Czyli jednak cię przysłano? 
llRAC:!. ZF.K Kl.ASZTORNY 

Tak, tak, z klasztoru. 
TEMPLAR! SZ 

Gdzie liczrlem właśnie 
Na jakiś skromny pielgrzymi posiłek? 

BRAC: !SZF.K Kl.ASZTOR:-l'\' 

Wszystkie stoły by~y zajęte, ale 
Wróć, panie, ze mną teraz, proszę . 

- il' I ERW.SZY A.KT -

Tt:~IPl.ARll' S/. 

Po co? 
Mięsa co prawda dawno juł nic jadłem, 
Ale co z tego? Daktyle dqjrzały. 

BRACISZf.I\. Kl.AS/TOR:\Y 

Radzę ostrożnie z tym ow m, panie. 
W większych i l ościach s1.kodzi na śledzionę, 
Poza tym powoduje melancholię. 

TE:l.IPL.ARIUSZ 

A jeśli l ubię być w takim nastroju? -
Ale nie po to cię przecież przy. lano. 
Żeb}ś mnie o ·t rzegł? 

BRAClSZEK KL\SZ rOR'ó\ 

O nie! - ~la.m cię, panie, 
Wybadać tylko, pociągnąć za język . 

fE~IPLARI SZ 

I to ty sam mi m6wisl, tak po prostu? 
BRACISZEK Kl.ASZTOR:-."Y 

Dlaczego nie? 
Iflli'! AR I US/ 

(Szczwany braciszek!) - :Macic 
Więcej takich jak ty w klasztorze. 

BRACISZEK Kl.AS7.TOR. \" 
1iewiem . 

Muszę się słuchać, panie . 
TE~IPL.\Rll'SZ 

I się siu ha z, 
Zbytnio się nad tym nie za tana viając? 

l,!R_t-S:ISZEK K!.ASZTOR.\\' 

Czy bym inaczej był jesz ze posłuszny? 
TF.:l.IPl.A~l!!S:f 

(Prostoduszność ma jednak zaw ze ra ję!) 
Możesz mi chyba jednak ?dradzić, komu 
Zależy na tej wiedzy? - Bo ze tr 
Nie je::steś tą osobą, mógłbym przy ·iąc. 

BRACISZEK KLASZTOR\Y 

Czy by mi wypadało? I do cz go 
By mi !użyła? 

TEMPLAR! SZ 

Komu więc wypada 
I służy, że jest taki dociekliwy? 
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llR,\( IVfK Kl \S/"l OR Y 

My ' lę, i:e patriarsze . - Bo to on 

"''> łat mnie w ślad za tobą. 
TE~fPL. Rll 'SZ 

Patriarcha? 
Przecież on musi ;.nać rz mony krzyż 
Na białym pia. zczu! 

BR.\( ISZtK Kl. ' /TOR\"Y 

Ja go znam! 
1 UJl'l.\Rll"SZ 

Więc, bra ie? -
óż,j SL m Lcmplariu. zcm,jeńcem, dodam, 

Pojmanym pod Tebnin •m, Lwicrdtą, którą 

Tui. pn c\ uph'' m za" i Lenia broni 
Chcicdi 'm} 1.dobyć, b} ruszyć na Sidon. 
B)łem, dodam, jednym /. dwudziestujeń ów 
I L}lko mni • Saładyn ułaskawił. 
Patriarcha wie zatem, ile trzeba -
Więc j niż trzeba. 

BR.\( IS/I K Kl \SZTOR'\Y 

Le z chyba nie więcej, 
. ' iz dotąd wiedzial. - A chce się dowiedzieć, 
Dla zego cię Salad) n ula kawi!, 
I tylko cicbi ·. 

TntPl.ARILSZ 

Ja sam tego nic wi<'m. -
Na moim płaszczu z obnażoną SZ)ją 
Klęczał ·m już, na cio cz kają ·, kiedy 

aladyn spojrzał na mni · bacznie, pod z dl, 
Dał mak: podnieśli mni i rozwiązali. 
Chciakm mu podziękować, patrzę : płacze . 

Mil zy,ja milczi;. Posz dl, ja zostałem . -
' i h patriar ha sam spróbuje doci<'c, 

Co się 11· l ·m kf')jc . 
BR.\CISZEK Kl. \S/TOR. ·y 

On uważa, że 
Bóg chce, i. ·byś dokonał wielkich czynów. 

TBIPLARll SZ 

Tak, wielkich! Żebym i:ydowską dzirnC7yni; 
Z pożaru uratował, .i:aprowadził 

- PIERWSZY AX T 

Może na ynaj ciekaw kich pielgrzymów 
I tym podobm:. 

BRACIVEK Kl-o\S7TOR . Y 

J •szue cw.s nadejdzie! -
A póki co to Lei. niC1.ego ob i ·. -
Sam patriarcha ma być może już 
Dużo ważni jsz zadania dla ciebie. 

TEMrtARt . I 
Tak my'łisz, bra i ) - Czy może już wrę z 
~apomknął o'? 

BRACISZEK KLASrt OR'\Y 

I owszem!- Mam i ę, panie, 
Tylko najp1en wybadać czy nap.,, no 

Jeslt'~ \\I · :ob . 
Tf.. IPI \Rll'S / 

Więc badaj. 
(Ciekawe, jak to z hec badać!) - I? 

BRACISZl.K Kl..\SZlOR'\\ 

Najsl)b i j będzie,j ·śli wpro t cip w1 m, 
Czego b> oczekiwał patriarcha. 

n:~IPI Rll I 

Tak? 
BRACIS/EK Kl..\Sl rOR'\Y 

Otóż chciałby on prz ·z ciebie pcwir-n 
Liścik przekazać 

11:.~IPI ARll ~z 
'ii jestem posłańcem. 

- I to b; miała być ta wielka rzecz, 
O ileż vic;ksza niż uratowanie 
Żydówki z ognia? 

BRACISZEK Kl..\SlTOR . ·y 

;.;iewątpliwi ·! Bo 
Ten li· cik - mówi patriarcha - ma 
Dla chrześcijaństwa nie łychan•\ wagę. 
Kto dostarc.i:; t n li' ik, tego Bó 
Kiedy:" niebi - po\\iada patriarcha -
Nagrodzi bardzo sz zególną koroną . 

I tej korony - mówi patriarcha -
:-.'ikt nie jest bardziej godzien nii. mój pan. 

TEMPl-.\RILS/ 

A'iija? 
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BRACISZEK KL.\S/TOR:-OY 

Bo - mówi patriarcha - żeby 

Na nią zasłużyć, trzeba być tak zręcznym, 
Jak zręczny jest mój pan . 

Tl.MPLARtLSZ 

Jak ja? 
BRACl~lEK Kl.A~lTORNY 

jest wolny, 
Może · ię wszędzie tu rozejrzeć, wi , 
Jak .:d być miasto ijakj obronić . 

'aj lepiej - mówi patriar ha - umie 
O cn i ' mo ne strony jak i slab 
Nowego wnvnętrznego muru, który 
Wybudował Saladyn, go na.ijaśniej 
Opisać wojownikom boga - mówi 
Patriarcha. 

Tl:.MPLARIUSZ 

Lecz, braci , gdybym jednak 
Mógł teraz poznać treść tego li 'ciku. 

Ba, treść - ja także jej właściwie nie znam. 
Lecz do króla Filipa jest ten liścik . -
Patriar ha .. . am czę to sic; dziwiłem, 
Jak taki \vięty, który cały żyje 
Włakiwic w niebie, tak się może zniżać, 
Ż by zaraz m w prawach tego świata 
, 1ieć rozeznanie. Ciężko mu z tym chyba. 

TD1PLAR!USL 

Więc patriarcha„ .? -
BRACISZEK KLASZTOR . Y 

Wi bardzo dokładnie, 
Z pewny h fródel,jak, gdzie i w jakiej il 
Salad)'11, kiedy tu ię znowu zaczn ie, 
'A)'ru 1y w poi 

TE~IPLARIU ' Z 

Wie to? 
BRACISZEK KL\ SZTOR1'Y 

Tak i chciałb}\ 
Żeby król Filip dowiedział się tym, 
By mógł przynajmni j mniej wię ej ocenić, 
Czy zagrożen i e je t tak wielki , ie 

- PI EIWSZ't' AKT-

Zawarty z Saladyn m rozejm, który 
Was.1: zakon zenvał potem tak odważnie, 
Za wszelką cenę trzeba zawrzeć .rnowu. 

TBIPLARILSl 

Cóż LO za patriarcha! - Więc to tak! 
Ten drogi, dzielny człowiek nie eh ewe mnie 
Zwykłego mieć posłańca, tylko - zpiega. -
Powiedz swojemu patriarsze, bracie, 
Że na ile zdołałeś mnie wybadać, 
Ja s i ę do tego nie nadaję . - Muszic 
Pamiętać, że wciąż je tern j ńcem i że 
Jedynym powołaniem templariuszy 
Jest walczyć mieczem, nie jest nim natomiast 
Z~jmować się SLpiegostwem. 

BRACISZEK Kl..ASZTORNY 

Tak myślałem! -
ie biorę też ci tego zbytnio za złe. -

Lecz teraz najważniejsze: - Patriarcha 
Wyśledził , jak nazywa się ta twierdza 
I gdzie w Libanie należy jej szuka', 
W której ostrożny ojciec aladyna 
Ma zgromadzone przeogromn sumy 
I z ich pomocą utrzymuje WOJ ko 
I finansuje dostawy wojenne. 
Saladyn czasem bocznymi drogami 
Jeździ do twierdzy, prawi bez ochrony. -
Rozumiesz chyba? 

TEMPLARIUSZ 

Nigdy! 
BRACISZEK KLASZTORNY 

Cóż prostszego, 
Jak dopaść go na takiej bocznej drodze 
I zrobić z nim porządek? - Wzdrygasz się? 
Kilku pobożnych maronitów już 
Zgłosiło się, że chcą zaryzykować, 

Jeśli ich ktoś odważny poprowadzi. 
TE:~!PLARIUSZ 

I twój patriarcha uznał, że to ja 
Mam być tym kimś odważnym? 
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llllAC'ISzt:K Kl.A1>ZTORNY 

On uważa, 
Że w sprawie tej król Filip z Akki może 
Najwięcej pomó . 

Tl:.~1 Pl.ARIUSZ 

Pomóc? Mnie? Mnie, braci'? 
Czy ni• sł) zaleś dopiero co, jakie 
Mam obowiązki wobe Saladyna? 

BRAC ISZFK Kl..ASZTOR:\Y 

Owszem, si szatcm. 
TEMPLARIUSZ 

I nic ba :ząc na to - ? 
BR CISZEK KL\SZTOR1'Y 

Tak - mówi patriarcha - to normalne, 
Bóg j dnak, .mkon . . . 

rEMPL/1RIUSZ 

l ie zm ien i ają nic! 
Do łajdactwa nie zmuszą mnie! 

BRACISZEI\ KLASZTORNY 

No pewnie! -
Ale łajdactwo - mówi patriarcha -
Wobec ludzi nic jest nim wobec Boga. 

TEMPl.AR IUSZ 

Saladynowi zawdzięczają ży ·i ·, 
Miałbym mu życic odebrać? 

BRAC ISZEK Kl.ASZTOR'IY 

Fe!-Ale
Mówi patriarcha - Saladyn ·wciąż j szcze 
.Jest ~\Togi m chrze'cijaństwa i nie może 
:. J ieć prawa, by być twoim prZ)jaciclcm. 

TE~I PLARIUSZ 

Prz}jaciclcm? Ja tylko nie chcę stać s.ię 
Draniem, ruewdzięcZTI)'TTI draniem wobec niego. 

BRAC ISZEK Kl.ASZTQRNY 

P "nie! - Co prawda - mó"i patriarcha -
Dług wdzięczności wygasa - w o zach Boga 
I ludzi - kied}' p wadem przystugi 
Nic jesteśmy 111) am i. - A że mówią -
Powiada patriar ha - że Saladyn 
Tylko dlaLcgo ula kawi! cie;, 
Ż dostrzegt w tobie oś ze swego brata ... 

- PIERWSZY AICr -

~LARIL'SZ 

Więc to też patriarcha wie, i jednak? -
Ach, gdybym mia ł tę pewność, Saladynie! -
Natura mialaby mnie uksztaltować 
Zewnętrznie trochę na wzór twego brata 
Bez żadnych ~ładów tego\\ maj j dusZ}·? 
Czy to coś w du zy potrafi ł bym stłumić, 

Żeby się przypodobać patriarsze? -
Ty tak ni · kłamiesz, naturo! Tak Bóg 
Sam 'Obic nic zaprzecza w swoich dzidach! -
Odejdź, bracie! Żółć we mn il.' wzbiera! - dejdź! 

BRAC l!>ZEK Kl.•\SZTOR:\Y 

Odchodzę - lepszej my'li niż przyszedlem. 
\\,bacz mi, panie, al my w klasztorze 
Musim) być postu zni przelożon) m . 

'zósta scena 

Templarius:: i Da;a, która obsm.wu·ala go :: daleka 
JUŻ od peu·nego c;;;.aru, a tmu podchod.....ż do niego. 

l)~ 

Ten brat klasztorny chyba go nie wprawił 
W najlepszy nas trój. - I trud no, mu ·ze; 
Spróbować. 

rEMPL.\RIUS/. 

No, cudownie! - Wię przys łowie 

Nie kłamie, mówiąc, że mnich i kobieta, 
Albo odwrotnie, LO d,, j łapy diabta. 
Z jedn j do drugiej mnie dzis iaj przerzuca. 

D,\IA 

Co ja widzę? - Ty, pani ? - Bogu dzięki! 
tokrotne dzięki! - A gdzież to, rycerzu, 

Cały czas tkwiłe~? - Chyba, mam nadzi ję, 
l ie byłeś chory? 

TE~IPL\RI LSZ 

1 Ie . 

DJ\IA 

Więc zdrowy? 
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TEMPl.AR IL'SZ 

DAJA 

Bardzo byliśmy zatroskani o to, 
Co z tobą. 

TEMP LARIUSZ 

Tak? 

~ 

Tak. 

Pewnie podróżowałeś? 
TEMPLAR! Z 

Zgadła.~ ! 

DAlA 

Idzi iaj powróciłeś? 
TEMPLARIUSZ 

Wczoraj . 

~ 
Ojciec Rcchy L eż właśn ie wróci ł dzisiaj. 
Więc Recha może chyba liczyć - ? 

TEMPLARIUSZ 

Na co? 

~ 
O co ię ty! razy już prosiła. 
Jej ojciec także pragni · jak najprędzej 
Zapros i ć c i ę . Powró il z Babilonu 
Ze swymi dwudzi stoma wielbłądam i , 

Wszelkim towarem obładowanymi, 
Różnymi sz lache tnym i korzeniami, 
Drogimi kamieniami, tkaninami, 
jakie tylko napotkać można w Indiach, 
Persji, yr ii, ba,' Chinach. 

TEMPL.A RI USZ 

To nie dla mnie. 
Pł\!A 

Jego naród szanuje go jak ks i ęcia . 

Ale Lo, że go m ą dr y m zwą atanem, 
A nie boga l y m, często mni dziwiło . 

TnIPLARIUSZ 

Może dla jego 11arodu bogaty 
Znaczy tyle co mądry. 

- P I EIWSZY Aitr -

DAIA 

Przede wszystkim 
Powinni jednak dobrym go naz>"' ać. 

ie masz pojęcia,jaki on jest dobry. 
Gdy s i ę dowiedział, co ci Recha 'ńfona, 
Wszystko dla ciebie zrobiłby w tej chwili, 
Wszystkim cię, panie, obdarował! 

TEMPLARlu ·z 

Ejże ! 

~ 
Sam s ię przekonaj, przxjdź i zobacz. 

l EMPI.ARIUSZ 

Ile może trwać taka chwila? 
OA JA 

Gdyb> 
On nie był taki dobry, zy ja bym 

Co? 

Tak długo wytrz)mała przy nim? Myślisz, 
Że nic wiem co jes t warta chrześ ijanka? 
Ja lei nie zakładałam nigdy, że 
Tylko po to się udam z mym małżonkiem 
Do Palestyny, żeby wychowaniem 
Tam s i ę zajmować żydow kiej dziewczyny. 
To mój drogi malżonek, dzielny żołnierz 
W wojsku ce ar:ta Fryderyka -

TEMPLARIUSZ 

Szwajcar, 
Który dostąpił laski i zaszczytu 
Utonięcia z jego Cesarską Moś ią 
W jakiejś rzece . - Kobieto! li razy 
Opowiadałaś mi już tę hi torię? 

Czy będziesz mnie nią wiecznie prześladować? 

~ 
Co? Prześladować? 

TDIP.~RIUSZ 

Tak, tak, prześladować. 
Po prostu nie chcę cię już więcej widzieć ! 

Ani s ł) zeć ! Ni chcę, byś mi bez przerw) 
Przypom inała o czynie, pr.t.y którym 

i · nie myślałem, a gdy o nim myś l ę, 

To sam dla siebie staj ę się zagadką. 
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Co prawda nic chcę go żałować, ale -
Gdy znów się zdarzy coś, ty będziesz winna, 
Jeśli nic b dt; sic; śpieszył i najpierw 
Zasic;gniy wiadomości - pozwalając, 

By ie; palił , co się pali. 
[) JA 

Boże! 

Tl:~!PLAR!~S7 

lrób mi przynajmniej tę prz)jemność i 
Od dziś mnie nie znaj. Proszę cię . I trZ) maj 
Ojca z daJa ode mnie. Żyd to żyd . 
Ja jestem tępym Ni mcem. Z moj j duszy 
Obraz dziewczyny dawno zniknął, jeśli 
W niej kiedyś był. 

Di\JA 

Lrcz twój z jej duszy nie . 
TE\IPL\RIUSZ 

'o i o z l go~ Co z tego? 
01\JA 

Kto wie? 
Ludzi · nic zawsze są trm, zym się zdają. 

TF.MPl.ARIL~7 

Rzadko czymś lepszym . 
(oddala się) 

DAJ 

Al stój, poczekaj! 
TF.~f Pl.~ll'S7 

Kobieto, ni· obrzydzaj mi ty h palm, 
Pod którymi tak lubię sit,: przechadzać. 

DA.JA 

To idź, niemiecki niedźwiedziu l)', idi! -
• ' ie mogę jednak stracić z oczu zwierza. 

Podąża u pewntj odltglofci ,ca nim. 

DRUGI AKT 

Pierwsza scena 

Pałac .witana. Salady11 i Sillah grają w 1 ·ac~)". 

SI r\11 

Obudź się, Saladyni .Jak ty dzi ' grasz? 
!'>.\! \DY"\ 

Co, źle? ~lyślałem . że dobrze. 

Cofnij ten ruch. 

SITTAH 

SAL.\!))"\ 

Bo co? 
s1rr 11 

Tak, dla mnie. 

Odsłaniasz skoczka. 
~,\! • .\Il\ 

Prawda. To pójdę tak! 
SITTAll 

Aleja wtedy 
Robię widły. 

.\I. DY\ 

~iedobrze . - 'o to szach! 
SfTT.\11 

Co ci loda? Za fonię ię, a ty 
Zostaniesz tam, gdzie był 

~AL\DY"\ 

Z t j pułapki, 
Bez trat, jak widzę, nic da · ię wydostać . 
• o to bierz tego skoczka. 

~1rr H 
Xie chcę go. 

Pójdę tu. 
'iAI \DY\ 

Nic za darmo. 'a tym polu 
Bardziej zależ} c1 niż na tym koczku. 

SJ1TAtl 

~io:i:liwe . 
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~LADY:S 

Żebyś się nie przeli zyła. 
Bo popatrz! No? Tego ni przewidziałaś? 

SffTMI 

ie, oczywiści .Jak mogłam prz widzieć, 
Że będziesz dosyć miał swojej królowej? 

S_!\!:_AQ\'i 

ja będę dosyć miał swojej królowej? 
SITTAH 

Widzę, że dziś mogę najwyżej wygrać 

Tysiąc dinarów, ani trochę więcej . 
~.\LADY!'\' 

Dlaczego? 
SITTAll 

Nie \~;esz? - Bo za wszelką cenę 
Chcesz dzisiaj ze mną przegrać. -Ale ja 

ie W)jdę na tym dobrze . Bo nie dosyć, 
Że taka gra nie jest zb} t zajmująca, 
To czy najwięcej nie wygrywam z tobą, 
Kiedy przegrywam? Po przegranej part ii 
Czy nie podarowałeś mi tatnio 
Podwójnej stawki, żeby mni pocieszyć? 

SALA DYN 

To by znaczyło, że gdy przegrywałaś, 
To przegrywala' umyślnie, siostrzyczko? 

SITTAll 

W każdym razie, braciszku, twoja hojność 
Sprawia, ż nic potrafię lepiej grać. 

~ 
A właśnie, przcnvaliśmy grę. No, kończ już! 

SI rTAH 

Tak zostaje? To szach! Podwójny sza h! 
._(\LAD'{'i 

. o trudno, tego odkrytego zacha 
'ie przewidziałem. Że tu jedno ześn i e 

Grozisz królowej. 
SITTAH 

Zaraz .. ie ma \.\.yjścia? 
Popatrzmy. 

- DIUGJ AKT -

SALADYN 

ie, ni ·, weź już t~ królową. 
Coś mi la bierka nie przynosi szczęścia. 

SITTAll 

Tylko ta bierka? 
SALADY:S 

Weź ją! - ie mi po m J· 
li raz wszystko jest znowu pod osłoną . 

SITTAH 

Jak trzeba być uprzejmym dla królowych, 
To mi mój brat pokazał aż za dobrze .. 

(::.ostawiajigurrJ 
SALA DYN 

Weź ją lub nie! ie mam już żadnej! 
SITTAH 

Mam jeszcze brać ją? Szach i szach! 
~Al.ADY!'\' 

Poco 

No, dalej! 
filITAH 

I znowu szach! - I szach! - I szach! -
SALADY:S 

Sl"!TAH 

I mat! 

Jeszcze nie calkiem : jak tu taniesz koczkiem. 
Ale może \\'}myślisz inny ruch. 
Wszystko jedno. 

SAL DY!'\' 

łusznie! - \.\)·grałaś i 
Al-Hafi ci zapła i. - 1 iech tu przyjdzie! -
Częś iowo, Sittah, miałaś rację, tak, 

ie uważałem, byłem roztargniony. 
Bo kto to daje taki gładkie bierki? 
Któr niczego nic przypominają, 
Ani nie przedstawiają. Czy ja grał m 
Z imamem? -Ale to wszystko \\')mówki. 
Przegrałem nie z powodu gładkich bierek, 
Ale za prawą twego kunsztu, ittah, 
Spokoju i szybkieg rozeznania ... 
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~ITTAH 

Tak I lko su;pić chcesz kolec porażki . 

Byleś, róż, bardziej niż ja roztargniony. 
SAl •. \PYi\' 

iż ty? A co cię rozpraszało? 
'i!TTAII 

Przecież 

Xie twoje roztargnienie!- eh, mój drogi, 
Kiedy zagramy znów z takim iapalem! 

SALAOY'i 

Ale będziemy wtedy grać z tym więks7.)m! 
Ach! O to chodzi ci, z znów się zacznie? 
-To ni eh się zacini '!-Ja l ·go nie chciałem . 

Ja bym ten rozejm chętni znów przedłużył 
I mojej sio trze zarazem zapewni] 
Dobr go męża, którym musi być 
Brat Ryszarda . Bo on jest przecież bratem 
Ryszarda. 

SITTAH 

Kiedy tylko możes1., chwalis1. 
Tego twego R} zarda! 

S l~~DY;>; 

Gdyby jes1.rze 
Siostrę Ryszarda pojął nasz brat Me lek. 
Cóż by to był za dom! Spośród najpierwszych, 
Najlepszych domów 'wiata najwspanialszy! -
Jak widzisz, umi m chwalić także siebie. 
Bo mam się za godnego wych przyjaciół . -
Jakich by ludzi wydal taki dom! 

SITTAll 

Jak wiesz, drwiłam z tych marzeń od po zątku . 

1 ' ie znasz chrześcijan i nie chce ·z ich poznać. 
Bardziej chrześcijanami są niż ludźmi. 
To, co za sprawą ich założyciela 
Jakoś tam uczłowie za ten zabobon, 
Nawet to wielbią, nie ż takie ludzkie, 
Lecz Że t~tk Chry tu u Z), Chi]' tus sprawił . -
Ich z zę'cie, że tak dobl)m był człowiekiem! 

Ż • w jego cnoty mogą ślepo wierzyć! 
Ale cóż rnoty?-To nie jego cnOt)·, 
Jego imię ma być głoszone wszędzie, 

- Ol UGI Al l 

\\)-pr:leĆ imiona wszystkich dobrych ludzi, 
Pogrzebać je. O i mię, i mię tylko 
(m chodzi. 

~.\! .,\[)\""\ 

Bo inaczej, chcesz powiedzieć, 
Po co by domagali ię od i bie 
I od Me lcka, żeby· ie i wy 
~liano chrześcijan prz}jęh, 111m ko ·hać 
W małżeńskim związku zechceci chrz ścijan? 

~ITT.\H 

Tak jakby chrześcijanie o z kiwać 
Mogli miłości od chrześcijan ty lko, 
Choć Stwórca przysposobił do niej\\ 7.) tkich. 

SAl.AOY'\ 

Chrze' ijanie wierzą w tak wicie bajek, 
Że w ti; też jeszcze gotowi uwierzyć! -
A jednak myłist się. -To templariusze, 
;:'\;ie chrześcijanie, są winni, nie jako 
Chrześcijanie, l cz wlaśnie templariusze. 
Rzecz tylko przez ni h nie dojdzie do skutku . 
' ie chcą, rzeczjai na, oddać Akki, którą 
iostra R ·szarda mu iałaby wnieść 

Mełekm,; w posagu. Cóż, udają 
1\Inicha, głupiego mnicha, ieby ryccr.t 
Nie stracił czegoś. A licząc, że moi 
Raz, dwa si<; uda zadać jakiś cios, 
Nie mogli się do zekać, kied)' \\Teszcic 
koń zy się okres za,~;eszcnia broni. 

- To 'mi sznel T}lko tak dalej, panowie! 
Tylko tak dal j . - Mnie to jest na rękę! -
Gdyby z wszystkim tak b}łO. 

. ITT.lli 
A CO jeszcze 

Cię niepokoi? Co by jesz ze moglo 
'N)-prowadzić cię z równowagi? 

:AL\DY'i 

To, o 
Zawsze mnie W} prowadza z równowagi. -
Był m w Libanie . u naszego ojca. 
Nadal ni · wybrnął z kłopotów . . . 
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SI TAii 

To znaczy? 
~DY'\ 

Wszędzie się coś zacina. To Lu brak, 
To Lam-

SITTAll 

'o się zacina? Czego brak? 
SAl.ADY/ló 

Tego, o czym nie warto naw l mówić. 

Tego, co mam za zbędn , gdy to mam, 
A kiedy ni mam - za nieza tąpione. -
Gdzi Len Al-Hafi? Mi li go Lu wezwa ' ! 
- No, tych nieszczę ny h, przeklętych pieniędzy! -
Dobrz ·,Al-Hali, że j st eś. 

Druga cena 

Deru·in Al-Hąfi, Saladyn, Siuah 

AL-tlAf I 

areszcie 
Pewnie pi mądzc z Egiptu dotarły. 
Byleb) dużo. 

~A LADY'\ 

Do lałeś '~iadomość? 
AL-HAfl 

Ja? . Myślałem, ż 1 u je odbiorę. 
SAi.ADY,' 

Tysiąc dinarów wypłać Sittah! 
(pri.echadza sir w :i::.am;•śltniu) 

AL-HA fi 

Wypłać! 

Zamiast przxjmij! 'o piękni ! Czyli w sumie 
Dostaję zamiast czegoś mni j niż nic. -
Wypla ić iLLah? - Znowu Sittah? - Czyli 
Przegrałeś, panie? - Znów przegrałeś w szachy? -

ho', widzę, partiaj zcze nieskończona! 
SITTAH 

Chyba ty także uznasz, Że wygrałam? 

- DRUG I All -

Al.- 11~\fl 

(pr:;yglqdajqc 1ir mlawimiufi~ur) 
Jak mam uznać? Gd) - sama, pani, \\iesz. 

, llli_H 

(dając mu zna/r.i) 
Psl, Hali, pst! 

Al.-HAf"I 

(nadal pr;:.>'f,lqdajqc sir s;:achou·riicy) 
Wpierw arna umaj, pani! 

:>llŁ.J:! 

Al-Hali! Pst! 

&!:Lill 
(do illah) 

Grałaś białymi, pani? 
I ty za huj sz? 

SITTAH 

Dobrze że nie sły·zal! 
\L-l~J::I 

A Le raz jego ruch? 
SIT f\H 

{poddwd;;.qc blii.ej do 11it,t:o) 
Przyrzeknij jednak, 

Że dasz mi moje pi niądze. 
Al.-HAfl 

(wciąż upatr:i::.01iy u· szachou·nią) 
! o cóż. 

Do taniesz Jt', jak zawsze dostawała~ . 

S ITT.\11 

Co? Oszalałeś? 
._lL-H_A_fl 

Gra nic jest skoń wna. 
• 'a razie nie przcgralcś, Saladynie. 

s !..\[)\'\ 

(prau·it lllt .rluchal) 
Owszem owszem, zapiać jej! 

!\I_ -HAfl 

Zapiać, zapiać! 

1\voja kr6lowa stoi tutaj prz c1cz. 
• AL\DY'\" 

Uak ZL}'j;_q) 
Ona się już nic liczy. 
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SITI'\11 

?\'o wic;c pawi dz, 
Że mogę teraz dostać le pieniądze. 

Al.-11\1 1 

(nadal .:atopion_~ w gr:::t) 
Rowmi się, jak zawsze. -jeśli nawct
J śli królowa na\\ et sic; nic licZ), 
To mata nic ma. 

S.\l.AllY\ 

(podchodzi 1 pr<:,eu·racaJigury flO .1:::achownil)~ 

Jest, bop tak eh c; . 
AL-llAF! 

No cóż, taka wygrana, jaka gra! 
jak kto wygrał, tak bc;dz1 nagrod1.ony. 

~Al.\l)Y'\ 

(du Sillah) 

sn TAii 

(od c·asu do c.::asu dajqc Al-Hafi~mu .:11aki) 
Zna ·f. go. Lubi sic; sprzeciwiać, 

Żeby go prosi·. P '"ni też troszen:kc; 
jest 1azdrosn). -

S.\l..All\'\ 

Le z eh} ba nic o icbic? 
O moją . iostrę przen z ni . Al-Hali, 
Co ja słysz ? 1)', zazdrosny? 

,~t- 11.\rl 

1\loi.c! 
~foże b) rn '~olal sam mieć taką głowc; 
I by ' w ten sposób tak dobry jak ona. 

srn·\11 

Dotychcza za\,SZ pła ił, jak należ\. 

Zapian takżl' dziś . Poz\',:'! mu działać! -
Idź, idź, Al-Hafi!.JaJuŻ kogoś poślę 

Po le pieniądze. 
\1.-llAFI 

Nic , ni bc;dc; dłuż j 
cze tniczył w tej ma karadzi . Ki dyś 

Mu ·i się \Heszcic dowiedzieć. 
SALA DY'\ 

KLO? Czego? 

DIUGI Al(f 

SITT\H 

Al-Hafi! Gdzie je, t twoja obietnica? 
Tak dotrz}rnujesz słO\\a? 

~L-HArl 

'ie wiedziałem, 
Że aż do tego dojdzie . 

SAL.ADY'i 

O co chodzi? 
SITTAll 

Al-Ha fi, ja cie; pro ·ze;: bądź d~ krc tn\'. 
s I ADY'\ 

To jednak dziwne! O o wolisz, siostro, 
T~1k urocZ)·'cic, tak i epło obcego, 
Derwisza, prosić niż mnie, '""go brata? 
Al-Hafi, mÓ\,, teraz ri rozkazuję! 

SITT.\H 

Ach, bracie, nic zaprzątaj sobie głowy 
T)m drobiazgiem, bo nie jest tego wart. 
Jak dobrze wiesz, wygrałam kilka razy 
Od ciebie w s1.a hy taką sarną sumę . 

/\.że mi teraz nic po tych pieniądzach, 
A w kasie Al-Haliego pieniądz teraz 
Raczej nieczc;sto się pojawia, toteż 
Pozycje pozostały nieruszone. 

ł ię nie martw! , 'i• hec; ich darowa' 
Tobie ani Hafiemu, ani ka ie . 

A!:.::11 FI 

Gdyby LO b}łO wszystko! 
' ITT\H 

Ano właśnie : 

W kasie też pozostało to, co kiedyś 
Mi pfZ\·dzieliłeś . d kilku miesięcy 
To też zostaje w ka 1 -. 

S\L DY'\ 

Jesz ze coś? - Może \\Teszci zaczniesz mówić! 
AL-HAf I 

Odkąd cz karny na to, co z Egiptu 
~fa nadej' ć, ona. „ 
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SI rT.\11 

(do ala4vna) 
I po co go siu hać? 
A~I 

J ie tylko, że niczego nie dostała„. 
SAi.ADY 

Dobra dziewczyna! - ... to jeszcze na boku 
Pła ila długi, tak? 

Al.-HAFI 

Utrzymywała 

Cały dwór. Sarna pokrywała wszy ·tki 
Twoje wydatki. 

SAl.Al)YN 

To J st moja sio tra! 
(obejmujt ją) 

SITTAll 

Kto mnie u 1.ynił tak bogatą, że 
To potrafiłam, jak nie t}) m6j bracie? 

~1.-llr\f! 

Pn~ez co ię stanic znowu równic biedna 
Jak jej brat. 

S l.i\DY\ 

Co? Jaj tern biedny? ja? 
A kiedy miałem\; i ęcej? Kiedy mniej? -
Jed ·n płaszcz . miecz, koń jeden - jeden Bóg! 
Więcej nie trz ·ba! A tego nie zbraknie! 

(do Al-Hąfiego) 
Na ciebie mógłbym jednak sil( pogniewać! 

SITTAH 

Lecz ię nic gniewaj! Gdybym ja tak mogła 
Pomó naszemu oj u w jego troskach! 

SALAfW\ 

Ach! Tak nagle psujesz mi całą radoś ' ! 

Mnie osobiście nie brakuje nic 
r nie może zabraknąć . Ale jemu, 
Jemu brakuje i przez to nam w zystkim . -

o ja mam robić? - Z Egiptu być może 
Jeszcze długo nie prz)jdzie nic. Dlaczego? 
Bóg jeden wie. Tam nadal jest spokojnie. -
Zacisną, pasa, oszczędza' - ja chętnie, 
Ja się z tym chętnie pogodzę, jeżeli 

- DIUG I AKT -

To tylko mni · dotyka i nikt więcej 
Prócz mnie nie cierpi . -Ale co to daje? 
Konia płaszcz, miecz - to przecież muszę mieć, 
Od mego Boga też nic nie wyżebrzę. 
I tak już byle czym się zadowala: 
Moim sercem. - Bardzo licZ}lem, Hali, 
:-\a tę nadwyżkę z twojej kas}', bardzo. 

~1.-HAFI 

1 a tę nadwyżkę? - To am powiedz, panie, 
Czy byś na pal mnie wbić nie kazał albo 
Udusić choci aż, gdybyś mnie przyłapał 
Na robieniu nadwyiek? To ju.l prędz~j 
Mógłbym zaryzykować defraudację. 

~ 
No to co mam} zrobić' - Z} nie mogłeś 
Pożyczyć najpier. od kogoś innego, 
A nie od ittah? 

SITT~ 

Czy bym cen przywilej 
Dała sobie odebrać, bracic?Jemu? 
1 adal hcę go zachować, bo niej tern 
Jesz ze całkiem bez grosza. 

!j_ l .. \OY\ 

Tylko tego 
Brakuje jeszcze! - Idź, rusz się, Al-Hali! 
Weź kredyt, gdzie tam możesz i jak możesz! 
Pożycz, obi aj - tylko nie pożyczaj 
Od tych, co ą bogaci dzięki mnie. 
Żeby ni wyszło, że cz kam na rewan.l. 
Idź do najchciwszych, oni mi poży zą 
Je zcze najchętni j, bo wiedzą, jak bujnie 
Cudze pieniądze rosną w moich rękach. 

AL-HAF! 

Ja takich nie znam. 
l:!J.Atl 

AJ rnraz, przecież 
Słyszałam, Hali, że p wró ił właśnie 

1\vój przyjacie l. 
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KLO taki? 

.\1.-llAll 

(rpe .:o'!.y) 
Prz jacie!? ~Iój prz)jacicl? 

SITT\H 

Ten twój tak hwalony i)d . 
\L-llAH 

Żyd? I hwalony przeze mnie ·~ 
SrllAI! 

Którego -
Pamiętam dobrze, jak ·am powiedziałeś -
Którego jego Bóg obdarz;t /.w "Z) tki h 
Dóbr na tym świe ie pełną miarą tego, 
Co najmniej 1.e, i tego, o najwięk ze . 

\l.-11 \rl 

Tak powi dział m? - I o to ma znaczyć? 
SITT\11 

To, co najmniejsze, to bogactwo, a 
To, co największe, mądrość . 

• \L-11 \Il 

Co; O .lyd..:ie? 
O żydzie niby miałem w powied..:ieć? 

SI l l"All 

'ie powicd.r.iałbyś tego Nalanie. 
Al.-11.-\11 

A, o nim! • 'atanie! - Jakoś wca!' 
Ni wpadł m na to, ż, o niego chodzi . -
aprawdę? \Nrócił \\TCszcie z tej podróży? 

Więc jednak chyba nic jest /. nim tak ź.le . -
Tak, słuszn i e, lud go kiedyś nazwal mędrcem ! 

Bogaczem leż. 
SI fTAll 

Bogaczem zwą go teraz 
Bardzi ·j niż kiedykolwi ·k . ał • mia lO 

Hu 7.) od plotck,Jakie kosztownośc1, 
Jakie to karby przy'\,;ózł. 

\1.-H.\F"I 

Bogacz \nócił, 
To pewnie także mędr1.cc się pojawił. 

S ITTJ\11 

Jak myślisz, Ha.fi, może pójść do niego? 

OIUGI AKT 

,\1.-l!Arl 

I po co niby? - Chyba nie poży 7.yć? -
ZnasL go, pani. - On nie poiyc1.y! -Jego 
Mądrość wszak to nikomu ni pożyczać . 

SI 11\I! 

.alkiem inaczej mi go przedstawiałeś. 
AL-H \FI 

Towary lak, od biedy ci po7.vczy. 
Ale pieniądze? W żadnym razie. -Tojc~t 
Żyd zresztą, jakich nie ma azbyt wi lu . 
)..fa rozum, wi ,jak ży', dobrze gra\\ 'Za hy. 
Ale w złym się wyróżnia tak jak\\ dobrym 
Spośród ogółu .lydó". - Więc na ni go, 
Na niego nie licz, pani. - Biednym wpra\,dz1c 
Daje, nie tyle może co aladyn, 
Lecz daje równie chętnie 1 zup lnic 
Bez względu na osobę : chrz ścijanin 
Czy zyd, czy muzułmanin, czy też Pars -
Jemu to wszystko jedno . 

Slf'.TAH 

I ktoś taki .. . 
SAJ.ADY. 

Dlaczego nigdy nic słyszałem o nim? ... 
"ITT\H 

a.ladyno\\i miałby nic pożyczyć? 
aladynowi, ktÓI") nic dla siebie, 

Dla inny h tylko potrzebuje? 
c\!:::!U! I 

Otóż 

Tu macie znO\\U tego żyda, ale 
Zwykłego żyda! - ~loz cie mi derzyć! -
Jak on zazdro'ci wam rnszej hojności, 
Jaki zawi tn) je t! „Za.pia.tę Bożą", 
Gdziekolwiek o niej mówi się na 'wiecie, 
Najchętni •j am b}' pobierał \\ całofo. 
Dlatego też nikomu nie poży za, 
B) nicu. tannie móc da.wa' jałmużnę. 
Wiara mu ka.że być łagodnym, ale 

'czynnym nie, za sprawą łagodności 
Je t ,;ęc kimś najmniej uczynnym na 'wiecie. 
Mam wprawdzie od p wnego czasu trochę 
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Na pieńku z nim, ale nie myślcie , że 

Jestem niesprawiedliwy wob c niego. 
On się nadaje do wszystkiego, ale 
Do tego nic, do tego jednak nic. 
Pójdę, zapukam, lecz do innych drzwi . 
Przypomnial mi się właśnie j eden Murzyn, 
Bogaty, skąpy przy tym. - i o to i dę. 

Al gna! Hafi ! 
~ 

SAl.AOY:X 

Zostaw, zo taw go! 

Trzecia scena 

Sillah, Salad.,~11 

SITTA II 

Popędził, jakby chciał uciec przede mną! 
zemu? - Czy rzeczywiście się pomylił 

Co do tamtego, czy chce zmylić nas? 
SA LADY:\ 

Po o? Dlaczego pytasz o to mn ie? 
Ja prz cież nie wiem, o kim mowa dzisiaj 
Pierwszy raz usłys,;alem o t>·m żydzie , 

O tym Natani". 
SIITAH 

Jak toje t możliwe, 
Że do dziś nie wiedziałeś o kimś, kto 
Ponoć odnalaz ł groby Salomona 
I Dawida i wie, jak za pomocą 
Tajemnego zaklęcia je o tworzyć? 

Z nich od czasu do czasu ""'Ydobywa 
a światło dzienne bogactwa bez miary: 

l ponoć widać po nich, skąd pochodzą. 
SAL.A DYN 

Jeśli on swe bogactwo czerpi z grobów, 
To z pewnością nie z grobu ałomona 

Ani z grobu Dawida, tyl ko jakichś 
Głupców! 

DRUGI A Kf -

SITT H 

Albo złoczyńców! - Zresztą źródło 

Jego bogactwa jest daleko bardziej 
Niewyczerpane niż taki grób, pełen 
Mamony. 

~ALADYN 

Mówiliście że handluje. 
SITTAll 

Jego wielbłądy przez wszy 1kic pustynie, 
Po w zy tkich drogach iągną, jcgo statk i 
Stoją we w zystkich portach. To mi hyba 
Powiedział sam Al-Hafi i z zachwytem 
Opisał, jak i sz lac-he1nv uŻ\.1ek 
Robi jego przyj a icl z tego, co 
Mądrze i pilnie ldobywa, nic gardząc 
Ladnym zarobkiem, po czym je zcze chwalił , 

jak jego duch je 1 wolny od uprzedzeil, 
erce na wszelkie cnoty jak otwarte 

I nastawione na wszystko, co pię kne . 

~ALADYN 

A teraz Hali mówił tak niejasno, 
Tak zimno o nim. 

Sll'TAH 

Zimn nic . , icpc\mie. 
Jakby s i ę bał zbytnio go chwalić, ale 
Nie chc i ał go L eż niesprawiedliwie ganić. -
Albo j es t rzeczywi 'cie może tak, 
Że i najlepszy z ludu nic jes t w stanic 
Całkiem oderwać się od tego ludu? 
I że Al-Hafi mu i od tej stron} 
Wstydzi' się swego prz}ja icla? - Zresztą! -
Żyd może sobie być bardziej lub mniej 
Żydem - "ystarczy nam, że jest bogaty! 

SALADY'.'i 

L cz chyba nie chce z mu jego wła noś 
Odebrać siłą, siostro? 

SITTAH 

Co rozum iesz 
Przez si l ę? gn iem i mieczem? Nic, me, 
Jakiej siły potrzeba wobe . labych 
Prócz ich słabości? - Ale teraz chodź 
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Posłuchać w mym haremie tej pieśniarki, 
Którą kupiłam wczoraj . W mojej głowie 
Dojrzewa chyba tymcza ·cm koncepcja, 
Jak wziąl- s i ę za t go Natana. - , chodź! 

Czwarta scena 

Pr;:ed domtm Nalana, w poblhJ. palm. 
Recha i Nala11 U.)·cliod.zą ~domu . Doląc::a do nich Daja. 

RF.g__H .\ 

Bardzo długo zwlekakś, ojcze. Tera.z 
Pewnie już nie spotkamy go. 

'i TA:" 

Spokojnii;. 
Jeśli naw l ni tutaj, pod palmami, 
Tu w innrm mi j u. - Bądź spokojna. - Patrz' 
Czy to nic Daja tam idzi •? 

Rf.CHA 

a pewno 
Zgubiła go, straciła z oczu. 

:-ił\T ~ 

RLCHA 

Wątpic; . 

Inaczej szybciej b) d nas podeszła. 
'\ATA'i 

Chyba nas nic spostrzegła jeszcze . .. 
RECHA 

Widzi nas . 
;::!ATA.' 

Teraz 

I przy' piesza kroku. Patrz! -
Dlat go m6\,;ę : spokojnie! 

REC!IA 

Wolałbyś 

l\tieć córkę, która byłaby spokojna 
I obojętna, CZ)J LO czyn o ali t 
J j życie, tylko dlatego jej drogie, 
Że przecież najpiern j Lobie zawdzię za? 

DIUGI AKT -

', \T,\'i 

ie chcę cię inneJ, niż jesteś. I nawet 
Gdybym" icdzial, że się w twej du. Z} coś 

Całkiem innego jeszcze budzi -
REGtl.\ 

Co? 
!li.\T\'i 

Mnie o to pytasz? Tak nie'miało, mnie:' 
Cokolwi k czujesz, wszystkie te uczucia 
Są naturalne i nic\\ inn . Xie martw 

imi . ię wcale, jak ja się nic martwię . 

Tylko przyneknij, że gdy s rce mocniej 
Zabij ci, żadnego z jego pragnień 
Nic zataisz przede mną . 

~ 
Drżę, gd} myślę, 

Że mogłabym prt. ·d tobą zamkną' serce. 
:-.1.\T\!li 

Dosyćjuł o t}m .• ie będziemy wi'(c j 
Do tego wracać. - A oto i Daja. -
Cóż? 

D.\JA 

Nadal chodzi pod palmami i 
Zaraz zza muru się W) loni . - Patrzcie, 
Idzie! 

RlGll 

ch!Jakby niezdecydowany 
Dokąd? Przed icbic? • 'a prawo? • a I wo? 

QM.\ 

Nic, nic, on jeszcze parę raz} kia z tor 
Obejdzie d okola, wted} będzie musiał 
Przej ' ć tędy. 

RECłl ,\ 

Racja! - l\1ówilaś JUŻ z nim? 
I co? Jaki j st dzisiaj? Co? 

0 .\[A 

Jak zawsze. 
'\.\TA'i 

Lepiej wil(c, gdyb} ii; nie natknął na was. 
Cofnijcie się lub jeszcze lepiej całkiem 
Wejdźcie do środka. 
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RECHA 

Tylko rzucę okiem! -
Ach, krzak mi go lasłania! 

n~ 

Chodź już, pani! 
Ojciec ma ra :ję.j ' li cię wbacz)-, 
Gotów z miej a zawró ić . 

RF.CHA 

A h, Le krzaki! 

"11\ "" 
Jeśli tam nagle 11')jdzic zza nich, to 
Będzie was musiał zobaczyć, dlatego 
Proszę was, idźcie! 

DAfA 

Chodź, pani! Przez okno 
Będziemy mogły go zobaczyć. 

RECllA 

Ta 
Wchodzą obie do domu. 

Piąta cena 

Nata11, wkrritcr f>olm1 Ttmplarius;::.. 

"IATA'i 

Trochę mi strachu napędza Len dziwak. 
j go wrstka szłachetno'ć mnie zdumiewa. 
Że j d n złowi k potrafi drugiego 
Tak oni śmi li '! - Ha! Id:tie. - ;'Ila Bogal 
Młodz i e ni c jak ię patfZ). ympalyczny. 
Ten chód sprężysly! To krnąbrne spojrzenie! 
Łupina może jest i gorzka, jądro 
Na pe\o\.Tio ni . - Gdzi już \\idziałem takich? -
\Vybacz mi, cudzozi mczc ... 

1·i,:~_l('.L.\Rl_2Z 

Co? 

Pozwolisz ... 

- OIUGI ĄKT-

TL.\IPI Rlt:SL 

Na co? No, żyd:tie? 
gT1\. · 

Że ośmieli; ~i<;, 
Zagadnąć cię . 

I!!.lli' l~ R 111 SL; 

Czy mogę i iabronić? 
Lecz krótko. 

NATA '.: 

\Vybaci: i ni przechodź tak 
Dumnie i pogardliwie obok kogoś, 
1 a c:tyją wieczną zasłużyłeś wdzięcwo'ć . 

IfilłPI. RILSZ 

Niby ciym? - Ach, zgaduję. Tak? Ty je ' Leś .. . 
'\ATA"/ 

'atan na i mię mam i jestem ojcem 
Dziewczyny, którą twoja wielkoduszność 
Uratowała z ognia, i przychodzę„ . 

TF.MPLARll'S/ 

jeżeli podziękować - oszczędź sobie! 
Z tego błahego powodu mu ialem 
Znieść już :tbyt wiele. -Terazj szczc ty. 

ie mi nie je teś winien, panie, nic. 
Czy ja wiedziałem że to twoja córka? 
jest obowiązkiem templariuszy pomóc 
Każdemu, kogo zobaczą w Lrzebie . 
Moje życie i tak mi\\ tamtej chwili 
Było ciężarem. Chętnie skorzystałem 

Z okazji, żeby dla inn go życia 
arazićje, choćby to było tylko 

Życie jakiejś żydówki . 
'\' TA'.\ 

Wielkie Iowa! 
Wielkie i obrzydliwe! - Lecz to może 
Zmienić ię . kromna wielkoś' ię zasłania 

Obrzydliwo' ią, by zdusić w zarodku 
Słowa podziwu. - Lecz jeśli tak bardw 
Gard:ti ofiarą podziwu, to jaką 
Ofiarą gardzi mniej? - Rycerzu, gdybyś 
Nie b>-ł tu obcy i do tego jeńcem, 
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Aż tak śmiało bym ie; nic pytał. Powi dz, 
.zym i możcm) słuzyć' 

TDIPI Rit S/ 

Kto? Ty? Niczym. 

Jestem bogal)'. 
Tl.Mrl .. \Rll'Sl 

Bogal} żyd nigdy 
Nic był w mych oczach lepszrm żydrm. 

\A'I.\\ 

Czy to jes t powód. żebyś nie skorzystał 
Ale 

Z tego, w czym lepszy jest, z jego bogactwa? 
11.Ml'l.ARILS/ . 

. 'o dobrzt', nic chcę alk iem się zarz kać. 

Z powodu m ·go pła /. za. Kiedy v koń u 
Będli ały mi z t.0n) i popruty, 
Cały porwany," t dy prz}jdę, panie, 
Żeby pożyczyć od ciebie na nowy, 
Płótno albo pieniądze. - Nic patrz tak ponuro! 

Jeszcze nic ci nie grozi, jeszcze nic jest 
Z nim aż tak źl ";'\;a razie, popatrz, jeszcze 
.Jest w miarę cały. Tylko Lu, ten koniec 
~fa brzydką p lamę, bo jest nadpalon): 
To się zd<lrzyło, kiedym twoją órkę 

\<\'ynosił z ognia. 
'\"Al".'\\" 

(c/111.;l'la ów konfrc i pr:i•glqda się mu) 
Toj dnakjest dziwn , 

Że Laka brzydka plama złowickowi 
Lepsze 'wiadcctwo potrafi ll')'Stawić 

' iż jego wlasnc. Iowa. Chciałbym ją 

Ucałować - Ach, wybacz! - To niechcący. 

Co? 
TEMl'I \RIUSZ 

"AL.\. 

padła na nią moja łza. 
H: \11'1.ARll'.,~/ 

Tonie. 
.J st na nim wii,:cej kropli. - (li n żyd jednak 
Zbijać zaczyna mnie powoli z tropu.) 

- OIUGI AKT -

.... HA' 

Czy byłbyś taki dob11 i ten pła! 1.c'l 

Posłał też kiedyś mojej órc ? 

Tl.\IPI ARll!SZ 

Po co? 
\ATA. 

By też tę plamę mogła ucałować. 
Bo o tym, b) ci(( podjąć pod kolana, 
Man:y chyba daremnie. 

TEMPL\Rll' SZ 

Ale, żydzii:: -
Natan na imię masz?-Ale, • 'atani · -
żywas'l słów- \\;csz - bardzo dobrze - ·pl) tnie: -

Jr tern zmieszany- o,,. zcm - ChLialb}m jednak.„ 
, ,\T\ 

Maskuj sil(, panie, jak ·hcesz.Ja cię znajd<; 
Wszędzie . Byłeś za dobry, za po /. m1, 
By być uprzejmy. - Dzi wczę: Jrdno wielkie 
Uczucie. Wysłanniczka: w usłużności 
:'l:iezmordowana. ~ i ·c: gd'licś daleko -
l\iiałeś staranie o jej dobre imię, 
Nic hciałeś sprawdiać jej, by nic rn')'ciężyć . 

Za to te.i ci dtiękuję -
TF.\IPI Rrt·s1. 

l\Iuszę przy mać , 

Że wiesz, jak \\inni my~łeć templariusze. 
:O. . TA\ 

Jcd)Tiic templariusze' Tylko \\ i n n i? 
Tylko z nakazu reguły zakonu:' 
Ja wiem, jak myślą dobri'.) ludzi , wiem, 
Że dobrzy ludzie 1.)ją 11 kaidym kraju. 

Tf.MPI ,._Rll' '>Z 

Lec:.: międ'ly sobą róm1ąry się? 
X. T\ '\ 

O,,·szem: 

Kolorem kóry, ubiorem, wyglądem. 
Tt:MPI ARIUV 

L cz pod tym względem też raz mniej, raz bardziej. 

" r " 
Te różnice nie są zbyt wiele warte . 
Ktoś wielki wszędzie \yYmaga przestrzeni. 
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Zbyt gęsto posadzone drzewa łamią 
obie nawzajem konary. Średniacy, 

Tacy jak my, natomiast wslędzir w dumie 
Znajd miejsce dla siebie, byl by 
J dcn się nie wybrzydzał na drugiego. 
Byleby pi ń . ię z kłosa nic natrząsał . 

Bylcb)' mały wzgór k nic uważał, 
Że tylko on się wybił ponad ziemię. 

n.~11'1.AR!l SZ 

Świ tnie! -Ale czy ln z też, panie, lud, 
Co jako pi rwszy zaczął k rę ić nosem 
Na inne ludy? Cl) "i sz, który lud 

a.lwa I ·ię jako picrw~Z)' tym wybranym? 
Co, gdybym nie na\\ iścią tego ludu 
Wprawdzie nic darzą , nic mógł jednak przestać 
Pogardzać nim z racji tej jego py hy? 
Którą przekazał I\ padku chr.i:e' ijanom 
1 muzułmanom: L) lkojcgo bóg 
Jest tym prawdziwym bogiem! - Dziwisz się, 
Że tak mó11i templariu ·z, chrześcijanin? 
Kiedy i gdzie ta obłąkań za wiara, 
Że mój bóg I pszy i mu .i:ę go 'wiat u 
Narzucić jako tego naj lep zcgo, 
Bardziej ponurą objawiła po tać 
Niż Lu, nii. teraz? Komu tu i teraz 

i· padną łuski z o w ... Choć kto hec, 
Nie h będzi e ślepy! - Wybacz mi te Iowa 
I daj mi odejść! 

(chcłl od~jfć) 

ATA:\ 

Ha! Nic wiesz, o ile 
Bardziej do ciebie będę teraz lgnąć . -
Słuchaj, musimy zostać przY.Jaciółmi! -
Gardź moim ludem, ile h s.r.. M) obaj 
Nic wybraliśm) sobie nas1.ych ludów. 
Czy my to lud nasz? Co to znaczy: lud? 
Czy żyd i chrześcijanin w pierwszym rzędzie 
To żyd i chrześcijanin, czy też ludzie? 
Ach, gdybym spotkał w tobie, pani "kogoś, 
Komu wy tarcza L , że jest człowiekiem! 

- DIUGI AKT 

TE~IP!.a1i:~z 

, a Boga, tak, spotkał ś rro, ~atanir! 
Spotkałeś go! - Daj rękę! - W tydzę. ię, 
Wstydzę, Że w ciebie wątpiłtm przez chwilę . 

X \TA\" 

Ja jestem z tego dumny. Bo też rzadko 
Wątpi się tylko w to, co pospołill'. 

Tl ~IPI ARII SI 

A trudno zapomina to, o rzadkie. 
- Musim) zostać prz~jaciółm1, tak. 

'l.AT.\'1, 

jesteśmy nimi już. -jak moja Recha 
cieszy się! -Ach,jaka się rysuj 

Pogodna przyszło' ' 1 - Lecz najpicm ją poznaj .. . 
TnlPl. \Rlt.:S7. 

~i mogę ię do zekać. -Kto lam w. biegł 
Z twojego domu? Cz) to ni ta Daja? 

'l..!_\T\'I, 

Tak . Jakaś przestraszona -
TDIPl..\RllJ'>7 

Nic się nic stało? 

Szó. ta scena 

Salan. Ttmplariur i Da1a. klóra 11adb1~~a . 

:'\o, o tam? 

l)A A 

. 'atanic! Nalanie! 
\"Al\\" 

D.\}.\ 

. Wybacz, szlachetny rycerzu, 
Ze muszę ci przeszkodzić. 

'I.Al'\'\, 

Xo, mów! 
Tf.\1PI \RllSZ 

~!ów! 
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l}.\jA 

Sułtan przysłał po ci bi '. Pragnie z tobą 
Rozmawiać. Boże, sułtan! 

'\.\IA'\ 

:ułtan? Ze mną? 
Myślę, że chce ob jrze ',co nowego 
Pn:ywiolłcm teraz. Powiedz, że na razie 
l\lało rolpakowanc, prawic nic. 

Dt'i.1 \ 

Nie, on ni· chce nic widzieć, tylko z tobą 
Rozma11iać, osobiś ie, jak najprędlej. 

'\ATA'\ 

Powied1:, i.e prz)jdc;. - le teraz idź! 
I) \J \ 

, 'ie birrz mi za 1:łc, dostojny rycerzu. -
Tak się martwimy, o co sułtanowi 
Moż · ·hodzić. 

'\ATA. 

To ·ię okazc. Idź! 

iódma scena 

Salan i Ttmplariu.s::.. 

Tl:. I PIJ\RI l ."Z 

więc nic znasz go jeszcze osobiście? 
'\ATA'\" 

!'\ie, jeszcze nie . Nic unikał m go, 
Ani też nie starałem się go poznać. 
Mówiono o nim pow ·ze hnie tak dobrze, 
Że wierzyć w to wolałem, niż go widzieć . 
Ale teraz wygląda to inaczej, 
Przez to, ż i darował życic . .. 

Tf.Mrl.ARIUSZ 

Tak. 
Tak rze Z)Wiście bylo. Życic, którym 
Mogę się cieszyć, on mi podarował. 

Dl:UGI AKT 

:'\AT.Ą°" 

I przez to podarował .i:ycie mnie, 
W dwójnasób i trójnasób. I to teral 
Wszystko zmi niło międl) nami, lin~ 
Mnie przywiązało do niego od razu, 
Już na zawsze czyniąc mnie Jego ługą. 

Nie mogę s i ę ocz ·ka\ o też mi 
Rozkaże na początek . Jl'. tt'm gotów 
Na wszystko, jestem gotó11 "ywar mu 
Że po tępuję tak z twego pm1odu. 

TE~IPL\RIUV 

Sam jeszcze mu nic mogłem podziękm1ać, 
hoć nieraz mnie spotykał na swej drodze. 

\Vraż nie, które wywrzcc' mogłem na nim, 
Bardw slybko ię ulotniło. ;\"ie wiem, 
Cz) on mnie sobie je lCZC pn:ypomina. 
L z będzie musiał mnie sobie prlypomnicć, 
Przynajmniej raz, żeby zad· ydować 
O moim łosic . Nic dość, Żt· na Jego 
Rozkaz jeszcze istnieje;, j ·sz z i.)ję, 

Bo taka jego wola, muszę czekać, 
Aż mi oznajmi, podług CZ)j j woli 
~fam dalej żyć . 

'\ATA'.\ 

l)m bardziej czas ju.i: na mnie. -
Jakie' słowo pozwoli mi być może 
/.apytać go o iebie. - Wybacz teraz -
. pi szę się - Ale kied) zajdziesz do na~? 

n:~1rr 1.R1L . z 
Kiedy mi będzie wolno. 

D.1:iś jeszcze . 

'.\Af"\'\ 

Kiedy będziesz chciał. 
rEMPI RILSZ 

'\ATA'.\ 

jak, \1 . bacz, masz na imic;? 
Tf\IPI \Rfl SZ 

Zwałem się - zwc; się Kurt von Stauffcn. - Kurt! 
'\AT\\ 

Von StaufTen? - StaufTcn? 
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TLMPLARI SZ 

Co ię w tym tak d1.iwi? 
.AT\ '-

Von Staulkn? - Z l go rodu pewnie więcej ... 
I ~ I Pl \Rll'SZ 

O tak! Tu było, tu gnije JUŻ wiciu 
Lego rodu . - l\lój wuj - znaczy, mój ojciec -

Ale dlaczego tak mi si<; przyglądasz? 
'l,\1A, 

To nic, to nir! ie mogę się na icbie 
Napatr1.y'. 

TDll'l.AR IUSZ 

Więc na razie pójdę sobie. 
. 'icjed n badacz odkl)ł więcej, niż 
By sobie życzył. Boję się badan:}'. 

icch to, co eh ·cmy wiedzieć, czas, Natanie, 
topniowo nam od. loni, ni ciekawość. 

(w_rcho<ki) 
'IATA\ 

(patr::.qc ::.<kiu io'!,J' w J'lad ~a nim) 
„Niejed ·n badacz odkrył 'ięcej, niż 

By sobie ży 1.ył" _ - Jakby w mojej dusry 
Potrafił czytać! -Tak, doprawdy, tak. 
I mnie to mogło spotkać . - \V1.rost Len sam 

o Wolfa, ten sam chód, ale 1 głos. 

Tak równi ·ż Wolf odrwcał głowę w tył, 
Tak nosił miecz, tak również Wolf przesuwał 
Ręką po brwia h,jakb}' wt n sposób chciał 
Przesłonić ogień swojego spojrzenia. 
Jak takie w duszy wyryte obrazy 
Mogą w nas drz mać dopóty, dopóki 
Jakieś słO\\O i h nic obudzi, dźwięk. -
Von taufTcn! - Słuszni . Tak, filn k i StauITcn. -
:0.1u zi; to zbadać dokładniej, i szybko . 
• ajpicrw do Saladyna -Al co to? 
Czy to nic Daja podsłu huj tam? 
No, podejdź tutaj Daj u, proszę, zbliż się. 

- DIUGI Alt.ł-

Ósma scena 

~ATA\ 

O co chod1.i? Cóż, chciałybyście raczej 
Czego innego się dm•iedzieć, niż 
Po co mni wzywa sułtan . 

D.)JA 

Dziwisz su;? 
Za ząłc' właśnie szczerzej z nim rotmawiać, 
Kiedy . il( zja,,ił posłaniec sułtana 
I nas przepłoszył. 

Że w każdej 
Jego \\izy ty. 

\Al' \ 

To powi ·dz j j tylko, 
hwili może sii; . podziewać 

l).\j 

I to pewne? Pewne? 
'l\TA'i 

Mogę polegać wszak na tobie, Daju? 
Bądź czujna, pro zę ciit. Nic pożaluj s;i:. 
Twoje umienie też przy tym, zobac;i:y z, 
Wy.jdzie na swoje. Tylko mi nie zepsuj 
Mojego planu. Opowiadaj, pytaj 
Z rozwagą. „ 

o 
Tego ni mu isz mi, panie, 

Przypominać! - Idę . T) t ż już idź. 

Bo, popatrz! Chyba idzie tu sułtana 
Drugi posłaniec Al-Hafi, twój dcrwis.i:. 

it)chod.:i. 
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Dziewiąta scena 

Natan,. li-Ha.fi . 

.\L·HAfl 

H<.L, ha! Aj ·dnak znów sii,; 1.jawiam, panie . 
!'1ATAt\ 

Co ci tak śpieszno? lb czego on chce~ 
.U-HAii 

On' Kto? 
'\A l'A'\ 

Sala.dyn. - Pr:.:yjdę przecież, przyjdę . 

,\L-HAl· l 

Do Saladyna? 
'\\TA'\ 

To nie on c ię prqslał? 

Al.·l!AFI 

Mnie~ Skąd . A czy w ogóle przysłał kogoś? 

No, o Z}"'' iście. 

Co się zgadza? 

N , T.\'\ 

AL·llArt 

Wiitr wszystko ię zgadza. 
'\"Al.\' 

\L-11 '\ I 

Że ... LO ni· moja wina. 
Bóg mi świadkiem . - Czt'gÓŻ to ni · nałgałem 
O tobie, b) do I ·go nic dopuścić. 

"\ATA'\ 

Do czego nit· dopu ' ić? Co ię zgadza? 
• '\L·HAfl 

To, że cię swoim uczynił karbnikiern. 
Żal mi r iebie . Lecz nie chcę na to patrzeć . 
Zaraz wyruszam. I wiesl, panie, dokąd . 

Droga tam je ' L ci 1.nana.Jcśli masz 
Do przekazania coś, l powiedz.Jestem 
Do usług . To, rzc z jasna, musi by' 
.oś, o udl.wignic ktoś taki jak ja. 
Namyśl się . Idc; . 

DłUCI 4 KT 

'(AT\'\ 

Uspokój się, Hali. 
Bądźże ro1.sądny, pnccicżja nic nie wiem . 
O c1.ym ty mówisz? 

Tc worki. 

\l.-flAFI 

Zanieś mu · d razu 

'.\"ĄTAN 

Jakie worki? 
AL-li FI 

1o, z p1enii,;dzmi . 
Które pożyczyć masz Saladynowi. 

'\ATA'\ 

I tylko o to chodzi? 
\1.-łl \I'! 

:\halbym patrzeć, 
jak d.i:ień w dzień oskubuje cię z w zy tkiego? 
jak l tych na co dzień zawsze pełnych stodól 
Mądrej hojno'ci rozrzutność tak dlugo 
Pożycza i pożycza i pożycza, 
A7. zdechną z glodu nawet biedne mySlki, 
Które w nich siedzą? -A może ·ię łudzisz, 

Że ten, kto potrzebuje twy h pieni ·dz), 
Postur ha także twojej rad}? - n 
1\vojej rady? A kiedy to aladyn 
Chciał, żeby mu dorad1.ać? Pom~~l tylko, 
Co mni potkało L raz. 

'\ .\T\ . 

Co takiego? 
AL·HAfl 

Przvchodzę tam, akurat partię szachów 
"koń zył ze swoją siostrą, rnaczy Sittah . 

Sittah gra nieźle. Patrtt(, partia, którą 
aladrn poddal, bo u.znal, ż pn grai, 
o więc patrzę, La partiaj · l z · stoi. 

Przyglądam się i widz p . no: partia 
Wcale nie je t przegrana. 

'\ \T\'\ 

Coś takiego! 
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~L.:..H \fi 

Powinien tylko na j j szach przesunąć 
Króla do pionka -Je'l i eh esz, to mogę 
Zaraz ci to pokazać -

NATAN 

Wierzę ci! 
AL-HAFI 

Bo by odslonił wtedy wicżi; i 
Byłoby po niej. - Chcę mu to powiedzieć, 
Więc wołam, ale -

NA1A\ 

On ma inne zdan ie? 
AlAlAfl 

W ogóle mnie nie słucha. Pogardliwie 
Przewraca pionki i figury. 

' Ą__J_\,_ 

Nic! 
Al,:_llAFI 

I mówi, że eh e 1daśnie dostać mata. 
Chce dostać mata! I to ma być gra? 

NAfA!\' 

Ra zcj zabawa w grę. 

AL-ILAIJ 

Ale tam oie zło 

O garść orzechów. 
NAT ,_ 

Pieniądz , pieniądze! 

To najmniej ważne. Ale że on ciebie 
i· hciał wysłucha'! W tej tak ważnej sprawi· 

Nawet \vyslu hać cię nie chcial! Docenić 
Twojej bystro'ci! To wola o pom tę! 

AL-HAFI 

A tam! Mówię ci o t)m tylko po to, 
Żebyś zobaczył, z kim masz do czynien ia. 
Co do mnie, to z nim dłużej nie W)'trzymam. 
Biegam po wszystkich ty h brudnych czarnuchach 
I pytam, króry gotów co' pożyczyć. 
Ja, co nigdy dla siebie nie żebrałem, 
Mam pożycza' dla innych. Gdy pożyczać 
To prawi tak jak żebrać - a pożyczać 
Komuś na lichwę to prawic jak kraść. 

- DIUGI A.Cf -

Pośród moich Gheberów nad Gangesem 
Nie potrzebuję żadnej z tych dwóch rzecz), 
Ani też być narzędziem której~ z nich. 
:'\ad Gangesem są tylko ludzie. Tutaj 
Jesteś jedynym, który byłby godny 
Żyć nad Gangesem. - Chcesz, panie . pójść ze mną? 
Najlepiej zostaw mu ten cały kram, 
Nad którym się tak tm;:sic. On cię jeszcze 
Z cza em wykończyć gotów. A tak b)łby 
Koniec t j całej męki. Strój derwisza 
Do tarczę i. ro, chodźmy! 

N1\T •• 

Zakładałem, 

Że to możemy zawszej szcz zrobi' . 
Ale, Al-Hali, muszę co przemyśl · ć. 

Musisz poczekać . . . 
AL- HAF! 

Poczekać? Przemyśleć? 

Nie, tu nie ma co myśleć. 
NA TAN 

Od sułtana 
Póki nie wrócę, póki nic pożegnam „. 

AL-HA FI 

Kto ię namyśla, ten szuka powodów, 
Któr mu lo uniemożłi,,ią. Kto 
Nie może się od razu zd ydować, 

By żyć dla siebie ten będzie Ż)·Ć zawsze 
Dla innych niewolników. - Jak tam chcesz! 
Bądź zdrów! Postąpisz, jak uważasz. - ~foja 

Droga prowadzi tam, a twoja tędy. 
;\'ATA:'\ 

Lecz chyba najpierw wszystko podsumujesz? 
Al-HA fi 

ie żartuj sobie! Tu pod umowywać 
ie ma cz go. Za mój rachun k rę zy z 

1)' albo ittah. Bądź zdrów! 
( w,rchodzi) 

.... TA\ 

(patr;:,qc w flad .:a nim) 

Ja poręczę! 
- Dzik i, dobry, szlachetny-Jak go nazwać? 
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- Prawdziwy żebrak : jedynie ktoś taki , 
I nie kto in~y. j est prawdziwym króle m! 

M;vchod.:i w pPtciu:ną s/ronr. 

TRZEC I AKT 

Pierwsza scena 

IV domu Nalana. Recha i Da1a. 

Rf, C.11 

To jak się, Daj u, ")Talii mój ojci · 
Że „w każdej chwili mogę się spodziewać 
Jego wizyty"? To brzmi tak, jak gdyb~ 
:-.fial się t u zaraz zjawić. lic jednak 
Upłynęło już chwil! - Choć nic ma sensu 
l\Iyśleć o ty h minionych. -Ja chct; żyć 
Zawslc jedynie tą następn4 hwilą. 

Z którąś nadejdzie kiedy~ ta!Ue on. 
D.\jA 

Przeklęte to welwanic do ul tana. 
Gdyby nic ono, ;'llatan b) na pewno 
Zaru go przyprowad;i:ił . 

l\LC.11 ,\ 

Lecz co potem, 
Gd) już nadejdzie ta chwila, o wtedy? 
Gdy ju.l sic; spełni moje najgoręt ze, 
. foje najskryt ·ze pragm nie? Co potem? 

D,\ji\ 

Co potem? Wtedy, mam nadz ieji;, także 
.Moje największ pragnienie się spełni. 

REClt\ 

Co zajmie jeg miej ew mojej pi ·rsi, 
Która już oduczyła ię oddychać 

Bez pomocy tego pragnienia?- Nid 
Boję się!. .. 

D \j \ 

Miejsce tego spełnionego 
Zajmie moje pragnienie, by' traliła 
Do Europ), pod opiekę kogoś, 
Kto będzie ciebie godny. 
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Rf.CHA 

Myli z~ię. 
To, co takie pragnienie czyni L\\oim, 
Przcszkad.rn temu, i; ·b) kiedykolwiek 
Moim się sta ło . Więc twoja ojczyzna 
Ciągnie c i ę, a mnit• moja ma nic trzymać? 
Obraz twojej ojczyzny, w twojej duszy 
Jeszcze nic .i:gasły, m i ałby sprawić w ięcc · 
Niż oni, których widzę, mogę dotknąć: 

~fai bliscy? 

~ 
Opieraj się, jak chcesz! 

Lecz drogi niebios są drogami niebios. 
A gdyby właśnie prz z twego wybawcę 
Jego Bóg, za którego on s i ę bije, 
Chciał zabrać c i ę do kraju i do ludu, 
Dla których kiedyś przyszłaś na 'wiat? 

Rf:C:HA 

Daju 1 

O czym l ) znowu mówisz droga Daju! 
Jakie s· dzi\\ ne tc twoje pojęcia! 
„Jego Bóg! za którego on siit bije!" 
Cz)ją wlasnoś iąjes t Bóg? Co to za Bóg, 
Którywłasno 'c i ąjcs l czlowi ka? Który 
Musi za siebi kazać bi' się? - Wresz 1 

Skąd wiadomo, d I a której piędzi ziem i 
Ktoś się urodzi ł ,jPi:e łi nie dla Lej, 
, ' a któr j ię urod;.dł? - Gdyby oj i c 
Sly ·zal, o mówisz' - W czym on ci zawinił, 
Że m1 malujesz moje szczęście zawsze 
Jak najdalej od niego? W czym zawini! 
Że nasiona rozsądku, które czy·te 
Sieje mi w du Z), ty tak lubi z mieszać 
Z chwastami i kwia tami tweg kraju? 
Kochana Daj u, on nic eh e twych kwiatów 
'a mojej zi mi!- I chcę ci powiedzie ', 
Że choćby okrywa!} j ą nll.Jpięknicj, 
Ja sama rwj11, jaka os łabiona 

Jest moja ziemia, jaka wyczerpana 
Przez twoje kwiaty. zuję się ich wonią, 
Ich kwaśnosłodką wonią odurzona, 

- TIZfCł Al(f 

Oszołomiona! - 1\vój mózg p •wni jest 
Bardziej do niej na\•) kl}- 'tąd ni gani11 
Silnych nenvów, które ją wytrzymują. 
Tyle że mnie ona odrzuca. Mało 
Brakowało, żeby już ten twój an ioł 

Zrobił wariatkę ze mnie . - Wstydzę się 

Tej komedii pr.r.ed ojcem! 
O.\.[..\ 

Tej komedii! -
Jakby rozum tu tylko miał mieszkanie. 
Tej komedii' Komedii! Gdyby wolno 
Było mi mówić! 

Rf:CH. \ 

A nie \'Olno ci? 
Czy nic sluchalam 1ę z. wielką uwagą, 
Il ekroć mi o woi h mę zen ni ka h 
Opowiadałaś? Czy nie podziwiałam 
Zawsze ich czynów, ni roniłam łez 

Nad ich cierpieniem? Ich wiara co prawda 
Nigdy nic wydawała mi się l}m 

:\ajbardzicj bohaterskim w nich . 1)= wi~kszą 
Po iechą b)fa mi nauka, że 
Pokora wobec Boga nie zależ> 
'Wcale od naszych \\)'Obrażeń Boga. -
To nam mój oj ie powtarza ł tak cz~sto 
I Ly się, droga Daj u, co do Lego 
Zgadzałaś z nim -dlaczego teraz ·arna 
Xi zezy z. Lo, coście zbudowali rcuem~ 
- Ale, wiesz, Daj u, to ni je t \\I 'ci wa 
Rozmowa przed spotkaniem z nim. o prawda 
Dla mnie owszem! Bo bardzo mi zał Ż), 

CZ)· on też... ly. 7.) z? Ti n hałas przy dr.twiach! 
iechby to był już o n! 
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Druga scena 

Recha, Daja i Templarius::. 
któremu kto.(.: ::m•nqtr.: o/wiem dr::wi ;:.t rlowami: 

Tu, pani , tutaj ! 
RLCH/\ 

(w::tlry,/!a sir. opanowuje i chce mu pa.(ć do rtóp) 
To on! - Mój zbawca! 

n.MP! RllS/ 

Tego właśnie chciałem 
niknąć, alt choć zjawiam się późno -

Rł:CllA 

stóp dumn gn mc;~czyzn} chcę tylko 
Ra:r.jc-szcze podziękować Bogu, a nic 
i\tężczyi.nie, który nie chce podziękowań, 
Jak wiadro, które bardzo się tarało 

Podczas gaszrnia pożaru, dawało 
Napełniać sic;. opróżniać, jak najbardzi j, 
I podobnie mężczyzna. Takż on 
Znalazł sic; w tym pożarz ' przy1Jadko\ ·o. 
Wtedy przypadkiem wpadłam mu w ramiona 
l jak iskra na jego białym pia. zczu 
Pr1.ypadkiem mu w ramionach pozostałam . 
A~ co< nas wyrzuciło, nic wiem co, 
Z tego pożaru. - Za co lu dziękować? -

Europie \\ino potrali .i:agrzać 
Do je zc1. ·alki m innych cJ:ynów. - Cóż, 

Tcmplanuszr muszą tak działa,, mu zą 
Jak tro hę lrpicj przyuczone psy 
Skakać za wszystkim tak w ogień, jak w wodę . 

TL~IPl.AR!l'W 

(l.tdry przygląda! .lir.Jej pr::e:t. ca~v c::a.r 
;:e ::dziu·it11iem i niepokojem) 

Ach, Daju!Jeśłi nawet w zatroskaniu, 
Rozg ry z ·niu moglem cię ofuknąć, 
Po co było donosić jej o każdej 
Głupocie, która prL:y·zła mi najc;zyk? 
To zbyt dot kii '"a zcm ·ta na mnie, Daj u! 

Tl:ZECI AKT -

Obyś jej lepiej rekomcndowala 
~foie od tj chwili. 

l>Aj.\ 

~ie myślę, ry erzu, 
ie my~lę, żeby te drobn ·szpileczki , 
kierowane w jej serce, jakoś bardzo 

Ci zaszkodziły. 

RF.Clłi\ 

B}łcś J:atroskany~ 

I mniej ą swoJą troską sic; dziel ile.' 
Niż swoim życiem? 

TłMPl.\Kll'S/'. 

Dobre, miłe dziecko! -
Jakże jest podzi •lona moja dusza 
Między oko i ucho! - To nie tamta 
Dziewczyna, którą wydo talem z ognia. 
Nie, nic, nic tam ca. - Bo znając tt;, kto by 
Jej z ognia nie wydostał? - Kto b} ndekał 
I c:lCkał na mnie? - Choć - zmieniona - w lęku -

(pa~a. pad~(lJ której .:atraca sir 
jak~}' u')~j obrazu) 

Rf.C llA 

Lecz dla mnie, panie, jesteś wciął trm amym . 
(podobnie. po czym k.o111)11uuje, 

Żt~>' itym•ać go ::)t,gn .:apatr.:enia) 
Powiedz, rycerzu, gdzie to przebywałeś 
Tak długo? - Prawic moglabpn zap} t..ić, 
Gdzi • jcste' teraz? 

r . ~IPl.AR!l \Z 

Je tcm - tam, gd.tic moi.c 
Nic po\\inirnem by <. -

Rt:C!IA 

le gdzie- był · '? -
~loże też gdzi ś, gd1.ie być nic powin ic-neś? 
To źle . 

Tf:MPl • .\Rlt SI. 

Na górze -ona ·ię nazywa -
Na górze Synaj . 
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RCCHA 

a Synaju? - Pięknie! 

Więc może wreszcie się z pewnego źródła 
Dowiem, czy prawdą je l. .. 

TEMPLARIUSZ 

Co? Czy jest prawdą, 
Że nadal widać miejsce, gdzie stal Mojżesz 
Przed Bogiem, kiedy„. 

RJ·;CllA 

ie, to raczej ni 
Bo stał przed Bogiem wszędzie tam, gdzie stal. 
I to, co o tym wi m, to mi wystar iy. -
Chcę, żcby;I mi powiedział, czyj l prawdą, 
Że dużo trudni j niż \\ jść na tę górę 
je l zejś' z niej? - Bo na tyle gór już weszłam 
I zawsze było dokładnie odwrotnie. -

ói, ryc rzu? - Odwraca z się od mnie? 
Nie eh csz mni ·widzieć? 

Tl'MPLARl l " S~ 

Bo pragnę ciec słyszeć . 

RECHA 

Bo nic chcesz, bym widziała, że się śmiejesz, 
Śmiejesz się z mojej naiwności, z tego. 
Że o nic ważniej zego nic potrafię 
Spytać cię w sprawi tej naJŚwięt ·zej gól]·? 
Prawda? 

Tu1r1m SJ 
Więc mu i.ę znów ci pojrz ć w zy. -

Terv tyj opu z za z? Teraz ty 
Tłum i z śmi eh? Kiedy z \\)Tazu twej twarzy, 
Bardzo zagadkowego, chcę wyczytać, 

o tak \")Tafo ie sł}'SZę, co ty jasno 
Mówisz mi - wtedy milczysz? - Recha, Recha! 
Jak on słusznie powiedział : „Wpierw ją poznaj!" 

RE( llA 

Kto tak powiedzial? O kim? 
TE~IPl.ARll 'SZ 

„Wpierw ją poznaj!" 
Tak mi powi dział o tobie twój oj 1cc. 

));\ A 

Aja ni ?Ja noże nic? 

- TIZECI AKf -

TEMPl.ARll:.,'>L 

Gdzie on jest~ 
Gdzie jest twój ojciec? Je zez· u ułtana? 

RECH~ 

Bez wątpienia. 

TE_~l~RJ\,SZ 

Tam jesz ze? Jeszcze tam? -
A niech to! Zapomnjałem! ie, nic, lam 
Raczej go nie majuż. -Zapewne czeka 
1 a mnie na dole, przy klasztorz , tak. 
Tak się umówiliśmy, znac0 \.\.)bacz, 
P~jdę po niego. 

OAJA 

Ja to już załatwii;. 
Zostań, rycerzu . \.Vrócę tu z nim zaraz. 

TF.MPL.\RILSZ 

Nic, nie! On się spod1.iewa mnie, ni· ciebie. 
Poza tym u sułtana mógł. .. kto wie? ... 
J\Iógł u su ł tana łatwo .. . wy nic znacie 
Sułtana! ... łatwo mógł u niego popaść 
W kłopoty. - Wierzcie mi, jeśli nic pójdę, 
Może b)'' niebezpiecznie. 

RECH.\ 

icbczpiecznic? 
Dla kogo? 

TE~IP~/ 

Dla mnie, dla wa i dla niego, 
Jeśli zaraz me pójdę. 

I ti·cl1od....-i. 

Trzecia cena 

Recha i Daja 

RECllA 

O co hodzi?
Tak szybko? - Co się Lało? Co mu je t? 
Coś go zraziło? 
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DJ\J., \ 

Zo Law.Ja nic myślę, 
Ż lo jakiś zly znak. 

Rf.C:l-IA 

Znak jakiś? Czego? 

DAJ.\ 

Ż w środku coś siit dzieje. Coś tam wzbiera 
l nic może wykip i eć. Zostm• go. 
Na ciebie kolej. 

Rf.C:llA 

To znaczy? Pruslajc; 
Rozumieć C' i ę,jak n ic rozumiem jego. 

[)AJA 

Możesz mu wkrólct odpłacić za cały 
Niepokój, w kLóry ie; wpc;dzi ł. Leci nie bądź 
Nazbyl surowa pani, nazbyt mściwa. 

R~;(:llA 

Liczę, że \\;es:t, ty chociaż, o czym mówisz. 

DA.JA 

A ty już jesteś znów całkiem spokojna? 
RH' l-IA 

Całkiem spokojna znów. tak„. 
D.)lA 

Przyznaj jednak, 

Że cie; jego ni pokój uradował , 
Bo to on sprawił , że tobie na odwrót 
Spokój pO\\TÓcił. 

Rf;CH1\ 

Nie myślałam o tym. 
Co bym ci mogła rzcc-7.ywiścic puv;nać, 
To że jest dla mnie samej bardzo dziwne, 
Jak po tak \\ i ·łkiej burzy w moim sercu 
Mogfa w nim nastać ta.ka wie lka cisza. 
Jego widok, sposób mówienia, g sty 
.Już„. 

()Aj 

Wystarczyły ci? 
RECH 

T< go nic powiem. 
Nie wystarczyly mi wcale. bynajmni j. 

łl:ZEC1 łdO 

QAjA 

Tyle że usm icrzylr wilczy głód. 

Skoro tak chcesz. 
RF.Cli.\ 

Di\JA 

rie,ja akurat nic. 
RF.CHA 

On pozostanie mi drogi na wicki, 
Na \deki droższy od mojego .lycia, 
Chociaż mój puls na dfaiękjego imien ia 
Już nic pr:tyśpicsza, serre m1 nie bije, 
Ilekroć o nim myślę, mocniej, żywiej. -
O czym ja mówię? - Chodź, Daj u, podcjdźm~ 
Do okna znów, z którego widać palmy. 

DĄJA 

Ten wilczy głód jest ";ęc nic całkiem jeszcze 
Zaspokojony. 

Rf;CllA 

Tera~ będę widzieć 

Również le palmy, a nie tylko jego, 
Jak się pn ·chadza pod nimi. 

D.-\L\ 

Ten chlócl 
Tylk po zątki cm jest now ·j gorączki. 

RECH \ 

Ten chłód? Nie jes tem chłodna. Ale lubię 
To, na co magi{ spoglądać spokojnie. 

Czwarta scena 

Sala ni1d11mcyjna w pałacu Sala<f.1•na. 
Saladyn i Sittah . 

ALADYN 

(wchod<.qc. w .1trrmr dr;::wi) 
Dajc ie tu tego iyda, j ak j uż p!7.)jd1ic. 
Coś hyba nic za bardw mu ii,; śpi ·si;. 

. ITTAH 

• ie mogli pewnie zna ldć go lak sz~bko. 
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S lAllY'I 

Siostro! Siostro! 
SITTA ll 

Bo tak się zachowujesz, 
jakby cit; czi:kał pojedynek. 

SA LADY!\ 

I to 
Na broń, którą się nic uczylcm władać. 
Mam udawać, mam straszyć, mam za tawiać 
Pułapki i mam ")'prowadzać ,. pole. 
Kiedy się mia Iem tego uczyć? Gdzie? 
r po co to? Po co LO wszystko, p tam·~ 
Żt:b)' zdobyć p ien iądze . tak, pieniądze-! 
Żeby je strachem wydu i ć od żyda! 
Do taki h marnych fort ·li mi przyszło 

i ·ka' sir;, aż ·by posiąś · taką 
Marno" nad marnościami! 

~ 
Każda marność, 

Zbytnio wzgardzona, mści sir; . 
~Al.ADY)'; 

Tak, nie ·te ty. -
Ale co jeś li ten żyd jest rozsądnym, 
Dobrym czlowi •kiem,jak ci go opisal 
len derwisz prl dt m? 

t!_!1"1 A li 

A co ma być? Jaki 
Masz l tym kłopot? Pułapka zastawiona 
. 'a skąp·go i stra hliwego zyda, 
t\'ie na dobrego, mądr ·p;o człowieka. 
Ten jest na ·z przeci ·ż i tak, bez pułapki . 

A przyji:mno<ć sluchania,jak ktoś Laki 
Vl'ykręca ię, z jaką zu hwalą silą 
Już LO rozrywa energiczn i pęta, 

Już to ie i nań zastawione z chytrą 
O trożnością omija, tę prz}jemność 
~lasz dodatkowo. 

~ 
Z pewnoś ią, LO prawda. 

Cieszę się na to. 

- JIZECI AICJ 

S~Jl 

A więct:j nic przecież 
Nie moż cii; zbić z tropu. Bo jeżeli 
On się okaże po prostu kimś z tłumu, 
Żydem jak każdy żyd, to wob <"niego 
Nic bi;dziesz prze iei w l)'dził się być takim, 
Jakim on widzi kai:dego? Co więcej, 
Kto próbuje być lepszy, ten dla niego 
Jest durniem, btazn m. 

SAi.ADY . 

W takim razi' muszę 
Źle postępować, żeby ten lły cdowiek 
Nic my' lał o mnie ź l e? 

SITTAll 

Jeśli dla ciebie 
Złem jest używać każdej rzeczy w zgodzie 
Zjej przeznaczeniem ... 

S.\L DY~ 

Czego to kobieta, 
Jak coś \•ymyśli, r.araz nie upii;k zy! 

S!TTAH 

1 ie upiększy! 

~\I.ADY:-. 

Mi ć takie zmyślne ostrz 
Cóż, pękłob)' mi v tych niezdarny h łapach! -
To trzeba ta k wykonać, jak się wc1.cśniej 
Zaplanowało, chytrze, prytnie, zręcznie. -
Będzie jak będzie! Zatań zę,jak umiem . 
Choć raczej gorzej wolałbym niż lepi j . 

SITIAll 

Też! 1 ie oceniaj swoich sil zb ' l nisko! 
Bi;di; przy tobie!J 'li tylko ze hcesz, -
Że też mężcz)-.lni tacv jak ty wmówić 
Próbują nam, że za zli tak daleko 
Jedynie dzięki wojemu mieczowi. 
Lew, gdy poluje razem z li em, to 
Wstydzi się lisa, a nic sw j hytro'ci . 

S~'1 

Ach, i.e kobiety tak chętnie ściągają 
Mężczyzn ku sobie na dól! - Idź już, idi! -
Myślę, że odrobiłem swoją lekcję . 

- CZWAITA SCENA - 103 



IOł 

1.ITf.\11 

:\fam sobie pójśćJ 
~.\L,\OY\' 

Nie eh iałaś hyba zostać? 
~IITAll 

Zostać ni .„ tak żebyście mni ·widzieli -
Ale \\ pokoju obok -

~ALA!lY\' 

Podsluchując? 

Tam t ż nic, sio ·tro, jt•rn mam zwyciężyć. -
Idź, idź! To on! lyszę już kroki! - Ale 
Żebyś mi nic podslu hiwała! Sprawdzę. 

Podc::.ar Wb' O/IQ lL)'ChodziJedn_)•mi drzwiami. 
i11n_)'mi u·chod;j .\'atan. 
alad)'l1 uriadl ~)WICQLUlll . 

Piąta scena 

Sala<fyn i Sata11 

SALA()Y 

Pod jdź Lu, żydzie! - Bliżej! - jeszcze bliżej! -
!'\i bój się! 

\\1.\X 

Stra h zostawiam twoim ''rogom! 
S \I \DY\ 

, 'atan naz) ,.a z się? 
:'>AT.\\ 

Tak . 
SAL.\DY'\ 

IC . 

S I.ADY'\ 

Mądry Natan. 

Cóż, l) nie, I cz lud cię tak nazywa. 
\'AT\\ 

Być może . Lud! 

TRZECI AK! 

SAl-\DY:-0 

'ie sądzi ·1 chyba, i: 
Taki gło ludu mógłbym mieć w pogardzi·? -
Od dawna chciałem poznać tego, kogo 
Ten lud nazywa męclrc m. 

·„\T \ .• 

le jc ~ li 

Czyni rak, żeby zakpić z niq~o? Jcślt 
Dla ludu mądry to tyle co sprytny? 

. pl)tny ten, kto wie, w CZ}m jego korzy't? 
\Al \UY:\ 

Prawdziwą korzyś' chyba ma z na myśli? 
-"AT.\ 

Wtedr ten byłby najsprytniejszy, kto jest 
.\lajbardziej chciwy. ·pry tny i mąci!) 
Znaczyłoby to samo. 

SAL.ADY. ' 

Udm,J.dniasz 
To, czemu pragnie ·1. .r.aprzcczyl'. - Lud nic wie 
Co je l prawdziwą korzyścią człowieka . 

T) wiesz lub próbowałeś się dowiedzie( 
I rozmy'lałcś o tym - już to samo 
Cl.) ni cię mędrcem . 

T\ \' 

Za któr •go każdy 
waża się. 

~.\.LADY'\ 

\!\)·s tarczy tej skromności! 
Mierzi mnie zawsze . gdy tylko ją sly zę, 

o zekuJę rrzeŹ\\.'ego rozsądku. 
(podryu·a sir::. mi~1ca) 

Przejdźm) do rze Z), żydzie! Ale bądźmy 
Szt:tcrz} ze sobą, zczcrzy1 

\ATA'\ 

Ja, sułtanie , 

\fa pewno będę chciał rię tak obsłużyć, 
By godnym być to robić tei w przyszlo~ci . 

..\LADY. 

Obsłuży'? Jak to? 
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~ATA_,_ 

W najlepszym ga tunku 
Będz iesz mial wszyst ko, po najn i:lszej eni e. 

SA LADY'< 

O czym ly mówisz w ogóle? Bo chyba 
Nic o swoich towarach? - '.'lliech s i ę z t obą 
Targuj moja sio ·tra. (Ta podsluchiwaczka!) -
J a nic zam ierzam ię lajmować kupcem. 

N~'< 

Będziesz wi ęc chc i ał t pewnością s i ę dowiedz i eć, 

Jakie podczas podróży ru hy wroga 
Zauważyłem, który znowu podjął 
Jakieś działania: - J śh mam otwarcie ... 

SA l- \ OYt\" 

Do tego również nie zmicrzałem , jeś l i 

hodzi o ciebie . Wiem o tym już tyle, 
Il · mi trleba. - Krótko -

NATA~ 

Słucham, panie. 
SALADY' 

Oczekuję od cicbi · o'wieccnia 
W całk iem inn j, zup lnie innej sprawie. -
Skoro jest·' tak mądry, to mi powiedz -
Które prawo trafilo, która wiara 
Najbardziej ci do prz konan ia? 

\"AT~ 

Panit:, 
Jajestem żydem. 

~AY,DYN 

Ja muzułmaninem . 

Chrześcijanin jest między nami . - Przcci z 
Z tych trzech re ligii tylko jedna może 
Być tą prawdziwą. - Ktoś taki j ak ty 

ie pozostan ie lam, gdti · był go rzuci.ł 
Przypadek urodzenia, albo jeśl i 

Zostanie, to w wyniku swy h przemyśleń , 

Mają powód, by wybrać to, o lepsze. 
No to zdradź mi te swoje prz my' lenia, 
Podaj powody, na których zgłębiani 
Ni m i ał m czasu, powiedz mi - w dyskrecj i -
Czemu najl p zy ma być ten twój wybór, 

TIZECI AKT -

Żebym ija przychyli ł ie; do niego. -
Dziwisz się? iierqsz mnie wzrok iem·! - Możliwe, 

Że je tem pien\"S:l)m ułtanem na 'wie i , 
Który ma taki kapry , który jednak 

ie zdaje mi s i ę suł tana niegodny. -
Prawda' - !'o, mów, co myślisz! - Powi dz coś! -
Czy może jednak woli z sic; przez chwilę 
Zas tanowić? Więr dobrte, niech tak będzie . -
(Czy ona podsłuchuje? Chcę ją pytać, 
Czy dobrze i ę prawiłem. -) i trać czasu! 
Przemyś l to obie!Ja za _hwilę wrócę . 

11::ychoiki do pokoju obok, 
do którego uda/a si{ Sillah. 

Szósta scena 

Natan .ram. 

, "AT,\:\ 

Hm! - Bardzo dzii.\ne! - Nie wiem, co mam myś leć? -
Czego on eh e' - To ja się nastawiłem 
1 a pieniądze, a on chce - prawdy! Prawdy! 
W dodatku gołej , namacaln J,jakby 
Prawda była monetą! - Gdyby jeszcze 
Tą dawną, odważoną, to b) uszło! 
Lecz ta nowa moneta, btta stemplem, 
Którą od ręki można płacić tylko, 

a przecież żadną prawdą być nie może ! 
Jak grosz do worka miałoby się zgarniać 

Prawdę do głowy? Kto tutaj je l żydem? 

Ja czy on? -Al zaraz! A co j ~ li 

Tak naprawdę on nie chce żadnej prawdy) -
Co prawda domysł że UŻ) va prawdy 
Tylko jako pułapki jest zbyt niski! -
Zbyt niski? - A co dla kogoś wielkiego 
Je l zbyt niskie' - T: k, tak, wszedł mi do duszy 
B z pukania! A ki dy ktoś przychod1 i 
Jako przyjaciel, to puka i czeka. -
Muszę działać o trożn i e . -Ale jak? -
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Zakamieniałym żyd ·m być ~ii; nic da. -
A jesz z · mniej w ogóle nic być żydem. 
Bo j ak nie i.yd, mógłby mnie zaraz spyta', 
To <llaczego nic muzułmanin? - Mam już. 
To może uratować mnie! - Bajkami 
Zbywa i<( wszak nic tylko d1:icci. - Idzie. 

Siódma ·cena 

Salad_vn i Sntan 

SA! \DY~ 

(Tutaj poi jest czyste!) - Mam nadzieje;, 
Ze ni• wracam ;i;a wczc'nic i zdążyłe ś 

Już ict namyślić. - Wobec tego mów' 
Nikt nas ni słyszy. 

\ATAN 

Niechby całr świat 

Nas teraz słuchał. 
SAi. \lW' 

Co ty mówi z? Jesteś 
Więc tak pewny ·w j sprawy~ Jak prz~ Lalo 
l a mędrca. Proszc;! ie ukl) va~ prawdy! 
Dla jej dobra na sza l ę rzucić\\ zy ' Lko! 
Ciało i dusze;! Majątek i krew! 

'AT\'\ 

Tak!Jcśl i to konieczne i pomocne. 
SAL\UY" 

Wierzę, że odtąd j ·d 'n ;i; my h tyt ulów 
Bc;dzie mi przy ługiwał jak n<~jsluszniej : 

Naprawiacz Ś\\iata i prawa. 

"ATA" 

Piękn) tytuł! 

Ale, sułtanie, zanim ci się Z'l-V"i rz<( 
Z moich przemyśleń, pewną historyjkę 
Chciałbym ci opowiedzieć .. 

TIZE I AKT -

Cz mu nic? 
Lawszc lubił m słuchać hi tol)jck, 
Dobrze opowi 'dzianych. 

.... \TA . 

Właśnie, do br z 1.: 

Opm,;edzianych. , ' ie wi •m, zy polrafic; . 
SAl.AflY' 

Znowu ta kromność?- Dalej, opowiadaj! 
'l;A rA" 

Żył w dawnyrh czasach na Wschodzi mc;żczyrna, 
KtÓI)' miał pier'cień bezcennej warto'ci, 
Czułego c-rca dar. A b>ł LO opal, 
etką przepic;knych mi niąq się barw, 

Któl) miał te; taj mną ile;, ż · 
Tego zynil Bobru t lud.ziom miłym, 
Kto go nosił, wi ·rzą \\ Lf< jego moc. 
Cóż więc dzi\' nego, że mc;żczyzna nigdy 
, ie zdejmował go z palca i ogłosił, 
Ż' picrści ń ma na zawsze już pozo. La· 
W jego rodzini ? Po czym t.robil tak: 
Przekazał pierścień najmil zcmu z S} nÓ\' 
I u talii, ;i;e ten z kolei wini n 
Przekazać pi rścień spo.'ród synów temu, 
Któl) mu je. t najmil Z), i by odtąd, 
"ie zważając na urodzenie, zawsze 
Najukochańszy syn mocą jedyni 
Tego pi rś ienia ~tal na czele rodu. -
Rozumiesz, pani·? 

~-\1-\DY' 

Rozumiem . ~lów dalej! 
..... \T.\" 

Z svna na syna pierścień wu;c przechodził, 
Aż t rafił w kor1 u do ojca tr1cch vnó''• 
Któr0· mu byłt tak amo posłuszni, 
Więc \SZ) tkich trze h t ż kochał j dnakowo. 
Czasami tylko - kicd} który' z ni h 
Był z nim bez braci i dwaj pozo ·tali 
• ' ie dzi lili z nim wtcd) jego erca -
Raz jeden, raz ów drugi . to .mów trzeci 
Bardziej godny pierścienia mu itt zdawał, 
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Który też zresztą, pobożną słabością 
Wiedziony, przyrzekł każdemu z tej trójki . 
Tak się toczyło to, jak długo mogło. -
Przyszło jednak umierać, no i ojciec 
Ma wielki kłopot. Boli go, że musi 
Dwó h swoich synów, którzy zawierzyli 
Jego słowu, tak zawieść. - Co tu robić. -
W tajemnicy posyła po artyst<;, 
U którego na wzór swego pierścienia 
Zamawia jeszcze dwa i błaga, żeby 
Na koszt i trud nie bacząc, dwa wykonał 
Dokładnie takie jak tamten . Artyś 
To się udaje. Prz)nO. i pierści nie 
I nawet oj iec nie umi odró:i:ni :, 
Które są nowe. Więc uradowany 
Woła S\V}' h synów, każdego z osobna, 
Kaidrgo błogosławi i każdemu 
Wręcza pi rści ń - po czym umiera. - 'łuchasz? 

s .~ 

(który• odwrócił .si' od niego. stropiony) 
. lucham cię lu ham! -Al ki dy będzie 
Konier tej bajki? 

\ATA\' 

o wła.'n1e jest koniec. 
o bylo potem, to jest oczywiste. -

Ledwo zmarl ojciec, każdy z synÓ\' przybiegł 
Ze swym pi r~ci ·niem, każd} mówiąc, ż:e 
Jest pan m domu. lt-dztwo, kłótnie, skargi -
Wszystko na pr6żno. Ten prawdziwy pierścień 
Był nic do ustalenia -
(po pau~e. k.iuiy cze/rai nt1 odpmt·itdi. .rultana) 

Tak jak dla nas 
Prawdziwa \'ia.ra.. 

S.\J .AO\'\ 

.Jak to? zyżby miała 

1b by' odpowiedź na moj · pytanie?„. 

~ 
To ma jedyni mnie uspra\\;cdliwić, 

Że mogę nic śmieć rozróżniać pierścieni, 
Które ojciec z rozmysłem kazał zrobić 
Tak, żeby były nie do rozróżnienia. 

- llZE CI AKl -

SALA O'(\' 

Pierś icnie! - 1 ie baw sitt ze mną! - Myślałem, 

Że religie, które ci wymieniłem, 
.\iożna bez trudu od siebie odróżni ' , 

Po ubiorze, tym, co się je i pije! 
:\ATA\' 

l)·lko od strony ich korzeni nie. -
Czyz początkiem i h trzech niej st historia) 
Pisana lub pr1ckazywana ustnie? -
A historię moi.na i trzeba pr.i:c ic:i: 
Prz)jmować tylko w dobrej wierze, prawda? 

o do cz)j •j dobrej wiary mamy 
'.'lajmniejsze wątpliwości? Do tej nasz)·ch! 
Z których jest śmy krwi, którZ) od dziecka 
Dowody nam dawali wej miło'ci 
I którzy nigdy nas nic okłamali, 
Chyba że kłamstwo b}lo dla nas lep .i:e 

.Jak mógłbym \,;crzyć moim pr.i:odkom mniej, 
1 iż ty am wierzy z woim? Lub od\\TOtn1e. -
Gry wymagać od ciebie mogę, żeby~ 
Zaprzeczył woim przodkom, żeb) cza ·em 
'.'\ie sprzeciwia' się moim' I na odwrót. 
To samo ty Z) się chr.i:e ' cijan. Prawda? -

':0.L_ QY'.\ 

(W rz zy samej. Na Boga! On ma raCJ 
:\'ie mam nic do dodania.) 

~ 
Wró'm>· t raz 

Do tych pierścieni.Jak rzekłem, }'nowie 
awzajem siebi o kar'.i:yli, kazd} 

Przysiągł sędziemu, że otr.r.ymał pierścień 

Bezpośrednio od ojca. - Iak też było! -
Że ąjcie da\' no mu obiecał, iż 
On \\ła ' ni będzie kiedyś posiadaczem 
Tego pierści nia. - I tak b)io również! -
Ojcie , zapewniał kazdy, nie mógł go 
Pr.i:ecież oszukać, „ię nim by go za iął, 
Ukochanego ąjca, podejrzewać 
O co~ takiego, prędzej by swych braci, 
hoć jest skądinąd gotów myśleć o nich 
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Jak najlepiej, oskarżył o fałsz r two . 
I :le chce\\ kry(- zdrajcę i się zemścić. 

SAi DY-: 

A sędzia na to? h <; u ły'zcć, co 
Każesz sędziemu na to odpO\\icdzieć. 

-:ATA:"; 

Sędzia powiedział: Jeśli mi tu ojca 
Nie sprowadzi ie zaraz, każę was 
Usunąć / ądu . 'ie siedzę tu po to, 
By rozwiązywać zagadki. Czy może 
Czeka ie na to, że prawdziwy pierścień 
W końcu przemówi? -Ale zaraz, zaraz! 
Jak tu słyszałem, ów prawdziwy pierścień 
:\1a ter cudowną moc, i.e czyni mił>m 
Bogu i ludziom swego posiadac-za. 
To musi rzecz ro1. trzygnąć! Bo fa łszywe 

Pierścienic mocy tej nic będą miały! -
Kogo miłują więc dwaj 7 was najbardziej? -
'.'l'o, dalej, mówcie! iikzyci ? Pierścienic 
O;dałają zatcm j dynie do wew'Tlątrz? 
I każd> z was najbardziej kocha siebie? -
OsL.Ukanymi o wstami więc 
Jesteś ie wszy cy trzej! Z tych trzech pi er' cieni 
Żad n nie jł'~t prawdziwy. Ten prawdziwy 
P ·wni prZl·pad ł. B ·s tratę tę naprawić , 

Ojciec ka.zal wvkonać trzy pierścienie 
\ miejs c tamtego. 

'>A l ·\DY '\ 

'Wspaniale! Cudownie! 

" ·r . 
tąd, ciągnął . ędl.ia,jeż li ni chcecie 

Zamiast wyroku prz}jąć mojej rad;\ 
To idkie! - Alc moja rada taka: 
Potraktu.1cic LI( spra" c; najdoslowniej . 
Każdy z was dostał s •·qj pierścień od ojca, 
Każdy ni h wierzy wic;c, że jego pierś · ień 
jest tym prawdziwym. - !\fożliwe, że ojciec 
Miał dość tyranii j c cl n cg o pierścienia 
'W swoim domu. -A jest zara.lem p ·wne, 
Że wszystkich trze h was kochał jt'dnakowo, 
Bo nie chciał dwóch z was skrZ}wdzić po to, żeby 

- TlZ(CI A.11:.T -

Tego jednego wywyższy· . -A ntt·m! 
Niech każdy z was gorliwie na 'laduje 
Tę jego wolną od uprzedzeń miłość! 
Niech każdy stara się ze w zystkich sil 
\Vykazać moc kami ·nia w wym picr 'c1eniu! 
:'\i eh tę moc wspiera ·woją łagodnością, 
Pojednawczością i CZ)'Tlicniem dobra, 
:\'ajserdecznicj zym oddaniem się Bogu. 
A jeśli wówczas moc waszych pierścieni 
Obja\\ i si<; u waszych praprawnuków 
To choć za tysiąc lat ich znów zapraszam 
Przed t n trybunał : na t}m krześle\\ tedy 
Ktoś będzie iedział mądrzej zy ode mnie 
1 wyda wyrok. ldi ie! - Tak powiedział 
Ten kromny ędzia. 

SAi OY'li 

Boż ! Boi ! Boże! 
:";ATA:'\ 

Jeżeli czujesz, że ty jesteś t\m 
Przepowiedzianym mądrzejszym człowiekiem .„ 

SAl-\DY~ 

(pr:,J"/Jada do nitgo i chu:rtajt,ifO dl01i. 
której nit u:l'/Jus::.c::.a do ko1ica 1m1,>~ 

Ja proch? Ja nic. O Boże . 

~.TA'/ 

Co ci jest? 
~Al.\DY'li 

Drogi 'atanie, ow tysiąc łat 

Twego sędziego jesz z nie minęło. -
Jego trybunał niej ·st moim. - ld:l!
Idź, ale bądź mi pfZ)jacicl m. 

X.\T '\/ 

I poza tym Saładyn nie ma mi 
Do powiedzenia nic? 

~A LADY:"; 

'ie. 
1\ATA'li 

Nic. - Czemu? 
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'\AT,\\ 

Chciałbym mieć jeszcze okazję przedłożyć 
Ci jedną prośbę . 

SAi ADY\ 

Czy trzeba okazji, 
Żeby o oś popro ić? - Dal j! Mów! 

NATA:\ 

Wróciłem właśni z daleki j podróży -
ciągałem długi. - Mam teraz już prawic 

Za dużo tej gotówki. - Czasy zn6\\ 
Za z)'nają by' nicspokojn - nic wi m, 
1 a dobrą sprawę, co /. tym wszystkim zrobić. -
Pomyś lałem , że może t} - bo prz icż 

Bliska wojna wymagać będzie coraz 
Więcej pieniędzy- możesz być w potrzebie. 

' I.ADY' 

{palr<.ąc nw s~rywno w oczy) 
Nic pytam ię , 'atani „ czy Al-Hafi 
Był już u ciebie. 1ic chcę ię domyślać, 

Czym i jakieś inne podejrzenie 
Każe _i tę ofertę . .. 

NATA'I 

Podejrzenie? 
• Al.ADY\ 

Jestem go wart. - '1\)ba z mi! - ' i ukf}'\\.'am, 
Że .lamicr.lałem -

Mnie o to sarno? 

\ATA\ 

Chyba nie poprosić 

SALA DY\ 

Owszem. 
ATA:\ 

A więc obaj 
Mogliby' my skorzystać n tym! -Ale 
Nie mogę przy lać ci, ile bym chciał , 
Z powodu tego templariusza. - Znasz go. -

1ajpicrw jesn·ze muszę wypłacić jemu 
Poważną sumę. 

TIZECI AICT -

s_AI DY\ 

Co? Templariuszowi) 
Chyba nic będziesz mvch największych wrogów 
Wspomagał jcszcle ~woimi pieniędzmi? 

\Al!\'\ 

~Iówię o jednym, t}m, któremu życic 
Darowałc' niedawno .. . 

.'.\IAD't'\ 

Przypomniałeś 

!\li o nim teraz! - Całkiem zapomniałem 

O tym młodzi ń u! - Znasz go? - Gdzie on je t? 
"\f_\ 'i 

Co? A więc nic wiesz, ile twojej laski 
Dla ni go na mnie spłynęło prlcz niego? 
Z narażeniem odZ) kanego i}cia 
ratował z pożaru moją órkę . 

SAi. \DY'i 

'.\'aprawdę? - Ila! Wygl<tdał na taki 'KO· 
Tak br na pewno zrobił też mój brat, 
Do którego jest tak podobny! - C1.y 
On tu je t je ·z ze·~ Przyprowadź go tutaj! 
Tyle opo\' iadałem moj j iostrzt-
0 tym jej bra i , którego nic- znala, 
Że muszę prz i eż pokazać jej także . 
Jak on wyglądał! - Idź . przvprowadź go! -
Jak to z jednego dobrego uczynku, 
Cho'. zrodzonego tylko z namiętności, 
Tyl innych dobrych uczynków płynie 1 

Idź, sprowadź go! 

~)~:\ 

(pw::.c~ dłoń Salod)'l1a) 
Natychmiast! - P171 l}m drugim 

Też zostajemy, prawda? 
(u;_~chod.::i) 

. .\!.\DY 

Trz ba było 
Pozwolić ittah podsłu hiwać! - Bo jak 
~lam j j low zystko teraz opowiedzieć? 

(w;·chodzi w pr::.eciu·11q s/ronr} 
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Ó ma se ·na 

Pvd palmami, w pobW:u klas::.loru, 
gd.:,ie Ttmplarius• c::.eka na i\latana. 

ll.MPLARIUS/. 

(chod.:,i. ;:ma.{ajqc rir ::.e .mbq, lam i::. powrotem, 
wrer::.rie u~y/JUcha) 

- Tu, znużone, zwierzę ofiarne . taje. -
No dobrze! Nie chcę wiedzieć zbyt dokładnie . 

Co mi się kłębi w duszy, ani my~l ć, 

Co /. tego będzie. - Dosyć, Że daremnie 
Uciekałem! Daremnie. - I ni moglem 
Z re szlą nic więcej zrobić jak u iekać! -
!\i· h będzie, co ma b)'ć! - Cios był 1:adan)' 
Tak szybko, że nic magi m go uniknąć . 

A tak długo się uchylałem przed nim. -
Zobaczyć j ą, tę, któr j n ic pragnąłem 
Bynajmniej widzie' - zobaczyć ją i 
Decyzja, żeby nigdy już nic stra ić 

Jej z oczu. - Te?., d cpJa.! Wszak decpja 
To zamiar, czyn, aja cicrpiaJem tylko. -
Cht;ć jej ujrtenia i uczucie, ie 
Jest ·m na nią skazan), z nią ·pl · iony, 
To b) Io j cd n o doznanie. - Tak juz będzie. -
Żyć bez niej - dla mnie nie do pomyślenia . 
Śmierć by to była dla mnie - i gdziekolwiek 
Przyjdzi · mi być po śmierci, tam też śmi • rć. -
J -~li to miłość, to templariusz kocha -
To chrześcijanin k ha - hm! - żydówk ·. 
No i co z Lego? - W Ziemi Obiecanej -
Także mnie obi canej1 - wielu już 
Pozbyłem ię uprzedzeń. - Czego chce 
Zakon ode mni ? Wszak jako templariusz 
Byłem dla ni go martw) ju.i; od chwili, 
Kiedy sict talem jeńcem Saladyna. 
Glowa, którą darował mi Saladyn, 
Miałaby być tą dawną? - Nie, jest nową, 
Która nic nic wir o tym wszystkim, co 
Wmó"fono tamtej . co v;iązało tamtą. -

- lllECI AKl 

I jest też lepszą ,głową, pa ującą 
Bardziej do nieba ojca. Czuję to. 
Bo nią dopiero zaczynam Lak myśleć, 
Jak musiał myśleć: wtedy tu mÓJ ojciec. 
O ile to, co mi mówiono o nim, 

'ie było bajką . - Ale je:Ji bajką, 
To calkiem \\;arygodną. Teraz zwlaszcza 
·raką · ię zdaje, gdy mi grozi tylko, 
l..e potkni; się, tam gdzie on padł. - Czy padł? 
Wolę paść z mężczyznami niż stać z dziećmi. -
Jego przykład daje mi pewność że 
By mni pochwalił. A na CZ}jej jeszcze 
Pochwale mi zależy? - Co? - :\atana? 
J go zachęt}. raczej ni.i; pochwały, 
Mi nie zabrakni . - Cóż to je l .ta i.yd! -
I chce uchodzić wył. czn i la żyda! 
Idz ie tu. Pędzi . Cal) promi nicje. 
Czy ktoś od Saladyna wracał inny~ -
Hej! Hej, Natanie! 

Dziewiąta scena 

Nata11 1 Templariw::.. 

'-ATA'll 

To ty, Kurcie! 
TEMPL.\Rll'SZ 

Bardzo 
Dużo czasu spędziłeś u sułtana. 

'-AT.\X 

Tak duio chyba nie . Póiniej, niż chciałem, 
Dotarłem tam. -Ach, Kurcie, mówi<; ci: 
Ten męż zy-.tna godzien je t swojej sławy. 
Jego lawaj · t łcd\dc cieniem je go. -
Ale:: pozwól, że najpicm i prz każę, 
Że on chce.„ 

TEMPL.\Rll' ~Z 

Co? 
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'.ló1\TA"1 

he z tobą porozmawiać. 

Chce, żebyś przyszedł do niego ni ;mlecznie. 
Chodźmy więc razem do mnie, bo mam jeszcle 
.'.'Jaj pierw dla nit·go coś do załatwienia, 
A potem tam pójdziemy. 

Tł. \IPl~Rll'S / 

Wics1., do twego 
Domu nic wejdc; po raz drugi, zanim .. . 

'\Al A. 

A wic;c t}mczasem jui; tam byleś? Pewnie 
Z nią rozmawiałeś? - I o? - Powiedz, Recha 
Podoba ci sic;? 

rf. \IPl .ARll'S / 

Nic do opisania! -
Ale - znów ją zobaczyć - nigdy, nigdy! 
Chyba że mi obi a z tu, w tym mi j ru , 
Że bc;clę mógł ją widzieć odtąd zaw. ze. 

"1AT!'~ 

Jak 10 rozumiesz? 
Tl.\IPl.ARl!J. I 

(po krri//.it:j pau...--ii- r.cucajqc mu .1ię nagli' na s~j() 
Ojcze mój! 
:\ATA' 

- Młodzi ńczc! 

"11 . \IPl .A l!.ll S/ 

(rowr1it na.~lr odr tę p!jjąc od 11 itgo) 
' ie: synu? - Proszę! Pro ze; ię, 'latanie! -

"1.\TA'.\ 

Drogi mlod1.icrkzc! 
TL\!PLARIL'S Z 

• 'ie: ynu? - Nalanie, 
Pro .a;, zaklinam cie; na t" picn\'otne 
Więzy natury! - ~ie przedkładaj nad nic 
Późni jszych pęt! - Ni eh ci \)-Starczy, że 
J l CŚ człm~ieki m! - Więc mnie ni odpychaj 1 

'l;ATA'I; 

Mój drogi przyjacielu!... 
TF.\fPt.ARll'S/ 

Ale . synu? 
Synu ni ? , ' if? - I nawet wtedy jeszcze, 

- !IHCI AKT -

Gd} moja klonnośt ku rcu twej córk i 
Drogę milo~ i JUŻ utorowała? 
I nawet wtedy nie, gdybyśm) tylko 
Czekali na twój znak, by się połączyć? -
Mil zy z? 

'.'\ TA'.'\ 

Ry erzu,jestem zaskoczony. 
TJ::_\IPLARIL'_g 

Zaskoczon, przeze mnie? T); 'atanie? 
'wymi własnpni poglądamP Chyba 
Rozpoznajesz je także \\ moich ustach? -
I ja cię zaskakuję? 

• TA' 

Najpierw h iałbym 
Dowiedzieć się, kto z rodu laulTów był 
Twoim ojcem. 

TE\IPl.ARll'SZ 

alanie, co ty mÓ\•isz? -
Czujesz tylko ciekawość? W takiej chwili? 

:\"AT.\'.'\ 

Bo, widzisz, kiedyś sam znałem jednego 
Z twojego rodu, na imię miał Konrad . 

TBIPl.ARIUSL 

A gdyby ojciec mój tak miał na imię? 

'.\AT ' 

a prawdę? 
Tl:.MP!.\R~ 

Ja ·am noszę imi!( ojca: 
Kurt maczy Konrad. 

'OATA'I; 

Lecz mój Konrad j dnak 
Nie byl t\~ym ojcem. ~fój Konrad był bowiem 
Tym, kim ty jesteś: templariu zem .• ie był 
Żonaty. . 

TEMPLA~LSl 

Ach, "ie z! 
~~T\\ 

'o? 
~PLARIU Z 

Mó I mimo wszystko 
Być moim ojcem. 
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'-AIA'

Żartuj ·z . 
TE\IPl.ARll S7 

Aty 
Bier1.esz rzecz zb}t dosłowni . W takim razie 
Kim brłbym? Jak.im~ bękartem zapewne! 
Też nic do pogardzenia rola. -Jednak 
Daruj już sobi<' Len wywód szlachectwa, 
Ja tei nie będę do hodzić twojego. 
~ie i.cb}mjakickolwick wątpliwo : c i 

Miał co do tw go po hodzenia .• kądż 
~lożesz je prz ·cież \')"'; ·ść kr k po kroku 
Od Abrahama. A od niego dałtJ 
Ja sam juz znam je i mogi; poświadczyć. 

'-ArA 
Mówi '7 to ironicznie. -Ale c1.y ja 
Za ługuję na tę ironię? - Ct.} 
C1.cgoś ci oclmówilem już? Ja tylko 
Nic chcę na" ·t prze1. chwilę trzymać cicr 
Za s łowo. I nic więc ·J· 

Tl \IPl.ARll'~Z 

\: ic;ccj nic? 
Wybacz mi zal m!. .. 

'AT\:'\ 

Chodimy, chodźmy! 
TL.\IPl.ARIL'S/. 

Dokąd? 

Nic! Do twojego domu?-, i , tam nic! -
Tam się pali! - Poczekam tu na ciebie! -
J 'li ją znowu ujrzę, maczy: będę 
Widywał ją" . ~tarczająco często . 

.Je ś li ni·, to. i ę do yć napatrzyłem.„ 
:'\\TA:'\ 

Będę ·ię taral \\TÓcić jak najprędz J· 

- fllECI AKT 

Dziesiąta scena 

Ttmplarius;;:., po chu tli Daja 

1 L\11'1 ·\Rll' S/. 

Juł więcej niż potr1.t'ba1 - Ludzki mózg 
Mi ści tak nieskoń Zt'nic wici .J t'dna.k 
Czasem wypełnia s i ę nagle b ·z re zty! 
Jakimś drobiazgi m ")'pełnia ~i · całkiem! -
Do niczego się nie nadaje wted}, 
OboJcrLnie, cz~m byłbv '')P ·łnion>. -
Lcc1. cierpliwości ! Dusza \\ C s1e wkrótce 
Tt; nabr.i:miałą mat ric;, 1.yska przcslr1.d1 
I foiatło i porządek\\ Led> wrócą. -
Bo cq ja kocham po raz pi rwszy? - lbo 
To, co znam jako miłość, nią nic było~ -
C0 je l nią tylko to, o czuję tera.i:?.„ 

O.i.[\ 

(podchod.::.qc ch_>-lk.iem ::. boku) 
Panie rycerw! 

Tf.\IPl.ARIUSI. 

Kto to? - To ty, Daru? 
o.~., 

Prześlizgnęłam się obok niego, ale 
:\1ól\'lby na dostrzec razem tam, gdzie ~toisz. -
Dlatego stań tu bliżej, za tym druwcm. 

Tf\IPI ARlt:~7 

Co i ę stało? - !\.lówi tak tajcmnic/.O~ 
[) \j \ 

o, z czym pr1:ychodzc; do ciebie, faktycznie 
Dotyczy taj emnicy, ba, podwójn ·j. 
Jedną znam tylko ja, tylko l> - drugą . -
A gdybyśm} się tak '~)mienili, o? 
'W)ja\\ mi twoją, a wtedy '')pwu; 
Ci moją tajemnicę . 

TE\I Pl.~RI , Z 

Z przyjemności+ 
Jeśli s i ę dowiem, jaką cajemnicę 

azywasz moją. le co \\'}niknie 
• aj pewniej z twoj j. - :\'o więc śmiało, słucham! 
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Q.~A 

'ie, nie, ryc rzu, najpierw ty, ja później. -
Bo moja taj mni a r.obie na nic 
Na pewno się nie przyda,j śhja 

ie poznam przedtem twojej . - o mów, szybko! -
Bo jeśli najpierw c i ę ~)'}Jytam, to 
Tak jakby' mit niczego się ni zwierzył, 

A moja tajemnica pot.O ·tanie 
Wtedy wciąż moją, gdy ty swoją traci ·1.. -

Bi dny rycerzu! - Że też \~)', mężcz}·ini, 
Wierzy i , że moż cie coś takiego 
Zachować w tajemni > przed kobietą! 

TEMP! .\RI 'SZ 

Sami czę ·to nie \\;Cm}', że coś ukrywamy. 
DA.JA 

To możliwe. Dlatego muszę chyba 
Zrobi( ci rz zywi 'ci tę uprzejmość 

I pierwsza ię o'wiccić. - Powiedz mi, 
Co miało znaczy\ że tak niespodzianie 
Wzi<1łcś nogi za pas. ~as opuściłeś? -
Ż ·nie zaszedlc' znów z atan m teraz? -
Tak małe Rccha zrobiła na tobie 
Wrażenie? Cz> t ·ż może aż tak wielkie? -
Tak wielki· ! Tak' - 'o L mi powiedz wreszcie, 
Że trzepoczesz jak bi dny ptaszek w idłach! -
Jednym łowem: przyznaj ię , powiedz ja no, 
Że kochasiją, kochasz do opętania, 
Aja ci powiem coś ... 

l~RIUSZ 

Do opętania? 
O prawdy, świ tnie .masz się na ty h sprawach. 

DA A 

Przyt.naj s i ę, że ją ko hasz. Opętanie 
Daruję ci . 

TF.\IPl.AR..!.t;SZ 

Bo jest czym' oczywistym~ -
Templariusz kocha żydow ką dziewczynę!. .. 

~A 

Pozornie sen u w tym ni wiei , - Ale 
Niek iedy coś ma dużo większy ens, 
Niż przypuszczamy. I nie byłoby 

TlZECI AKT -

Czymś nic. łychanym, gdyby nas Zbawiciel 
Ciągnął ku obie ścieżkami, na które 

ikt mądry z własnej woli by nic wkroczył. 
TEMPL~U~/, 

Tak uro zy' cie? - (Gdyby Zba\\icicla 
Zastąpić przeznaczeniem, to kto \\id - ) 
Jestem zaciekawiony bardziej, niż 
To mi sii,; zwykle zdarza. 

~ 
Có.i;, jeste 'my 

W krainie cudów! 
fl:.~IPLARILSZ 

(Rac:.:ej cudownoś i! 
Ale :t) może by'· ina zej? W końcu 
Cały 'wiat lU ię tło zy.) - Droga Daj u, 
U:.:naj, i:e potwierdziłem , tak jak chciałaś
Że ko ham ją i że nic mogę sobic 
Wyobrazić,jak mógłb)m bez niej żyć ... 

QAf.\ 

Na pewno? Tak? - Przvsięgnij mi, rycerzu 
Że pojmiesz ją za żonę uratuj 1., 

Docześnie tutaj, a na wicki tam. 
TDIPLARILSl 

Jak mam to zrobie- Czy mogc; pr:.:y ięgać, 
Jeśli to nie je ·t w mojej mocy? 

D 

To 
Je t \~ twej j moC). A prawi to jedno 
Moje słowo. 

TBIPLARJIJSZ 

I wtedy nawet oj iec 
ie będzie temu przeciwny? 

~ 
Tam, oj iec! 

Ojciec już będzie mu ial. 
TE\IPLARI ' SZ 

1u iał, Daju? 
a razie n1 jest jeszcze w rękach zbójców. -

1 ie musi musieć. 
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o LO musi chcieć. 
Musi chcieć, i Lo chętn i . 

Tf:M PL.\ RI l'SZ 

.!\tusi - chętnie ! -
Al· co, Daj u, co - jeśli ci powiem -
Ż sam tę próbował m w nim poruszyć 
Strunc;? 

ONA 

I jaki dźwięk ci odpowiedz i ał? 

Tf.MPl.ARllJS/ 

Odpowiedzi ał mi dźwięk fałszywy, którr -
Obraził mni!' . 

OĄJ.\ 

Co? ~lówi~z, że mu daleś 
Do zrozumienia, że chodzi o Rechę, 
A on /. radości nic skocz) ł do góry? 
Zamkną! si ę w sobie chloclno, zacząJ piętrzyć 
Trudnoiici? 

H .MPLARll' SZ 

Tak mniej więcej . 

DAJA 

W takim razie 
• ' ie będę ię już dlużej zastanawiać . -

(pauza) 
Tr.. IPI AR IPS/ 

A jednak zastanawiasz sit{~ 

D1'.JA 

Skądinąd 

On je ·t tak dobry! - arna mu zawdzięczam 
Tak wiei ! - Że jest przy tym taki gtuchy! -
Z krwawiącym sercem robię to, Bóg 'wiadkiem. 

Tf,\JPI RIUSZ 

Proszl< cię, Daju, nie trzymaj mnie dlużej 
W nieświadomośc i. Ale jeśli jesteś 
Sama niepewna, czy LO, co chcesz zrobić, 
Jest złe czy dobre, haniebne czy godne, 
To mil z! Aja zapomnę, że coś miałaś 
Do przemilczenia. 

- THfCi AKT -

O Aj~ 

To raczej pobudza 
'ii powstr.cymuje. Dowiedz się więc : Re ha 

Nic jest .i:ydówką, tylko - hrzcścijanką. 

TEMPL \RllJSZ 

(::imno) 
Tak:' Żyo:ę szczę' cia! Ni przy zło to łatwo. 
Grunt to sic; nie ba' bóló" porodow -eh! -
Zaludniaj dalej t}m posobt•m niebo, 

korojui Ziemi nie może z! 

DAJ\ 

Czy moje 
Słowa na taką zasługują drwinę? 
To, że Rcchajcst chrześcijanką, ciebie, 
Chrześcijanina, templariusza, któl"} 
Ją kocha, wcalt: już nie cieszy? 

TDlPI \Rll'!>/ 

Ona 
Jest chrze'cijanką dzięki twoim sztuczkom. 

D'.JA 

Tak to rozumiesz? Niech będzie! - Cho' nic! 
Jej b} nic zdołał nikt naMÓ ić, nikt! 
!\la szczęście, i od dawnaj ·t tą, którą 

Nie mogła być. 
TDIPI •\Rll '~Z 

\\)jaśn ij to lub- odejdź! 

D,'.JA 

Ona jest dzieckiem chrześcijańskim . dzieckiem 
Chrześcijańskich rodziców, jest ochrzczona„. 

n;MPL.\Rlt:~l 

(.r;,.J·bko) 
A i'\atan, 

O . .\jA 
1ie je L jej oj m! 

TntPI \Rll:SZ 

Co~ . 'atan 
Ni je L j J ojcem? - Czy ty wiesz, co mówisz? 

O . .\jA 

Prawdę, przez którą wicie krwawych In 
Przyszło mi wylać . - On nic jest j j ~c m „ . 
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1 F.\11'1.A~!QSZ 

Tylko \\ychował ją jako swą córkc;? 
Jako żyd6wkę? Chrlcścijańskic dzic ko? 

DA~A 

Tak, właśni Lak. 
Tl'Mrj.ARI USZ 

A ona nie wiedziała, 
Jako kto pr7;yszła na świat? - I od niego 
Nie usłyszała, ż się urodziła 

. hrze'cijanką, a me żydówką. 

[) A 

Nigdy! 
TL\IPl..\R!L'SZ 

l\' ie tylko że w tym prze~wiadczeniu dziecko 
\.\'y hował, ale żyć kazał dziew zyn ie? 

!ł:ill 
Nicsl ty! 

T 1 \I PI.A !illł1!! 

alan? Mądry, dobry '.':alan 
Miałby sobie po.-:wolić głos nalury 
Tak dalece sfal. zować?. Lrumicń uczuć 
kierować lam, dokąd by nic popłynął, 

Gdyby zostawi' go w spokoju? - Daj u, 
Powierzyłaś mi rzecz)"\~iście coś -
Coś ważnego - co moż mieć tnaczcnic -
Co mi odbiera p \\no'' siebie - nic wiem, 
Co robić . - Daj mitro hę cza u. - Idź już! 

On będzi tędy prz hodzi l i mógłb} 
Nas lu laskoczyć . 

!)AJA 

C hyba h}'Tn umarła! 
Tf.\IP !.AR!l'SZ 

.Ja teraz do ro.tmowy z nim nic jestem 
W ogóle golów.jc'łi go zobaczysz, 
Powiedz mu tylko, że s i ę u sullana 
Spot kamy później . 

~ 
B>·I ś się nie zdradził, 

Ż masz coś przeciw niemu. Chcia łam tylko 
Prze ią' Lę sp rawę i pomóc: ci w z !kich 
"krupulóv. pozbyć s i ę z powodu R chy! -

- TRZE C I AK! -

Ale gdy polem zabi rz szją z sobą 
Do Europy chyba nic zo la\,isz 
Mnie lutaj? 

TE\IPL:\RIUSZ 

Poradzimy ·obie. Idź! 
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CZWARTY AKT 

• 
Pierwsza s cna 

Kru4!,anki u· k/01;:,lnr.:;.r. Brari.1.:;.tk k/a.r;:loTll)'. 
;::ara.:: pntnn 'llmplariur::. 

Bll.\l IVEK Kl.AS/'! OR:'\Y 

Tak, tak! Ma racje,: patriarcha, pewnie! 
Wprawdzi · z Lrgo wszystkiego co mi zlecił, 
Niewiele mi udało sic; na razie . -

z mu mi t:lc a same takie ·prawy? -
Ja nic lubi· udawać, przekonywać, 
Wtykać ,. w zystko nosek i we wszy tkim 
~faczać paluszki. - C0 po to ze światem 
Dobrowolnie rozstai ·m ię, by teraz 
Znów si<; z nim wi4zaf '' int resi inny h? 

THIPI \Rlt 1S7 

(podr//(}(i.::.ąc do nirgo sy·bko) 
Jesteś Lu, bracie! Szukam rię i szukam! 

8R. \ CI. /fK KLA~ZTOR . Y 

Mnie, panie? 
Tf.MPl . \Rll sz 

Chybaj ·szczr mni pamiętasz? 

llR..\C'.IVl.K KL.\S/TOR)>Y 

Tak, tak!, fy'lałem tylko, że cię więcej 
Nie ujrzę, panie, ta swojego życia. 
Ti; nadziei<; zaniosłem Panu Bo[{u . -
Bóg wi ,jak nie w ~mak było mi zleceni , 
Kt6re musiał m ci pr.tekazać, panie. 
Wi , cz licz) I m n· twoją przy hylność, 
Wie też, jak bardzo się 1 z> Iem w duchu, 
Że tak od razu, bez namysłu, w Z} ·1ko, 
Co niegodne rycerza, odrzuci łeś . -
Jednak przychodzisz, jednak podziałało! 

Tf.MPf-ol,RILSZ 

Już wiesz, po co pfl)·chodzę? Kied . ja 
am L go nie wi m. 

BR.\l.IS/l.K Kl \SZ J'llR~Y 

Prl •rn, 'lałC'ś .sobiC' . 
Ten patriarcha, uznałc.'. ma rację. 
Jl' go kom:epl rnożt· mi prz) nil' 'l-. ław· 
I pieniądze. A \\TÓg jt·. t \Hogit·m. 1·hoćb) 
~iedrn1 razy b)ł nam anioł ·m. ·u, 
Poważni· roz,,a..l)ł ·ś i pr0rhodzisz 
Z.~osić teraz, żeś gotó\\. - .\th, rni1j Bożt'! 

rI ~11'1 \Rll V 

Pobożm, drogi bracie·! B<tdz spokojn); 
:\i· dlatego pr0chodzę. Z patriarchą 
:\ie Im; o L)m rozma\\iać .. ·adal m)~I · 
Ol) h :prawa h tak, jak my'lałem prz •dl ·m, 
I za nic'' świ c ·ie nit· rhcialbym pod\\a.i,)ć 
Dobrej opinii, 1aką (JO''ziął o mnil' 
Ktoś Lak poboin) . prostodusrn), drogi. -
Przychodzę tylko, zcb) w pewnej . prawu: 
Pro:ić o radt; patriarchę „. 

llll\C IVEK Kl \VT!lll \ . 

·1\ 
Ryct-rt., chcesz prosi( kirchę~ 

(nglqtfa 1ir lm·o;:liidl' ·a irhir) 
Tf.. IPL.\Rll '/. 

lak - La sprawa 
.Jt· ·t dosyć klesza. 

HR .\Cl~Zl.K Kl . \S/TOR . \' 

:\"iemniej klt'rha nigd) 
Ryct'rza nic zap} ta, rhoćb) '>prawa 
B) la nad r f) rsb. 

n : IPI \Rll ~z 

Bo ma prawo 
~1) lić ~ię, czq.~o kto~ taki jak ja 
'i bardzo mu zazdro.' i. Ow ·tcm. ~dybym 

Działał tylko" \ 'Cj spra\\ ie·, gdvb) m tylko 
Pned ~amym . ob<\ odpo" iadał, na en 

Potrzebny byłby mi twój patriart·ha? 
Lt·cz pe" ne rzcrzy wole; zrobi(· ik 
/.a radą inn) h niż dobrze jl'd)nit• 
Za własnq radą. - Poza tym, jak "idzę, 
Religia tt'Ż j ·t Lronnicza i każd); 
Choćb) miał ~ie; 1a talkiem brz ·tronnt'go, 
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Trzyma, nawel bezwiednie, stronę swojej. 
A skoro lak już jest, to przypuszcza lnie 
Tak też jest dobrze. 

BRACISZEK KLASZTOR'IY 

Tutaj wolę milczeć, 
Bo cię nic bardzo rowmiem. 

TE~!PLARI SZ 

Ajednak!
(Zobaczmy, o co mi właściwie chodzi! 
O rozkaz czy o radę? - Radę szczerą 

Czy o uczoną?) - Dziękuję ci , bracie, 
Za tę w kazówkę. - Co mi patriar ha? -
Bądź ty mi palriarchą! Pragnę ·pytać 
Raczej chrze 'cijanina w patriarsze 
Aniż li patriarch!( w chrześcijanin i e . -

prawa jest laka . .. 
BRACISZt:K KLASZTORl'iY 

Do ·yć, panie, dosyć! 
Po co to? - Mylisz się co do mnie, panie. -
Kto wiele wie, ma również trosk niemało, 
Ja tylko jednej ię poświęcam trosce . -
O jak to dobrze! Patrz, na moje szczęś ie 
On sam nad hodzi.Już cię zauważył. 

Druga scena 

Patriarcha .• który z całą !witą duchownych 
narlchori<,i kru~a11kitm, po-<.oslali.1ak wy~ej . 

TF.MPl.!\RIHS7 

Wolałbym go nie spotkać. - To nikt dla mnie! -
Gruby, czer.vony, dobroduszny prałat! 

I'-" .1:.t I" """P> h! 
BRACISZEK KJ,,AS7~TO'il'Y 

Gdybyś go zobaczył , 

Jak wraca z dworu! craz w odwiedzinach 
Był tylko u chorego. 

CZWARTY A(_T 

IEMPURllJ. Z 

Tego by się 
Nawet Saladyn nic powstvdził! 

PATRIARCI! \ 

(podchodząc blii.ej, daje :;,riale 
Bracis:r.koid klas;:Jomtmu) 

Tulaj ! -
Toje t ch}ba templariu 1.. Cz go h e? 

BRACI Z -.K Kl \SZTOR -.;y 

Nie wiem 
PATRI \RCl!A 

(podchod::i do Ttmplariur::.a, podc:;,a.r gdy 
Braciszek kla..r:;,lon~v i .{u·ila cqfajq rir) 

Pani ry rzu, cieszy mnie 
Widok dzielnego m lodcgo człowieka! -
Jakże młodego jeszcze! -.Jeszcze może 
Z pomocą Bożą coś z niego \\.yrosnąć . 

TEMPLARll'SZ 

Wasza wielebność, więcej, niżjużjcsl , 

To chyba nie, już raczej trochę mniej . 
PATRlc\RCHA 

Ja w kazdym razie chci~Llb) m, ab) taki 
Pobożny rycerz je ·zcze bardzo długo, 
Kwitnął i ró ł na chwałę i poŻ) tek 
Chrześcijaństwa, na chwali; Bożą zatem! 
To się na pewno zi' i,j 'li tylko 
Odważna młodość zechce słuchać rady 
Dojrzalej wickiem! - Czym poza l)m, panie, 
:-..Io:i:na ci łu:i:y'? 

TDIPl.ARll ' 7 

Tym akurat, cz go 
Brak je. t moj j młodości " l a..~nil': radą. 

P.\l lll \RCll \ 

Chętnie! - Lecz rad; trz ·bat ·ż po lu hać. 
I I \11"1 . .\Kil''-

Ale jak? Ślepo~ 
P\TRI .\RCll.\ 

Kto tak twierdzi? - Nikt 
ie musi przesta< używać rozumu, 

Daneg mu prze7 B ga - tam, gdzi J l 

Miejsce rozumu. - Cz> rozum j st jednak 
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Wszęd.r.iC' na miejscu~ - O nil'! - Ola pr.r.ykladu 

Gdy Bóg ustami jrdnrgo /. aniok)\, -
Sług jego słm•a, wypada pm' irdzieć -
Zechce obwic't· i<'. cnś , co hc;clzic sprzyjać 
Całemu chrzcścijań ·twu, Kośrioło\,i, 

B ·cizie vc1.cgólnic słu/y{· _jego dobru , 

l macniać go, rz~ wolno komuś \\Lc·d) 

Badar pod k4tcm rowmu d:dałanit• 
Tego. kw wst.al.. tt·n rozum stworzy!? Wierwc· 
Prawo doskonalo.' ci nicbio~ mitr /.}Ć 

;\1iar4pr/.)1.it·mn)rh reguł prćiżncj dumy~ -
All' doś( o tym . W jakiej sprawie zal 'ITT 

Zasic;gn<) · pragniesz naszej rad), panie? 
·1 [\11'1 \Rll SI 

C:1.rigocln) ojn:t', gdyh) jakiś i.yd 
;\lial j ·dno d/.iecku - pm,ied1.my: dziewczynki,; -

Którą wychowalb) jak najstaranniej, 
I Clilc wszystkit•go, rn dobre, i kochał 
J•\ bardziej ni i swą dus1.c; i też ona 
Jc·go kochał.l najtkliws1.;1 miłością. 

I naraz by nam doni ·siono, Że 
Dzic·\\cz}·na nic je L weak córk4 żyda, 
Że kiedy hyla d1.icrl..irn1, znalazł jq, 
Kupił czy ukradi - nirważne: "iaclomu, 
Że cl1.irwr1.ynaJrst dzieckiem chrzcśrUań . kim 

[ jc·st orhrzrwna, Że Len i.ydj<\ I) lko 
\Nychowal 1ako ŻYciówkc; i ona 

chodti 1.a Ż)dbwkc;, jego córkę. -
Pcmi ·d7., ojru, co w takiej sytuac:ji 
'\al · i.ałoby uobić? 

l'A l R I \RLI I.\ 

Wst rząsającc ! -
le nasamprzód'~ ja.'nij mi, panie, 

Czy rhocl1.i lu o fakt, czv hipotczc;, 
C:zy,jt·dnym słow'm, Lak to sobie tylko 
\\'yobrażas1, rzy też to sic; zdari;yło 
I dalt:j Jzicjt·) 

TDIPL„ARll V 

~tyiilę, i.· to ni ma 
Znaczenia, chodzi lxm i ·m I yłko o to, 

By sąd usl)'SZ«'Ć wasze.i \ddebnoki. 

CZWAI TY A T 

l'\TRl.\RCll .\ 

:'\ie ma wacz ·nia~ -Tu m;Ls1. dowód, panie, 
Jak dum n) łudl'.ki rozum moŻt" jednak 
Pobłądzi.'. w spra\\ad1 religii. - I O\\ s1.1·m! 
Bo jdli ,(\Tąjc·dynic wyobraźni 
Jest przedstawiona sprawa, to pcmai.ni1· 

Nie ma sensu si<; 1.aslanawiać nad ni+ 
Tu odsyłam cie;, panie, do Lt·acru, 
Gd1ic takie argunwnt} La i pr1:cci\' 

O a lob\ się przedslil\\ ić /. pmrndz ·niem. -
Jeśli natomiast ni· kpi~z /.C mnie, panit-. 
Opowi.1dając mi o L) m 1.dar/.c111u, 
Jeśli j ·st ono fakt ·m i, u wi<;c•·j, 
W nasz ·j die e11i miało miqsce mo/.t-, 
W nas:1.cjJcrozolimic ukochanrj, 
To co innt'go - \\ lt·dy-

11.\IPI \Rll' I 

Tak? C:u \\ tccł}? 
P\l RIARC"ll .\ 

Wtedy by nalci.ało przede\ szystkim 

karać żyda tak, jak nakaw1e 

Prawo papieskie i r6\\ nie i: cesarskie 

W W) padku takiej straswcj zbrodni. 

I f:.\11'1 ·\Rit '\/ 

l'\1 Rl.\RC li\ 

O Lóż oba te pra\>.l pr7.l''' idu ją 
Dla i.yda, kLÓf) b) < hrzdtijanina 
Do odstąpienia od wiary nakłonił, 
Śmierć na sto ·ie -

·11.~ll'l ~\Rll ~/. 

Tak? 
l'.HRl.\RC li\ 

C/.yli? 

AJc.1.cz ·dla .1.ycla, 
Któl) gwalt •m ""i<1ł cizi ·c:ię hrzł'Ś ijatiskil 
Wyrwał /. prz\·mirrza chrztu! Bo czyż to wsz\slko, 
Co ster I\) rząd za dzieciom, nic je. l ~'altem:' -
Opr6cz tl·go, co z nimi robi Ko.'ciół. 

11.\11'1 \Rll 'V 

Lecz jeśli dziecko umarłob\ \\ nędzv, 

Gdyb) ten żyd sic; nil· 1.litowal nad nim:' 
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PATRIARCHA 

Nic ma znaczenia! Żrd będzie spalony! -
Bo lepiej żeby tu umarło w nęc!L); 

'iż żeby było tak uratowane 
I skazane na wi ·czn potępienie. -
Poza tym czemu żyd \\)Tęcza Boga·~ 

Jeżeli Bóg ocalić kogoś pragnie, 
To może go ocal ić i bez żyda. 

TUll'Li\Rll "S/ 

I mimo żrda także - m ·ślę - zbawić. 

l'\I Rl.\RCll. 

Nic ma znaczenia! Żyd będ.i:i spalon>-
TL 1r1~ ·sz 

To mni poru la1 Z\da z za ż podobno 
J ie wycho\,al dzit.>wczyny w swojej wi rzc, 
"I:vlko w ogóle\ żadn j i o Bogu 
MówiłJcJ tylko tył·, ile trzeba 
Rozumowi. 

l'ATRI RLHA 

. ' ie ma znaczenia! Żyd 
Będzi · spalony . .. Ba, już tylko /. tego 
Powodu wart po trzykroć być spalony! -
Jak to? Pozw lić, żeby dziecko rosło 
Bez żadnej wiary? - Nic nauczrć go, 
Że ''ier1.yć to nasz wielki obowiązek? 
Tego za wi le! - Dzh, ię się, rycertu, 
ż ty .. . 

Tr::\tPLARILS/ 

Cz igodny pani , całą resztę, 
Jak Bóg pozwoli, na spowiedzi. 

{<.amicr.•a ode) 'ć) 

PATRIA RC li 

Co? 
Żeby się nawet mi nie wytłumaczyć? -
Nie poda' mi nazwiska Lego łotra, 
1i go iyda? - Tj prZ) •·le mi go tutaj? -
Le z ja znam spo ób! - Id<; do ultana. -
Saladyn mu i na mocy umow7, 
Którą podpi al, chronić nas i wszysLkie 
, asze prawa, nasze nauki chronić, 
KLórc nam wolno zaliczyć do naszej 

CZWAIT'I" AKT 

Przenajświętszej religii! Bogu dlifikl, 
Marny oryginał, marny jego pod pi 
I jego pieczęć. My! - Z łatwością zr ztą 

Uświadomię rnu,jak nieb zpieczn , 
a wet dla pańsh' a, jest nie wierzy· ~ ni 

Wszelkie społeczne więzy są z rwane, 
Jeżel i ludzie nie muszą w nic wierzyć. -
Precz, precz z takim blufoi r twern! 

TEMPLAR! S7. 

zkoda, Że 
ie mam do'ć czasu, żeb) mó wy łuchać 

Tak '\ ietnego kazania! Zaproszony 
Je. tern do aladyna. 

PATRI RCHA 

Tak? - Cóż- Zatem -
TE:\!PUl.RIUSZ 

Przygotuję sułtana, jeśli waszej 
Wielebności to odpm,;ada. 

PAl"RIARCHA 

h, och!
Wiem, że się, pan ie, do zeka teś łaski 

Od Saladyna! - Pro zę tylko, żebyś, 
Będąc u niego, dobrze my~lal o mnie. -
Co mną kieruj , to jedynie zapał, 
By !użyć Bogu.Jeśli z czym' prze adzę, 
To w służbie jemu. - Zechciej to uwzględnić! -
I, nieprawdaż, panie rycerzu, tamto, 
Z Lym żydem, to brła dyskusja 1ylko? 

TE:\IPLARIL'SZ 

Tylko dyskusja. 
(u;·chod~i) 

PATRIARCHA 

(Której przedmiot jednak 
Będę musiał dokładni j zbadać. To 
Byłoby znowu zadani dla brata 
Bonalidesa.) - Pozwól no lu, ynu! 

U)chod<.ąc, rozmawia 
<. Bracis;::.kiem klas;::.lorn_ym. 
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Trz ia se ·na 

!Vmwala u· palarn Salad_)'na, do którrj 11iru·a/11u:;• u•11orq 
m//IJJtwo worków i ulclado,jqjt na podlod::.ejeden ohok drngiego. 

Salad~n. u:krritcr polem Sillah. 

'l.\f~\DYX 

(wchod::.qr) 
•·o, rnś takiego! To wciąż nie ma kmka. -
Dużo j cszt"I. . ·~ 

'Il.WOJ '>lf\. 

Bc;dzit· gdzieś drugie tyle. 
~ 1\l \DY'> 

To calą rrszlft zani śc i e do Siuah . -
A gdzie Al-Hali? Powmicn to lulaj 
Zara.7. zabrać do sic bi ·. - Czy też rarzcj 
Posiać to \\Szystko ojcu~ Tutaj przecież 
Pr.~1-cieknit· mi to od razu przn pakc. -
Cu prawda 1\Tc zci~ s tajemy się Lward/.i 
l lat1'0 z1• mnie nikt nic nic wydusi. 
Póki nic pr;i:yjdą pieniądze z Egiptu , 
Biedota mu ·i jakoś sobie radzić! -
lcby. si<; t}lko ni· skończrly datki 
Prz) grobi ·! ,\ piclgm,mi chrześcijailscy 
Stąd ni· 11 rarali t pustymi rękami! 
Zd>) -

~IT I \li 

Co to? Co znaczą te pien iądtc 

U mnie;' 
S.\l_\l)Y'.\ 

Wrź jako s>rnją część i odłóż 
'\a pól.niej , jeśli roś zastan i<:. 

~1 ITAH 

• 'atan 
Xit prz~. zt·dljcszc1.c /. templanuszcm? 

SA i \Il!;' 

Go wszędzie, mÓ\\ią. 

CZWAltłV Ak'f 

Szuka 

~ITT\11 

Popalr/, ro znalazłam 
PrZ) przeglądaniu mojej biŻUll·rii. 

(pol..a •u1e mu ma(l' ohra;.rk) 
~ \f \DY' 

1o on! To jest mój brat! - To b> ł m<>i brat! 
Ach, drogi, cl/i ·lnv hłopczc , że te:i cię 
Tak \\'czcśnir utraciłt:m! Razem z tobq 
Dopiero bym dokonał \\'ie I kich rzeuy! -
Daj mi ten portret. Poznajt; go 1re~z1<1, 
On da.I go twojej starszej sioslrze, Lilli, 
Kied> pewnego ranka bardzo długo 
:\'ie wypuszczała go z objęć. li1 h> ł 
Ostatni raz, kiedy W\ TUSZ> ł w drogę 
Samot nic, a ja pozwoliłem na w! 
L illa umarła ze zgryzot\, nigd\ 
, ie \,yba ·z>la mi, i.c ·ię zgod11łcm, 

Żeby samotnie uda! się w Ilf podró.l. -
Od tąd go nie mal 

~ITT,\ll 

Biedny! 
S.\l. \DY' 

:\o cóż, trudno! -
:\as ws1,y tki h przecież też kiedyś nic będzie! -
Zresztą - kto wic? To nie wyłąclllit· śmi ·rć 
~lożt· stanąć takiemu ml d1jt·ńt'O\\ i 
l'\a drodze do\\) marzon•·go c lu. 
Wrogó" JCSl ''ic;n·j. Cz 's lo naj ·il ni jszy 
Ulega najslab ·zcmu. - jt·st jak je. L 1 -

l\luszę koniecznie porównać trn portrel 
Z tym mlochm t ·mplariuszcm. Chcę /'.Obaczy(. 
O ile rn111r zmyliła \\")Ohraźnia. 

.J.!.!.l!. t 
Tylko" t)m celu go pl7.) niosłam. Ak 
Jedno ci powiem: że kobit·cc oko 
NajlcptcJ umie ocenić le praw~. 

S.\I. \[JY' 

(du 1cchad::.qcq,o od...>u. iemqfo) 

Kto pr 0szedł? - Kto! -1„mplariu z? - , 'i ech" ic;c wrjd1it·! 

- JIZECIA SC!.NA 137 
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~ITTA ll 

Żeby wam nic przeszkadzać, żeby jego 
Nic irytowa ' moją c i ekawością -

(siada z oku na sąfit i opus;;,c~a kwef) 
SALĄ_ DY'\' 

Tak dobrze! Dobrze! - (Teraz jego sposób 
1ówicnia!Jaki btedzie? To, jak Assad, 
Miał zwyczaj mówić, drz mie wc iąż gdzieś we mnie!) 

Czwarta scena 

Templariusz i Salaqpi 

ll:;Ml'LARI SZ 

Ja, twój jeniec, sułtanie ... 
SA.!-ADYN 

Jak to: jeniec? 
Przecież temu, komu daruję życi e, 

Nic podarować nic mogę wolności . 

TF.MPLAR12Z 

Co ci przystoi czynić, mni przystoi 
aj pierw usłyszeć, ni zakładać z góry. 
iemnicj, sułtani e - jakoś tak szczególnie 

Dziękować ci za moje życie z moim 
tanem s i ę kłóci i usposobien iem. -

W każdym razie jest ono znów do twojej 
Dyspozycji. 

SAl.ADYN 

Byle ' go nie używał 
Przeciw mnie! - Memu wrogowi nie byłbym 
Zazdrościł kilku dodatkowy h rąk. 
Ale niełatwo byłoby mi pr-zclknąć 
Że zyska ł choćby jedno tak ie serce. 

ie pomyli Iem się, dzielny młodzieńcze, 
W niczym, ale to w niczym co do ciebie! 
Z ducha i iałajesteś mym Assadcm. 
Widzisz, ja mógłbym spytać ciebie, gdzi 
Podzi ewałeś s i ę pr-zcz ten cały czas? 
W jakiej jaskini spałeś, w jakiej to 

Krainie dżinów, jaka dobra wróżka 
Dbała, żeby ten kwiat powstał 'wieży? 

Ja, widzi z, mógłbym przypom i nać ci, 
.o robiliśmy wspólnie tu czy tam. 
fógłbym citt ganić, i.e trzymałeś coś 

W tajemnicy przede mną, przypisałeś 
Sobie jakąś przygodę - ow zem, mógłbym, 

Gdybym miał przed oczami tylko ciebie, 
A nie siebie zaraz m. -Tak tojest1 

Z tych lodki h marzeń jedno w kal.dym razie 
Jest prawdziw : \\' jesieni mego życia 
Ma zakwi tnąć mi jakiś nowy sad. -
Zgadzasz ię chyba, rycerzu? 

TEMPLARIU~Z 

Cokolwiek 
Otrzymuj<; od ciebie, było wcześni j 
Pragnieniem mojej du zy. 

1.ADY'i 

1 o więc sprawdimy 
To zaraz. - Zostałby' Lu u mnie:> Pr-zy mnie? -
Jako chrze~cijanin czy muzułmanin -
To obojętne! W białym płaszczu czy tel. 
vV jamerlonku, w turbanie, w kapciu zu -
J ak chce z! To oboj<;tne! ie che<; w ·z) tkich 
Drzew przyoblekać w Laką samą korę . 

TDIPL.~ 

I nacz j też nie byłby' tym, kim j steś : 

Heros m, chociaż chi;tniej ogrodnikiem Boga. 
SA LADY, 

Jeżel i więc nie myśli z o mnie gorzej, 
To jesteśmy już prawi zgodni? 

Słowo? 

TE\IPl.ARIL')>L 

Całk iem! 

$.\L\DY:\ 

(w;·ciqgajqc do nitgo rrkf) 

TBIPL.\ RI S7. 

(pr:;ybijajqc) 
Honoru! - Pragnę ci da· więcej, 

Niż ty mi mogłeś zabrać. C ł y twój! 

- CZWAllA SCENA - ł39 
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'>.\I \DY' 

Zbvt wielki Z} k ja.k na Lm jcdrn d1i ń 1 -

Xil' pr1.yszcdl / tobą? 

Pr1ys1(•dłem . 

11 ~IPl..\R!l V 

Kto! 
. \I \Ił\' 

'·atan. 
11 ~ll'l„\llll V 

(cld11d1111) 

~.\!,.\In' 

. 'ie . Sam 

Dokonałr~ ''i ·ll,icj rzeczy! 
I co za mądl"} zbieg okoliczno~ci . 

Że korzys( / tq:{o W) niósł taki olm,·ick . 
Tl.~IPI \Rll'V 

Tak, tak! 
~.\I. \Il\'' 

Tak chłodno?- Nic, młody człowieku! 
Jeś l i Bóg czyni przrz nas co.' dobrego, 
Nie moi.na być tak ch łodnym! -Ani chcieć 
\\'n-t h!dać na chłcxlnego ze skromności! 

11.\ll'l.\Rll V 

Ż · kai.da rzc z ma l~ le.: różn)ch n·rh! -
C1.c;sto nie. posób :obi· wyobr<11ić, 
Jak mogą ont' pasować do siebie! 

S.\I. \LlY' 

Trz1maj się zawsze· l j najlepszt'j i 
Zaufaj Bogu! On wie, jak pasują. -

le- jeśli zamierzasz być tak trudny. 
lei ja lei. będt; musiał \\Ob c ciebit: 
Pe\\ ni · zacho\\aĆ czujność? 'ói , niestety 
Ja l ·i mam" i ·Ir cech, i rzc;sto ja.kb) 
. "i ·pasujących zup lnie do sit·bie. 

1 l:MPl..\RI SI. 

To boli! - Pod<'jrzliwość rzadko bywa 
.:\loją przywarą -

~.\l..\DY' 

Lecz kogo b) miała 
Ona dotyczyć? Co? - Cl)--żby '.'iatana? 

- czwA•l''f :~K T 

Podejrzl iwy wobec '\atana? 1)·? -
.:\Iów! Daj mi pit>mszy clow6d . Że mi ufav. 

n.~11'1 \Rll V 

Pr.1.cci1,ko Natanowi nil' mam nic. 
Zły jestem tylko na ·icbic -

s \l.\llY . 

11.\11'1 \Rll ' I 

Że śniło mi się, i:!· żyd mógłb} pm nit• 
Oduczyć sii; być i.\dt•m - ze 11a j.mic· 
'IO mi ·ie; śniło. 

"·" \ID_ 
·a ja1de? Opowi cli! 

1 Ull'I \llll V 

\Vit·sz, i.t· .'.\atan ma c1irkę. Co ja dl.l niej 
Zrobiłem . to zrobiłem - bo zrobiłt·m . 

Zb' l dumny, by pcxi.dękowania .1.birrać, 
Xie posia\\sZY ich wcze. nit>j, unikałem 
Ponowrn:g-o spotkania z q d.dt1\C1) ną 
Pr /.CZ wiele dni . .J ej ojciec był w podrćizy. 
\\.'raca, słyszy no11inę. szuka mnie, 
0Lic;kujt·, liczy. Żt mi jego córka 
Spodoba sic;, mó1,i n pt-r.pcktywarh, 
O prz}szłoki . - Cóż, daje; sic; namówić . 

Przychodz ·,widzę, d.1.icwczyna istotnie. 
Ach, sułtani" w ·t1dzę .· ię!-

,., .\1 \I~ 

I) i w 1yd1isz! -
LcC/ rh)bajuż nic Lt'go, zt' żydówka 
Takit· zrobiła na tobie "razcnic? 

fDll'I Rll ' S/ 

::\ie - i.c temu \\rażeniu mojl' serce, 
Zmylone łodką paplanin- ojca, 
Tak .-labo sit; umiało prr.cciwst<m ić! -
Skocz) Iem, głupi, po raz drugi w ogfrń. -
Bo teraz j. tarał ·m. ir, o wzg! dy 
I tera/ j a wstał ·m ndrzurnn) . 

S.\I \!)\'. 

CZWAIJA SCf.NA Hl 
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Tl. \IP I.AR I US/. 

o, mądry oj ie wprost 
Mnie nie odrzuca. Mądl) oj iecjednak 
Musi s i ę najpierw wywicdzi ·ć, namyślić. 
.Ja wszak też tak zrobiłem! W samej rzeczy! 
Czyż się nic wywi dział m najpierw, czyż 
'.\lic nam} 'lal m, kiedy ona v ogniu 
Krzyczała wtedy? - Doprawdy! To piękne 
Być takim mądl)m, by' takim rozważnym! 

S;\LADY'l 

No, nol Miej lrocht,; wyrozumiałośc i 

Dla starcgo!Jak długo mogą trwa' 
Jego opory? Ni będzie od ciebie 
Wymagać chyba, żebyś stal się żydem? 

H:MPl„\RILSZ 

Kto wie! 
SAl.Al)Y'\ 

Kto wie? - Cóż, Jen, kto zna go lepiej. 
THI Pl. \RI t.;SZ 

Prz sąd, towarty zący nam od dziecka, 
Choćby już prz ·z nas za prze ąd uznany, 

'ie.· traci przez to w j \dadz} nad nami. -
' ie WSZ)'SC), którzy drwią z· swoi h kajdan, 

· ąwolni. 

SAi.AU\'' 

Bardzo dojrzała uwaga. 
Ale Natan „. 

Tl.~IPLARIUSZ 

Najgorszy przesąd to 
ważać, że le n w las ny j ·slcze ujdzie „. 

S1\L\DY'll 

Być może! Ale 'atan. „ 
TEMP!. \RIUSZ 

Kazać wierzyć 

Głupim ludziom tylko w ten prze ·ąd, aż 
Do jaśniejszego dojrzeją dnia prawdy . . . 

i-. l.AO\':'-! 

Dobrze, lecz atan! - Jego taka s ł abo'ć 
i dotyczy. 

- CZWARTY AICT -

TEMPLARIUSZ 

Ja również tak myślałem!.„ 
Gdyby jednakże ten wzór wszystkich ludzi 
Był podłym żydem, który szuka dzieci 
Chrześcijańskich w celu ich wychowania 

a żydów - to co wtedy? 
ALADYI' 

Kto go o to 

Pomawia? 
TEMPl..~RIUS/ 

Sama La dziewczyna, którą 
On wabi mnie, któr j 1adti ją chyba 
hę tnie by mi zapła ił za to, co 

Zrobiłem dla niej, ponoć ni za darmo -
Jego córką ta dziewczyna - nic j st. 
J st zaginionym dzi ck1 m hrześ ijańskim . 

S I.ADY.N 

Którego on mimo to dać ci nie chce? 
TtMPLARIUS/. 

(gwaltawnfr) 
Czy chce, czy nic chce - jest zdemaskowanr, 
Przejrzany ten tolerancyjny pl ciuch! 
Naślę na tego żydowskiego \\il ka 
W owczym przebraniu lilozofa ps}. 
Niech go szarpią! 

SALA DY'\ 

(powa.i,nie) 
pokój ict, chrze cijaninie! 

TnlPl.ARI • Z 

U pokój się, chrześc ij aninie? Co? 
Żyd pozostaje żydem, muzulmanin 
Pozostaje muzułmaninem, tylko 
Chrześcijanin nie może zostać sobą? 

SAi.ADY:\ 

{jts;:,c.q pow~11itj) 
spokój się, chrze~ ijanini ! 

n;~f Pl.ARI SZ 

(spokoj11ie) 
zuj ę 

ictżar wyrzutu - który w te ylaby 

- CZWAITA ~CfNA - J.ł.3 
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Wtłac.ras1, sui lani<' . Gdybym" 1cd1iał, jak 
.\.~sad by sic; .rachcmał na mym mit·jscu! 

S\I \11' 

Pewnie nic lcpicJ! Rim nit· wybuchowo! -
Ale kto cie; nauczył przt·kupy ,ać 
~lnie, tak jak on, jcdnymjnlynym słowc·m? 
.Jeżeli wszystko jrsl,jak mc)wisz, to 
7 takim :\'.atan<'m sam bc;clc; miał kłopot. -
TC>j ·dnak mój przyjaciel, aja nit chcę, 
By jt'den mój przypcicl walczył z drugim . -
Po łuchaj rady! B<1dź rozważny! Pomyśl, 
'.\nn wydasz go tym l\\Olm fanatykom! 
Pr1emilcz, ro twoje ducho,,ieństwu m1 
~1ogło poci. unql, h\ , ie; na nim 1cmścić! 
'.\'ie bądź clm:dcij.111im·m na złość ani 
Żydm,;, ani mumlmaninowi! 

11.\IPI \Rll S/ 

:\a to już wkrótce br loby 1a późno! 

/,a sprawą krwio1er ·wś i patriarchy. 
L1Tz jest mi" tn;tn ·być jq{<> narzędziem! 

~\I \llY'\ 

Zanim przyszedkś wic;e do moit', poszedlt·~ 
Do palriarchy! 

11.\IPl„\RIUV 

Pełen wątpliwości! 

\' 1.amc;cic uczuć! - \\\·bacz! - Boje; sit;. 
Ż · z IWOJtgo A·sada odt<1cl w· mnit
'\iczq.ro nit· dostrzl'.'c. 1.. 

!i.\I. \li)_'. 

Ob} lO 

Była jt·dyni · ta ohawa! Chyba 
Prz1·jrzakm, z jakich bł d<iw rośnie cnota . 
Dbaj l ~ !ko o nią w przyszlo~ri, a błt,:dy 
l'\it·zbyt ci u mnie zaszkodzą. - ld;f. t1·raz 
'zukać i\ a lana, pk on ciebie szukał, 

I przyprowadź go tutaj . ~iuszt,: przt•cież 
Pogodzić w as. - A gdyb} rzrcz}'\' iście: 
Z;1l •żalo i na cizi wczynit·, to 

Bądź spokojny.Jest lwoj;i' :'\at an także 

CZWAITY AICT 

Dowie sic; . ze mu wolno h /. S\\ miny 
\\)chowywać lÓ chrześcijanki! - Idź ju.'! 

Templariur lt_)'chod 1, 

a S1t1ah pod1101i sir • 11!.f;. 

Piąta s cna 

Salat[yn i Sittah 

Slll\11 

Bardzo 10 dziwne! 
S\I \DY'. 

Prawda? Taaz \\ierzy ·1, 

Że A· ad musial by' d..:i lny i piękny·~ 
SIT'IAll 

Jrśli dot go portr ·tu przypadki m 
Nic pozował templariu z! - Lt• z jak mogld 
Zapomni ć pytać oj go rod1ir6w~ 

ITT.\11 

Potrafisz my'leć, bracie! 
~.\I \DY'\ 

Nic bardziej możliwego! ,\.!sad h} I 
Tak lubiany przez ł ad n· dtrz •kijanki, 
Tak w ładne chrześcijanki zapatrzony, 
Że raz mówiło ii; nawe t , o, no, 
~ie lubię tego wspominać. - \\\starczy. 
i..e znów go mam! - I chcę go miel- z w. z) tkimi 
Kapry. ami jego mi~kk1 ·go serca 
I\\. Z). tkimi wadami! - . atan mu ·i 
Dać mu dziewczynę .. "ie uważasz~ 

SITl H 

Dae 
. 'ie odbierać! 

- PIĄTA SCENA - J.1.5 
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SAl.ADY'I/ 

Masz rację!Jakie prawo 
Miałby mieć do ni j Natan,jeśli nic jest 
Jej oj em? 1i n jedynie, kto jej życie 
Uratował, wstępuje w prawa tego, 
Klo dał j j życie. 

SITTAH 

Więc jak, Saladynie? 
Może byś wziął ją od razu do siebie? 
Właścicielowi nieprawowitemu 
Odebrał ją bez zwłoki? 

ALADYN 

To konieczne. 
SlTfAll 

Konieczne chyba nie. - Tylko ciekawość 
Każe mi dać ci taką radę, bo 
Bardzo eh ę się dowi dtieć,jaką może 
Dziewczynę kochać wiadomy mężczyzna. 

SAl.ADYX 

"')•ś lij więc po nią, niech ją przyprowadzą. 
SITTAH 

Pozwalasz? 
SALADY'I/ 

Tylko oszczędzaj Natana1 
Nie heę, by myślał, że go od niej siłą 
Chcemy oderwać. 

S!TTAH 

Nie martw s i ę. 

SALA DYN 

Aja 
am sprawdzę, gdidc podziewa się Ał-Hafi. 

CZWA~TY AKT -

Szó ta c na 

Otwarry pr<edsiontk w domu Nalana, w;'Chod:;.qcy na pafm_y, 
j ak w pierwsaj .rcenie piewsaga aktu. Cąft lou•ar6w i kos::.towrrofci, 

o których jest mowa, lt.';v wypakowana. 
Nata11 i Da.;a. 

D~A 

Wszystko takie wspaniale! Vłyszukane! 
Wszystko, jakie ty tylko umicst .:dobyć! 
Gdzie robią Len materiał tkany srebrem, 
Z tym złotym brzegiem? Ue on kosztuj 
To się nazywa suknia ślubna 1 Żadnej 
Królowej nie potrzebna lep za. 

\Al \ 

uknia 
Ślubna? Dlaczego suknia ~lubna właśnie? 

D. 

No jak to! Nie myślałeś o tym pewnie, 
Kupują ją. - Lecz mówię ci, Nalanie . 
Ten mu i być, nikt inny! On jest do tej, 

pójrz, sukn i ślubnej jak na zamówienie. 
To białe tło lO obraz nie\,;nności . 

A złociste strumyki, co się wiją 
'a tym tle wszędzie, to obr:u boga twa. 
'pójrz, panie! Widzisz? C0 to ni urocze! 

\ATA\ 

Co ty pleciesz? O czyjej su.kn i ~lubn j 
Tak obrazowo mi prawisz? Tyj st ś 

a rzeczoną? 

Ja? 

D,\ .\ 

;\'ATA\" 

To kto? 
OA,L>, 

Ja?- Boże! 

:>;AlA\ 

To kto? O CZ)jej ukni ' lubnej mówi z? -
To wszysLko tu je l twoje, żadnej innej . 

- SZÓSTA SCENA - IP 
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n \I' 
Moje? To ma być dla mni ? - . 'ie dla Rechy? 

'Al\' 

Tu, co przywiu.d m dla Rc·ch), jest w innym 
Tobole. Dal1·j! Pm:bicraj to wszystko' 
Zabierz le S\\OJC manatki! 

D.\J 
Kusicicl 1 

Nit', choćb) miały to być kosztownoś 
Ca.lego świata! ri<: dotknę nicz ·g , 
Jc·śl i m1, pan i ·, wcześniej n ic przy ·ięgni sz, 
Ż • z lej jedynej sposobności - niebo 
Drugiej nir ześle ci - aobisz uży t ek . 

ATA'\ 

'żytek? Z czc ,ęo?-. po.obność? Ku LZcmu? 
Dt\I \ 

' it· udawaj, ie nic wiesz! Krótko mówiąc: 
Templariusz ko ha R · ·h((, daj mu ją 
W ten sposób wn: z ie skońtZ) się twój grzech, 
O którym ja nic mogę dłużej milczeć. 

Dzicw 0na wró 1 wreszcie do chrzcś ·ijan, 
Będ1.i · znowu, kim j st, stanic się tą, 
Którą w ·iąz b) la, a ty - ty nic będziesz 
Kimś, kto tym calym wyŚ\\iadczonrm dobrem, 
Za któr • nigdy ni · dość nam dz iękowa ·, 
Zaslui}ł. obi· na ogień piek ielny. 

'.\Al.\' 

Więc jednak znowu ta stara melodia? -
Lecz teraz naciągnięta nowa struna, 
Choć slaba, myślę, i źle nastrojona. 

01\.[A 

Bo co? 
, ,\Tt\-.; 

On by mi naw ·t odpowiada!. 
Pręd1.ej bym jemu oddał Rcchę n i ż 

Komukolwfrk na świecie. Niemniejj dnak .. . 
Miej cierp l iwość. 

Dt\}A 

Cierpliw śe? Wierz((, że 
Cierpliwość nic jest twoją tarą śpiewką? 

C?WAITY Alr.T 

'\T," 
Poczekaj je z u l ylku kilka dni! .„ 
• p6jrz! -Kto to idzie? Bra 1 /. ·k klasztorny? 
Czego chce? pytaj . 

Il .~ 

Cz ·go może eh ·ieU 
{podcl10dz1 do Braci r-/;a kia .;.tomt.tfO i p_)'la .s:oJ 

... . \1 ' 

Daj mu coś! - ;.;im poprosi . - (Gd} bym wiedzial, 
Jak najpier." pn:ejrz ć tcmplariu ·1.a, ale 
Mu nie zdradzaj~1c, skąd moja ci ·kawość! 
Bo gdy mu zdradzę to, a pocfrjrz ·nit· 
Będzie bez pod t;m, \\ted) . ię okaże, 
Że naraziłem ojca bez potrzeby). -
Co tam? 

DAJA 

Ch e z tobą mów it'.·. 
:\AT 

Wic;c niech wC'jdzic . 
A l) się oddal. 

iódma cena 

. ',\T.\. 

(Jakże hętnic bym 
Był nadJI ojcem R ·chy! - \ prawdzie mogę 
Być chyba nim i wtedy, gdy prze tanę 
Tak się nazywa'? - Dla niej przed ·ż zawsze 
Tak ~•ę będr; nazywał, gdy zobaczy, 
Jak mi na tym zal ży). - Czym ci mogę 
. łuzyć, poboŻn) bra ie? 

BR.\(;fVf: K Kl AS/TOR'.\'Y 

~i ·zyrn "iclkim. -
Cieszę się, panie . '<Hanie, /.c nadal 
Widzę cię w dobrym zdrowiu. 
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l\ TA'll 

Ty mnie znasz? 
\IRA~IS_/f.K Kl.ASZTORNY 

Mój Boże, któż iit nie zna? Ni jednemu 
\o\'yryłeś swoj imię w dłoni. W mojej 
Je tono także, już >d tylu lat. 

'>;ATA.' 

(;irgllJqc po sakitwkr) 
Chcę je odświeżyć, bracie . 

\IRACISZ[.K Kl..·\, 'ZTOR1 Y 

Wielkie dzięki! 
Zabrałbym to biedniejszym, ja nie biorę. -
Gdyby 1 mi za to pozwolił odświeżyć 
W twojej pamięc i nieco moje imię . 

Bo tym ie; zezy c;, ż równiei.ja w rękę 
Wloż)'lem ci coś nic do pogardz nia. 

,'AT. 

Wybacz! - Wstydzę się bardzo - Powiedz, co? -
Weź siedmiokrotną wartość tego jako 
Moją pokutę. 

BR.\C.:I ZEK Kl.ASl,!.ORNY 

Lecz po luchaj najpierw, 
Jak mnie samemu właśnie dziś dopiero 
Przypomniano o moim, tobie dobrze 
Znanym za tawie. 

:\A'l1\, 

1ni znanym zastawi 
BRACISZEK Kl.Aj_ZTQR'.':Y 

• icdawno j szcz pko eremita 
Żyłem na Quarantanie niedaleko 
Jel)·cha, kiedy arabscy rabusie 
Przyszli, rozbili mi moją świątynkę 
I celę, i zabrali mnie ze sobą. 
Na szczęście im uciekłem i dotarłem 
Tutaj, do patriar h)> ieby sobie 
Wypro ić jakiś inny kącik, gdzie bym 
Mógł łuiyć memu Bogu w samotnośc i 

Aż po moją błogosławioną śmierć. 

:"1 T ~ 

Stoję tu jak na rozżarzonych węglach . 

Bracie: ten zastaw! Ten znany mi zastaw! 

-czwurv A<r -

BRACISZEK Kl.ASZTOR'W 

Zaraz, panie Natanie . - Patriarcha 
Obi cal mi pustelnię na Taborze, 
Jak będzie któraś pusta, a t}'mczasem 
Zostać poz~ a lii mi w kia z torze j ako 
Nowicjuszowi. Tu więCjestem teraz 
I co dzień marzę tylko o Taborze. 
Bo patriarcha zie a mi zadania, 
Których bardzo się brzydzę . , o, na przykład .. . 

'L_TAN 

PO\\~edz mi, błagam ! 

BRACISZEK Kl.A~ZTOR'llY 

Dojdziemy do tego! 
a przykład dzisiaj ktoś mu szepnął, że 

Żyje tu w okolicy jakiś żyd , 
Co ·chowuje chrze' ijań kie dziecko 
Jako swą córkę. 

NAT '>; 

(stropiony) 
Co? 

BRACISZEK KLASZTORNY 

Jeszcze dokoń zę. -
Patriarcha więc zleca mi czym prędzej 
Odnale:l' tego żyda i straszliwie 
Oburza itr na ten występek, ktÓI)' 
Zdaje mu i ę prawdziv.ym grzechem wobec 
Ducha świętego - a to taki grzech, 
Co dla nas jest naj\~iększy z wszystkich grzechów, 
Choć dzięki Bogu nie wiemy dokładnie, 
Na czym ten grz eh polega. - No i wtedy 
Trach! nagle budzi się moje sumienie 
I przypominam sobie, że być może 
Ja sam przed laty stwori;ylcm okazję 
Do tego niewybaczalnego grze hu . -
Powiedz mi , czy przed o iemna tu laty 
Pewien stajenny nie prz)'\\1Ózl ci czasem 
l\lającej kilka tygodni dziewczynki? 

• ATA'.'< 

Jak to?- o, niby-owszem -
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BRA(.;l~l.hK KL\~l.TOR"\\ 

A więc, panie, 
Spójrz na mnie! 'l).m stajennym b}łcm ja. 

'\.\ l \'I; 

Ty? 
BRACIS/l.K Kl-IS/TOR.'\\' 

rvm mężczymq, który dal mi dziecko, 
Był jeśli sic; nic mrl<; - Wolf\'011 Filn ·k . 

'\,\T\\ 

Zgadza się! 
BRACIV!::_K Kl.A'i/TOR'\Y 

~latka tego dziecka bowiem 
Zmarła tuż przt·dt ·m, a ojciec do Gazy 
l\agle się musiał przenieś', dokqd mu 
To maleństwo n ic mogło towarz)"szyć. 
Posłał je zatem tobie. I czy ab)" 
1'it~ s potkałem ci<; w Darun? 

'\.<\I\'\ 

Orl)'liiście! 

BR.\CIS/t.K Kl \~/TOR.-.Y 

!'.te zdziwilb)m sii;, gdyby mop pamii;ć 
Wodziła mnie 1.a nos. 1) lu jui. miałem 
Ty h dzi ·łn)ch panów, a temu łużył 'ITI 

Bardl.O krótko. n wkr<lt t• polem ix>l gł 

Pod Avkcloncm. 1(, b) ł Jobry pan. 
.\T\1\ 

O lak, o tak! Tak \1 icle mu lawdzi1;czam. 
Niejeden rai ocalił mnie przed mieczem' 

Bll\CIVI K KLAS/TUR'\\" 

Pięknie! Tym ch1;tnicj zająłeś się, panie, 
Pewni· j go eĆJr ·czką. 

.'\AT.\'\ 

Tak jak my 'lisz. 
BR.\(.ISlf:K Kl..\~/TOR'\Y 

A ona gdzi ? Bo chyba ni · umarła? -
Lepiej jej za umarłą nic podawai' -
Bo jeśli tylko nikt poza tym nic wie 
O tej sprawie, to WSZ) ·tko b1;dzie dobrze. 

1\1"\'I; 

CZWAITY AICT 

BR,\ t;IVt:K KL.\V rOR'\Y 

Zaufaj mi, panie Natanit-! 
Widzisz, ja sądzę tak: jeśli to dobro, 
Które w zamy'le czynie;, je.> t zbyt blisko 
Czegoś, co jest zbyt zł , lo 11 tedy woli; 
Tego dobra nie Cl} nić . Bo my wprawdzie 
Zło znamy dobrze, lect. nic znamr dobra. -
B1·lo chyba c:.:ym' naturalnym, Że 
jeśli to chrt.eścijań ki · dziecko mi.ilo 
Być przez icbie 1daściwie wychowum", 
Wycho11)'wal 'j ·jak własną córkę. -
I, uważasz, zyniłcś LO z miłością, 
Z wielkim oddani ·m, za co c1i; ixminna 
Spotkać nagroda? Tu cie; nic rozumiem. 
~lądrz j b;·ś zrobił OCZ)>'i'cic, gd}byś 
Tę chrzc 'cijankę zleci I wycho117wa' 
Komu§ innemu jako chrzcścijank1;. 
L ·cz wtedy dziecka swego przyjari la 
Tak byś n.ie kocha!. A dt.icc1om potrzebna 
.Jest miłość, choćby dziki go zwic-m;c ia, 
W naszych zasach bardziej niż chrzcścijań ·two. 
:'Ila chrzc:ścijań ·two zawsz przyjdzie czas . 
Jeśli dziewczyna, t.drowa i pobożna, 
Dojrzała pod twym okiem, lo jest nadał 
T+ którą była zawsze 11 oczach Boga. 
Zresztą, czy cal · hrzc-ścijaństwu nic je ·t 
Wwicsionc na ż ·dowskim fundamencie! 
Il) towalo mnie, doprowadzało 
Często do łez, gdy· chrzcścijani ·całkiem 
Zapominali, .Zejezus był żydem. 

'\<\T\'\ 

~lusi ·l, bra ie, b" mym orędo\111ikit·m, 
Gdyby nienawi~ć i obłuda miuł) 
Powstać prz 111ko mnie - z powodu czynu -
Ach, zynu! -T)lko tobie o nim powiem! -
Lecz zabierz z sobą do grobu l(f wiedzę! 
Jcszcz, mnie nigdy próżność ni· ku ·i la, 
B) komuś opowiedzieć li; historie;. 
Tylko tobie opo11 iem ją. Po boi.n j 
Prostocie ją powierzę t) lko, b<micm 
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Ona jedynie rozumie, do jakich 
Czynów jest zdoln) ktoś oddany Bogu. 

BRACISZEK KLASZTOR Y 

Wzruszyłeś się, masz oczy pełne łez -
'IATA, 

Spotkałeś mnie z tym dzie kiem w Darun, ale 
Nie wiesz zapewne, że kilka dni wcześniej 
hrześ ij anie wymordowali w Gath 

Wszystkich żydów, kobiety, dzieci - wszystkich . 
Nie wiesz też pewnie, że była wśród nich 
Moja żona i siedmiu naszych ynów, 
Których ukryłem w domu mego brata, 
Gdzie wszyscy się spali li . 

BRACISZEK KLA~ZT~ 

Wielki Boże! 
.'IATAN 

Zanim przybyłeś, trzy dni i trzy noce 
Leżałem w prochu i popiele, płacząc. -
Płacząc? Nie, także prawując się z Bogiem, 
SzaJejąc, krzycząc, przeklinają siebie 
I świat, i przysięgają chrze' ijaństwu 
Wieczną ni nawiś' -

BRACI . ZFK Kl.ASZTORNY 

A h, wierzr; ci , wierzę! 
N TAN 

Ale stopn iowo powrócił rozsądek . 

I rzekł la odnie: „Ajednakjest Bóg! 
Jednak i to był Jego wyrok! DaJej! 
Czyń teraz, o już dawno zrozumiałe~ 
I co z pewnością nie trudniej jest czyn ić 

Niż zrozumieć, jeż li tylko zechcesz. 
Wstań!" - W talem więc i zawołałem: chcę! 
Jeśli ty, Boie, będziesz chci eć, bym chciał! -
Ty wtedy zsiadłe' z konia i mi dziecko 
Podałeś, zawinięte w płaszcz. - Co jednak 
Powiedziałeś mi wtedy, c ja tobie, 
Tego już nie pamiętam. Tylko tył , 
Że wziąłem dziecko, zanios łem do sie ie, 
Pocałowałem, padłem na kolana 
I zaszlochałem: Boże! za te si e d e m 
Już znów mam jedno! 

CZWAI T't' AKT 

BRACl§.ZF.K KLASZTQR"Y 

Nalanie! Ty je L ś 

Chrześcijaninem! - Tak! Chrze~cijaninem! 
I nie było I p zego! 

:'IATA:\ 

Chwała nam! 
Bo to, co czyn i mnie chrześ iJaninem 
Dla cie bi , to cię dla mnie czyn i żydem! -
Ale przestańm)' się roztkliwiać. Działać 

. am trzeba! I choć siedmiokrotna miłość 
Szybko związała mnie z ym cudzym dzieckiem, 
Chociaż zdolna mnie zabi • arna myśl, 
Że mógłbym stracić znów mych siedmiu ynów, 
Tracąc tę jedną dzi wczynę - to je'li 
Opatrzność jej zażąda - to posłucham! 

BRACISZCK KLASZTORNY 

Tak właśnie zam i rzałem ci doradzić! 
A już twój dobry duch ci to pod ·z pną!! 

, ATA'J 

Byłe mi nic chciał jej odebraćjaki: 
PierWSZ)' lepszy! 

BRACISl.f.K Kl.A8/'.!0R'\;Y 

i , nie, na pewno nie! 
'\;, TAN 

Kto nie ma do niej większych praw niż ja, 
Musi przynajmniej mieć dawniejsze -

BRACISZEK KLASZTQR '\;Y 

AT~ 

Które mu dają więzy krwi. 
BRACISZEK KLASZTORNY 

Ja również 
Tak uważam! 

:\ATA'-

Pewnie! 

Więc powiedz mi czym pn;dzej, 
Kim jest Len kto<, kto jako brat 1..y ''llj, 
Czy jako kuzyn je t z nią spokrewniony, 
Temu komu~ jej nie odmówi<;- jej, 
Urodzonej i wychowanej, abr 
Być ozdobą każdego domu i religii. -
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V\'icrzę ż ·o tym . woim panu wiesz, 
Czego ja nic wiem, i o jego rodzic . 

FIRACIVF.K Kl.ASZTOR'.\Y 

Co to, to rarzej nil', drogi 1 atani ·! -
Mówiłem, 7,1· służ)! m mu dość krótko. 

'.\ATA>; 

Nic wiesz, 7 jaki j rodziny pochodziła 
Choć jej matka? - Cz) czasem nic ze Stau!Tów~ 

BRA(. T~Zl.K KL\SlH>H.'\Y 

To jest możliwe! - Chyba tak. 
:\AT \ 

A brat jej? 
Cz> nie nazywał się Konrad von Stauffen? -
[ nałcżal do Lemplariuscy? 

RR.\C IS/F.K Kl.\ . /TOR'.\\' 

~loże -
Air zaraz! - Bo przypominam sobie, 
Że po mym zmarły~ panu mam k iążcczkę, 
Którą mu \\')'ciągn<1łem zza pazuchy, 
Gd) rhowaliśmy go pod Aszkclonem. 

:-. .\TA'\ 

l co? 
BR \I !Sil K KL.\S/TORC-.Y 

Są w niej modlitw)'. Tak<1 książkcc 
Nazywamy brewiarzem. - Pomyślałem, 

Żl' to.jakiemuś chrzc'l'ijaninowi 
l\foi. ·ię je ·zez przyda ' . - ' ho' nie mnie. -

i umirm zyta' -
>;.\T \ 

Nieważne! - Do rzeczy'. 
HRACIVLK KL.\S/TORXY 

W tej książci:, na początku i na końcu, 
\>\'ypi ani ą ręką mego pana, 
Jak mi mówiono, wsz) . C}' jego krewni, 
Jego i jego ż n). 

. "\lA\ 

Co 1.a z zęś i ! 
Biegnij! Przynieś mi ti,; ksiąi.eczkę . zybko! 
Dostaniesz złota , ile ona waży, 

I tysiąc podziękowań! Biegnij! 

-C ZWAłfY Al'.T 

BR.\ClVf.K KL\VTOR . Y 

Chętni1·! 

lt to wszystko, co mój pan zapi ·al, 
J ·st po <trabsku . 

(u)'d1ork1) 

Y\r\N 

To nic! Przynieś tvlko! -
Boże! Gdybrm zatrzymać .1:dolal j«dnak 
To dziecko i '' ten :posób kupił ·obie 
Takiego 1it;cia! - Trudna prawa! - Co tam, 
Bł{dtit' jak będzie! - Kto to mógł być jednak. 
Kto o CZ} mś takim doniósł patriarslt', 
h1s1.ę pamiętać, i.t·b> o to sprtać . -

A gdy-by "szy·stko to w ·szło od Daj i? 

Ósma. cena 

Daja i .Vata11 

Tl .\jA 

{po.ipies~it i · ·a.:tno1rn11irm) 
Pomyśl tylko,. atanic! 

'.H\ .· 

Co si~ stało? 
Tl . Vc~ 

Jak to biedactwo .dękło si', gdy nagle 
Przysyła ... 

\T\'\ 

Patriarcha? 
O.\j \ 

:-;it•, iostr • . ul tana, 
Księżniczka ittah .. . 

:\ATA.' 

Więc nic patriarcha? 
D.'\.J .\ 

Nic, przecież mówię, i. k · iężniczka Sttlah 
Prz}s)ła sługi i każ ją zabrać 

Do siebie. 
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\ATA~ 

Kogo? Każe zabrać Rechę? 
Sittah każe ją zabrać? - Cóż, jeżeli 
To ittah każe, a nic patriarcha .. . 

DĄIA 

Skąd przyszedł ci do głowy patriarcha? 
NATA'I; 

Więc ostatnio nic o nim ni' słyszałaś? 
Na pewno? Ani nic mu nie mówiłaś? 

() A 

Ja? Jemu? 
'AT 

Gdzi · le ługi? 

DAL\ 

N.\ TA'I 

Tam. 

Wn>ytam 
Ich dla pewności sam. Chodź! - Oby tylko 

ie krył ię za l}'m jednak patriarcha. 
(wychodzi) 

D.3.J.A 

ja s i ę boję całkiem innej rzeczy. 
Bo rzekomaj dyna córka żyda, 
Tak bogatego, nie do pogardzenia 
Byłaby takie dla muzułmanina . -
Za tym ii; kryje t mplariusi:. Dlatego 
Iuszę się zdobyć na l n rugi krok 

I także jej W} jawi ·, skąd pochodzi! -
Śmiało! Spróbuję wykorzystać pierwszą 
Sposobność, gdy będziemy same! Może 
Dąjdzie do tego w drodze do pałacu. 
W każdrm bądź razie taki pierwszy sygnał 
Jej ni za ·zkodzi. Tera..: albo nigdy! 

PtJdąi:.a <,a nim. 

PIĄTY AKT 

• 
Pierwsza se n 

Knmnala w pałacu aladyna, do klórtj wniesiono -
rradal widoczne - worki <. pitnir<kmi. 

Salad_yn i wkrótce po1m1 różni mamtluC)'. 

. AL.\OY'\' 

(wchodząc) 

Pieniądze wciąż tu leżą! nikt nie wie, 
Gdzi się podziewa derwisz. Przypuszczalnie 
Tkwi gdzieś przy jakiejś sza howni ; która 
Zapomnieć pozwoliła mu o sobie -
1 p wnie o mnie. - Cierpliwo ' i! Co tam? 

MA.lf.l.LK 

Ciesz się, sułtanie! Upragnione wieści! ... 
Jest karawana z Kairu! zczęśliwie 

Przybyła właśnie z bogatego iłu 

Siedmioletnią daniną! 

SAL.\ DY'.\ 

Ibrahimie, 
Doprawdy dobre wi ści mi prz}nosisz! -
Ha! • are zcie, nare zcie! - Wielkie dzięki 
Za tę dobrą nowinę. 

MAMELL'K 

(cz.tka) 
(I co? Dalej!) 

SAi.ADY'\ 

No, na co czekasz?- Może z odej~ć. 

\IA\!tl. K 

Dobrą nowinę już nic? 
S LADY'\' 

A co jeszcze? 
MA~IELUK 

Za tę 

Bez nagrody za dobre wieści? - Byłbym 

Tym więc posłańcem, przy któf}m Saladyn 
Wreszcie nauczył s i ę nagradtać słowem! -
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lh rodzaj sławy! - Być pierwszym, któremu 
Czrgoś poskąpił. 

'l.>\l..\DY" 

W takim razie weź 
Jakiś Lam worek sobie. 

\1 \\li.LUK 

Nic, za póino! 
Cho 'by' je wszysLkit• chcial mi podarować . 

SAJ AD\'\ 

Przt·korny jt·stcś! - ~fast. t u dwa. - To serio? 
Po. zcdł? Cher mmc przCw)i.szyć szlachetnością? -
Bo mu na pewno trudniej coś odrzucić, 
Nii mnie darowa'. - o też, ·w~ją drogą, 
Kusi mnie, i.rby tuż prz ·d abdykacją 
Chcieć oaglr być kimś innym! - Czy Saladyn 
);ie chce· umrz!'Ć jako Saladyn? - Żyć więc 
Jako. aładyn LC'Ż b>•ł nit powinien. 

IJRl"C;I \I \\tr'.L! K 

Su I Lanie! . „ 

\Ar-\IlY\' 

Jeśli chcesz mi zameldować ... 
DRI ·c;1 M.\\lf:t.t1K 

Ż · przyb} ł transport z Egiptu narcsz ie! 
. Al.All\"\ 

Wiem już. 
DRl 'G I \l·\~ffll K 

Wic;ejednak się spóźn iłem! 

;.,\! \llY'i 

Czemu 
Spóźniłem? - Weź za twoje dobr · chęci 
Jecl ·n IHJrck lub dwa. 

IJRl GI \I \\IEI l K 

To razem Lrzy' 
S\LADY'\' 

Skoro potrafisz liuyć - weź je sobie. 
IJRl C;I M.UU:l l K 

Pc1rnie tu prz}jdzic j szcze tr1..cci - jeśli 

.Jest" stanic pr:t.)jść inacze_j. 
;.AI..\DY\ 

rozumiem . 

Pl ... TY AKT 

DRL'GI MAMELL:K 

Prawdopodobnie złamał sobie kark! 
Bo kiedy okazało się, że transport 
Na pewno przybył, wszyscy trzej od razu 
Popędziliśmy, lecz ten pierw. zy runął 
I prowadzilem do amego miasta. 
Tu jednak lepiej drogę ma Ibrahim . 

SAi.ADY:>; 

Lecz tt"n, co runął , prz}jacielu, co z nim? 
Z tym, który runął? - Zatroszcz się o niego. 

~Rl (;I . 1.\\11.Lt K 

Tak też zrobię ! - Aj ·:li t) lko żyje, 
Jego będzie polowa Ly h pieniędL). 

(u:;·rhot&_i) 
S.\l.AOY'i 

Proszę, jaki szlach tn)' także on! -
"ikt nie ma równic dobrych mamduków. 
Czy nie mam prawa wyobrażać sobie, 
Że to mój przykład tak ich uksztaltowal? -
Precz /.. myślą, żeb> ich na koniec jeszcze 
auczyć czego~ innego! ... 

TRZł.CI M .HlEl.L'K 

ultanic. „ 
l.AD\'1' 

1} jestc' lym, co runął? 
TRZF.CI \I \J\IEl.l K 

'.\ie, ja tylk 
Chcę przekazać, że mir Man or, który 
Prowadził karawanę, zsiada /.. konia„ . 

S/\ l.ADY'i 

Przyprowadź go tu! zybko!-Ale olo 
On ~am!-
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Druga scena 

Emir Man.sor i Salady11 

SA LADY , 

Witaj, emirze! No, jak po zło?
Ach, Mansorze, kazałeś bardzo dlugo 
Czekać na siebie! 

MANSOR 

Ten list ci W}jaśni, 
Jakie twój Abulkas em mu iał najpierw 
Uśmierzyć niepokoje w Tebaidz ie, 

im s ię odważyliśmy ruszy ' w drogę. 

Później . taralem s i ę w m iarę możności 

aszą podróż przy'p1eszyć. 

SAi.ADY. 

Wierzę ci!
Lecz weź, drogi Mansorze, też od razu„. 
Ale zrobisz Lo prz cicż chętnie, prawda?„. 
Weź świeżych ludzi, bo mus isz n iezwłoczn i e 

Znów ruszyć w drogę i większość pieniędzy 
Zawi źć mojemu ojcu do Libanu. 

~ !A:-lSOR 

Chętnie! 

SALA DYN 

I zadbaj, żeby ta eskorta 
Była dość silna. Droga do Libanu 
Nic jest j ui tak ezpieczna. ie słyszałeś? 
Znowu się ożywil i templariusze . 
Bądź ostrożny! - Chodźmy! Gdzie karawana? 
Chcę ją zobaczyć i zadbać o wszystko. -
Ej, wy! Znaj dziecie mnie polem u Sittah . 

Trzecia scena 

Pa/"!_v pr;;:.ed domem ata11a, grk,ie pr._echaM.a sir Templarius:::.. 

Tf.~IPL.ARI SZ 

Do domu nie zamierzam wej'ć! - On chyba 
Kiedyś s i ę w ko11cu pokaże' - Dotychczas 
Zauważali mnie zaw~ze od razu! -
Jeszcze mi powie, że sobie nic życzy, 
Żebpn się tak natrętnie pokazywał 
Przed jego domem. -Hm!-Choćja też jestem 
Wściek ły na niego. - Ale czym właściwie 
Mnie tak rozgnjewał? - Powiedział nu przecież, 
Że jeszcze to rozważy. A aladyn 
Obieca!, że spróbuje go przekonać . -

zy rzeczywiście chrześcijanin we mnie 
Gł~bi J się zakorzenił niż w nim żyd? -

ikt ni zna iebie! Bo wła'cil,·ie czemu 
ie machnę ręką na tę drobną kradzież, 

Której ten człowiek dopuśc i I się wobec 
Chrześcijan? - Choć to kradzież ni tak drobna, 
Takie stworzen ie! - tworzen ie? - Lecz Z}jc? 
Stworzone przecież nic przez ni wolni ka, 
Co głaz na pusty brzeg życia przytaszczył 
I poszedł sobie? Raczej przez artystę, 
Który w tym porzuconym głazie boską 
Postać obmyśli I sobie i wyrzeźbił? -
Prawdziwym ojcem Ruty pozostanie, 
Mimo chrześcijanina, co ją spłodiil, 
Na zawsze już ten żyd. - Gd ·brm ją sobie 
\.Vyobraził ot jako hrz 'cijaltską 

Dziewczynę, bez Lego wszystki go, o 
Dać mógł j j tylko Laki żyd - no, . re 
Co by ci~' niej sic; podobało?, 'ie! 
Mało ! Nawet jej uśmiech byłby tylko 
Łagodn}m, ładnym skurczem mięśni. 
To, co go budzi, nic byłoby warte 
Wdzięku, w który się stroi najej ustach -
Nawet jej u'miech miałbym wtedy za nic! 
Widziałem prz ież uśmie hy piękniej ze, 
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Rozdawane glupoci i blichtrowi, 
Szydercom i pochlebcom zalotnikom! -
Czy mnie jej uśmiech może oczarował? 
Wzbudził we mnie pragni nic, żeby życie 
W jql'o promieniach ro:tmi nić na drobne? 
Myślc;, że nic. Ajednakje tern zły 

Na tego, co z niej stworzył taką wartość? 
Dlacz<'go? - Gdyb)'m zasłużył na drwi nę, 

Którą pożegnał mnie aladyn! To, że 
Mógł w to uwierzyć, jest już dosyć przrkre! 
Jakże małym mu ialem mu się wydać, 
Jakże godnym pogardy! - I LO wszy tko 
Z powodu jednej dziewczyny? - 'ie, Kurcie! 
Tak być nie może. Opamiętaj sil( ! 
A gdyby Daja tylko tak gadała, 

Ni mając żadnych dowodów? - Nareszcie! 
"Wfchodzi z domu,j szcze pogrążony 
W rozmm'l-ic - z kim to? - z braciszkiem klasztornym? -
Pewnie już wie o wszy tkim! Może nawet 
Wydany j st już na łu p patriarsze! 
Co Ly, dziw ku, narobi łeś? Że też 
Jedna iskra tej namiętno~ci może 
\<\}palić czło\• i kowi l>lc mózgu! -
Musi z Z} bko pomyśl<'ć , co tu robić! 
Poczekam na nich z boku - moi :tdołam 

Na osobno'ci pomó,dć z braciszkiem. 

zwarta ·c na 

Natan i Bracis::.ek klasztom;'. 

NAT 'i 

(idqr) 
J eszcze raz, drogi bracie, wielkie dz i ę ki! 

BRAC.ISZE;K Kl.AS7.TOR:-.IY 

I tobi również! 

"°ATA.'/ 

Mnie? Od ciebie? Za co? 
Za ten mój upór, żeby ci narzucić. 
Czego nie potrzebujesz? - Co innego, 
Gdyby twój upór ustąpi! prlcd moim 
I chciałbyś stać s i ę bogatszy ode mnie. 

BRACISlEK Kl..ASlTOR!\Y 

• ie j estem właś iciel m t j książeczki. 
Ona należy do córki, jest j j , 
~lożna powiedzieć, całą ojcowizną. -
Zgoda, Recha ma ciebie. - Dałby Bóg, 
Byś nic mu · iał żałować tego, że 
Tyl dla niej zrobi lc'! 

XATA'i 

J akbym mógł! 
'igdy bym nic potrafił. Bądź spokojny! 

BRACI ZEK Kl.'\:O.ZTOR!\Y 

Hm, patriarchowie, także templariu ·ze .. . 
\ATA" 

ie mogą mi W)TZądz i ' tyle z ł a, 

Bym golÓ\\ b)ł żałowa' czegokolwiek, 
Nie mÓ\•ią o tym! - Czyj dnak masz pewność, 
Że to jakiś t mplariusz tak podburza 
Twojego patriarchę? 

BRACISZEK Kl..ASZTORXY 

W grę nic wchodzi 
Prawic nikt inny. Tuż przedtem rozmawiał 
Jaki' templariusz z nim. To, o slyszałem, 
Brzmiało tak właśni . 

'\ATA'I; 

Lecz w Jerozolimie 
j es t teraz Lylko j dcn i ja znam go. 
To mój prz)ja icl. 1łod> i szbchctny, 
Otwarty złowi k! 

BRALISZEK Kl...ASZTORXY 

Zgadza się, to on! -
Lecz kim s i ę jest i kim się musi być 
W tym świecie, to ni e zawsze jes t to samo. 

!\ l "' 

:"iiestety nie. - Ktokolwi k więc lo jest, 
Xiech czyni, o potrafi, w złym Z} dobrym! 
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Z twoją książcczk11 stawię czoło wszystk im. 
Teraz id ę z nią prosto do sułtana. 
. BRACISZEK ~L,ASZTOR'iY 

Zy zę ci Sl zęścia!Ja pójdę do siebie . 
:\ATA'i 

I nawet nie widział ś j ·j! - PrZ)jdź znowu, 
Pr;cyjdź jak najprędzej . - Byle tylko dzisiaj 
Nic je l ze nic dotarło do patriarchy! -
A zre ztą . Powiedz mu już dziś, co chcesz. 

BR,\CISZEK KLASZTOR'>\" 

Ja nie. Bądź zdrów! 
(w_~chod.:.i) 

!\AIAI\ 

Pamiętaj o nas! - Boze! 
Że też nic mogę tu, pod gołym ni bcm, 
Paść taraz na kolana!Jak ten węzeł, 
Który tylckro' napawał mnie lękiem, 

agi · się roiwiąwj ! -Jak mi lekko, 
Że nie mam, Boż ,już nic do ukrycia! 
Że mogę ięjuż nil' bać ludzkich spojrzeń, 
J ak twoj go pojrz nia, który ludzi 
Sądzi ' 1i mu 1sz l) !ko podług czynów, 
Rladko będący h ich czynami, Boże! -

Piąta scena 

Nata11 i Tt:mplarius::., J..tóry pod~a QI nim. 

TH!PL.~R!USZ 

Hej, po z kaj, 1 'alanic, weź mnie z sobą! 

NATA,_ 

Kto mnie wola? To ty, rycerzu? Ctemu 
Nic spotkałem cię jednak u sułtana? 

TEMPLARl.\:!5~ 

Jakoś się minęliśmy. Proszę, nie bierz 
Mi tego za zie . 

, AT.1'1' 
Ja ni , ałc sullan . .. 

- Pr~ T Y .AKT -

TEMPLAR! S:( 

Wyszedłeś już . . . 
NATA. 

Więc rozmawiałeś z nim. 
Jak lak, to dobrze. 

rntPLARlUSZ 

Ale on chce z nami 
Rozmawiać jednocześnie. 

'i TAN 

To tym lepi j . 
Chodź więc ze mną. Idę do niego wła'ni" 

TEM PLARI_ SI. 

Chyba mi wolno spytać ci ę, Natanie, 
Z kim teraz rozmawiałeś? 

NA TAN 

Nic zna 1 . go? 
TEMP!.ARIUSl 

zy to był może braciszek klasztornr, 
Ten poczciwiec, którego patriar ha 
Chętnie używa jako tropicielar 

"ATA'i 

Może lak je l istotnie! W każdym razie 
On jest u patriarch . 

TEMPLARIUSZ 

iezla ztuczka 
Posyłać prostoduszno'ć przed łajdactw m. 

'IOATAN 

Tak, głupią pros lodu :mość - nie poboiną. 
Tf.MPl.ARIUSZ 

Ach, w tę nie wierzy żaden patriarcha . 
. "ATA'i 

Ręczę za niego. wemu patriar z 
On nie pomoż w niczym nic to ownym. 

TEMPLARIU Z 

Taki prawia wrażenie. - Czy · jednak 
nie powiedział o mnie, co? 

'l;ATAN 

O tobie? 
Ni , bczpo'rednio nic . - On przecież nic zna 
Raczej twego nazwiska? 
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TEMPLARIUSZ 

Raczej nie. 
:-IATAN 

O jakimś lemplariuszu mi co prawda 
Coś mówi !„ . 

TF±[Pl.ARIUSZ 

Ale o? 
,\ATA711 

To się nie mogło 
W żadnym wypadku odnosić do ciebie! 

TE.\IPl .ARIUSZ 

KLo wie? Chętni posłucham . 

'IATAN 

Że oskarż} I 
Mnie jeden i: nich u jego patriarchy. „ 

fEMPLARIUSZ 

Oskarżył cię? - To jest - muszę go bron i ć -
KJamstwo. -Słuchaj, Natanie! -Ja nie jestem 
Kimś, kto potrafi się wypierać czegoś. 
J śli zrobiłem o ' , to Lo zrobiłem! 
Ale nic jestem też kimś, kto, co zrobi, 

waia zaw z za godne pochwały. 
Dlaczego mam się w tydzi ' swoich błędów, 
Jeśli mam mocną wolę je naprawić? 

I czy ja nie wiem, jakich błędów ludzie 
Są w stan i · sic; dopuścić? - Więc po tuchaj! -
Jestem tym templariuszem, który według 
Braciszka klasztornego cii; oskarżył. -
Wiesz, co ·prawiło, że się nastroszyłem, 
Że kr w mi I\ żyłach się iagotowała . 
Przyszedłem jak t n głupiec całym sobą 
Rzu ić ci się w ramiona. O tym,jak 
Prz}jąleś mnie - jak zimno - czyt i I tnio -
A letnio to jest nawet j szcze gorzej, 
Jak próbowałeś zbyć mnie byle czym, 
Jakimi dziwacznymi p)•tan iami 
Odpowiadałeś na moje pytania -
O tym nic mogę myśleć, jeśli chcę 
Zachować spokój . - Posłuchaj, Nalanie! -
W tym poruszeniu dopadła mnie Daja, 
Dzielą się ze mną swoją tajemnicą, 

P I ĄTY Al. T 

Którą uznałem za klucz do twojego 
Zagadkowego zachowania. 

NATA'I; 

Jak to? 
TEMPLARIUSL 

Daj mi dokończyć! - Ubzdurałem obie, 
Ż tego, co udało ci s ię kiedyś 
Odebrać chrześcijanom, nie dasz obie 
Odebrać teraz chrze~cijaninowi. 
I, mówiąc obrazowo, chc iałem ci 
Nóż przyłożyć do gardła. 

NATA'\ 

Pi ·kny obraz! 
·1 E.\IPl..ARIU. Z 

Słuchaj, Na tanie! -Tak, źle postąpiłem! -
Pewnie w tym wszysckim nic ma twojej winy. -
Ta głupia Daja ni ' ie, o czym mówi -
Jest ci niechętna- próbuje w ten sposób 
Wplątać cię w jakieś podejrzane prawy -
Być może! Może! - Pyszny młokos ze mnie, 
Potrafię myśleć tylko skraj no ' iami, 
Robię za dużo, to znowu za mało -
To jest możliwe! \>\-'ybacz mi , Natanie. 

:\ • .\TA • . 

Jeżeli tak to widzb:t -
Tl~IPL.ARI SZ 

Krótko mówiąc, 
Udałem się do patriarchy!- ale 
Ciebi nie wymieniłem. To jest kłamstwo! 
Opowiedziałem mu, bardzo ogólnie, 
O tej sprawie, b}· poznać jego zdanie . -
To też mógłbym darować ·obie, p wnic! -
Bo czy nie znalem Lego patriarch)'· 
.Jako szubrawca? Ct:y ni moglem ciebie 
Spytać cxJ razu? Czy z groźbą utraty 
Takiego ojca mu ialem połączyć 
Los tej biednej dziewczyn}'~ -Ale nic! 
Szubrawstwo patriarchy, który nie zwykł 
Zmienia' się pod tym względ m, bardzo ·zybko 
Pozwoliło mi wrócić znÓ\\ do siebi . -
Bo - acanie, wysłuchaj mnie do końca! -
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Załóżmy, Że on znałby twoje imię. 

Co z tego? - Zabrać mógłby ci dziewczynę, 
Gdyby do ciebie należała tylko. 
Z t w cg o domu ją tylko do klasztoru 
Może zaciągnąć. - A więc - daj mi ją! 
Daj mi ją i niech wtedy po nią przyjdzie! 
Raczej nie będzie chcial mi zabrać żony. -
Daj mi ją, szybko. - Czy jest twoją córką, 
Czy może nie jest! Czy jest chrześcijanką, 
Czy t ż żydówką, czy jeszcze kimś innym! 
Nie ma znaczenia! Nie będc:; cię o to 
Ani teraz, ani t ż kiedykolwiek 
Pytał w mym życiu . i h będzie, jak jest! 

NA TAN 

Może sądzisz, że mi zależy, aby 
Prawda nie wyszła na jaw? 

TEMPLARIUSZ 

Wszystko jedno! 
!\ATA'.'/ 

Nigdy nie zaprzeczałem wobec ciebie -
Ani wobec nikogo kto ma prawo 
To wiedzieć- że ona jest chrześcijanką, 
A moją tylko jest wychowanicą. 
Dlaczego ona dotąd nie wie o tym? 
Za to vinienem tylko ją prz pro i'. 

TEMPIĄ!i.L...BZ 

Myśl((, że także jej nie powini neś. -
Tymi samymi pozwól jej oczami 
Co dotąd patrzeć na ciebie już zawsze! 
Oszczędź jej tego odkrycia! - Wciąż jeszcze 
Ty, tylko ty może z nią rozporządzać. 
Daj mi ją! Proszę, daj mi ją, Natanie! 
J dyni ja ją po raz drugi mogę -
I pragnę - uratować. 

~TAN 

i\fogłe' ! Mogłeś! 

Teraz ty też już nie.Jest już za późno. 
TEMPLARIUSZ 

Za późno? Czemu? 
NATAN 

Dzięki patriarsze. „ 

TE.MPLAR!t.; . Z 

Co? Dzięki patriarsze? Dzięki? Za co? 
O n miałby chcieć zasłużyć na twą wdzięczność? 
Lecz za co? Za co? 

NATA'.\ 

Za to, że już wiem, 
Z kim spokrewniona je t i w CZ)jc ręce 

Może zostać wydana b z zastrzeżeń. 
TF.MPl.AR IUSZ 

To dzięki niemu - kto będzie mial powód, 
Ż by dziękować mu za jeszcze więcej! 

:-IATA'.\ 

Z rąk tego kogo' musisz ją otrzymać. 
Nic z moich. 

TEMPLARIUSZ 

Biedna Recha! o tez cię 
Ciągle spotyka biedna Re ho! To, 
Co byłoby dla inny h sierot sz zęściem, 
Dla ciebie jest niesz zęściem! - Ach, Na tanie! -

gdzie oni, i krewni? [ kim są? 
'>ATAN 

Odnalazł ię szczególn ie jeden brat, 
U kt6r go mu isz s i ę starać o nią. 

TEMPL.\RIUS?; 

Co? Brat? A kim on jest, ten brat? Żolnierlem? 
Duchownym? - Powiedz, żebym wiedział, na o 
, fogę liczyć. 

'<ATA:\ 

Ja my'lc;, że on ni jest 
Żadnym z ty h dw6 h lub może je l oboma. 

znam go jeszcze dobrze. 
TH!Pl.ARIUS~ 

A poza tym? 
'I/ATA:\ 

To dzielny czto„iek, Recha będzie przy nim 
Dobrze się czuła. 

TEMPLARIU I 

Jednak chrze' ijanin! -
ie wiem wcale, co mam o tobie myśleć -
ie obraź ię, atanie. - Lecz czy ona 

Pośród chrze'cijan nie będzie musiała 
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Odgrywać chrześcijanki? I na koniec 
Nic stanie się tą, którą dotąd grała? 
Czy lej posianej prz 7. ciebie pszenicy 
Nie zagłuszą na koniec zwykle chwasty' -
I tak mało to wszystko cię obchodzi? 
Potrafisz mimo Lo powicdzi ć- ty? -
Że będzie się u niego dobrz czuła? 

ATAN 

Tak myślę! Taką mam nadzieję! - Jeśli 

Miałoby jej u niego czegoś braknąć, 
To czy nie będzie mieć wciąż mnie i ciebie? -

Tl:.MPLARIUSZ 

O , czego może jej u niego zbraknąć! 
Czyż braciszek wj dzenie i ubranie, 
Słodycze i o.:doby jak należy 

ie zaopatrzy wej siostrzyczki? Czego 
iostrzyczka j ·zez · może potrzebować? -
'o tak, jesz z mężcz}·zny! - Lecz spokojnie, 

Także j go braciszek w swoim czasie 
Dostarcz); bo go trz ba tylko znaleźć! 
A tym lepszy, im bardziej chrześcijański! -
łuchaj, stworzyłeś takiego anioła, 

A teraz inni całki m ci go .:niszczą! 
\ATA\' 

1 i ma obawy! Będl.ie umiał nadal 
Być godny naszej miłości. 

TE~IPI ARIUSZ 

Tak nic mów! 
Tak nie mów nigdy o mojej miłości! 
Bo jej się nic da niczego odebrać, 
Niczego! Także żadnego nazwiska! -
Ale ;i:araz! - Czy ona już przeczuwa, 
Co wokół niej . it,: dzieje? 

NATAl\ 

To możliwe, 
Choć nic wiem, skąd by miała o tym wiedzieć? 

:I:.Q!fLARI SZ 

Też jakaś wi dza. W każdym razie ona 
Powinna, musi o tym, co jej grozi, 
Ode mnie się dowiedzieć. Ten mój pomysł, 
Żeby dopiero wtedy ją zobaczyć, 

Kiedy będę już mógł ją nazwać moją, 
Upada. Idę„. 

'lATA\' 

Zaraz! Dokąd? 
TEMPLARIUSZ 

Do niej! 
By wybadać, czy ta d;i:icwczęca dusza 
jest dość mężna, by podjąć tę decyzję, 
jed}ną godną jej! 

~ATA\ 

To znaczy j a ką? 
TF.MPLARlllSZ 

Nie pytać dlużej o ciebie i brata -
\A A\ 

TF.\IPl.ARI t•sz 
1ylko? 

Tylko pójść ze mną - choćby przez to 
l\fuzulmanina miałaby poślubić. 

NATA\ 

Nie szukaj jej! 'ie znajdziesz, jest u 'ittah, 
Siostry sułtana. 

TF.MPLARll'S7 

Od kiedy? I po co? 
\ATA. 

Jeżeli chcesz tam spotkać takzc brata, 
Chodź ze mną. 

TBIPl.ARIUSZ 

Brata? Tej Sittah czy Rcchy? 
'\ATA:\ 

Być może obu . Proszę cię, chodź ze mną! 
Pociąga go .ta sabq. 
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Szósta s cna 

W haremie S11Lah. 
Sillah i Rtcha ~ąjęte ro~mową. 

SITTAll 

Jak ja się z ciebie cieszę, słodka moja! -
Tylko nic bądź tak spięta, tak nieśmiała! -
Bardz iej wesoła bądź, rozmowna, ufna! 

~f.CllA 

Księżniczko ... 
SI ['TAii 

Nic , księżniczko"! Mów mi ittah -
Nazywaj mnie swą przyja iółką - siostrą . 

woją mateczką! - Nią bym też być mogła 
Prawie! - Tak młoda! Mądra! I pobożna! 
Ile ty musisz wiedzieć! li p wnic 
Już przeczytałaś! 

Rf.(, llA 

Przeczytałam? - Sittah, 
1 ie drwij obi z tw j głupiej malej siostry. 
Ja ledwo czytam. 

SITTAH 

Ledwo? T} kłamczucho! 
Rf.CHA 

Pismo ojca, troszeczkę . - Ja myślałam, 
Że chodzi ci o książki . 

SITIAll 

No, o książki . 

REC ~!A 

Książki to mi naprawdę trudno czytać! -
'llTTAll 

Poważnie? 

RECH~ 

Całkiem poważnie. Mój ojciec 
, 1 ceni zbytnio książkowej mądrości, 
Która się tylko martwymi znakami 
Odciska w mózgu ... 

!>ITI H 

Co t} mówi z! - Chociaż 

Może tak bardto się ni myli z! - Jednak 
Coś prz cie? wie z .. . ? 

Rf. .HA 

Wyłącznic z jego ust. 
I prawie zawsze mogę ci powiedzieć, 
Jak , gdzie i po co mnie czegoś nauczył. 

-,1rrAH 

No Lak, tak wszystko lepiej się przyswaja. 
Tak się uczy od razu cala dusza. 

RLCHA 

1)· pewnie Leż nic nic czytałaś albo 
!\falo? 

~ITTAH 

Dlaczego? -Ja nie jestem dumna, 
Że jest prleciwnie. - Lecz dla zego? Powi dz! 
Powiedz otwarcie, dla z go Lak myślisz? 

Rf.CHA 

Jest taka pro ta, zczera, naturalna, 
Tak samą sobą tylko . .. 

SITTAll 

l co? 
Rf.CHA 

Książki 

Rzadk nam pozwalają być kimś takim, 
Mówi mój ojciec. 

SITTAll 

O cóż to za człowiek! 
RECHA 

Prawda? 
S!TTAH 

Jak trafnie umie ują' WSZ) tko! 
Rf.CHA 

Prawda? - I tego ojca -
SITT.\11 

Co ci jest? 
Rf.(.H. 

I tego ojca-
'l!nAH 

O Boże! Ty pia zesz? 
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RECHA 

I tego ojca -Ach! Muszę to w końcu 
Powiedzieć! Zrzucić l n c i ężar .. . 

(r.:uca .nr.: placam do j~j .rtdp) 
SITTAH 

No, dziecko! 
Co z tobą? Recha? 

Rf.C:l!A 

Tego ojca mam -
Mam u tracić ! 

SITTAll 

1)·? Masz utracić? J go? 
.Jak to? - spokój się' - Przenigdy! - W tań ! 

RH. II 

Pamiętaj, Sittah, że mi powiedz i ał aś, 

Że będziesz moją prz)ja · iólką, io trą! 
S!TT H 

Jestem nią, j estem! -Ale ~'S t ań! Inaczej 
Będę mu ·iała w ·zwać pomoc. 

RF.CIH 

(biera sir w gar.(ć i wstąje} 
Wybacz!

Ból prawił, że na chwil '< zapomniałam, 

Kim jest ~.Pła z i rozpacz sil( dla Sittah 
Ni l iczą wcale . Wpływ na niąjedynie 
~loże mieć chłodny, spokojny rozsądek. 
Za kim on do niej przemówi, len wygra! 

'>ITTAII 

''o więc? 
RF.CIIA 

Ach, moja przyjac iół ko, siostro, 
Powiedz, że to jest nieprawda, że jakiś 
Ma być mi narzucony inny oj ciec! 

. ITT H 

Co? Inny ojciec? "arzucon} tobie? 
Kto tak może? Kto może tego chcic'? 

Rf.CHA 

Moja dobra zła Daja mo;i;e chci , -
Może chcieć tego - i chce to móc. - Ale 
Ty chyba nie zna ·z lej dobrej z łej Daj i? 

- Pl"TV AKT -

'iech Bóg wybaczy jej! - i j<1 nagrodzi! 
T}leż dobra co :.da zaznałam od niej! 

SITT\11 

Ty zła? - Więc dobra pcwntr w niej niewiele. 
RECHA 

O, całkiem sporo! 
'>lTTAH 

A kim ona je ·t? 
Rf.C ' ll 

To ch r1.eścijanka, co ię mną w dzi ciństwic 
Opiekowała - jak opiekm\ała ! 

ie uwierzyłabyś! - na sprawiała, 
Ze nieomal nie czułam braku matki! -
• ' icch Bóg ją \\)"llagrodzi! - le takż 
J ak mnie tra. :cyła,jak dręcz)ła! 

'ilTT H 

Czemu? 
RH; HA 

A h, ta biedna kobieta - jak mÓ' \ i łam -
J st chrz:eśctjanką - i dręcz} z miłości . -
1 alcży do tych marzycielek, które 
trzymują, że znaj<! tę pow. z chną 

Drogę do Boga, jed} nic pra,\d7.iwą! 
\l"llAII 

Teraz rozumiem! 
R~C:II.\ 

I czują potrzcbi;, 
B1 kierować tych na nią, co z niej zbo zą. -
To zresztą 1rozumiafr. Bo jeżeli 
Dla nich tylko t drogaj st 1daści\\a, 
Ct.) mogliby się spokojni prLyg l4dać, 
Jak prz}jaci I idąjak < inną, 

Która prowadzi w prz •paść, w I\ i .mą przepaść? 

Powinno być możliwe kochać kogo' 
I go w tej ~amej chwili nienawidzić. -
Lecz ni dlatego mam taką potrzebę 
Skarżyć ię na nią tobi .J ·j we. tchni nia, 
Przestrogi, modi}; groźby ja bym che; tnie 
I dłużej J z :i:e '"Ytrzymala, wierz mi! 
Naprowadzały mnie on na dobre 
I pożyteczne myśli . poza tym 
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Komu nic sch lebia, że cię ktoś, ktokolwi k 
To będzi e, aż tak ceni i tak lubi, 
Że ni potrafi znieś' myśli, że kiedyś 
Będzie od ciebie dcięty na wieki! 

~więta prawda! 
RECHA 

Lecz tegojui: za wiele! 
Temu nie mogę przeciwstawić ani 
Rozumu, ani cierpliwości, nic! 

!'>ITMI 

Ale czemu? 
Rt;C HA 

Temu, co m i rz komo 
Wyjawiła akurat teraz. 

Ci 11yjawila? 

SITTAll 

Teraz 

RF.CHA 

Tak, dopi ro co! 
ldąc tutaj , przechodz i łyśmy obok 
Zrujnowanej świątyni chrześ ijań kicj. 
tanęła nagi ·,jakby walczą z sobą, 

Ze Izami w ocza h spoglądała w ni bo, 
To znów na mnie. Chodź, powi działa wreszcie, 
Przejdźmy ędy, tutaj, przez tę świątynię 1 

ldzic,ja za nią, popatrując chyłkiem 
Ze zgrozą na te chwieją e ię mury. 
Zatrzymuje się wre z i , a ja widzę, 
Że stoimy na zapadniętych stopniach 
Zmurszałego ołtarza . Wtedy ona 
Ze łzami, ręce załamując, padła 
Do moich stóp„ . Jak ja się czułam! 

§1.TTAH 

REC!IA 

I na tę bo ką, która już niejednej 
Modl itwy wysłuchała i prawiła 

Dziecko! 

.:-;iejeden cud, zaczęła mnie zaklinać -
Zaklinać jakże ws pół zującym ~..-zroki m, 
B}m zlitowała się nad obą. - Zebym 

- ft'IĄTY AICT 

Jej wybaC7) la prtynajmniej, gdy teraz 
Będzie musiała mi wyja11ić,jakie 
Jej kościół do mnie ro~ i sobie prawa. 

SITr\11 

(Nieszczęsna! - Przcczu11ałam to!) 
Rt.CllA 

Pochodzisz 
Z chrześcijańskiej rodziny, mówi, .icstcś 

Ochr1. zona, córką nic je. te' ~a tan.i, 
On me je t twoim ~c m! - Boż ! Boi.c! 
On ni jest moim <>i em! - Sittah! Sittah! 
U twoich ·tóp znowu mnie widzi. z ... 

'>IT I.\ li 

Recha! 
Nic! Pro. zę, 11 tań! - Mću brat nadchodzi! Wstań! 

iódma s na 

Salaq)'l1, po.:.oriali jaJ. u;yf:rj. 

'>.\l .\lff\ 

Co tu ię dzieje? 

Kto to? 

SITf.\11 

Odchodzi od zmysłów! 
S,\I \flY' 

ITT.\11 

Wie z prlecici.. „ 
SAl.\llY\ 

To córka .\'.at.i.na? 
Co jej je t' 

Sii fAH 

Dziecko, opanuj się! - Sułtan . . . 
RH.li\ 

(~olgąjqc sir.:. nisko poch_)'/onq .t:lo1cq 
do nóg Sa/atf.yna) 

:'\ie wstanę, zanim „ .! :\i wsiane;! - Nie ·pojrzę 
W twarz sułtanowi! - . ie chcę'' jego oo:ach, 
• 'a jego czole podziwiać odbicia 
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Wiec.mej dobroci i sprawicdliwoki 
Zanim mi, zanim .. . 

SA T „DYN 

Wstań„. li-raz już wstań! 
RECHA 

Zanim mi nic obieca .. . 
SALADY'

Obil'Cuję . .. 
Cokolwiek to jest! 

RECllA 

„ .ni · mniej i nie ' ięcej 

Jak to, że mi zostawi m go ojca, 
A jemu mnie! - Kto innyjcszcte pra)!;nie -
l może pragnąć- zostać moim ojc'm, 
Tego ja nic wiem ani nic hcę wiedzieć . 
Ale ety ojca czyni tylko krew? 

SAi.ADY N 

(podnosi ją) 
Jaki okrutnik śmiał akurat tobie 
Wbić coś taki •go do głowy? Poza tym 
CZ} to jest całkiem pewne? Dowiedz ione? 

REC.H 

No hyba! Daja mówi, że to wie 
Od mojej mamki. 

SAl.'\DY'-

Wie od twojej mamki! 
R~;clt 

Która po zuła, kiedy umieraJa, 
Że powinna powiedzieć komuś o tym . 

S.\l..\OYN 

Gdy um ierala! - :Może już majacząc? -
A gdyby nawet! -Tak jest , sama krew 
Wcale jeszcze nic czyni ojca! 'awet 
Ojca zwierzęcia! Co najwyżej daje 
Pi rwszcństwo ,. zabieganiu o to miano! -
"l'icch to ni mart\ i cię, nic niepokoi! -
I wiesz co? Kiedy kló i się o ciebi 
Dwóch ojców - odpraw obu, weź trzeciego! -
Weź mnie na przykład jako swego ojca! 

-P'l -'iTY ACT 

. ITTAll 

O zrób tak, zrób taki 
S.\l.AOY'\ 

Chcę być dobrym ojcem , 
Bardzo dobrym! - Lecz laraz! Teraz coś 
Dużo lepszego prqszło mi do glO\,'): 
Po co\\ ogóle jacyś ci ojcowie? 
A co, gdy umrą? Lepiej ię zaw zasu 
Rozejrzeć za kimś, kto się będzie tarni 
Żyć równie dlugo jak ty! Zna zju:i. kogoś? ... 

SlrTAH 

Proszę cię! Teraz . ię taczcrwieniła! 
SAL\DY'\ 

O LO mi właśni, chodziło, przy-.maję. 
Rumien iec czyni brzydk i h tak piękn)mi, 
A miatbr l pięknych ni ctynić pięknicjs0· h? -
1 atana, twego ojca, popro ilem, 
By przy zcdl tutaj, ale jesz ze kogoś . 

Nic domyślasz ;ię kogo? Chyba, ittah 
Nic masz mi za zie? 

SITTAH 

Bracie! 
. ALAOY:-> 

Żeb>ś przed nim 
!\a dobre się zaC'zcm ienila, dziecko' 

RECHA 

Zacz •rwie ni la? Przed kim?.„ 
S.\L\OY'-

Obi udnica.! 
No to poblednij! -Jak che z i potrafisz! -

(wdwd::.i Niewolnica 1 podchotki do 'il/all) 
Co tam? To eh) ba jeszcze ni(' są onP 

SI f .\11 

(do Sieu·olnic.;1 
Dobrze, wprowadź i h lu. - To oni, bra i 
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Ostatnia scena 

Na/011 i Templariw::., po::.oslalijak zo_yi:.o -

SAL.ADY'/ 

A, moi dobrzy, drodzy prz}jacicle! -
Na1anie, chcę ci od razu powiedzieć, 
Że możesz już, j eże li tylko zechcesz, 
Odebrać swoje pi niądze! ... 

NATAN 

SA !.AOYt\ 

Jcslem na twoje usługi .. . 
:\ATAN 

Sułtan i e! ... 

Sułtanie!. .. 
~ADY" 

Karawana wrócila.Je 'Lem znowu 
Tak bogat)•,jak dawno już nic byłem . -
Powiedz mi . czego ci po trzeba, żeby 
Przcds i ęwziąć coś "i !kiego. Bo wy także, 
'Ny kupcy, nigdy ni · macie gotówki 
Tak wiek, by nie potrzebować więcej! 

'\' ,·\T1~ 

A czemu najpi nv o takiej drobnostce? -
Widzę wt• łzach tam czyjeś o zy, które 
Daleko pilniej trzeba mi o uszyć. 

(podclwd:;.i do Red!)!) 
Płakałaś? Czemu? - J · l ś wciąż mą córką? 

!lli1!t. 
Ojcze!. .. 

'/,\T_!\:-1 

Rozumiemy się . To wys tarczy! -
Bądź spokojna!J śli poza tym twoje 
Se rce jest nadal twoje tylko!J śli 
·fo·ojemu s r u poza tym nic grozi 
Żadna strata! - Twój ojci ci na pewno 
Powstanie! 

RECll \ 

Nikt , nikt poza tym! Nikt' 

- P'l ... TY A!!;T -

Tl:~ I PLARIUSZ 

Poza tym nikt? - A w ięc się oszukałem. 

Czego s ię człowi ek nie oba\\;a stra i', 
Tego za swoje nie uznał i nigdy 
i'\ie chciał, by było jego. - Bardzo dobrze' -
To tmienia wszystko, 'atanie! - Przyszliśmy, 
Saładynic, tak j ak kazałeś, ale 
J a i ę do tego nakłonił m. Teraz 
.\li ma potrzeby, byś s i ę dalej trudził' 

SAL\l)Y;>; 

Co tak porywczo, młodzień ze? - Czy wszystko 
Musi ci za~' .te sprzyjać, odgad>•wać 
Twoje pragnienia? 

fUIPl.AR IUSZ 

Sam słyszysz, su łt anie! 

SAL."-DYN 

Doprawdy! -Już wys tarczy że swej praw1 
ie byłeś bardziej p wien. 

TE~! Pl.ARI l 'Sl 

Teraz jestem. 
~AL.-\DY:-i 

Kto i ę tak pyszni swym dobl")m uczynkiem, 
Ten zyn i go ni ebyłym . Coś ocalił, 

Xie je l z tego powodu n ą własnością. 
Inaczej rabuś, ktÓI")' skacze w ogi ń 
Z chriwo'ci, byłb) j ak ty bohat rem! 

(podchodt.i do Rechy. ~~>' podej<t 
z nią do Templarius::.a) 

Chodź, moja droga! Nie bierz 1:by1 dosłownie 
li go, co mówi. Bo gdyby b) I inny, 
Nie lak iepły i dumny, moie wcale 
By ci nie pomó ł. To s i ę r'wn waż). -
Zawstrdz go! Zrób to, co on b)' po~~foicn ! 

Wyznaj mu swoją miłość! Oświadcz mu s i ę! 

A jeśli wbą wzgardzi, jeś li ki d( 
Zapomni, że tym krokiem uczyn ił aś 

O ileż więcej dlań niż on dl ciebie ... 
Bo co Leż on dla iebi zrobił? Dał . ię 
Tro hl( okadzić! I dobrze! - to znaczy, 
Że z mojego Assada nie ma nic 
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Prócz maski - ni ma serca mego brata. 
Chodź, moja droga .. . 

SITTAH 

Idź, kochana, idź! 
Jako W')'Taz wdzięczności to wciąż mało, 
To nic. 

NAf :\ 

Su~j, Salad>·ni , stój! 
'>Al .A DY°" 

N.\TA' 

Tu jeszcze ktoś ma coś do powiedzrnia .. . 
SAl.ADY:-1 

Któż przecz}' L mu? - Bc1. wątpienia jako 
Przybran} ojci c możesz zabrać głos! 
Jeśli hceS1.,jako pierwszy. - Ja, jak widzisz, 
Wiem, jak wygląda sprawa. 

'AIA' 

Nic do końca! -
Ja ni· mówię o sobie. To ktoś inny, 
Zupełnie inny, kogo eh ialbpn jednak 
Usty z ćjcszczc. 

TDłPL.ARIUS/ 

(bard::.o .11,ordco) 
Na ojca nabrał ją, Lo miałb} brata 
Dla niej ni znaleźć? 

SAL.\0\ • 

ir, chrześcijaninie! 
Tego nam jeszcze brakowało! Takie 
Przy-ziemne podcjrzcni · sadowi 

ie przeszłoby prze1. usta. - i\Iów Lak dalej! 
:\ T :'\ 

Wybacz mu! -Ja wybaczam hętn i e. - Nic "iem, 
Co w jego wieku i na jego mi j . cu 
~ly'lelibyśmy. 

(~bk,ajqc .iif do Ttmplariura, pr::;1ya,<,nie) 
Tak to jest, ryc rzu! -

ieufność rodzi podejrzliwogć! - Gd} by: 
d razu mnie zaszczycił wym p r a\\' d / i'' y m 

. ·an,iski m . .. 
TEMPL.ARIVV 

Co? 
"'AT.\"' 

Nic jesteś z rodu tauITów! 
S \I \DYN n:~JPL.ARIU I. 

Kto taki? Le z? 
"'ATA~ :'\AT..\:\ 

Jej brat' Kurt von 'tau!Tcn - tak się nie nazywa ·z! 
SAL. \DY"i 

Tak! 
Rf.Cl!.\ 

Mój brat? To ja mam brata? 
TEMPL.ARIL'Sl 

(bu~ąc .rir.: d::.ikitgo, nieme.go ro;:/argniimia) 
Gdzie on? Gdzie JCst ten brat? , 'ie ma go jeszcze? 
Miałem go Lulaj spotkać. 

"ATA:\ 

Ci rpliwości! 

PIĄTY Al(f -

TUIPL.\RILSZ 

Jak zatem ·ię nazywam? 
:\.'11\" 

Jak? 

Leu \'On Film·k. 
ll::MPLARIUS/. 

:-OATA. 

Dziwisz się? 
n:. IPL.\Rll SL 

i\fam powód! Kto tak Lwi •rdzi? 
°"ATA:\ 

Ja, który mogę ci powicdzi <więcej. 

Ale ci kłam n'a nie ;i:arzu am. 
n.~!PL..\RIUSZ 
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!\ATA~ 

Może ci przysługuj także tamto 
Nazwisko. 

TF.MPLARI SZ 

Właśnie o to mi chodziło! -
(To chyba kazał mu powiedzieć Bóg!) 

,'IATA'I 

Bo twoja matka pochodziła z Stauffów. 
Jej brat, twój wuj, który c ię\ chowywał, 

Któremu cię twoi rodzice w icmczech 
Zostawili, kiedy u rowy klimat 
Ich stamtąd przegnał i wrócili tutaj -
O n się naZ)n.Yat Kurt \"On Stauffen. Może 
Cię adop tował, to niewykluczone! -
Jak dawno temu także ty przybyłeś 
Z nim tutaj? A on chyba jeszcze żyje? 

rEMPLARI SZ 

Co mam powiedzieć? - Natanie! - Istotnie! 
Tak to wyg l ąda! ie, on J ui nie zyJe. 
Ja z naszego zakonu ostatn imi 
Posiłkami prz}b}lem tu dopi ro. -
Ale, ale! - Powiedz, co ma z tym wszystkim 
Wspólnego ten brat Rechy? 

. 'ATAN 

TE.\!PJ, ARIUSZ 

Jego też znałeś? 
NATAN 

Bo twój ojciec . . . 

Był mym przyjacielem. 
rEMPLAR IUSZ 

Był twoim przyjacielem? iemożliwe! 

, ATAN 

Wolf von Filnck nazywał się, lecz nie b)ł 
' iem em . .. 

TEMP~ 

A więc to również wiesz? 
NATAi\' 

Był tylko 
M<;iem ' iem ki, znaczy twej matki, z którą 
Na krótko przeniósł się do iemiec. „ 

P' l .ołifY AKT -

Dość! 

Proszę cię! -Ale co 7 tym bratem Rechy? 

~ 
Ty nim jesteś! 

TCMPL\Rl_b!SZ 

Ja·~ Ja jestem jej bratem~ 
RLCll~ 

On moim bratem? 
.~H 

Rod.:cń two! 
S [,ADY;>; 

Rodz ństwo! 
Rf.Cli~ 

(.:;amitrza do niego jJoMji{) 
Ach. bracie! 

Tf.~!PLARIUSZ 

(cefa sir) 
Bracie! 

~.C.,!:! 

(;:atrzymujt się i :::.wraca do Satana) 
To nie jest mój brat! 

.Jego serce nic o tym ni · \vie! - Boże! 

Jesteśmy oszustami! 
SAi.ADY:'\ 

(do Trmplariusza) 
Oszustami. 

Tak sobie my' li z? Tak ma z czelność myśleć? 
A samj steś oszustem! Wszystko w tobie 
Jes t oszukane : twarz, glos, hód! i ie twoje! 
Takiej siostry nie chcic· rozpoznać! Precz! 

TEMPl „\Rll' SZ 

(podcl1od;;.qc do niego, ;: pokorą) 
1ie zrozum źle i t} mego zdumienia! 

W warunkach,\\ kcóry h ty swego Assada 
Z pewnoś ią nie widziałeś nie oceniaj 
Pochopnie mnie i jego! 

(podbitgajqc do Nalana) 
1), atanic, 

Odbieras7. mi i daj SL.jednakowo: 
Zaw ze p Iną garś i ą! - ' ie! Dajesz więcej, 
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Niż mi odbierasz! Nieskończeni więcej! 

(rzuca nę Res::.e na u;iję) 
Ach, mąja iostro! ~ioja siostro' 

'TA ' 

Elanda 
Von Fi Inek. 

T EMPLA!!,USZ 

Błanda? - Więc nie Recha? Twoja 
Rechajuż rue? - W}Tzeka 'Z się jej? Boże! 
Jej chrześcijańskie imic; j :i przywracasz! 
W}·rzekasz sic; jej dla mnie! - Ach, Nalanie! 
Dlaczego karzesz ją? Dla z go ją? 

1\ATAN 

I za co? - ~lojc dzieci! Moje dzieci! -
Bo czy brat mojej córki nie jes t także 
Moim dzieckiem - jeże l i tylko zechce? 

(podq,as gd_y Natan tor1it w objęciach Redl)• 
i Ttmplari111.;:a, alaf!v11 podchodzi..;: oznakami 

niespokojnego .;:dziwitnia do .rwojej riostry) 
.·ALADY1' 

Co powiesz, siostro? 
MTT'\H 

Wzru zyłam się . .. 
~Al.ADY'I 

Ja 
Drżę na myśl o wzruszen iuj s:r.cze większym! 
Teraz przygotuj ie; na nic, jak um i z. 

SITTAII 

Jak to? 
SA i.ADY N 

Nalanie , proszę cię na słowo! -
(Na1a11 podchod..."i do niego, tymczasem Sittah 

zhl~a sir do rod:.dutwa, eby mu olca.;:at WJpólc.;:ucie; 
Na/an i Salad;'" móu-iq cis;:q) 

Posłuchaj, cz nie pm,;cdz iale~ - ~ 

l'ATA.'1 

Czego? 
~ALAD\':\ 

Że ten jej ojciec ni pochodził z 1'icmicc? 
Czyl i że nie był rodowitym Niemcem? 
To w takim razie kim by ł ? kąd pochodził? 

- PIĄTY A.K J 

, ,\T N 

Tego on sam mi nigdy nie pm,;edzial. 
Nic od niego sam go o tym nje wiem . 

SAL\DY'ó 

W ogóle nie był Europejczykiem? 
. ATA'1 

O. i.e nim me jest, to mi zdradził, owszem. 
Najchc;tni j mówił po persku. 

SAi.ADY' 

Po persku? 
Czego mi trzeba wie; ej? - To on! 

' TA' 

S.\l..\PY'1 

Kto? 

:\.lój brat! Na pewno! ~fój Assad! Z pewno'cią! 
'\AT'\' 

Cóż, skoro sam już na to wpadłeś - pro zę, 
Tu, w tej k iążeczce, znaj dziesz potwi rdzenie. 

(podajt mu brtu.·iar?) 
SAi.ADY' 

(kartkuje bmtiar;: chciu:ie) 
To jego pismo! Też je rozpoznaję! 

'ATA' 

Oni jeszcze nie wiedzą nic! Od ci ·bic 
Zależy tylko, czego się dowiedzą! 

SAi.ADY'.\ 

tialbym nie pozna' dzi ci mego brata? 
• lego bratanka, mojej bratanicy? 
Xie poznać ich? B) ich zostawić tobie? 

(·11ów glofno) 
To oni! To ą oni, SiLtah! Oni! 
. ittah 1 To dzieci mego„. twego brata! 

(bie,g11ie ku 11im, t_eb__)• pa.<t im w ramiona) 
Sii IAH 

( podq,ta za n im) 
Co ja słyszę! - Nic mogło być inaczej! -

~ \f ADY'\ 

(do 'Rmplarius;:a) 
Teraz musist mni kochać, uparciuchu! 
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(do Rtchy) 
Teraz tym je tern, kim być zamierzalcm! 
Czy chcesz tego, CZ) nie! 

1!.II!\H 
Ja też!Ja t z. 

SAl.AIJY'll 

(.:11ów da Trmplanus::.a) 
Mój synu! Synu mojego Assada! 

'I l :łtPI.ARI SZ 

Ja twoim kre\\nym!-Te ennc marzenia, 
Które towarzrzyl>· mi w dzi ciństwic, 
Były czymś więcej niż snem! 

(pada mu do nóg) 
SAL.\DY~ 

(pndnos::.ąc go) 
to hultaj! 

Wiedział coś o tpn i mógl chcieć uczynić 
Mnie nawet swym mordercą! No, pocz kaj! 

Kie4y wsy>.1ry padają sobie bez rlów 
nawzajem w ramuma, 

opada kur{yna . 

• 
• 
• 
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