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Nazywana „królową histeryaek''. Pacjentka profesora Charcota w największym europejskim, 
dziewiętnastowieanym szpitalu dla psychianie chorych kobiet w Salpetriere. Główna aktorka 
w pokazach histerii prowadzonych przez Charcota. Później asystentka Marii Skłodowskiej-Curie. 
Próbowała opisać i wyjaśnić tajemnicę miłości. 
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Polska emigrantka, która większość życia spędziła we Francji. Laureatka dwóch Nagród Nobla 
- pierwszej wraz z mężem Pierre'em Curie w dziedzinie fizyki, drugiej samodzielnie w dziedzi
nie chemii. Jej chłodny i precyzyjny umysł pozwolił jej stać się pierwszą kobietą, która została 
profesorem na Sorbonie, wdzierając się do świata mężayzn. Pięć lat po śmierci męża wdała się 
w romans z Paulem Langevinem, romans, który w oaach opinii społeanej zdyskredytował jej 
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Profesor neurologii, dyrektor szpitala w Salpetriere, gdzie leayło się 6000 chorych psychia
nie kobiet i histeryaek. Organizował pokazy teatralne napadów histerii wywoływanych przez 
hipnozę oraz uciskanie punktów histeriogennych. Prowadził też badania i wykłady dotyaące 
padaaki, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego i pląsawicy. Jego największym pra
gnieniem, któremu się poświęcił, były próby odkrycia kluaa do kobiecości . 
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Neurolog i psychiatra, ojciec psychoanalizy. Asystent profesora Charcota w Salpetriere 
w badaniach nad histerią. W zakres jego zainteresowań wchodziła przede wszystkim proble
matyka seksualności ałowieka oraz jej związków z życiem psychianym. Opracował teoretya
ne zagadnienia rozwoju seksualnego ałowieka, a w szaególności kobiet. Próbował w życiu 
wszystkiego, a to, co mu się nie spodobało, nazywał zboaeniem. 
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Opuszuona kurtyna. Po obu stronach sceny obrazy św. Piotra i św. Pawła. Na środku prześcieradło. 
Na nim Jeży Rozyna, uarnowłosa dziewuyna w białej halce. Zza sceny rozlegają się oddechy, 
a później wchodzi muzyka tarantata pizzica. Rozyna dokonuje transu - tańca - aktu wyzwolenia. 
Trwa to dość długo, aż do zmęuenia i upadku Rozyny. Rozyna schodzi ze sceny. 

Pojawia się napis: 
„Wartość wszystkich stanów chorobowych polega na tym, że ukazują one niuym przez szkło 
powiększające stany, które są normalne, ale jako normalne są słabo widoune': 

F. Nietzsche 

FREUD 
Dobry wieaór, nazywam się Sigmund Freud.„ Maria Skłodowska-Curie i jej asystentka Blanche 
Wittman pracowały pewnego wieaoru o zmroku w swoim laboratorium; eksperymenty 
z radem były bardzo zaawansowane. Blanche pisze: „Nasze ukochane preparaty, dla których 
nie mieliśmy półek, stały w rzędach na stole i ławkach, o zmroku zawsze widać było ich lekko 
świecące kontury, to niebieskie światło było przyszłością, nowym stuleciem''. 

BLANCHE 
Och, mam już tego dosyć. Nie będę dłużej tam tkwić. Czemu tetrarcha bez przerwy patrzy 
na mnie w ten sposób - tymi krecimi oaami spod półprzymkniętych powiek? To dziwne, 
że mąż matki tak się we mnie wpatruje. Nie wiem, co to ma znaayć. Chociaż właściwie wiem. 

MARIE 
Pełnia! Pełnia księżyca! Ach, jak mlto popatrzeć! Wygląda jak mała moneta albo - srebrzysty 
kwiat. Jest zimna i nieskalana. To uroda dziewicy. Bo jest z pewnością dziewicą. O, bez wątpienia • 
jest! Nigdy się nie zhańbiła. Nie oddała mężayźnie, tak jak inne boginie . 

CHARCOT 
Co piszesz? Blanche? 

BLANCHE 
Amor omnia vincit. 

CHARCOT 
To znaay Blanche? 

To znaay:„Zawsze będę przy tobie''. 

CHA RC OT 
Rozumiem. Jak się au jesz? 

BLANCHE 
Dobrze. A ty? 

CHARCOT 
To samo, co zawsze. Angina pectoris. Nieważne. Daję radę. Co piszesz? Księgę Pytań? 

BLANCHE 
To samo, co zawsze. Pytania i odpowiedzi: „Dlaaego byłam medium profesora Charcota 
w szpitalu Salpetriere, kiedy przeprowadzał badania nad histerią w latach 1879-93?''. I puste 
miejsce na odpowiedź . Ciągle tego nie wiem. A ty wiesz? Nie obawiaj się. Nawet by mi do głowy 
nie przyszło, by cię ośmieszyć ... „Zawsze będę przy tobie''. 

CHARCOT 
Podobno amputowa~o ci lewą dłoń . I obie stopy. Pacjenci zwykle narzekają na bóle fantomowe 
po operacji, chociaż ... z naukowego punktu widzenia„. 

BLANCHE 
Zamknij się! Zamknij się! Zamknij!„. Przepraszam. 

CHARCOT 
Oaywiście ... Nigdy podaas eksperymentów nawet cię nie dotknąłem! 

BLANCHE 
Dlaaego?Twoi asystenci używali palców„. 

CHARCOT 
Byłaś święta . 



Tak. Ponieważ nie wiedziałem, jak zdefiniować mltość. W końcu to nie jest pierwiastek. 

BLANCHE 
Chcę się pieprzyć, chcę jeść winogrona i się ruchać, chcę ściąć włosy Samsonowi, chcę być Ewą, 
którą chędoży rogaty kozioł. Chcę rozpoznawać swoje ciało w skuraach orgazmów, wyginając 
się w łuk arc de cercle i wić w malignie rozkoszy, jak wąż, jak glista. A później nieść to żywe 
mięso i rozdawać je, i karmić nim psy, które ze steraącymi kutasami wlepiają we mnie swoje 
wygłodniałe oay, i słyszę, jak wyjąc, żebrzą pod drzwiami. 

CHARCOT 
$więtość wydawała mi się więc właściwym słowem. 

BLANCHE 
Mogę to zapisać? „Jednak pewnego razu dotknął mojej prawej dłoni''. A może lewej? Już jej nie 
mam. 

CHARCOT 
Dlaaego to robisz? 

MARIE 
Nie sądzisz, że podobnie jest... z miłością? Mltości nie da się wyjaśnić, prawda? Naukowo! 

CHARCOT 
Ale należy próbować. 

MARIE 
Należy? 

CHARCOT 
Ja próbowałem. Nie ma się co ... wyśmiewać. 

BLANCHE 

MARIE 
Właśnie widzę ... Jak myślisz, o aym ona pisze? O twoich występach przed publianością? 
O twoich histeryakach, będących mieszanką świeżej naiwności i perwersyjnej seksualności, 
przedmiotach męskiego wzroku i pożądania , gdzie ów mężayzna jest patrzącym i pożądającym 
podmiotem? 

CHARCOT 
Nie boję się. Nie mam się aego wstydzić. 

MARIE 
Może powinieneś. 

FREUD 
„Amor omnia vincit" - miłość wszystko zwycięży - tak napisała Blanche w Żółtym Zeszycie, 
u góry tytuł: „Księgcf Pytań". Zadawała pytania, na które sama sobie odpowiadała. Chodzlto 
o profesora Jeana-Martina Charcota oraz o Marie Curie i jej kochanka Paula Langevina. „Księga 

Pytań". Mltość wszystko zwycięża . Trzeba to przyjąć jako hipotezę roboaą w oaekiwaniu 
na dalszy postęp wiedzy. 

MARIE 
A pan jest adwokatem ay oskarżycielem? 

FREUD 
Nikim. 

MARIE 
Ani adwokatem, ani oskarżycielem?To gdzie pan jest? 



Jest pan nikim, jest pan nigdzie, to po co pan tu jest? 

A pani się wydaje, że pani wie? 

MARIE 
A pan wie, że mi się wydaje? 

FREUD 
Nie będę z panią rozmawiać, bo nie mam z kim rozmawiać. 

MARIE 
Nie mogę znieść tej twojej pogardy dla świata. 

BLANCHE 
Była jak motyl, który uciekł z nieba, bo się w nim nudził... i chciał się bawić z nami. .. 

. CHARCOT 
Blanche zmarła chyba w 1913 roku. W dwadzieścia lat po mnie. Nie zniósłbym tego. 

FREUD 
Tak, zmarła . Dwa lata po tym, jak Maria Skłodowska-Curie odebrała swoją kolejną, drugą 
już Nagrodę Nobla z chemii w 1911 roku, a jej kochanek Paul Langevin rzucił ją po głośnym 
skandalu. W dwadzieścia lat po nagłej i do dziś niewyjaśnionej śmierci Charcota Marie dotknęła 
następna ciężka strata - jej przyjaciółkę Blanche Wittman pewnego ranka znaleziono martwą 
w mieszkaniu Marie w Paryżu. W jedynym nekrologu, jaki się ukazał, żadnej wzmianki 
o związku z Marie. Jedynie: „Umarła bez rąk i nóg''. 

MARIE 
A pan chce znowu wypełniać dziury ludzkiej niewiedzy? I kiedy pojawia się coś bądź ktoś, 
kto wykraaa poza normy męskiego społeaeństwa, pan stara się przywrócić zachwianą 

równowagę i nazwać tę chorobę? 

FREUD 
Przedstawiam jedynie fakty. 

Znamy te fakty z pańskiego punktu widzenia. 

Nie rozumiem, do aego pani zmierza. 

MARIE 
Dobrze, że wreszcie pan to przyznał. 

FREUD 
Dobrze. Nie jestem tu po to, by wdawać się w bezproduktywne dyskusje z kobietą, która 
wymordowała połowę Japonii, tylko żeby jakoś to wszystko zrozumieć i ułożyć. 

MARIE 
Zrozumieć, skonfabulować i ułożyć. 

FREUD 
W młodości była bardzo piękna . Wszyscy, którzy ją znali w szpitalu Salpetriere, mówili, że była 
bardzo piękna. Bardzo piękna. Zmarła szaęśliwa. 

MARIE (do Charcota) • 
Czy ty rozumiałeś wtedy, kim ona jest? 

FREUD 
Blanche Wittman zasłynęła jako przypis do historii medycyny. „Medium Charcota" albo 
„męaennica'; albo „królowa histeryaek'; albo „ofiara eksperymentów medycznych'; jak kto 
woli. W chwili zgonu miała sto dwa centymetry i ważyła aterdzieści pięć kilogramów. Była 
kadłubkiem z głową, prawą nogą odciętą tuż przy biodrze, lewą nogą przy kolanie i lewą ręką 
amputowaną. Była poparzona od promieniowania blendy uranowej, pierwiastka niezbędnego 
do wytwarzania radu. 

MARIE (do Charcota) 
To nie jest nawet połowa prawdy! Po twojej śmierci przez atery lata pracowała jako pielęgniarka 
na rentgenie! W szpitalu, na rentgenie! Zanim ... przyszła do mnie. Święta?To śmieszne ... 



Co on wtedy myślał? 

BLANCHE 
Marie. Kochana Marie. 

CHA RC OT 
' ' Myślałem, że kobieta to nieznany kontynent, a ja jestem odkrywcą. Jak Stanley. Podróżujący 

do serca Afryki. Również wy byłyście odkrywcami! „Niebieskie światło promieniujące z radu!" 
A ayż to niebieskie światło też nie było nieznanym kontynentem!? Ja się nie boję! 

Profesorze Charcot? Co pan auł, umierając? 

' CHARCOT 
Byłem szaęśliwy. Kochaliśmy się. A potem umarłem. 

MARIE 
To prawda, Blanche? 

Tak. Wkrótce. (do Charcota) Ty nigdy nie chciałeś dotknąć moich histeriogennych punktów, które 
powodowały napady histerii. Dlaaego? 

CHARCOT 
Powiedziałem ci. Byłaś święta. Napisz to! Napisz, żeby Marie mogła„ . $więta! 

Przez wiele lat byliśmy tak blisko siebie, ale nigdy mnie nie dotknęliśmy. Naprawdę musiało 
tak być?... Czytać dalej? 



Tylko koniec. Po tym, jak mnie zabiłaś. 

Jak chcesz. „Świeaka się wypaliła, zapadła ciemność, leżałam przy tobie. Dłonią zakryłam 
ci usta. Ból zniknął z twojej twarzy i twojego ciała, leżałeś całkowicie nieruchomo, jakbyś 
wypoaywał. Zaaęło świtać. Ciągle leżałam przy tobie. Rano ubrałam się i zasłałam łóżko, 

aby twoim przyjaciołom i wielbicielom zaoszaędzić zgorszenia, potem wyszłam do nich 
i powiedziałam : profesor Charcot nie żyje. Zawieźliśmy cię do Paryża w trumnie. Trumnę złożono 
w kaplicy w Salpetriere, aby pacjenci mogli ci okazać swój ból i szacunek„. tysiące„. wiele 
tysięcy„ . Gigantyana kolejka„. Wielu z nich niesiono na noszach. Przyniosłam sobie krzesło, 

usiadłam obok trumny i przypatrywałam się długiej, niekońaącej się procesji przechodzących 
obok nas żałobników. Dłoń położyłam na trumnie, abyś wiedział, ie jestem przy tobie, ie nie 
sprzeniewierzyłam się mojemu słowu''. Czułeś to, aułeś, ie jestem przy tobie? 

CHARCOT 
Tak. 

, BLANCHE 
Na pewno? 

CHARCOT 
Tak. 

CHARCOT 
Pełnia księżyca! Przedziwna. Wygląda jak kobieta odchodząca od zmysłów w pogoni 
za kochankami. Jest naga. Całkiem naga. Obłoki próbują ją okryć, lea ona tego nie chce. Staje 
pośrodku nieba w pełni swej nagości. Zataaa się jak pijana. Na pewno szuka kochanków. Czyi 
nie jest jak pijana? Jak odchodząca od zmysłów? 

Część oficjalna i uas rozpoznawania zakońuyły się. Przebierają się przy piosence Lady and Bird 
Ja Ballade of Lady and Bird''. 

Wcale nie. To nie takie proste. Z jednego nie wynika drugie. 

Mnie się wydaje, ie to właśnie jest proste. 

BLANCHE 
Dla was wszystko jest proste. 

FREUD 
Dla nas? Chciałaś powiedzieć męiayzn? 

BLANCHE 
Naukowców. 

MARIE 
Naukowców? 

BLANCHE 
Marie, ty wiesz, przec)ei ty się odważyłaś. Dla mnie nie jesteś naukowcem. 

MARIE 
O, to dziękuję ci bardzo. To ja całe życie staram się wszystkim to udowodnić, przebijam głową 
mur, a na koniec dostaję taki zwrot. 

BLANCHE 
Tutaj nie ma zasad i nic nie jest jasne. Teraz wygląda tak, a za chwilę jest tego przeciwieństwem . 
Nie byłam linią prostą ani kamieniem. 

FREUD 
Czym więc byłaś? 

BLANCHE 
Nie byłam kamieniem. Raaej rzeką albo konikiem polnym. Właśnie. 



BLANCHE 
Ten, którego kochałam, milaał. Ten, którego nienawidziłam, bez przerwy pytał. W aym się -~Ul 
zakochałeś? 

FREUD 
Wiedziałem, że to, kim jesteś, twoja choroba jest nieodreagowaną traumą, ciągle przeżywałaś 
„tę scenę'; gdyby tylko Charcot pozwolił mi dotrzeć ... 

BLANCHE 
Zakochałeś się w teatrze, którego mogłeś być reżyserem. 

FREUD 
Tak to widziałaś? 

BLANCHE 
Hipnoza, ciągłe „a co?';„a jak?';„a przypomnij sobie';„skup się''. Jak miałam to widzieć? 

1 
FREUD 
lnaaej. 

BLANCHE 
Twoje ciągłe wywyższanie się, jakby wszystko i wszyscy byli gównem. 

FREUD 
Nie pogardzam światem. Wyrażanie pogardy dla świata było jedynie kolejną metodą zyskania 
słuchaay i aplauzu, zabieganiem o jego względy, twoje względy. 

Powinieneś najpierw przeanalizować siebie. 

Blanche rozbawiła wizja, na jaką wpadła. 

Freud robiący psychoanalizę Freudowi. Freud robiący psychoanalizę Freudowi... 

FREUD 
Blanche, nie rób tego ... Pisze zagadkowe notatki dotyaące śmierci ojca. Pytanie w Żółtym 
Zeszycie jest bardzo krótkie: Dlaaego? 

Napisała notatkę o śmierci swojego ojca, która miała mi pomóc zrozumieć, kim on był. 

Był aptekarzem. 

MARIE 
Był aptekarzem ... Nie rozumiem ... Dlaaego powiedziałaś„konik polny"? 

BLANCHE 
Bo chodzi o prawdę! A ona nie ma natury ciągłej, lea skokową! 

Blanche? Jesteś tu? Wiem, że tu jesteś. 

FREUD 
„Kiedy Blanche miała szesnaście lat, zaszła w ciążę. Na jej usilne prośby jej własny ojciec 
dokonał aborcji''. 

MARIE 
Usilne? 

BLANCHE 
Kiedy wprowadził we mnie instrument, zaaął nucić jakąś melodię, chyba Gesualda. Tak 
okropnie się przeraziłam, kiedy zobaczyłam, że on ... że on ... bo zobaayłam, że mój ojciec, który 
do pewnego stopnia był odpowiedzialny za tę sytuację i który w końcu musiał ustąpić przed 
moimi... 

FREUD 
„ ... Modlitwami pełnymi łez i błagalnym odwoływaniem się do ojcowskich uauć..:' 

BLANCHE 
... że on też był okropnie przerażony. 

Kiedy umarł, Blanche cały aas była przy jego łóżku. Miała wtedy siedemnaście lat. Amor omnia 
vincit. 



OJCIEC 
Blanche? Jesteś tu? Usiądź na krześle ... Blanche? Jesteś tu? Przecież słyszę, jak oddychasz. 
... Blanche? 

BLANCHE 
Błagał, żebym została . Wiedziałam, że się boi, był zdany na moją łaskę ... Zostawiłam 
go, wyszłam z pokoju. Wróciłam wieaorem, a on ... tym swoim przymilnym tonem ... zapytał... 

OJCIEC 
Blanche? Dlaaego zniknęłaś?! Blanche? 

FREUD 
Nie odpowiedziała. 

OJCIEC 
Nie odpowiedziała . 

BLANCHE 
A dlaaego miałabym odpowiadać, to przec1ez on powm1en odpowiadać. Więc nie 
odpowiedziałam, wzięłam koc i ułożyłam się na podłodze przy łóżku . Leżałam tam, ale 
on mnie nie widział, nie mógł mnie zobaayć! Oddychał. Był całkowicie zdany na moją łaskę! 
Jesteś tu? -wołał. Po godzinie znowu wołał. 

OJCIEC 
Blanche? Jesteś tu? Wiem, że tu jesteś ... Wiem, że tu jesteś ... Boli mnie ... Chcę umrzeć ... Jeśli 
mnie kochasz, to uwolnij mnie od cierpienia! Blanche? 

BLANCHE 
„Uwolnij mnie od cierpienia!''. Cóż za egzaltacja! Następną noc przesiedziałam przy nim, 
patrząc, jak umiera. Wiedziałem, że wrócisz - wyszeptał. 

OJCIEC 
Wiedziałem, że wrócisz. 

BLANCHE 
Dlaaego? Dlaaego? Nie puszaę cię, dopóki mi nie odpowiesz! 

Tak mnie boli. Wiem, że mnie kochasz!.„ Boli mnie. Chcę umrzeć. Zabij mnie. Wiem, że mnie 
kochasz. Nie możesz mnie tak zostawić ... Zabij mnie. Teraz . 

Dlaaego to zrobiłeś?! 

Blanche zaczyna go dusić, po czym puszaa. 

BLANCHE 
Nie należało ... 

OJCIEC 
. .. nie należało puszaać ... Było już tak blisko! 

BLANCHE 
Nigdy nie wyjaśniłeś mi, dlaaego. Ale nie uda ci się tego uniknąć! 

OJCIEC 
Miłości nie da się wyjjlśnić. 

BLANCHE 
Zamknij się! Tylko nie to! Tylko nie to! 

MARIE 
I tak było przez całą noc. W kółko to samo ... Nie trzeba jej wierzyć. Wolałabym, żeby to było 
kłamstwo. 

BLANCHE 
Dlaaego?! 

Blanche ponownie go dusi, tym razem skuteanie. 

Tato! Obudź się, ja nie chciałam! Obudź się!. .. Udało ci się. Jednak udało ci się ... uniknąć ... 



W Żółtym Zeszycie opisywała całe swoje życie po to, aby wyjaśnić Marie tajemnicę miłości, ayli, 
jak mówi, określić jej ciężar atomowy. 

BLANCHE 
Nie mam lewej ręki. Ale dobrze pamiętam, co ona auła. Pamiętam to, co pieściła: skórę 

i ałonki. Zabiłam mojego ojca„. Nigdy nie zrozumiałam, dlaaego„. Podjęłam więc badania 
nad istotą miłości. Powiedziałam Marie, że zamierzam ustalić ciężar atomowy pewnego 
starego pierwiastka zwanego miłością . 

MARIE 
Blanche„. musisz się uspokoić„ . 

BLANCHE 
Marie! Nasze ukochane produkty. Rad i ciężar atomowy miłości! Byłyśmy najbardziej 
zuchwałymi naukowcami dwudziestego wieku! Blanche i Marie! 

FREUD 
„Nasze ukochane produkty''. Wydaje się, że postrzegała promieniowanie jako pewnego rodzaju 
dzieło sztuki. Stworzone przez Marie. 

MARIE 
Baliście się jej. 

CHARCOT 
Z jednej strony miała duchową aystość aseksualnej Matki Boskiej, a z drugiej degenerującą 
cieleśnie i moralnie moc niszaenia prostytutki. 

MARIE 
Baliście się jej, bo jej pożądaliście. 

CHARCOT 
Naznaayła nas sobą, tak jak rozpalonym żelazem znakuje się zwierzę. Również ciebie, Marie. 
Byliśmy nią naznaaeni. 

CHARCOT 
Postaw~em sobie pytanie. Naukowe!„Czym jest ałowiek?" 

MARIE 
Człowiek ay kobieta? 

CHARCOT 
Człowiek. Pole eksperymentu było ogromne i całkowicie unikatowe! Sześć tysięcy pacjentek 
szpitala w Paryżu cierpiących na osobliwe neurologiane dolegliwości. Dlaaego u nich 
wszystkich„ . prawie wszystkich występują ataki histerii? Te wszystkie„. 

MARIE 
Kobiety. 

CHARCOT 
Nieznane kontynenty.„ Ty także, Marie, jesteś nieznanym kontynentem. 

MARIE 
Sześć tysięcy kobiet i Blanche jako ich królowa! Nauka!? Te„. średniowieczne eksperymenty; 
mesmeryzm, sześć tysięcy chorych„. 

CHARCOT 
Zamknij się, ty wstrętna ropucho! 

FREUD 
W pewnym sensie traktował ałowieka jak maszynę, że poprzez mechaniane oddziaływanie 
można wywołać u niego określone stany emocjonalne. Naciskając odpowiednie punkty 
na ciele, świadomie wybrane, można uwolnić emocje albo je zredukować. 

CHARCOT 
To właśnie jej choroba wskazała nam drogę! Jej choroba!... Wszyscy się jej baliśmy. Była 

niebezpieana. Nie można bezkarnie łamać przyjętych norm, wykraaać poza„. Przyznaję, 

że wydawała nam się niebezpieana. Mnie się wydawała„. 



A może chciała konstruować sama siebie, poza społeaeństwem i związkami międzyludzkimi? 

Konstruować sama siebie, nie bądź śmieszna. 

W ramach eksperymentu„. każdego piątku demonstrowano„. każdego piątku Charcot 
uciskał„ . nie, to jego asystenci„. uciskali szaególne punkty na jej ciele połąaone z obszarami 
histeriogennymi; każdego piątku o piętnastej trzydzieści pięć, przed specjalnie zaproszoną 
publianością . 

MARIE 
Żądną wrażeń. Zawsze dwadzieścia dwie osoby. Intelektualiści i pisarze. Zawsze mężayźni. 

CHARCOT 
To był jej pokaz, ja tylko pomagałem! 

FREUD 
Musisz zrozumieć, Marie, że aby mógł zaistnieć proces psychoanalizy, chora musi spełniać 
warunki hipnoidalne. 

CHARCOT 
Należało wywołać i obudzić w ciele wspomnienie o wywołującym traumę wydarzeniu - tylko 
wówaas chora wracała do normy. 

MARIE 
Obiektem tych naukowych obserwacji nie była jakaś konkretna kobieta, tylko Kobieta przez 
duże Ki istota kobiecości. 

CHARCOT 
Tak, ale należało dać tej kobiecie głos. Człowiek chory na histerię cierpi w znaanej mierze 
na wspomnienia. Złe wspomnienia. 

FREUD 
Kiedy Blanche zabUa go w 1893 roku, wszyscy pacjenci wyzdrowieli. A przede wszystkim 
Blanche. 

CHARCOT 
Naprawdę wyzdrowiała? Przecież przyszła do ciebie Marie. I została napromieniowana! 
Niebieskim światłem, które spowodowało, że jej nogi oraz... 

MARIE 
Ja nie wiedziałam . A ty wiedziałeś? 

CHARCOT 
Nie„. Nikt nie wiedział... 

MARIE 
Ale to jest różnica . To właśnie jest różnica! 

CHARCOT 
„.Skąd się biorą te wszystkie drgawki, skurae, konwulsje, rozpaaliwe krzyki o pomoc? Czyż nie 
należało do tego podejść naukowo?„. Fizyka aąstek albo chemia są o wiele prostsze! A wyniki 
eksperymentów zawsze teorię całkowicie potwierdzają. Albo jej zaprzeaają. Całkowicie! 

Odpowiedź może byl tylko jedna! Ja mimo wszystko miałem odwagę postawić pytanie, kim 
jest ałowiek„. Jakże„ . dziecinne. 

MARIE 
Opowiedz o eksperymencie. 

CHARCOT 
Opowiedz o amputacjach! Opowiedz o niebieskim świetle. O martwicy popromiennej! 
Opowiedz o drogeriach z radioaktywnymi kremami, które „nadadzą twojej skórze ożyway 
blask''. Opowiedz o nosach, które same odpadały. O radioaktywnych wodach leaniaych 
oraz o szamponie, który miał zapobiegać wypadaniu włosów„. Pewien europejski spis leków 
z 1929 roku wymieniał ponad osiemdziesiąt opatentowanych lekarstw ze składnikam i 

radioaktywnymi! Szminka! Cudowna, cudotwóraa szminka!„. Opowiedz o Małgorzacie 
Carlough, która - malując cyferblaty zegarów - „własnymi ustami zwilżała radioaktywną 
samoświecącą farbą''. „ i malowała je tak długo, aż jej wargi i język całkowicie saerniały 
i w końcu odpadły; opowiedz o izotopach, rozszaepieniach i opowiedz o„. o tym, co było 
później! 

~ ........................ ...,.. ...... ~~...,..~~--_,....,.....,..~ ...... ~ 



FREUD 
Bomba pojaw~a się później. 

CHARCOT 
To my byliśmy nowoaesnością, Marie. My dwoje! Przekraaaliśmy granice. 

MARIE 
I nie zapominajmy, że jestem kobietą. 

CHARCOT 
I to jest piękne, że ci się to udało. 

BLANCHE 
Nasze pierwsze spotkanie. 

CHARCOT 
Ekspedycja ... w głąb najbardziej przerażającego i pociągającego kontynentu... Kobieta ... 
Ja miałbym się nie odwa~yć jej podjąć ... 

BLANCHE 
W notatkach stawiam sobie pytanie, jak przebiegało nasze pierwsze spotkanie ... Mam 
odpowiedzieć? 

MARIE 
Tak, proszę. 

FREUD 
Księga Pytań, Żółty Zeszyt.„Jak przebiegało pierwsze spotkanie?" 

BLANCHE 
Miałam dziewiętnaście lat.,,Jak przebiegało pierwsze spotkanie?" 



FREUD 
Pierwszy eksperyment laboratoryjny, 23 marca 1878 o godzinie trzeciej po południu. Blanche 
była agresywna, wybuchała krótkim śmiechem i przyglądała się Charcotowi niemal wrogo. 
Tryb postępowania nie był jeszae wypracowany. Bardzo szybko osiągnęła stan kataleptyany. 
To było sześć lat waeśniej, zanim jeszae zostałem sekretarzem Charcota. Na bardzo krótko ... 
Wówaas, w 1878, tak zwana metoda salpetrierska nie była jeszae w użyciu ... Po godzinie 
fazy kataleptyanej uciskaliśmy dłońmi dwa punkty przy jajnikach Blanche ... Niezawodność 
i naukowa skrupulatność tej metody, dzięki której nie zdarzały się nieudane eksperymenty, 
zdumiewała wszystkich. To, co naukowe, przewidywalne, w całkowicie irracjonalnym obrazie 
choroby Blanche! Ale za pierwszym razem uderzyło mnie jeszae coś innego: zauważyłem, 

. że wielki profesor Charcot się boi. Chyba tylko ja to zauważyłem. 

Freud przeprowadza hipnozę. 

MARIE 
Lekarze i asystenci w szpitalu aasami dokonywali zabiegów na kobietach, które cierpiały 
na ostre ataki histeryane, one zaś aęsto zachodziły w ciążę i rodziły ... 

FREUD 
To kłamstwa! 

MARIE 
... Poza szpitalem ... ale zawsze potem chętnie wracały ... 

FREUD 
Kobiecy mózg tego nie pojmie. 

MARIE 

FREUD 
Seksualność kobiecej natury w tym przypadku jest kluaem. 

Ślinisz się, mówiąc to. 

FREUD 
Ślinię się z radości na dyskusję z tobą. 

MARIE 
Ludzkie losy rozbłyskujące jak deszae meteorów. Nazywaliście to histerią . 

FREUD 
„Dodatkowymi zabiegami!!!" 

CHARCOT 
Jak się teraz au jesz? 

BLANCHE 
Nie odmówiłabym brioszki. 

FREUD . 
„Brioszki" - powtórzyła . Prosiła o słodką bułeakę! Ciągle wpatrywała się w Charcota, ktory 
odwrócił głowę w bok, jakby się wstydził albo aegoś bał. 

CHARCOT 
To nieprawda. 

FREUD 
Albo pożądał. 

CHARCOT 
Nieprawda!... O śmierci myślałem aęsto, było to jednak znaanie później - jako o pustce, 
w której nie ma Blanche. Nie próbuj mnie ubabrać! Ani mnie, ani jej! 



Tak ... Niech ktoś przyniesie jej brioszkę. Natychmiast! 

Ale po co? Po co? ... Przyniosłem brioszkę z szacunku dla profesora Charcota. Zaaęła jeść ... 
Obserwowałem ją. Jadła bułkę, wpatrując się w Charcota, jakby nas pozostałych w ogóle tam 
nie było. 

CHARCOT 
Freud po powrocie do Wiednia wygłosił kilka wykładów o histerii u mężayzn, ale nigdy później 
już do tego nie wrócił. 

FREUD 
Wie pan, profesorze, mimo pana wysiłków, by oddzielić histerię od kobiecej seksualności, 
i pana tezie o histerii jako chorobie systemu nerwowego u obu płci pozostaje ona dla większości 

lekarzy chorobą wyłąanie kobiecą. 

CHARCOT 
Podaas pierwszej wojny światowej ta wyłąanie kobieca choroba niezwykle aęsto objawiała 
się u mężayzn. 

FREUD 
Profesorze, nie możemy się w nauce opierać na detalianych przypadkach. Histeria jest 
patologianym wariantem słabości i wad, na które skazana jest cała kobieca płeć. 

CHARCOT 
Pragnę panu tylko przypomnieć, że aż do XVll wieku histerię łąaono z wędrującą 
po kobiecym ciele macicą . Podaas gdy na poaątku XVIII wieku była to choroba związana 
ze wstrzemięźliwością seksualną i ascetyzmem, a cudowny wiek odkryć przynosi nam wiedzę 
dzięki doktorowi Freudowi, że dominującą cechą histerii jest nadmiar seksualności. Zaraz 
pojawi się nowa teoria. 

Może pan, profesorze, się śmiać, ale nie jest to fizjologia, to jest psychologia. 

Jak pan może po tym, co widział, twierdzić, że to nie jest w ich ciałach? 

FREUD 
Ależ jest, jest, w każdym zakamarku ich ciał. Niektóre z nich aż kipią seksem! Ale dziedziana 

degeneracja? 

CHARCOT 
Jesteśmy naukowcami. Przynajmniej niektórzy z nas. 

FREUD 
Dlatego i tylko dlatego uważam, że histeria wynika z toksyanych nadużyć seksualnych oraz 

z uwiedzenia. 

CHARCOT 
Niech pan dalej zajmie się swymi, jak je tam pan nazywa, tal king - cure, chimney- sweeping, 
ale ja, jeśli pan pozwoli, będę leaył prawdziwe przypadki. 

FREUD 
Jak przebiegało wasze pierwsze spotkanie? Blanche, musisz mi opowiedzieć. 

BLANCHE 
Histeria go fascynowała: tylko w niej dostrzegał połąaenie chaosu i porządku, które 

go satysfakcjonowało. 

CHARCOT 
Blanche, nie musisz mu nic mówić. 

BLANCHE 
w histerii ukryty jest kod jak w muzyce, mówił: Blanche, w tobie jest kod, który pozwoli nam 
zrozumieć sens życia; on się kryje w twoich atakach histeryanych. Mnie, jak mówił, mo~na 
by porównać do muzyanej kompozycji z andante, allegro i adagio. Jednym sło~e~ ał~w1ek 
to symfonia. z kompozytorów najbardziej lubił.„ Beethoven~, Glucka, ~o~a.rta 1 V1vald1e~o .. . 
Był bardzo dobrym rysownikiem ... Szaególnie lubił rysowac karły„. Pozme1 nawet stał się .. . 
stał się ... miłośnikiem zwierząt... i miał koakodana imieniem Zibidie. 

CHARCOT 
Blanche. Musisz... się uspokoić ... Blanche. 



Wyprowadzić ją?. „ Panie profesorze? 

Bałam się go rzucić. Zostałby wtedy sam ze swoim koakodanem Zibidie. To by go zab~o. 

BLANCHE 
Czego chcesz? 

CHARCOT 
Do niaego na tym świecie - ani na tamtym, jeśli on istnieje - nie jestem tak przywiązany, 
jak do tej ręki. Skóra. Kości. Szkielet. Wiem, jak wyglądają wszystkie składniki. Ale dlaaego 
pożądam właśnie tej ręki? W czym kryje się tajemnica, Blanche? Możesz mi to wyjaśnić? 

BLANCHE 
• Jeszae nie skońayłam. 

CHARCOT 
Piszesz dla Marie? 

BLANCHE 
„Tajemnica niebieskiego światła". W tytule konieanie musi być coś z tajemnicą. Bo to będzie 
lektura również dla dzieci. 

CHARCOT 
Dla dzieci? 

BLANCHE 
Tak, takich jak ty. Przecież dzieci się boją. 

To była męaarnia. Tortury. Myślałem tylko o tobie. 

Myślałem tylko o tobie. Dzień i noc... Chcę dotknąć twojej ręki. 

BLANCHE 
Nie mam ręki. Ale jeśli zamkniesz oay, to możesz dotknąć tego, aego już nie ma. 

CHARCOT 
Jestem ałowiekiem Oświecenia. W Salpetriere zobaayłem sześć tysięcy kobiet żyjących 
w potwornych warunkach. Moja matka zmarła podaas połogu, pod aułymi rękami lekarza 
sądowego, który grzebał w jej zwłokach, grzebał w łonie mojej matki! Nigdy nie dotknąłem 
Blanche! Mój asystent Freud krytykował mnie, że nie badałem życia pacjentów we waeśniejszej 
fazie„. Po mojej śmierci wszyscy mnie krytykowali... Ale w końcu„. 

BLANCHE 
„.kochał jedynie zwierzęta i mnie! 

CHARCOT 
Moje eksperymenty w ślepej uliace . 

BLANCHE 
Co mam robić? 

CHARCOT 
Po prostu siedź. 

BLANCHE 
To wszystko? 

CHARCOT 
Po prostu siedź . 

FREUD 
„Kto się parzy jak zwierzę, wyląduje pod pręgierzem''. 



Pręgierz. Najpierw dwie Nagrody Nobla. A potem pręgierz. Musiałam się ukrywać na froncie 
włoskim jako pielęgniarka w ambulansie obsługującym rentgen. Możesz mi to wyjaśnić? 

Nie; ale nie musisz być taka skromna„. teraz ty. Paule. 

MARIE 
Pierre! 

BLANCHE 
Pierre. 

MARIE 
Pierre„. Pierre, pamiętam, jak go spotkałam pierwszy raz. Stał na balkonie. Mały, drobny. 

. Potem rozmawialiśmy o powieści Zoli i o cudzie w Lourdes. 

BLANCHE 
W Salpetriere zaliayłam cudy więcej razy, niż ta mała z Lourdes mogłaby sobie wyobrazić. 

MARIE 
Pisaliśmy do siebie. Obydwoje wyznaliśmy, że mamy odmrożenia na duszy. Dlatego nie 
będziemy umieli jeszae raz pokochać. 

FREUD 
„Odmrożenia na duszy"? 

MARIE 
Trzy lata później pobraliśmy się, mieliśmy dwójkę dzieci - Irenę i Ewę. I Pierre umarł. Oto cała 
historia. A, i jeszae jedno. Otrzymaliśmy wspólnie Nagrodę Nobla z fizyki. Teraz historia jest 
kompletna. Pierre był moją trzecią miłością. 

Dlaaego napisałaś ten list, Marie? 

Z mltości... Czaszka mojego męża została zmiażdżona przez sześciotonowy wóz wypełniony 
materiałami na mundury wojskowe. 

MARIE 
Przecież wiesz, jak wyglądał. 

BLANCHE 
Po śmierci. 

MARIE 
Piotr nie żyje? Nie żyje? Nie żyje zupełnie? 

BLANCHE 
Musisz opowiedzieć, tak jClkbyś miała przed sobą zdjęcie jego zwłok. 

MARIE 
Twarz„. miał spokojną, wargi, te słodkie usta, bladosine. Musiał się potwornie wykrwawić„. już 
nie mogę. Spod skrzepłej krwi nie było widać nawet włosów. Szarpano-tłuaone rany głowy 
i twarzy, aęściowe obcięcie głowy, złamanie kości sklepienia, podstawy aaszki i twarzy, 
zmiażdżenie mózgowia, rozerwanie stawu szaytowo-potylianego, amputacja urazowa lewej 
górnej końayny z aęścią obręay barkowej, liane złamania żeber po lewej stronie, oderwanie 
lewego płuca, aęściowe zmiażdżenie płuca prawego, złamanie kości kulszowej, kości 

miedniaej, zmiażdżenie śledziony, wątroby i rozerwanie pęcherza moaowego„. Niemożliwe. 

Ktoś, kogo się kochało, właśnie bezpowrotnie odszedł, w deszau, na ulicy, pod kopytami koni, 
pod kołami wozu, tak nie można. Po prostu zniknąć. Milaałam, przez cztery lata płakałam, 
wyłam z bólu, bo dopiero teraz zrozumiałam, co kochałam i że mltość jest wszystkim. 

Freud zaczyna pocieszać Marie. 



Marie Curie mówi o mKości. A nauka? Rad, polon? Nagroda Nobla? 

MARIE 
Przeaytaj akt oskarżenia! 

FREUD 
Akt oskarżenia? 

MARIE 
List od Szwedzkiej Akademii Nauk. Czytaj. 

FREUD 
Chcesz notować, Blanche? 

BLANCHE 
A po co? Marie mi go przeaytała, kiedy przyszedł. 

FREUD 
Trzeci listopada 1912 roku. Szwedzka Akademia Nauk. „List przypisywany Pani ukazał 

się w pewnym francuskim piśmie, a jego kopie dotarły również tutaj, zasięgnąłem więc 
rady kolegów co do tego, jak mamy się zachować w obecnej sytuacji. Wszystko wskazuje 
na to, miejmy nadzieję, że niesłusznie, iż podana do publianej wiadomości wymiana listów 
nie jest aystym wymysłem. Moi koledzy wyrazili nadzieję, że nie pojawi się Pani tutaj w dniu 
dziesiątego grudnia. Dlatego też proszę Panią o pozostanie we Francji, nikt bowiem nie wie 
na pewno, co może się wydarzyć podaas uroaystości wręaenia nagród. Gdyby Akademia 
sądzKa, że wspomniany list jest autentyany, to z wielką dozą prawdopodobieństwa można 
przypuszaać, że nie przyznałaby Pani nagrody. Dlatego wyrażam nadzieję, że zechce Pani 
zatelegrafować do Stałego Sekretarza Akademii C. Aurelliusa albo do mnie z oświadaeniem, 
iż nie przyjmie Pani nagrody, dopóki nie zostanie dowiedzione; że oskarżenia wobec Pani 
są całkowicie bezpodstawne''. 

MARIE 
Nie chcieli mnie. Najpierw ogłosili, że dostałam drugą już z kolei Nagrodę Nobla w dziedzinie 
chemii. A po trzech tygodniach przyszło to. Pojechała i odebrała nagrodę, więc pojechałam 

i ją odebrałam! To wszystko! I ona to wie! 

Miałaś rany na plecach i krwawiłaś, a ja cię opatrzyłam. 

'Sr, / ..• rf) 

Pojawia się Jane i śpiewa „ Tomorrow" Emiliany Torrini. 

JANE 
To za to dostaje się Nagrodę Nobla„. Masz mądrych przyjaciół. Daleko zaszłaś . Przyniosłam 

wino i chleb, jeszae ciepły, nadziewany rodzynkami, abisyńskimi orzechami i przyprawiony 
rozmarynem. 

BLANCHE 
Widziałam cię na afiszach, Jane Avril. Jesteś sławna . 

MARIE 
W Salpetriere było wiele kobiet. Jedną z nich był motyl, który uciekł z nieba, jedyna przyjaciółka 
Blanche. Odwiedziła nas dwa razy. 

FREUD 
Jane Avril też mogła zostać królową histeryaek, ale uciekła w październiku 1884 roku. A może 
ją wyrzucono? Po opuszaeniu Salpetriere zasłynęła jako Jane Avril z obrazów Toulouse
-Lautreca. 

JANE 
Nie wyrzucono mnie. 

BLANCHE 
Widziałam cię na afiszach, Jane Avril. Jesteś sławna. 

JANE 
Jak się masz, Blanche? 

BLANCHE 
Przecież widzisz. 



Tego nigdy u ciebie nie widać. Zawsze miałaś w sobie tyle przerażającej siły. Byłaś tak 
niedorzeanie silna, bałam się ciebie ... Wszyscy się ciebie bali. lal mi Charcota, tak się ciebie bał. 

Przestań . 

JANE 
Nic nie pamiętam. Już dłużej nie mogę. Blanche, błagam, jedyne, o co proszę, to pomóż 
mi odzyskać wspomnienia. 

BLANCHE 
Wspomnienia? 

JANE 
To, jak było. 

BLANCHE 
Mam ci je przywrócić? 

JANE 
Tak ... straciłam je. 

BLANCHE 
O jakie wspomnienia ci chodzi? 

JANE 
Kiedy tańayłam. I myślałam, że wszystko można zaaąć od nowa. 

Zapomniałaś? 

JANE 
Nie prosiłabym cię, gdyby było inaaej. 

Pizda Charcot! 

BLANCHE 
Kurwa, jak twoja matka! 

JANE 
Dlaaego jak moja matka? 

BLANCHE (do Marie) 
Co ona tu robi? 

MARIE 
Zaprosiłam ją. 

BLANCHE 
Wiem. Nie powinnaś była tego robić. 

JANE 
Jak matka? Dlaaego jak matka? 

BLANCHE (dolane) 
Opisz, kim jesteś. 

Moja matka była kurwą i jako kurwa pracowała od atemastego do trzydziestego pierwszego 
roku życia, potem zrobiła się tłusta i musiała zarabiać na życie wróżeniem z fusów. Mówiła, 
że moim ojcem był pewien włoski hrabia ... Mój Boże, przecież zawsze można powiedzieć. 

Często oddawała mnie swoim rodzicom. W aasie oblężenia Paryża w 1870 roku byłam 



maskotką oddziału pruskich żołnierzy, przygarnęli mnie. Pierwsze, co potrafiłam powiedzieć 
po niemiecku, to„Alles Proisen sind Schweinen"„. Bawiło ich to„. Od aasu do aasu matka mnie 
przejmowała i biła, ale w przerwach życie było wesolutkie. Wtedy wierzyłam w Boga i chciałam 
ocalić matkę przed wieanym potępieniem„. Niaym szaególnym się nie wyróżniałam„ . 

Dopiero później zasłynęłam z innych przymiotów i talentów, głównie dzięki obrazom Toulouse
-Lautreca„. Niezwykła i fascynująca „. Jeden z dobroayńców matki, który obdarzał miłością 
moje chude ciałko, mówił, że niebo jest na ziemi, nigdzie indziej, a ja na swój dziecinny sposób 
wymyśliłam, że jak to niebo nadejdzie, to i charakter mojej matki złagodnieje, nie będzie taka 
twarda i szybka i nie będzie już ranić ani bić swojej córeaki... Często marzyłam o mamusi 
odmienionej przez niebo na ziemi... ale kiedy okazało się, że to niebo„ . że moja„ . 

BLANCHE 
Kiedy ją przywieziono, miała skurae, niekontrolowane odruchy, niedające się wytłumaayć. 

JANE 
Miałam ogromne poaucie winy ... zupełnie bez powodu odmówiłam masowania przyjaciela 
mamy ... moje dąsy i dziecinny upór rozzłościły ją. Stłukła mnie, a jej przyjaciel, który cierpiał 
na palącą, chorobliwą potrzebę masażu, z powodu bólu palców, dalej nalegał ... Matka mnie 
tłukła, ja odmawiałam, odmawiałam ... bez jednej łzy„. I ten niczym nieusprawiedliwiony 
stan przeniósł się na moje końayny w postaci drgawek przypominających taniec... Przeraziło 
to matkę i jej przyjaciela. Zdiagnozowano mnie ... 

CHARCOT 
Pląsawica . Taniec świętego Wita. 

JANE 
Mój pierwszy opiekun, doktor Magnan, który był psychiatrą i zabawiał się ze mną, gdy 
byłam mała i dziecinna ... dopilnował, by mnie przyjęto do Salpetriere ... pod opiekę profesora 
Charcota, na drugi oddział, trzecią sekcję, w 1882 roku!. .. Znajdowały się tam kwatery chorych 
psychianie, epileptyków i... histeryaek... kobiet, które pragnęły kochać i być kochane, 
ale które się na miłości zawiodły ... Władzę nad nimi sprawował słynny profesor Charcot... 
przeprowadzano tam eksperymenty pełne niesamowitych akrobatyanych ćwiaeń, mostków, 
gardłowych krzyków, dziwaanych grymasów rozpaay, radości, ulgi, żądzy. Były to teatralne 
spektakle odsłaniające ukryty dotychaas świat kobiecych chuci, namiętności , pragnień ... świat 
przerażający i odpychający, ale i fascynujący i podniecający.„ świat, który ... Tam zaaęłam ... bal 
maskowy ... tam zaaęłam. Blanche przeaytała mi wiersz. 

Jesteś jak motyl, który uciekł z nieba, bo mu się nudz~o i chce się bawić ze mną. Fruniesz 
do mnie i trochę się boisz, chociaż ja wiem, kim jesteś ... 

BLANCHE 
„.„jesteś motylem Boga, w przebraniu". 

JANE 
A ja przeaytałam jej taniec. Pamiętasz Blanche? ... Zaaynam tańayć i odkrywam, że nic nie 
ważę, fruwam, że niosą mnie słowa Blanche i muzyka.„ uwalniam się od siebie, stawiam 
nowe kroki, wymyślam taniec, wszyscy biją brawo ... mam 16 lat i nie ma nic, co by mi ciążyło ... 
Podchodzę do Blanche, ona szepae „jesteś motylem Boga w przebraniu''. .. muzyka cichnie, 
ja tańaę dalej w absolutnej ciszy, coraz bardziej dziko, tańaę do słów, które mnie uwolniły, nie 
ma we mnie nic próa tańca ... nie ma pamięci, nie ma winy.„ moja pamięć jest wolna od matki, 
szaurów, jej kochanków, od szpitala obłąkanych ... jestem wolna ... nieprawdopodobne kroki, 
mam 16 lat i jestem wolna, jestem motylem, który uciekł z nieba. 

FREUD 
Wspomnienie nieudanej ekspedycji w głąb kontynentu zwanego kobietą i miłością. 

MARIE (do Blanche) 
Motyl Boga„. w przebfaniu„. Kto to napisał.„ ty? 

BLANCHE 
Nie ... Dostałam to od chłopca nad rzeką. 

MARIE 
Chłopca nad rzeką? Jakiego chłopca? 

BLANCHE 
Napisał to dla mnie. Szłam przez las, przez dżunglę, a dzikie bestie wpatrywały się we mnie, 
aż nagle gęste listowie rozchyliło się i ujrzałam wodę, rzekę, a w niej chłopca . Napisał dla mnie 
wiersz. O motylu, w przebraniu. Dałam go Jane, dałam go Jane i ona też stała się motylem 
Boga, w przebraniu. 

Skoki. 



MARIE 
Czego ty chcesz? 

BLANCHE 
Paule. 

MARIE 
Niech oni wyjdą. 

BLANCHE 
Boisz się, że nie będziesz spełniała ich oaekiwań? Genialny naukowiec. 

MARIE 
•To jest tylko nasze, nie chcę, żeby wiedzieli. 

BLANCHE 
Że jesteś kobietą? 

MARIE 
Byłam wdową już od pięciu lat, a mój kolega Paul Langevin„. a raaej współpracownik„ . ay jak 
to określić„. Tego fatalnego dnia po raz pierwszy coś mnie podkusiło, żeby przezwyciężyć kobiecą 
wstydliwość„. Był wieaór„. Czasami myślałam, że miłość to„. kiedy ałowiek na mgnienie oka 
dzieli swój mrok z kimś innym„. kto by mnie niósł tak, jak górnik niesie swoją lampę na aole„. 
a z niej pada snop światła„. albo ciemności... albo„ciemne światło pochodni"!... Czy to właśnie 
jest miłość? Właśnie to? Blanche„. Wiedziałam, że ludzie mają mnie za osobę zimną, Einstein 
napisał, że jestem zimna jak ryba! Wtedy zobaayłam oay Paula„. który patrzył na mnie jak 
na żywą osobę, i powiedziałam„ . 

„Paul, ay ja naprawdę jestem żywym ałowiekiem?" 

„ . naprawdę jestem żywym ałowiekiem?... Był naszym współpracownikiem i najlepszym 
przyjacielem mojego męża„ . Miał żonę i awórkę dzieci„. 

„Co masz na myśli, mówiąc «jestem żywym ałowiekiem» ? - zapytał. W laboratorium było 
prawie ciemno. Marie stała tuż obok niego, dotykała go, to niebezpieane, powiedział, wiem, 
odparła, ale to nie ma znaaenia, i nie przestawała„:'. 

MARIE 
Pożądałam go! Wiedziałam, że jest całkowicie zakazany, a mimo to dotykałam go, tak!, tak!, 
i on podciągnął moją spódnicę i posadził mnie na stole, i ja sama, ja sama! tak, tak! jednym 
ruchem ręki zrzuciłam z niego retorty i kolby, które spadły, roztrzaskując się o podłogę, i to było 
uwolnienie! wyzwolenie! W miejscu, gdzie pracowałam! I widziałam w jego oaach, że się boi! 
Bał się! I powiedziałam: Paul, to nie jest niebezpieane, byliśmy na granicy! I ten przeklęty stół 
pełen odłamków szkła, które raniły mi plecy, ale ja nie aułam bólu! A może aułam ból, ale 
teraz miałam prawo, miałam prawo auć ból! I wiedziałam, że bardzo go kocham, a on mnie 
przewrócił na wznak i.. . i... to wcale nie było piękne! Ale dlaaego by miało być„. Dlaaego? 
I wyszeptałam„. nie pamiętam, co„. 

BLANCHE 
„Paul... powoli... ostrożnie„:'. 

Seks, walka. 

FREUD 
A po wszystkim, Marie, twoich przyjaciół nazywano„fanatyanymi wyznawcami Dreyfusa''. 

CHARCOT 
Nic nie rozumiesz. 

FREUD 
Moim językiem jest niemiecki. Moje wychowanie, wiedza, kultura są niemieckie. Intelektualnie 
uważałem się za Niemca, dopóki nie zauważyłem antysemickich uprzedzeń w Niemaech 
i niemieckiej Austrii. Od tego aasu nie uważam się już za Niemca. Wolę sam siebie nazywać 
Żydem. Tak że nie mów mi, że nie rozumiem. 



I~ 

CHARCOT 
Nie ma znaaenia, co widziałeś i za kogo się obecnie uważasz. Tego nie rozumiesz„. 

FREUD 
Rozumiem. Rozumiem, że Paule wyszedł z tego kryzysu cało, a Marie nie. Rozumiem, 
że wrócił jak pies z podkulonym ogonem na próg swej żony, a potem wziął sobie za kochankę 
nikomu nieznaną sekretarkę i to było w porządku, a jednej ze swych studentek spłodził dziecko. 
Rozumiem. 

CHARCOT 
Kobieta powinna jedynie biernie znosić seks, a nie aerpać z niego przyjemność. 

FREUD 
Opowiem ci dowcip: Rodzice się ostro pierdolą, kiedy nagle spostrzegają, że na progu stoi 
ich przerażony mały syn Icek, a po chwili ucieka. Rodzice przerywają stosunek i ojciec mówi, 
spokojnie, kochanie, ja z nim porozmawiam. Idzie do pokoju syna. Kiedy otwiera drzwi, widzi, 
że Icek posuwa babcię Esterę, ojciec mówi, o mój Boże. Na co Icek odpowiada: co, nie jest już tak 
zabawnie, kiedy to jest twoja matka? 

CHARCOT 
U ciebie wszystko musi się opierać na seksie. 

FREUD 
Odpowiem słowami wielkiego poety Walta Whitmana: 11Wszystkiego by zabrakło, gdyby seksu 
zabrakło''. Poza tym wierzę w jeszae jedną siłę - śmierć. 

MARIE 
Tak. Seks i śmierć. 

FREUD 
Mijość i nienawiść, życie i pragnienie unicestwienia samego siebie. Życie jak gumka recepturka. 
Rozciągasz ją, a ona chce wrócić do pierwotnego kształtu, chce wrócić do bezruchu, do inercji. 
Śmierć jest towarzyszką mijości. Tak że ostateanym celem życia jest wymarcie. Nirwana. 

CHARCOT 

Profesorze Charcot, nigdy nie miałam okazji, aby uaestniayć w pańskich piątkowych spek
taklach z Blanche. Nie rozumiem, o aym ona mówi. Wybierz! Wybierz! Wybierz jakikolwiek 

dzień! 

BLANCHE 
Ja tylko chciałam cię ochronić. W końcu wszystkie pokazy były takie same. 

CHARCOT 
Siódmego lutego 1886, godzina trzecia po południu. 

FREUD 
1886?Tego roku byłem asystentem profesora Jeana-Martina Charcota. 

CHARCOT 
Wskażę ci źródła najaystsze, nazbieram 
jagód dla ciebie i ryb ci ~ałowię, 

[„.] 
daj, bym cię powiódł tam, gdzie ulęgałki 
rosną i orzechy ziemne pazurami 
będę wyrywał dla ciebie. Czy pójdziesz ze mną? 
[„.] 
Po ścieżkach mylnych tak nikt dotąd nie szedł 
sprawa ta mieści w sobie wiele więcej, 
niźli zawiera porządek natury: 
jakaś wyroania musi naszym zmysłom 
zadośćuaynić. 

BLANCHE (audio czysto) 

William Shakespeare, Burza. 

Człowiek musi się nauayć nie stawiać oporu! Wtedy można wytrzymać! . „ Najgorzej było 
na poaątku każdego pokazu, dopóki nie przyzwyaaiłam się do publianości, do wrogiej 
dżungli... To było tak, jakbym wyruszała w.„ podróż, wszystko będzie tak.„ jak powinno być. 
W dżungli. 



Pacjentka, która zostaje użyta do eksperymentu.„ muszę uprzedzić, że eksperyment może się 
nie udać, w końcu ałowiek to nie maszyna. Człowiek jest nieprzewidywalny, to właśnie ayni 
nas ludźmi. Natura umieśclta gdzieś w sekretnym miejscu, w ciele kobiety, zwierzę ... 

... którego nie ma żaden mężayzna. 

BLANCHE (audio aysto) 
Powiedziałam : zawsze będę przy tobie ... 

CHARCOT 
Otóż pacjentka ... 

BLANCHE (audio aysto) 
Musiałam uciekać!.. . 

FREUD 
Godzina piętnasta zero jeden. Wyrusza w podróż. 

BLANCHE (audio aysto) 
Uciekam ... a dzikie bestie w swoich aarnych garniturach obserwują mnie w milaeniu. lntelek
tualiści, pisarze. Przerażeni... kołyszą się ... biegnę przez las, biegnę przez las ... 

CHARCOT 
... cierpi na ataki histerii i skurae, ma jeden punkt histeriogenny na plecach, drugi pod lewą 
piersią, trzeci na lewym udzie, tak że końcową fazą zabiegu będzie eksperymentalny opistoto
nus, skura mięśni karku i grzbietu powodujący wygięcie głowy i tułowia do tyłu, ayli klasya
ny arc de cercle. Mój asystent najpierw naciśnie punkty po lewej stronie i na plecach. 

BLANCHE (audio pod Charcota) 
... przedzieram się przez listowie! To dżungla ... drzewa są tu wyłąanie liściaste! Mogę podróżo
wać wyłąanie przez las liściasty! Frunę lekko jak motyl, jak wtedy w maju, gdy spotkaliśmy się 
nad rzeką i później dotykaliśmy się, ale bez ... bez ... 

Kiedyś przyszedł Strindberg. Ale nie odważyłem się do niego odezwać, zresztą po co miałbym 
to robić? 

BLANCHE (audio aysto) 
Trzeba poruszać się zwiewnie. 

FREUD 
Jest piętnasta dwadzieścia atery . 

BLANCHE (audio pod Freuda i Charcota) 
... płynnie, ostrożnie ... Chłopiec zapytał mnie, ay Blanche to gatunek motyli. Przecież frunę jak 
motyl, bez tchu ... Na oaach przerażonych drapieżników, które mi się przyglądały, zmieniałam 
się w kobietę o wielu twarzach, tak właśnie mówili: Blanche ma wiele twarzy, Blanche numer 
dwa albo trzy, albo dwanaście, i dlatego bestie, które teraz zostawiam z tyłu, boją się, są prze
rażone!. .. i dlatego jeszae nie atakują; trzeba nad nimi zapanować ... ujarzmić je ... 

BLANCHE (audio pod Charcota) 
Przeciskam się teraz między liśćmi. .. 

CHARCOT 
Pacjentka teraz wykazuje nadmierną sztywność. 

BLANCHE (audio pod Charcota) 
... przez które prześwituje słońce, bestie jeszae nie atakują. Wkrótce dżungla otworzy się 

i zobaaę wodę ... Widzę ją! Wszystko jest, jak być powinno!. .. 

CHARCOT 
Powtarzam: ponieważ każda faza różni się od poprzedniej, więc musimy dojść do wniosku, 
że ałowiek to nie maszyna. 

BLANCHE (audio pod Charcota) 
Wszystko jest, jak być powinno!. .. Jeszae raz udało mi się uciec od drapieżników, a potem, 
w dżungli, udało mi się zachować spokój! Zdążyłam!. .. 

CHARCOT 



BLANCHE (audio czysto) 
Chłopiec odwrócił się. 

FREUD 
Piętnasta trzydzieści dwa. Asystent nieproszony uciska pozostałe trzy punkty histeriogenne. 

CHARCOT 
Oddech nierówny, źrenice rozszerzone, tak zwany wytrzeszcz, ale to nie znaay, że mózg nie 
pracuje, wręa przeciwnie - impulsy elektryczne pobudzają go jednoaeśnie do syntezy, jak 
i analizy. Choć pacjentki często tego stanu nie pam iętają . 

BLANCHE (audio czysto) 
Kiedy spotkałam go pierwszy raz we wsi, pomyślałam, że jest piękny. 

FREUD 
Szesnasta zero dwie. Publianość, składająca się z europejskich intelektualistów, słucha zafa
scynowana słów profesora Charcota, ale przygląda się Blanche. 

BLANCHE (audio pod Freuda) 
Obiecał, że napisze dla mnie wiersz, przyn iósł mi go do sklepu, na odwrocie kartki z zakupami. 
Pierwszej zwrotki nauayłam się na pamięć: Jesteś jak motyl, który uciekł z nieba, bo mu się 
znudziło i chce się bawić ze mną. Fruniesz do mnie i trochę się boisz, chociaż ja wiem, kim jesteś. 
Jesteś motylem Boga, w przebraniu. 

CHARCOT 
Proszę zwrócić uwagę na grymas bólu, który pojawia się na twarzy nagle, bez żadnych fizjolo
gianych przyayn; grymas bólu albo spontanianego uśmiechu . Pacjenci aęsto wydają okrzyki 
typu: „Mamo, ja się boję!". Faza statyana wkrótce się końay. Kobiety to ofiary swojej własnej 
natury. 

FREUD 
Jest szesnasta zero cztery. 

BLANCHE (audio pod Charcota i Freuda) 
Usiadłam na brzegu. On wyszedł z wody i podszedł do mnie. był brązowy od słońca, uśmiechnął 
się i wiedziałam, że jego skóra jest miękka i że mogę mu zaufać. To było warunkiem. Aby wszyt
ko było tak, jak powinno być. Nazywałam go Chłopcem, nie miał imienia, leżeliśmy obok siebie 

na trawie, rozpiął mi bluzkę, dotknął moich piersi grzbietem ręki i ja się nie bałam, nie bałam 
się! Przerażone bestie skryły się w ciemnościach dżungli, a tutaj świeciło popołudniowe słońce. 
Dotykał mnie i to było piękne, cudowne! Leżał obok mnie nagi; wiem, kim jesteś, powiedział, 
jesteś motylem Boga, w przebraniu. Tak, powiedziałam, ostrożnie, ostrożnie, już nie, wystaray. 
Dobrze, już wystaray, ale dotknij mnie, dotknij mnie jak skrzydłami motyla. Jak skrzydłami 
motyla? - zapytałam. Tak, odparł, właśnie tak; tak tak tak. 

BLANCHE (audio) 
A później to najtrudniejsze ... Muszę znaleźć drogę powrotną do aekających na mnie drapież
ników ... Wiem, że łatwiej jest uciec od drapieżników na brzeg rzeki, niż do nich wrócić! Znowu 
otaaa mnie przerażająca dżungla bez litości! Naga dżungla! Bestie znowu mi się przyglądają ... 
w naukowym skupieniu. 

FREUD 
Siedemnasta zero trzy. Charcot końay eksperyment. 

CHARCOT 
Teraz aarami już nie władam 
i własną tylko moc posiadam, 
[ ... ] 
Niech mnie wyzwolą wasze ręce 
abym nie cierpiał nigdy więcej ; 

[ ... ] 
sam tu zostałem. Żaden dłużej 
duch mi już więcej nie służy 
i sztuka moja nic nie znaay: 
więc rzea zakońaę tę w rozpaay, 
jeśli modlitwy waszej mocą 
nie przybędziecie mi z pomocą; 
gdyż ona, przewyższając litość, 
rozgrzesza każdą pospolitość. 

Kto chce podobnej zaznać łaski 
i mnie rozgrzeszy przez oklaski. 

CHARCOT 
Byłaś świetna , grzeana dziewaynka. 

Marie śpiewa ,,The Boy Who Giggled So Sweet" Emiliany Torrini. 



· FREUD 
Blanche marzy o aymś, co nadawałoby sens, o aymś, co nazywa „miłością" albo „nowym 
stuleciem'; albo „radem". Myślę, że za późno dowiedziała się, kim jest i co ma robić. 

BLANCHE 
Sigmund Freud nigdy nie lubił przedstawień piątkowych, mimo iż go fascynowały. 

FREUD 
Nie wierzę kobietom. Uważam, że to okropne tak zmuszać je do milaenia i zachęcać 
do wyrażania się jedynie przez ich ataki. 

. BLANCHE 
Poza tym pełen podziw. 

FREUD 
Nienawidzisz mnie. 

BLANCHE 
Tylko do mnie i do Charcota należały te wytyaające szlaki eksperymenty z naturą ludzką. 

FREUD 
Kobiecą. 

MARIE 
W poniedziałek 24 styania 1911 roku ałonkowie Akademii Nauk zebrali się na głosowaniu, 
by rozważyć między innymi moją kandydaturę do objęcia Katedry Fizyki na Akademii Nauk. 
Prezydent Armand Gautier ogłosił, że wita na sali wszystkich zgromadzonych z wyjątkiem 
kobiet. 

FREUD 
Jeśli chcesz wiedzieć, Marie, większość moich pacjentek to były kobiety. 

MARIE 
Które właśnie dzięki tobie uzyskały głos. 

FREUD 
Ja tylko pomagałem zrodzić się temu, co tkwiło we wnętrzu tych kobiet. 

Czy nie nakłaniał pan przypadku imieniem Katharina, aby opowiadała dalej, cokolwiek jej 
tylko przyjdzie do głowy, pewien, że przyjdzie jej do głowy właśnie to, aego potrzebował pan 
do wyjaśnienia? 

Nie, po prostu dostrzegłem, że poszaególne symptomy histeryane znikały natychmiast 
i bezpowrotnie wówaas, gdy udało się mi pobudzić pamięć do uruchomienia procesu 
wspominania. 

MARIE 
Pamięta pan pierwszą pacjentkę leaoną psychoanalizą? W zasadzie należy opowiedzieć dwie 
historie jednej osoby: pierwszą - historię Berty Pappenheim, jej młodości, choroby, leaenia 
przez Breuera; i drugą - historię Anny O., ayli to wszystko, co Freud uaynił z relacji Breuera. 

FREUD 
To jest kłamstwo, pani jest kłamcą. 

MARIE 
Przypadek Berty dał po~ątek psychoanalizie. 

FREUD 
Przypadek, który pozwolił zrozumieć i unaoanić coś potężniejszego. Tak, przyznaję, może 
popełn~em kilka błędów, może to była pomyłka, ale usprawiedliwiała moją teorię, która dała 
światu coś większego. 

MARIE 
Przez zastąpienie „prawdziwych przeżyć" „fantazjami" już ani panu, ani pana postaciom nie 
można zaufać, nie można uwierzyć w prawdziwość dokonanych tu„odsłonięć ja". 

FREUD 
Nie da się tego przenieść jeden do jednego i objaśnić za pomocą faktów! Ale trzeba to jakoś 
sformułować, wyartykułować, odkryć, nazwać. Nadać temu język! 

Ciało, które rozpoznało pułapkę języka, na swój sposób zawsze znajdzie rozwiązanie. 



Szukałem wentyli. Wentyle! 

Na przykład taniec. Żeby to wszystko z siebie wypuścić. 

Wystarczyły trzy centygramy morfiny. Nie, nie jestem pesymistą, dopóki mam dzieci, żonę 7 

, i moje kwiaty. Szczęściem kwiaty nie mają ani osobowości, ani kompleksów. Kocham kwiaty. 
I nie jestem nieszczęśliwy„. przynajmniej nie bardziej od innych. 

_ Freud śpiewa „Live Forever" Billy'ego Joego Shavera. 

BLANCHE 
Być jamą„. Jak zwierzę dawać pożywienie jeszcze gorszemu zwierzęciu! 

'SC t 'A. "' 

MARIE 
Tłum zaczął się zbierać przed naszym mieszkaniem„. Pamiętasz, Blanche„. krzyczeli, że trzeba 
ukamienować tę cudzoziemską kurwę„. Byli jak stado rozwścieczonych drapieżników. 

BLANCHE 
Marie. 

MARIE 
· Jeszcze nie. Jeszcze jedno. Czytaj. 

FREUD 
W liście, który opublikował Je Journal'; Marie udziela swemu kochankowi rad, w jaki sposób 
ma skłonić żonę do rozwodu. Jały czas żyła twoim kosztem, jeśli teraz poczuje, że chcesz się 

· jej pozbyć, to się uczepi ciebie, bo to leży w jej naturze. Bez względu na to, jak by to było dla 
ciebie trudne, powinieneś absolutnie podjąć decyzję i zrobić wszystko, co w twojej mocy, 
metodycznie i celowo, żeby jej życie stało się nie do zniesienia. Gdy wiem, że jesteś z nią, 
moje noce są koszmarne i bezsenne; budzę się z gorączką i nie mogę skupić się na pracy„:'. 
Po co to napisałaś? 

Marie pisze na ścianie: 
Cudzoziemka. Polka. Kurwa. Na pewno Żydówka, kobieta naukowiec, która rozbiła przykładne 
francuskie małżeństwo. Precz z dziwką, precz z cudzoziemką, złodziejką mężów„. 

MARIE 
Wstyd. Wstyd. Blanche, dlaczego? Dlaczego nie można kochać racjonalnie ani pęknie, ani... 
naukowo! Napisz to, Blanche! Napisz to! Ty, która jesteś bliska wyjaśnienia„.! Dlaczego wszystko 
musi się stawać takie wstrętne? Zdarto ze mnie ubranie, stoję przed całym tłumem naga, 
co za wstyd! 

BLANCHE 
Myślisz, że za chwilę dopadną cię i rozszarpią na strzępy, ale mylisz się. Oni nie chcą cię zabić. 
Oni cię pożądają. Gapią się na twoje ciało, bo go pragną. 

MARIE {pisze) 
Nic takiego by się nie wydarzyło, gdybym była r:nężczyzną. 

BLANCHE {pisze) 
Nic takiego by się nie wydarzyło, gdybym była mężczyzną. 

·c. I ,4 ft• 

ROZVNA 
Nazywam się Rozyna i pochodzę z Narbo. Jestem zbieraczką tytoniu i pokłosia, od pięciu lat 
jestem żoną pewnego mężczyzny. W trzynastym roku życia zmarł mój ojciec, a moja matka 
chyba nie za bardzo mnie lubiła. Kiedy miałam 18 lat, po raz pierwszy i ostatni w moim 
smutnym życiu zakochałam się. Lecz ze względów materialnych jego rodzina sprzeciwiła się 
małżeństwu i chłopak mnie porzucił. 
Wtedy, pewnej niedzieli w południe, kiedy stałam przy oknie, ukąsiła mnie tarantula i zmusiła 
do tańca . 

Była we wsi kobieta, która miała syna - starego i ciągle bezrobotnego„. tłuste włosy i ten 
zapach, zapach potu i wódki, zapach brudu - wydało się jej, że chociaż młoda tarantystka 
będzie odpowiednią dla niego żoną. Owa kobieta ze swym synem często towarzyszyli jej 
w wędrówkach do kaplicy w Galatinie, dokąd chodziła, by złożyć hołd świętemu. Podczas 
jednej z tych wędrówek kobieta zapytała, czy dziewczyna chciałaby jej syna za męża. Jak 
mogła jej odpowiedzieć, przecież jej serce było już zajęte. Ale to też nie tak, poza tym nie 



mogła. Gdyż kolejnej niedzieli ukazał jej się św. Paweł i zabronił wychodzić za mąż, wezwał ~~Il 
ją do mistyanego wesela z sobą samym. 
Pewnego dnia matka i syn, chcąc przyspieszyć całą tę sprawę, posłali do dziewayny pewną 
kobietę, która poleciła jej udać się ze sobą na spotkanie z nimi. Zaproponowali jej, żebym 
uciekła z domu i spędziła jakiś aas more uxorio Uak zwyczaj każe żonie). Wbrew woli naiwna 
dziewayna uległa namowom. 
W kilka dni później obudziłam się zmęaona i z brakiem apetytu, wszędzie dokoła aułam 
ten zapach, byłam nie bardzo usposobiona do zajmowania się domem i ten zapach na mnie. 
Kochanek zmuszał mnie przy tym w dość ostrych słowach, żebym wyprasowała mu bieliznę 
- w końcu wywiązała się między nami drobna sprzeaka. Gdy skońayłam prasować i szłam 
do sąsiedniego domu odnieść żelazko, spotkałam na drodze św. Piotra i św. Pawła, którzy 
powiedzieli: „Zostaw to żelazko i chodź z nami''. „A mój kochanek, z kim go zostawię?" „Nie 
przejmuj się tym mężczyzną''. Działo się to w niedzielne południe, a więc tego samego dnia 
i o tej samej porze co wtedy, gdy zostałam ukąszona przez tarantulę po raz pierwszy i po raz 
pierwszy wezwana przez św. Pawła. 
Po trzydniowym błądzeniu po polach wróciłam „do swoich''. $w. Paweł, chcąc mnie ukarać 
za to, że złamałam jego zakaz wychodzenia za mąż, sprawił, że zostałam ukąszona po raz drugi 
i ponownie zmuszona do tańca. W tym aasie cała okolica dowiedziała się, że Rozyna przeby
wała w folwarku razem z chłopcem; żeby więc naprawić zło, naznaaono niezwłoanie wesele, 
nie baaąc na to, ay będzie ono miłe mnie i świętemu. Zgodziłam się wyjść za swego preten
denta, obecnego męża, lea równoaeśnie utrzymałam swój sezonowy związek z tarantulą 
i świętym, odnawiając co roku w lecie kryzys i taniec na okres miesiąakowania i zbliżania się 
święta w Galatinie. lnaaej bym go zabiła. 

BLANCHE 
Miał atak serca. Nie było mnie przy tym. Ale następnego dnia odszukał mnie w szpitalnej pralni. 
Twarz miał białąjak płótno. Płakał.„Dwa i pół roku, powiedział, tyle mi zostało''. 

CHARCOT 
Dwa i pół roku. 

MARIE 
Opowiedz o ostatniej podróży.„ Blanche. 

BLANCHE 

To była ostatnia podróż. 

BLANCHE 
Mieliśmy mało aasu„. a ja próbowałam wreszcie do niego dotrzeć. Tak bywa. Życie 
w niepewności i nagła potrzeba, żeby wszystko sobie wyjaśnić„. Następnego dnia odwiedzi
liśmy katedrę jego dzieciństwa. Weszliśmy, trzymając się za ręce, jak oblubieńcy! 

CHARCOT 
Tutaj mnie ochrzaono„. A ja sam co stworzyłem? Bazylikę dla wariatów, katedrę ay może 
sektę dla spragnionych wiary?Teraz wracam„. naznaaony przez ciebie jak zwierzę rozpalonym 
żelazem. Jakie życie odrzuciliśmy? Jakim życiem nie umieliśmy się podzielić? 

BLANCHE 
Widoanie tak miało być, stałam przy oknie, na zewnątrz było ciemno. Nie boli mnie, powiedział. 
Siedział na łóżku ze wzrokiem wbitym w podłogę. To dobrze, tylko tyle mogłam powiedzieć. 
To dobrze. Dlaaego wziąłeś mnie ze sobą? 

CHARCOT 
Dlaaego ze mną pojechała? 

Jedyną świecę postawiłam na stole„. Był jak dziecko. Bez najmniejszego oporu z jego strony 
ściągnęłam mu ubranie z torsu, on przyłożył dłoń do swojej piersi, nie bój się, powiedziałam. 
Boję się, odparł. Odchylony do tyłu, oddychał przez otwarte usta. Nie boli mnie, powtarzał 
jak mantrę, pokój był ciemny i ciepły. Byliśmy w Morvan, on się bał, a ja płakałam. Dlaaego 
miałabym nie płakać? 

CHARCOT 
Dlaaego miałbym się nie bać? Wiem, że zostało mi mało aasu.„ Później jest tylko aerń, nicość. 

CHARCOT 
Nie, zupełnie inaaej niż we śnie. Znikniesz w ciemności i właściwie nigdy nie istniałaś. Chociaż 
tak niewiele brakowało„ . Całe życie przeżyłem obok ciebie, dnie i noce, i tylko w snach mnie 
dotykałaś, a teraz stoję nad aarną, bezdenną przepaścią . Tyle zmarnowanego życia„. Za późno. 



... 

BLANCHE 
Nie ma Blanche? 

CHARCOT 
Nie ma Blanche, niaego nie ma. 

BLANCHE 
Położyłam się obok niego. Słyszałam, z jak wielkim trudem oddycha. Nie bój się, powiedziałam. 
Jestem przy tobie. Zawsze będę przy tobie. Na wiekuistą wieaność. Na zawsze. Zawsze? Tak, 
zawsze. Co robić, kiedy umiera ktoś, kogo kochasz, całe życie przeminęło, a ałowiek nie zrobił 
tego, aego pragnął najbardziej. Dlaczego? Pamiętasz, wyszeptałam, pamiętasz te punkty? 
Uciskałam je, a on oddychał przez otwarte usta. Tutaj, na gardle, i tam, gdzie zaznaayłeś 
punkty ołówkiem, przy obojayku i pod piersią . Nie ruszaj się. Leż spokojnie. Nie bój się . 

Słyszysz mój głos? Jest całkowicie ciemno, ale my się tą ciemnością dzielimy i właśnie to jest 
miłość. Rozebrałam się„ . Rozebrałam się. Zamknął oay. Jestem tutaj, powiedziałam, otwórz 
oay, nie bój się, jestem naga. Zdjęłam z niego resztki ubrania. Dotknij mnie. I wtedy jego ręka 
odważyła się dotknąć moich pleców„. Kochaliśmy się„. Poruszałam się bardzo powoli... Potem 
długo leżałam na nim, poliaek przy poliaku, a on szeptał; słyszałam słowa, ale nie rozumiałam 
ich sensu, jakbym słyszała dziecko, które wkrótce zacznie mówić; coś bardzo podobnego 
do mowy, ale jeszae bez słów. Świeaka się wypaliła, zapadła ciemność. Trzymałam jego dłoń 
w mojej. Nagle poaułam, jak jego uścisk twardnieje, a on wygiął się do góry jak łuk, widziałam 
z boku jego twarz, usta rozdzierane bólem„. więc zamknęłam je dłonią, żeby go nie rozdarło„. -
I wtedy łuk jego ciała opadł, a ból zniknął. Rano ubrałam się i uporządkowałam łóżko, żeby jego 
przyjaciołom i wielbicielom oszaędzić zgorszenia, potem wyszłam do nich i powiedziałam, 
profesor Charcot nie żyje. Zawieźliśmy go do Paryża w trumnie. Usiadłam obok trumny 
i przypatrywałam się długiej, niekońaącej się procesji przechodzących obok nas żałobników. 
Dłoń położyłam na trumnie, abyś wiedział, że jestem przy tobie, że nie sprzeniewierzyłam się 
mojej obietnicy„. Chcę tańayć. Chcę tańayć teraz. 

MARIE 
Znowu śniłam dzisiaj w nocy. 

BLANCHE 
To co zawsze? 

Nie. Idę przez lód w drodze do Nome. Aż natykam się wykuty w lodzie grób. No, wiesz. 
A w nim leżą zwłoki. Wydaje mi się, że to Paul. Ale woda roztopowa pokryła twarz cienką 
warstwą lodu, nie widać, kim jest. Dajesz mi pióro z ptasiego skrzydła , ty też tam jesteś, 
ty zawsze jesteś. Muskam nim lodową błonę. Pochylam się nad nią i lekko dmucham. I ona się 
rozpuszaa„. Wystaray trochę ciepła i lód znika„. Ukazuje się twarz. To byłam ja. 

BLANCHE 
To dobrze. 

MARIE 
Chcę tańayć. 

CHARCOT 
Mila i tańcz! 

Wszyscy zaczynają tańczyć. Oczyszczenie. 

Napisy 
Doktor Freud za życia dostał tylko jedną nagrodę- literacką. W roku 7938 po usilnych zabiegach 
przyjaciół udało mu się opuścić kochany Wiedeń. Gestapo paliło jego książki, określając je jako 
żydowską pornografię. Proteza żuchwy sprawiała ból przy wkładaniu, ściąganiu, noszeniu. Choć 
z drugiej strony lepsza mechaniczna szczęka od braku szczęki. Nadal przedkładał bowiem istnienie 
nad niebyt. Miał raka ust. Jego cztery siostry zostały zabite w obozie koncentracyjnym. Zmarł 
rok później, w roku 7939, w Londynie. Kiedy ból stał się nie do zniesienia, poprosił córkę Annę, 
by mu wybaczyła i zrozumiała. Przyjaciel podał mu trzy centygramy morfiny i zasnął 
Jean-Martin Charcot doczekał się pomnika naturalnych wymiarów, który umieszczono przed 
wejściem do szpitala Salpetriere. Pomnik stał tam długo. Kiedy podczas drugiej wojny światowej 
Niemcy zajęli Paryż, zaczęło brakować metalu dla przemysłu zbrojeniowego, w związku z tym 
w roku 7942 okupant przetopił pomnik i użył do produkcji lekkich dział przeciwlotniczych. Od tej 
pory przed wejściem do Salpetriere pomnik Charcota już nie stoi. 
Ostatnie spotkanie Jane Avril, Marie Curie i Blanche Wittman odbyło się wiosną 7973 roku. Jane 
i Marie umieściły wózek Blanche na tarasie. Wzięły krzesła, usiadły obok i rozmawiały. Jane 
zapytała, jak się Marie wiedzie, Marie odpowiedziała z uśmiechem: jedzenie mogę w każdym razie 
zatrzymać. Wszystkie trzy zaczęły się śmiać. Siedziały na tarasie, Marie, Blanche i Jane. Miesiąc 
potem Blanche zmarła. 



Marię Skłodowską-Curie pochowano na cmentarzu w Sceaux, obok męża. Trumna jej teścia 
Eugene'a Curie, zmarłego w 7970 roku, spoczywała wciąż na trumnie Pierre'a. Kilka lat później 
Marie, przechodząca poważny kryzys, poleciła rozkopać grób i umieścić trumnę teścia na spodzie, 
ponieważ postanowiła, że to jej trumna stanie na trumnie męża. Nie chciała, aby cokolwiek ich 
dzieliło. I tak się stało. Marie zmarła na anemię złośliwą aplastyuną o przebiegu gwałtownym, 
gorqukowym, 4 lipca 1934 roku. Brak aktywności szpiku kostnego prawdopodobnie 
spowodowany był długotrwałym wystawieniem na promieniowanie. Jej trumna spouęła nad 
Pierre'em, na małym cmentarzyku w Sceaux. W ceremonii pogrzebowej - ostro skrytykowanej 
w ,,Le Journal; jednej z tych francuskich gazet, które nigdy jej nie wybaczyły- uuestniczyła tylko 
najbliższa rodzina i przyjaciele. Jednym z żałobników by/Paul Langevin. Minęły dwadzieścia utery 
lata, kiedy po raz ostatni się kochali. Amor omnia vincit - widniało na jednym z wieńców, nie 
od niego, nie wiadomo, od kogo. Blanche nie żyła już od dwudziestu lat. Wierzę, że wieniec mimo 
to był od niej. W roku 1995 jej trumnę przeniesiono do Panteonu. 
Nikt nie wie, gdzie jest pochowana Blanche. 
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