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PRZEDMOWA 

Na pomysł tej nowej komedii wpadłem przed trzema czy czte

rema laty, a więc jeszcze przed RUR- tyle, że wówczas chodziła mi 

po głowie jako powieść. Od strony zasobów należy więc do rzeczy, 

jakie chciałbym już mieć za sobą; jeszcze jedno takie zadanie, a po

zbędę się dawnych zapasów. Inspirowała mnie bodaj teoria profesora 

Miecznikowa o starzeniu jako samozatruciu organizmu. 

Te dwie okoliczności wysuwam na czoło z tej racji, że w zimie 

bieżącego roku ukazało się nowe, jak dotąd znane mi tylko z omó

wień, dzieło Bernarda Shawa Powrót do Matuzalema, które - w dużo 

okazalszej skali - także dotyczy kwestii długowieczności. Ta zbieżność 

tematyczna jest całkiem przypadkowa, a sądząc ze streszczenia, także 

powierzchowna, jako że Shaw dochodzi do wniosków ściśle odwrot

nych. O ile się orientuję, w szansie kilkusetletniego życia pan Bernard 

Shaw postrzega stan idealny ludzkości, jakiś przyszły raj. W tej zaś 

książce, jak się czytelnik przekona, długowieczność przedstawia się 

zgoła inaczej, jako stan nader mało idealny, a nawet niezbyt pożądany. 

Gdzie słuszność, trudno orzec: obu stronom brak niestety osobistego 

doświadczenia. Bądź co bądź można jednak przewidzieć choć tyle, że 

pogląd Shawa uchodzić będzie za klasyczny przykład optymizmu, zaś 

pogląd niniejszej książki - za przykład beznadziejnego pesymizmu. 

A chociaż moje własne życie nie stanie się zapewne ani szczęśliwsze, 

ani smutniejsze, czy nazwą mnie pesymistą, czy optymistą - fakt, że 

status pesymisty zakłada, jak się zdaje, niewątpliwą publiczną od

powiedzialność, coś niby cichy zarzut ~iewłaściwej postawy wobec 
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świata i ludzi. Oświadczam zatem otwarcie, że się za tę tendencję nie 

poczuwam do winy, że nie dopuściłem się żadnego pesymizmu, a jeśli 

nawet, to bezwiednie i do cna mimowolnie. Przeciwnie, w tej ko

medii chciałem rzec ludziom coś pocieszającego i optymistycznego. 

Nie wiem, czy to optymizm twierdzić, iż żyć lat sześćdziesiąt jest źle, 

a trzysta lat - dobrze; myślę tylko, że uznanie sześćdziesięciu (przecięt

nie) lat życia za właściwe i w sam raz nie jest bynajmniej zbrodniczym 

pesymizmem. Dajmy na to, że kiedyś w przyszłości nie będzie chorób, 

nędzy ani brudnych robót - to zapewne optymizm; lecz pogląd, iż 

życie dzisiejsze, pełne chorób, nędzy i harówki nie jest tak całkiem złe 

i niefortunne, lecz kryje coś bezgranicznie cennego - czym jest wła

ściwie? Pesymizmem? Myślę, że nie. Widać bywa optymizm dwojaki: 

ten, co od rzeczy złych zwraca się ku czemuś lepszemu, choć urojo

nemu, i drugi, który czegoś choćby odrobinę lepszego, acz urojonego, 

poszukuje w rzeczach najgorszych. Ten pierwszy szuka wprost raju: 

trudno o piękniejsze ukierunkowanie ludzkiej duszy. Drugi dopatruje 

się tu i ówdzie choć szczypty relatywnego dobra: może i ta próba nie 

jest całkiem bez wartości. Jeśli to nie optymizm, znajdźcie inne słowo. 

Mówię tu nie tylko o niniejszej sztuce, której nie mam chęci 

wyróżniać; to rzecz prosta, do której wróciłem poniekąd z zamiłowa

nia do porządku. Myślę natomiast zwłaszcza o Z życia owadów, które 

mnie wraz ze współautorem naznaczyło Kainowym piętnem pesy

mizmu. Prawda, sporo jest pesymizmu w zestawieniu społeczności 

ludzkiej ze światem owadów; brak jednak nawet śladu pesymizmu 

w obrazie jednostki ludzkiej jako Włóczęgi*, ci zaś, co wytknęli au

torom, że swymi Owadami szkalują ludzkość, zapomnieli, że w po

staci Włóczęgi mają oni na myśli człowieka i mówią do człowieka. 

• Pijany Włóczęga to komentator, rozmówca i po trosze protagonista insektów 
w ironicznym moralitecie braci Karela i Josefa Ćapków Z życia owadów (1922). 
Istotnie, głosi poglądy bliskie mizantropii (przyp. tłum .). 

8 SPRAWA MAKROPULOS 

Uwierzcie, że jedyny faktyczny pesymizm to opuszczanie rąk, rzekł

bym: etyczny defetyzm. Człowiek, który pracuje, poszukuje, tworzy, 

nie jest i być nie może pesymistą. Wszelka usilna aktywność oznacza 

zaufanie, choćby bez słownego uzasadnienia. Taka choćby Kasandra 

mogła być pesymistką, nic bowiem nie robiła; nie byłaby nią, gdyby 

walczyła o Troję. 
Owszem, zdarza się literatura jawnie pesymistyczna: ta, gdzie 

życie jawi się jako beznadziejnie jałowe, a człowiek i społeczeństwo 

jako zjawiska mgliste i z gruntu nudne. Ów zabójczy pesymizm 

bywa jednak tolerowany. 

K.Ć. 

[I922] 
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OSOBY: 

Emilia Marty 

Jaroslav Prus 

Janek, jego syn 

Albert Gregor 

Hauk-Sendorf 

Dr Kolenaty, adwokat 

Vitek, dependent 

Kristina, jego córka 

Pokojówka 

Lekarz 

Maszynista teatralny 

Sprzątaczka 

S PR AWA MAK R OPULOS 

AKT PIERWSZY 

Biuro dependenta w kancelarii doktora Kolenatego. W głębi drzwi 

wejściowe, po lewej - do kancelarii. Przy tylnej ścianie wysoka szafa na 

akta o niezliczonych przegródkach oznaczonych literami alfabetu; przy 

niej drabinka. Po lewej biurko dependenta, pośrodku podwójny pulpit 

koncypientów, po prawej kilka krzeseł dla czekajqcych klientów. Na 

ścianach rozmaite taryfy, obwieszczenia, kalendarz, telefon. Wszędzie 

pełno dokumentów, ksiqg, teczek i plików akt. 

Vftek (układajqc akta w szafie) Ojej! O, mój ty Boże! Toż bije pierw

sza ... Stary już nie przyjdzie. Causa Gregor-Prus. G-Gr, tutaj. 

(wchodzi na drabinkę) Causa Gregor. Patrzcie no! I na nią przy

szła kryska. Ach, Boże ty mój! (wertuje fascykuł) Tysiąc osiemset 

dwudziesty siódmy. Tysiąc osiemset trzydziesty drugi. Tysiąc 

osiemset czterdziesty. Czterdziesty. Czterdziesty. Czterdziesty 

siódmy. Za parę lat moglibyśmy świętować stulecie. Szkoda 

tak pięknego procesu! (wpycha teczkę na miejsce) Tu ... spoczy

wa ... causa Gregor-Prus. Ech! Nic nie trwa wiecznie! Vanitas ... 

proch i popiół. . . (siada w zamyśleniu na górnym szczeblu dra

binki) Wiadoma rzecz, szlachta. Stara szlachta. Jakże inaczej? 

Baron Prus. A sto lat proces ciągną, szubrawcy! (pauza) „Ci

toyens! Obywatele! Dokąd to chcecie znosić, że ci wybrańcy, ta 

wypieszczona przez królów Francji stara szlachta, ten stan, co 

swych przywilejów nie zawdzięcza naturze ani rozumowi, ale 

KAR EL Ć A P E K 11 



12 

tyranii, ta garść dworaków i dziedzicznych dygnitarzy, owi wło-
d . . . d' "H h I arze z1em1, praw i rzą ow. . . . e, e. 

Gregor (staje niepostrzeżenie w drzwiach, chwilkę słucha) Pozdrowie

nie, obywatelu Marat! 

Vitek To nie Marat, to Danton. Mowa z 23 października q92. Stu-

krotnie upraszam o wybaczenie. 

Gregor Doktora nie ma? 

Vitek (schodzi z drabinki) Dotąd nie wrócił. 

Gregor A co z wyrokiem? 

Vitek Nic nie wiem, panie Gregor, ale ... 

Gregor Zapowiada się kiepsko? 

Vitek Trudno powiedzieć, ale szkoda tak pięknego procesu. 

Gregor Jestem zgubiony? 

Vitek Nie wiem, stary od rana jest w sądzie. A co do mnie . .. 

Gregor (padajqc z rozmachem w fotel) To niech pan zatelefonuje. 

Poprosi doktora Kolenatego. Rusz się, człowieku! 

Vitek (pędzi do aparatu) Proszę bardzo. Halo! (odwracajqc się od tubki) 

Ja bym tego, proszę pana, nie pchał do Sądu Najwyższego. 
Gregor Czemu? 

Vitek Bo . . . Halo, dwa dwa trzydzieści pięć. Trzy pięć, tak. (odwraca 

się) Bo to, proszę pana, oznacza koniec. 

Gregor Jaki koniec? 

Vitek Koniec procesu. Koniec causy Gregor. To nie był już proces, 

proszę pana, to był historyczny zabytek. Kiedy coś już trwa 

ponad dziewięćdziesiąt ... (do tubki) Halo, panienko, jest u was 

jeszcze mecenas Kolenaty? Tu jego kancelaria. Że go proszą 

do aparatu. (odwraca się) Akta Gregor to, proszę pana, kawał 

historii. Blisko sto lat, proszę pana. (do tubki) Halo! Już wy

szedł? To dziękuję. (wiesza słuchawkę) Już wyszedł. Jest chyba 

w drodze tutaj. 

SPRAWA MAKROPULOS 

Gregor A wyrok? 

Vitek Trudno powiedzieć. Co do mnie, wolałbym, żeby nie zapadł 

wcale. Ja ... trudno i darmo, panie Gregor, ale jak sobie pomyślę, 

że dziś jest ostatni dzień causy Gregor. .. Już trzydzieści dwa lata, 

jak ją protokołuję. Zajmował się nią wtenczas, niech spoczywa 

w pokoju, pański nieboszczyk ojciec, a on i nieboszczyk doktor 

Kolenaty, ojczulek teraźniejszego, to było, panie drogi, wielkie 

pokolenie. 

Gregor Dziękuję. 

Vitek Kapitalni prawnicy, proszę pana. Same kasacje i unieważnie

nia, i takie tam kruczki. Trzydzieści lat ten proces podtrzymy

wali. A pan ciach! - i z punktu do Sądu Najwyższego. Byleby 

tylko skończyć! Szkoda na pana tak pięknego procesu. Tak za

bić stuletnią causę! 

Gregor Nie gadaj pan głupstw, Vftek. Ja chcę go wreszcie wygrać! 

Vitek Albo w końcu przegrać, nie? 

Gregor Lepiej już przegrać, niż . .. niż ... Wie pan, panie Vftek, toż 

z tego może człowiek sfiksować: mieć wciąż przed nosem sto 

pięćdziesiąt milionów... Prawie trzymać je w garści . . . Słyszeć 

o nich od małego ... (wstajqc) Myśli pan, że przegram? 

Vitek A bo ja wiem, panie Gregor. To sporny kazus. 

Gregor No dobra. Ale jak przegram, to ... 

Vitek .. . to się pan zastrzeli. Tak właśnie mawiał nieboszczyk pański 

ojciec. 

Gregor I się naprawdę zastrzelił. 

Vitek Ale nie przez causę. Przez długi. Gdy się tak żyje... a conto 

spadku ... 

Gregor (siada, z udrękq) Milcz pan, bardzo proszę! 

Vitek N o tak, nie ma pan nerwów na wielkie procesy. Taki piękny 

materiał! (wchodzi na drabinkę i wyciqga fascykuł sprawy Gregor) 

KAR EL ĆAPEK 13 
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Spójrz pan tylko na te akta. Tysiąc osiemset dwadzieścia siedem, 

najstarsza data w naszej kancelarii. Unikat, panie drogi! Jak nic 

do muzeum. Albo to piękne pismo z tysiąc osiemset czterdzie

stego. Ten człowiek miał rękę, mój Boże! Rzuć pan choć okiem 

na tę kaligrafię! Rozkosz, powiadam. 

Gregor Pomyleniec z pana. 

Vitek (wsuwajqc nabożnie fascykuł) O Jezu, może to Sąd Najwyższy 

jeszcze odroczy. 

Kristina (otwierajqc po cichu drzwi) Tatku, nie idziesz do domu? 

Vitek (schodzqc) Poczekaj chwilkę, moment ... Niech tylko szef wróci. 

Gregor (wstajqc) To córeczka? 

Vitek A jakże. Idź stąd, Krista. Poczekaj na korytarzu. 

Gregor Boże uchowaj, panienko. Postaram się nie przeszkadzać. 

Ze szkoły? 

Kristina Z próby. 

Vitek Moja córka śpiewa w operze. Idźże już! Nie masz tu nic do 

roboty. 

Kristina Tatku, ta Marty jest bos-ka! 

Gregor Kto, panienko? 

Kristina No, przecież Marty! Emilia Marty! 

Gregor Kto taki? 

Kristina Nic pan nie wie! Największa na świecie śpiewaczka. Śpiewa 

dziś wieczór. .. Rano próbowała z nami. .. Tatku! 

Vitek No, co tam? 

Kristina Tatku, ja ... ja ... rzucę operę! Nie zostanę tam dłużej! 

Za nic! Za nic! (szlocha i odwraca się) 

Vitek (podbiega do niej) Krista, co ci zrobili? 

Kristina Bo ... nic a nic ... nie umiem! Tatku, ta Marty! ... Ja ... Gdy

byś ją słyszał ... Więcej nie będę już śpiewać! 

Vitek Patrzcie no! A głosik, że hej! A idźże ty, głupia! Proszę cię, dziecko! 

SPRAWA MAKROP U LOS 

Gregor Kto wie, panienko, może ta sławna Marty bardziej zazdro-

ściłaby pani. 

Kristina Niby czego? 

Gregor Młodości. 
Vitek O, właśnie! Sama widzisz, Kristo. To jest pan Gregor, wiesz? 

Poczekaj, aż będziesz w jej wieku ... Ileż ta Marty ma lat? 

Kristina Nie wiem. Tego ... nic po niej nie znać! Ze trzydzieści. 

Vitek No, sama widzisz, trzydzieści! To już jest wiek, dziewczyno! 

Kristina A piękna jest! Boże, nie do wiary! 

Vitek No proszę, pod trzydziestkę! Jeszcze czego! Poczekaj, aż ty ... 

Gregor Miła panno, pójdę dziś wieczór do opery. Nie na Marty. 

Na panią. 

Kristina To byłby z pana osioł, żeby nie patrzeć na Marty. I to ślepy. 

Gregor Dzięki. Jakoś to będzie. 

Vf tek Ho, ho! To ci pyskata! 

Kristina Kto nie zna Marty, niech lepiej siedzi cicho! Każdy przy 

niej głupieje! Każdy! 

(Wchodzi doktor Kolenatj) 

Kolenaty Patrzcie no, Kristinka! Moje uszanowanie... Aha, jest 

i pan klient. Jak zdrówko? 

Gregor A jak z nami? 

Kolenaty Jeszcze nijak. Sąd Najwyższy udał się właśnie ... 

Gregor ... na naradę? 

Kolenaty Nie, na obiad. 

Gregor A wyrok? 

Kolenatj Dopiero po południu, drogi panie. Cierpliwości. Był pan 

już na obiedzie? 

Vitek Ach, Boże, Boże! 

Kolenaty Co proszę? 

Vf tek Szkoda tak pięknego procesu. 

KAREL Ć APEK 15 



16 

Gregor (siadajqc) Znów czekać! To okropne! 

Kristina (do Vitka) To chodź, tatku! 

Kolenatj Jak się masz, Kristinko? Miło znów wreszcie cię widzieć! 

Gregor Panie doktorze, całkiem serio: jak stoimy? 

Kolenaty Jak cię mogę. 

Gregor Fatalnie? 

Kolenaty Słuchaj pan, kochasiu, robiłem panu kiedyś jakieś na

dzieje? 

Gregor A więc dlaczego ... czemu ... 

Kolenaty Czemu prowadzę ten pański proces? Chyba dlatego, że 

pana odziedziczyłem, koleżko. Pana, Vitka i tamto biurko. 

Cóż pan chce? Causa Gregor - to się w rodzinie dziedziczy jak 

chorobę. Pana nic przecież to nie kosztuje. 

Gregor Jak wygramy, wypłacę honorarium. 

Kolenaty Już wariuję z uciechy. 

Gregor Więc pan myśli ... 

Kolenaty Jak pan już musi wiedzieć, owszem. 

Gregor .. . że to przegramy? 

Kolenatj Ma się rozumieć. 

Gregor (zdruzgotany) Ach, tak. 

Kolenaty No, z zastrzeleniem się może pan jeszcze poczekać. 

Kristina Tatku, on chce się zastrzelić? 

Gregor (przemaga się) A skądże, panienko. Mamy przecież umowę, 

że przyjdę na panią popatrzeć dziś wieczór. 

Kristina Nie na mnie. (dzwonek) 

Vitek A któż tam znowu? ... Powiem, że pana nie ma. (wychodzi) 

Nieczynne! Nieczynne! 

Kolenaty Ho, ho, Kristinko, ależ urosłaś! Jeszcze trochę, a będzie 

z niej kobieta. 

Kristina Oj, proszę tylko spojrzeć! 

SPRAWA MAKR O P UL O S 

Kolenatj Na co? 
Kristina Ten pan . .. jak strasznie zbladł! 

Gregor Ja? Przepraszam panienkę najmocniej. Trochę mnie zawiało. 

Vitek (za drzwiami) Tędy, proszę. Proszę łaskawie pozwolić. 

(Wchodzi Emilia Marty, za niq Vitek) 

Kristina Chryste Panie! Toż to Marty! 

Emilia (w progu) Doktor Kolenaty? 

Kolenatj Do usług. Czym mogę służyć? 

Emilia Nazywam się Marty, przychodzę do pana w sprawie . . . 

Kolenatj (z niskim ukłonem wskazuje kancelarię) Proszę najuprzej-

miej! 

Emilia ... w sprawie procesu Gregora. 

Kolenaty Jak to? Łaskawa pani. .. 

Emilia Jestem niezamężna. 

Kolenaty Panno Marty, to mój mocodawca, pan Gregor. 

Emilia (przyglqda się Gregorowi) To ten? No dobra, może zostać. 

(Siada) 

Vitek (wypychajqc Kristinę za drzwi) Chodź, Krista, chodź! (wychodzi 

na palcach, kłaniajqc się) 

Emilia Tę dziewczynę już gdzieś widziałam. 

Kolenatj (zamyka za nimi drzwi) Panno Marty, wielki to dla mnie 

zaszczyt ... 

Emilia Naturalnie. Więc to pan jest adwokatem ... 

Kolenaty (siadajqc naprzeciw niej) Do usług. 

Emilia ... który reprezentuje tego Gregora . .. 

Gregor Czyli mnie. 

Emilia ... w sprawie o spadek Pepi Prusa? 

Kolenaty A ściślej, barona Ferdynanda Josefa Prusa, zmarłego w 1827. 

Emilia Coś takiego! To on już umarł? 

Kolenatj Ba! Dobry wiek temu. 

K A R EL Ć AP E K 17 
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Emilia Biedaczek! Nie wiedziałam. 

Kolenaty No cóż . Mogę pani czymś jeszcze służyć? 

Emilia (wstajqc) O, nie chciałabym zatrzymywać. 

Kołenatj (wstajqc) Pardon, moja panno! Sądzę, przyszła pani nie bez 

powodu? 

Emilia Tak. (siada na powrót) Coś chcę panu powiedzieć. 

Kolenatf (siadajqc) W związku ze sprawą Gregora? 

Emilia Tak jakby. 

Kolenaty Ale jest pani cudzoziemką, prawda? 

Emilia Owszem. W ogóle to dopiero dziś rano dowiedziałam się 

o pańskim .. . o procesie tego tu pana. Czysty traf 

Kołenatf Powiedzmy! 

Emilia Z tej tu gazety, wie pan? Szukam, co piszą tam o mnie, aż naraz 

czytam: „Ostatni dzień procesu Gregor contra Prus". Ciekawe, co? 

Kołenaty Jasne, było w każdej gazecie. 

Emilia I z tej okazji. .. przypadkiem .. . coś sobie przypomniałam ... 

Krótko mówiąc, może mi pan coś o tym procesie powiedzieć? 

Kołenaty Proszę pytać, o co tylko pani chce. 

Emilia Tylko że ja nic o tym nie wiem. 

Kolenaty Więc, proszę darować, nie pojmuję, jaki ma pani interes ... 

Gregor To niech pan opowie, doktorze. 

Kolenaty Słowem, droga panno, to taki gnuśny proces. 

Emilia Ale Gregor ma słuszność, prawda? 

Kolenaty Jasne. Ale nią nie wygra. 

Gregor Więc niech pan zacznie. 

Emilia Choćby z grubsza. 

Kolenaty No cóż, skoro was to bawi ... (wyciqga się w klubowcu 

i klepie prędko) A więc około roku 1820 majoratem Prusów oraz 

majątkami Semonice, Loukov, Nova Ves, Konigsdorf i tak da

lej władał słaby na umyśle baron Ferdinand Prus. 

SPRAWA MAKROPULOS 

Emilia Pepi? Że niby słaby na umyśle? A skąd! 

Kołenatf N o to dziwak. 

Emilia Nie. Nieszczęśliwy. 

Kołenatf Pardon, tego to pani nie może wiedzieć. 

Emilia A pan tym bardziej! 

Kołenatj Niech Bóg osądzi! Zatem Josef Ferdinand Prus, który 

zmarł w stanie kawalerskim, bezpotomnie i bez ostatniej woli 

w roku 1827 ... 

Emilia Na co zmarł? 

Kolenatj Zapalenie mózgu, czy coś. Schedę objął jego kuzyn, polski 

baron Emmerich Prus-Zabrze-Pinski. Przeciw niemu, wnosząc 

o całość spuścizny, wystąpił jakiś baron Szephazy de Marosvar, 

bratanek matki nieboszczyka - co stanowi tu kwestię uboczną 

- a z roszczeniem o dobra Loukov niejaki Ferdinand Karel Gregor, 

faktyczny pradziad mego klienta. 

Emilia Kiedy? 

Kołenatj W tymże samym roku 182 7. 

Emilia Czekaj pan - toż Ferdi musiał być jeszcze chłopcem. 

Kołenaty Jak najbardziej. Wychowankiem Theresianum, reprezento-

wanym przez wiedeńskiego adwokata. Jego roszczenia do dóbr 

loukovskich opierały się na następujących faktach: Po pierwsze, 

nieboszczyk rok przed śmiercią stawił się osobiście, hochstpersdn

lich, u przełożonego Theresianum, i oznajmił, że powierza das 

obengenannte Gut samt Schloss, Hofen, Meierhdfen und Inventar, 

czyli całe wyżej wspomniane dobra na utrzymanie des genann

ten Minderjahrigen, a więc nieletniego podówczas, rzeczonego 

Gregora, który to falls und sobald er majorenn wird, to jest po 

osiągnięciu pełnoletniości, wejść ma in Besitz und Eigentum, 

czyli w pełne ich posiadanie. Item fakt pro secundo: iż rzeczony 

małoletni otrzymywał z nakazu i za życia nieboszczyka intraty 
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i bilanse wspomnianych dóbr jako Besitzer und Eigentumer des 

Gutes Loukov, co wyczerpuje znamiona tak zwanej własności 

naturalnej. 

Emilia Więc wszystko wygląda w porządku, nie? 

Kolenaty A gdzie tam, bo baron Emmerich Prus nie omieszkał za

rzucić, iż owej darowizny nie przeprowadzono na piśmie, czyli 

przez wpis do księgi wieczystej, i że nieboszczyk bynajmniej nie 

zaniechał spisania testamentu, lecz przeciwnie - hingegen - do

dał na łożu śmierci ustną klauzulę na korzyść osoby trzeciej. 

Emilia Niemożliwe! Jakiej znów osoby? 

Kolenaty- W tym właśnie sęk, moja panno. Chwileczkę, zaraz to 

pani znajdę. (wchodzi na drabinkę przy registraturze) Uśmieje się 

pani jak nic. (wyciqga fascykuł „Gregor': zasiada na najwyższym 

szczeblu i szybko wertuje) Ble-ble-ble-ble, aha. „Das wahrend des 

Ablebens des hochwohlgeboren Majoratsherrn Freiherrn Prus Josef 

Ferdinand von Semonitz vorgenommene Protokoll usw. ". Czyli akt 

zejścia, panienko, który podpisali jakiś ksiądz, doktor i rejent 

u łoża śmierci Josefa Prusa. I mamy: „ ... umierający ... w wyso

kiej gorączce ... na pytanie niżej podpisanego rejenta, czy ma 

jeszcze jakieś życzenie ... po wielokroć oznajmiał - wiederholten 

Male - że dobra Loukov - dass das Allodium Loukov - Herrn 

Mach Gregor zukommen soll .. . " (składa akta) Herrn mach Gregor. 

(wstawia fascykuł na miejsce) Jakiemuś panu Machowi, droga 

panno. Pojawia się Gregor Mach, czyli po czesku Żehorz Mach, 

osobistość nieznana i niewiadoma. (zasiada na szczycie drabinki) 

Emilia Ależ to omyłka! Pepi musiał mieć na myśli Gregora, Ferdi 

Gregora! 

Kolenaty- Zapewne, droga panno, ale co napisane, to napisane. 

Istotnie, rzeczony Gregor podniósł wtedy, że w ustnym prze

kazie słowo „Mach" uległo zniekształceniu w słowie czy piśmie, 

SPRAWA MAKROPULOS 

a „Gregor" ma tam być nie imieniem, lecz nazwiskiem et caetera. 

Aliści littera scripta valet - i Emmerich Prus zgarnął Loukov 

i całą schedę. 

Emilia A Gregor? 

Kołenafy A Gregor nic. Tymczasem kuzyn Szephizy, jak wszystko 

wskazuje, godny uwagi kawał łotra, wyszperał gdzieś indywidu

um, zwące się przypadkowo Żehorz Mach. I ten to Mach oznaj

mił w sądzie, że jakoby nieboszczyk miał wobec niego sekretne 

zobowiązania - jak nic natury intymnej ... 

Emilia Toż to kłamstwo! 

Kolenaty- A jakże. Ale zostańmy przy loukovskiej sukcesji. Nieba

wem pan Żehorz Mach znikł, pozostawiając w rękach pana 

Szephizego zapis rejentalny swoich tytułów do Loukova - ile 

wziął za to, historia milczy. Po czym ten jaśnie pan Szephizy 

procesował się w jego imieniu o Loukov i, proszę sobie wyobra

zić - wygrał. I capnął ten Loukov. 

Emilia Nie do wiary! 

Kołenaty Numer, co? A wtedy rzeczony Gregor wytoczył Szephize

mu proces, że cały ten Żehorz Mach nie jest de iure dziedzicem 

Loukova, że nieboszczyk dawał ustne rozporządzenia w stanie 

wysokiej gorączki, i temuż podobnież. Po długich korowodach 

dobił się swego, obalił poprzedni werdykt, lecz Loukova mu nie 

przyznano, bo znów trafił do Emmericha Prusa, pojmuje pani? 

Gregor Wie pani, to się nazywa sprawiedliwość. 

Emilia Ale czemu nie dostał go Gregor? 

Kolenaty- Najpierw, droga panno, z tych i owych wysoce formalnych 

względów, a następnie dla przyczyny, że ani Żehorz Mach, ani 

Ferdinand Karel Gregor nie pozostawali ze zmarłym w stosunku 

pokrewieństwa ... 

Emilia Moment, moment! To przecie był jego syn! 
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Kołenatj Kto? Czyj syn? 

Emilia Gregor! Ferdi był przecież synem Pepiego! 

Gregor (podrywajqc się) Jego synem? Skąd pani to wie? 

Kołenatj (zeskakujqc z drabinki) Jego syn? A kim była, za pozwole

niem, matka? 

Emilia Matka? To była ... nazywała się Ellian Mac Gregor, śpiewaczka 

wiedeńskiej Opery Cesarskiej. 

Gregor Jak niby się nazywała? 

Emilia Mac Gregor. Wie pan, to szkockie nazwisko. 

Gregor Słyszy pan, doktorze? Mac! Mac! Żaden Mach! Czy to jasne? 

Kołenatj (siada) Owszem. Ale czemuż to, droga panno, jej syn nie 

nazywał się też Mac Gregor? 

Emilia Pewno ze względu na matkę - bo Ferdi nigdy nie poznał swej 

matki. 

Kolenatj Powiedzmy. A ma pani na to może jakieś dowody? 

Emilia Nie wiem. Jedźmy dalej. 

Kołenatj No to dalej. Więc odtąd, z pewnymi przerwami, po dziś 

dzień, czyli od stu lat blisko, trwa proces o dobra loukovskie sze

regu pokoleń Prusów, Szephazych, Gregorów, przy znamienitej 

pomocy prawnej kolejnych doktorów Kolenatych. I w ramach 

tej pomocy ostatni Gregor, i to przypadkiem właśnie dziś po 

południu, z kretesem go przegra. I to by już było wszystko. 

Emilia A wart tylu zachodów ten cały Loukov? 

Gregor No, myślę. 

Kolenaty Wie pani, w latach sześćdziesiątych otwarto na gruntach 

loukovskich kopalnię węgla. Wartości nawet w przybliżeniu nie 

sposób oszacować. Powiedzmy: sto pięćdziesiąt milionów. 

Emilia Nie więcej? 

Gregor Chyba nie więcej. Mnie by starczyło. 

Kolenatj Droga panno, chce pani spytać o coś jeszcze? 

S PR AWA M A KR O P ULOS 

Emilia Owszem. Czego panu trzeba, by to wygrać? 

Kołenatf Ano, najbardziej by się nadał solidny testament na piśmie. 

Emilia A wie pan o jakimś? 

Kołenatj Nie ma żadnego. 

Emilia Głupia sprawa. 
Kołenatj Niewątpliwie. (wstajqc) Jeszcze jakieś pytanie? 

Emilia Tak. Do kogo należy teraz dawny dom Prusów? 

Kołenaty Akurat do mego oponenta, Jaroslava Prusa. 

Emilia A jak się nazywa te szafy, w których chowa się stare listy? 

Gregor Archiwum. 

Kołenatj Registratura. 
Emilia To proszę posłuchać: u Prusa była taka szafa. Każda szuflada 

nosiła datę. I tam chował Pepi stare rejestry, rachunki i inne 

szpargały, rozumie pan? 

Kołenaty No, tak się to robi. 

Emilia I jedna szuflada miała datę 1816. Wie pan, w tym roku Pepi 

poznał tę Ellian Mac Gregor. Na kongresie wiedeńskim czy 

jakoś tam. 

Kolenatj Aha! 

Emilia I trzymał w tej szufladzie wszystkie listy od Ellian. 

Kołenaty (siadajqc) Skąd pani to wie? 

Emilia Proszę nie pytać. 

Kołenatj Przepraszam. Jak pani sobie życzy. 

Emilia Są tam takie raporty rządców i temu podobnych, wie pan? 

Słowem, papierzysk bez liku. 

Kołenatj No tak. 

Emilia Pan myśli, że ktoś już to spalił? 

Kołenatj Może. Niewykluczone. Zresztą się zobaczy. 

Emilia Wybrałby się pan to przejrzeć? 

Kolenatj Ma się rozumieć. Jeśli tylko pan Prus pozwoli. 
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Emilia A jeśli nie pozwoli? 

Kołenatj Mówi się trudno! 

Emilia Wtedy, wie pan, do tej szuflady trzeba się dobrać inaczej. 

Kołenaty Jasna rzecz, o północy, ze sznurową drabinką, wytrychem 

itede. Ma pani, moja panno, ładne pojęcie o adwokatach! 

Emilia Ale pan musi to dostać! 

Kolenaty Zobaczymy. Co jeszcze? 

Emilia Są tam te listy ... i jeszcze ... wśród nich taka wielka żółta 

koperta ... 

Kołenaty A w niej? 

Emilia Testament Prusa. Własnoręczny i zapieczętowany. 

Kolenatj (wstajqc) Na Boga żywego! 

Gregor (zrywajqc się) Ma pani pewność? 

Kolenaty Co w nim jest, o czym mowa? 

Emilia No, że Pepi ceduje ... dobra Loukov ... na swego nieślubnego 

syna Ferdinanda ... urodzonego w Loukovie ... dnia tego a tego. 

Daty zapomniałam. 

Kołenatj Jednoznacznie? 

Emilia Jednoznacznie. 

Kołenatj A koperta zapieczętowana? 

Emilia Tak jest. 

Kolenatj Oryginalną pieczęcią Józefa Prusa? 

Emilia Tak jest. 

Kolenatj Wielkie dzięki. (siadajqc) A czemuż to właściwie robi pani 

z nas durniów? 

Emilia Ja? Ach tak, pan mi nie wierzy. 

Kolenaty Ma się rozumieć, że nie. Ani w jedno słowo. 

Gregor Ale ja wierzę! Jak pan śmie ... 

Kołenaty Człowieku, miej rozum! Jeśli koperta jest zapieczętowana, 

to jak może ktoś wiedzieć, co jest w środku? Sam pan powiedz! 

SPRAWA MAKROPULOS 

Gregor Ale ... 
Kołenatj W zapieczętowanej od stu lat kopercie! 

Gregor Jednak ... 
Kolenatj I w cudzym domu! Nie bądź pan dziecko, Gregor. 

Gregor A ja wierzę i już! 

Kołenatj To jak pan sobie chce. Droga panno Marty, ma pani 

szczególny, wyjątkowy dar opowiadania... bajeczek. A ściślej 

- szczególną skłonność. Często panią to bierze? 

Gregor Och, milcz pan przynajmniej! 

Kołenaty Jasne, jak grób. Pełna dyskrecja, moja droga. 

Gregor I żebyś pan wiedział, doktorze, ja co do słowa wierzę we 

wszystko, co mówi ta panna ... 

Emilia Bądź co bądź jest pan dżentelmenem. 

Gregor .. .i stąd albo natychmiast jedzie pan do Prusa i żąda papie

rów z 1816 roku ... 

Kolenatj Tego raczej nie zrobię. Albo ... 

Gregor ... albo zwrócę się o tę usługę do pierwszego adwokata 

z książki telefonicznej. I powierzę mu causę Gregor. 

Kołenatj Zamiast mnie, na moje miejsce? 

Gregor A jakże. (idzie do telefonu i kartkuje ksiqżkę) 

Kolenatj (podchodzqc do niego) Niech pan posłucha, Gregor, dość 

tych głupstw. Przecież się przyjaźnimy, nie? Nawet, jak myślę, 

służyłem panu wsparciem. 

Gregor Doktor Abeles Alfred, dwadzieścia siedem sześćdziesiąt 

jeden. 

Kolenatj Człowieku, byle nie ten! To moja ostatnia rada. Chcesz się 

do reszty zrujnować? 

Gregor (do telefonu) Halo, dwadzieścia siedem sześćdziesiąt jeden 

proszę. 

Emilia Brawo, Gregor! 
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Kolenaty Nie rób pan wstydu! Nie da pan przecież naszej dziedzicz-

nej causy takiemu ... 

Gregor (do telefonu) Doktor Abeles? Tu Gregor z kancelarii. . . 

Kolenatf (wyrywa mu słuchawkę) Czekaj pan. Pojadę. 

Gregor Do Prusa? 

Kolenaty Choćby do czarta! Ale pan krokiem się stąd nie ruszy. 

Gregor Doktorze, jak nie wróci pan za godzinę, biorę . . . 

Kolenaty Zamknij się pan! Pardon, droga panno. I proszę nie ogłu-

pić mi go do reszty. 

(Wybiega) 

Gregor Wreszcie! 

Emilia Naprawdę jest aż tak tępy? 

Gregor Nie. Tylko to praktyk. Nie umie liczyć na cuda. Ja wciąż .cze

kałem na cud, a zjawiła się pani. Proszę pozwolić, że podziękuję. 

Emilia O, nie ma za co. 

Gregor Wie pani, mam prawie pewność, że ... że się doprawdy ten 

testament znajdzie. Nie mam pojęcia, czemu tak ślepo pani wie

rzę. Pewnie dlatego, że jest pani tak piękna. 

Emilia Ile pan ma lat? 

Gregor Trzydzieści cztery. Panno Marty, od małego tym tylko ży

łem, że muszę zdobyć te miliony. Nawet sobie pani nie wyobra

ża ... Żyłem jak wariat, nie umiałem inaczej . .. Gdyby pani nie 

przyszła . .. 

Emilia Długi? 

Gregor A jakże. Dzisiejszej nocy musiałbym się chyba zastrzelić. 

Emilia Nonsens. 

Gregor Niczego przed panią nie kryję. Nie było już dla mnie ratunku. 

Lecz wtem zjawiła się pani, Bóg wie skąd, sławna, niezwykła, ta

jemnicza - w mojej obronie! Czemu się pani śmieje? Ze mnie się 

pani śmieje? 

SPRAWA M AK R O P ULOS 

Emilia To nic takiego. Głupstwa. 
Gregor Dobra, mniejsza już o mnie. Droga panno, jesteśmy sami. 

Zaklinam panią, proszę powiedzieć! Wyjawić mi wszystko! 

Emilia Co jeszcze? Mało panu? 

Gregor Chodzi o sprawy rodzinne. Ściślej, o pewne... rodzinne 

sekrety. Jest pani w nie wtajemniczona jakimś niepojętym spo

sobem. Na litość boską, proszę wyznać mi wszystko! 

(Emilia kręci głowq) 

Gregor Nie może pani? 

Emilia Nie chcę . 

Gregor Skąd pani wie o tych listach? Skąd o testamencie? Od kogo? 

Od kiedy? Kto pani to wszystko powiedział? Z kim jest pani 

w zmowie? Rozumie pani, że ... muszę wiedzieć, co się za tym 

kryje. Kim pani jest? Co to wszystko znaczy? 

Emilia Cud. 

Gregor Dobrze, cud. Ale każdy cud musi znaleźć swoje wyjaśnienie. 

Bo ... jest inaczej nieznośny. Po co pani przyszła? 

Emilia Przecież pan widzi. Żeby panu pomóc. 

Gregor Czemu mnie właśnie chce pani pomóc? Czemu właśnie 

mnie? Jaki ma pani w tym interes? 

Emilia To moja rzecz. 

Gregor I moja także. Panno Marty, jeśli będę zawdzięczał pani 

wszystko, majątek i samo życie, czym będę się mógł odwdzię

czyć? 

Emilia Co pan ma na myśli? 

Gregor Co będę mógł ofiarować, panno Marty? 

Emilia Ach tak, pan proponuje . . . Mówi się na to prowizja, prawda? 

Gregor Dalibóg, nie w tym sensie! Proszę nazwać to zwykłą wdzięcz-

nością, co chyba pani nie zgorszy, bo ... 

Emilia E tam, niczego mi nie brak. 
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Gregor Przepraszam, tylko biednym nie brak. Bogatym zawsze. 

Emilia (rozsierdzona) Patrzcie no! Ten drań mi podsuwa pieniądze! 

Gregor (dotknięty) Proszę wybaczyć, jeśli nie umiem uszanować ... 

dobrodziejki. (pauza) Moja panno, nazywają panią boską Marty. 

Lecz w naszym ludzkim świecie nawet książę z bajki zażądałby ... 

udziału za taką przysługę. Pani pojmuje - mówię o milionach. 

Emilia Już chciałby rozrzucać garściami, ten smarkacz! (idzie do 

okna, spoglqda przez nie) 

Gregor Dlaczego traktuje mnie pani jak chłopca? Dałbym pół spadku, 

gdyby pani. .. Panno Marty! 

Emilia Hę? 

Gregor To wprost nie do zniesienia, jak się czuję przy pani zdrob-
niały! 

(Pauza) 

Emilia (odwracajqc się) Jak się nazywasz? 

Gregor Że co? 

Emilia Jak się nazywasz? 

Gregor Gregor. 

EmiliaJak? 

Gregor Mac Gregor. 

Emilia N a imię, głupku! 

Gregor Albert. 

Emilia Mama mówiła do ciebie Berciku, prawda? 

Gregor Tak. Tylko że mama już nie żyje. 

Emilia Ba! Wszyscy nic, tylko umierają. (pauza) 

Gregor Jaka ... jaka była Ellian MacGregor? 

Emilia No, w końcu! Wpadło ci na myśl zapytać! 

Gregor Wie pani coś o niej? Kim była? 

Emilia Wielką śpiewaczką. 

Gregor Piękna była? 

SPRAWA MAKROPU LO S 

Emilia Jeszcze jak. 

Gregor A kochała mojego ... prapradziadka? 

Emilia Tak. Chyba. Na swój sposób. 

Gregor Kiedy umarła? 

Emilia Nie wiem. Dość tego, Berciku. Przy innej okazji. (pauza) 

Gregor (zbliżajqc się do niej) Emilio! 

Emilia Nie jestem dla ciebie Emilią. 

Gregor A kim ja jestem dla pani? Na Boga, proszę nie drwić ze mnie! 

Proszę mnie nie poniżać! Myśli pani, że nic jej nie jestem winien, 

że jest pani tylko piękną kobietą, która ... kogoś olśniła. Proszę 

posłuchać: muszę coś pani powiedzieć ... Pierwszy raz panią wi-

dzę. Nie, niech się pani ze mnie nie śmieje! Jest pani strasznie 

ekstrawagancka. 

Emilia Ja się nie śmieję, Berciku. Nie wariuj . 

Gregor Ja jestem wariat. Nigdy jeszcze nie byłem takim wariatem. 

Pani, pani jest okropnie drażniąca. Jak sygnał do bitwy. Wi

działa już pani, jak płynie krew? To ludzi rozjusza do niepo

czytalności. A pani, to znać na pierwszy rzut oka .. . w pani jest 

coś przeraźliwie dzikiego. Przeżyła już pani niejedno? Proszę 

posłuchać: nie do wiary, że nikt jeszcze pani nie zabił. 
Emilia Daj spokój! 

Gregor O, proszę dać mi skończyć! Była pani dla mnie surowa, to 

odbiera rozsądek. Ledwie pani weszła, coś buchnęło na mnie ... 

jak z paleniska. Co to takiego? Człowiek z miejsca to wie

trzy i spina się niczym zwierzę. Pani wzbudza niepojętą zgrozę. 

Mówił to ktoś już pani? Emilio, pani wie przecież, jak jest 
piękna! 

Emilia (ze znużeniem) Patrzcie no! Piękna! Popatrz! 

Gregor Na Boga, co pani robi? Co pani robi z twarzą? (cofa się) Emilio, 

nie rób tak! Bo ... bo wyglądasz staro! To straszne! 
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Emilia (cicho) No widzisz. Idź, idź, zostaw mnie, Berciku! (pauza) 

Gregor Proszę darować, byłem ... Nie wiem, co robię. (siada) Śmiesz-

ny jestem, nie? 

Emilia Berciku, bardzo wyglądam staro? 

Gregor (nie patrz4c na ni4) Nie, jest pani piękna. Bajecznie piękna! 

Emilia Wiesz, co mógłbyś mi dać? 

Gregor (odwracaj4c głowę) Co proszę? 

Emilia Sam mi to podsunąłeś ... Wiesz, co bym od ciebie chciała? 

Gregor Wszystko jest pani. 

Emilia Słuchaj, Berciku, znasz grekę? 

Gregor Nie. 

Emilia No widzisz, dla ciebie to bez wartości. Daj mi te greckie papiery! 

Gregor Jakie? 

Emilia Te, które dostał Ferdi, rozumiesz, Gregor: twój pradziadek. 

Od Pepi Prusa. Wiesz, to ... to jest tylko pamiątka. Dasz mi 

je? 

Gregor Nic o nich nie wiem. 

Emilia Nonsens, musisz je mieć! Pepi przysiągł przecie, że mu je 

odda. N a Boga, Albercie, powiedz, że je masz! 

Gregor Nie mam. 

Emilia (wstaj4c szybko) Co? Nie kłam! Masz je, prawda? 

Gregor (wsta)tf:c) Nie mam. 

Emilia Durniu! Chcę ich! Muszę je mieć, słyszysz? Znajdź je! 

Gregor A gdzie są? 

Emilia Skąd mogę wiedzieć? Rozejrzyj się! Przynieś je! Przecież po 

to przybyłam! Berciku! 

Gregor Oczywiście. 

Emilia Gdzie są? Na Boga, pomyśl trochę! 

Gregor Może u Prusa? 

Emilia Zabierz mu je! Pomóż ... pomóż mi .. . (dzwonek telefonu) 

SPRAWA MAKROPULOS 

Gregor Moment. (pędzi do aparatu) 

Emilia (pada w fotel) Na litość boską znajdź je, znajdź je! 

Gregor (do telefonu) Halo! Tu kancelaria doktora Kolenatego. - Nie 

ma go. - Mam coś przekazać? - Tu Gregor. - Ten właśnie. 

- Tak ... Tak. - Dobrze. Dziękuję uprzejmie. (wiesza słuchawkę) 

I kwita. 

Emilia Z czym? 
Gregor Z procesem Gregor-Prus. Sąd Najwyższy wydał właśnie 

wyrok. Na razie tylko informacja poufna. 

Emilia I? 

Gregor Przegrałem. (pauza) 

Emilia Nie mógł twój osioł adwokat na chwilkę tego wstrzymać? 

(Gregor milcz4c wzrusza ramionami) 

Emilia Ale możesz się jeszcze odwołać, nieprawdaż? 

Gregor Nie wiem. Myślę, że nie. 

Emilia To idiotyzm. (pauza) 

Emilia Słuchaj, Berciku, pospłacam twoje długi, zgoda? 

Gregor A co my mamy wspólnego? Nie chcę. 

Emilia Cicho siedź! Spłacę i już. A teraz mi pomożesz odszukać ten 

rękopis. 

Gregor Emilio ... 

Emilia Wezwij mi auto ... 

(Szybkim krokiem wchodzi doktor Kolenatj, za nim Prus) 

Kolenatf Znaleźliśmy! Jest! (pada przed Emili4 na kolana) Dobro

dziejko, stukrotnie proszę o wybaczenie! Jestem stare, głupie 

bydlę, a pani jest wszechwiedząca! 

Prus (podaj4c Gregorowi rękę) Gratuluję wybornego testamentu! 

Gregor Nie ma czego. Właśnie wygrał pan proces. 

Prus Ale pan wniesie chyba o restytucję? 
Gregor Co takiego? 
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Kolenaty (wstajqc) Ależ to się rozumie samo przez się, kochasiu! 

Jasna rzecz. Zaraz przeprowadzimy restytucję naszej causy. 

Emilia Było to tam? 

Kolenatf Wiadoma rzecz: testament, listy, i coś jeszcze .. . 

Prus Proszę mnie przedstawić! 

Kolenatf O, pardon. Panno Marty, to jest pan Prus, nasz zaciekły 

przeciwnik. 

Emilia Bardzo mi miło. Gdzie są te listy? 

Kolenaty Jakie? 

Emilia Po Ellian. 

Prus Na razie u mnie. Pan Gregor nie musi się o nie obawiać. 

Emilia Dostanę je? 

Prus Jeśli je odziedziczy, na pewno. Na pamiątkę po jaśnie pani 

antenatce. 

Emilia Słuchaj, Berciku ... 

Prus Aha, wy dwoje dobrze się znacie. Tak myślałem. 

Gregor Za pozwoleniem, dopiero co pannę Marty poznałem ... 

Emilia Cicho! Berciku, ty oddasz mi przecież te listy, prawda? 

Prus Odda? A były kiedyś pani? 

Emilia Skądże. Lecz Bercik mi je da. 

Prus Łaskawa pani, jestem niezmiernie wdzięczny za pani odkry

cie. Człowiek wie wreszcie, co ma w domu. Zasłużyła pani ode 

mnie na piękny bukiet. 

Emilia Nie jest pan hojny. Bercik zaoferował mi więcej. 

Prus Całą kwiaciarnię, co? 

Emilia Nie, ale co niemiara milionów. 

Prus A pani je przyjęła? 

Emilia Boże uchowaj. 

Prus Słusznie pani zrobiła. Byle nic nie brać z góry! 

Emilia Czego nam jeszcze brakuje? 
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Prus No, może tylko drobiazgu. Dajmy na to dowodu, że ten syn 

Ferdinand to bezspornie Ferdinand Gregor. Wie pani, prawnicy 

to straszni skrupulanci. 

Emilia Jakieś ... świadectwo na piśmie? 

Prus Przynajmniej. 
Emilia Dobrze. Doktorze - rano podrzucę panu coś takiego. 

Kolenatf Jak to, pani to wozi ze sobą? Panie najświętszy! 

Emilia (ostro) To aż tak dziwne, co? 

Kolenatf A niech tam, już nic mnie nie zdziwi. Panie Gregor, zachce 

pan zadzwonić pod dwadzieścia siedem sześćdziesiąt jeden. 

Gregor Do doktora Abelesa? Z jakiej racji? 

Kolenatf A bo coś mi się, robaczku, zdaje, że ... że ... No, zobaczymy. 

Prus Panno Marty, proszę wybrać raczej mój bukiet. 

Emilia Czemu? 

Prus Jest stanowczo pewniejszy. 

Kurtyna 
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AKT DRUGI 

Scena wielkiego teatru, pusta, ślad nieładu po wczorajszym spek

taklu: jakieś praktykable, zsunięte dekoracje, aparatura oświetleniowa; 

nagi i pusty rewers teatru. Z przodu, na podium, teatralny tron. 

Sprzątaczka Laboga, to ci owacja. Widziałeś pan te bukiety? 

Maszynista Nie widziałem. 

Sprzątaczka Jak żyję, nie widziałam takiej owacji. Ludziska tak się 

darli, aż żem myślała, że się buda zwali. Dobre pięćdziesiąt razy 

wychodziła się kłaniać ta cała Marty, a publika wciąż a wciąż. 

Czyste wariactwo! 

Maszynista Słuchaj no, takie babsko to musi mieć forsę! 

Sprzątaczka O Jezu, panie Kudrna, musowo - tak myślę. Toć ile 

poszło na same te wiechcie. Patrzaj pan, tam jeszcze jest cała 

jeich kupa. Toż una się nie zabierze z tym wszystkim. 

Mechanik Nawet i ja żem przyszedł ciut posłuchać zza kulisy, ale 

wisz: w człowieku się wszystko ino trzęsie, jak ona śpiewa. 

Sprzątaczka To ja panu powiem, panie Kurdna: ja żem się zryczała 

jak bóbr. Słucham, aż tu naraz leci mi cóś po gębie - patrzę się, 

a ja ryczę. 

(Wchodzi Prus) 

Sprzątaczka Pan szanowny kogo uważa? 

Prus Nie ma tu panny Marty? Mówili mi w hotelu, że poszła do teatru. 

Sprzątaczka Jest u pana dyrechtora. Ale pewnikiem tu przyjdzie, 

rzeczy ostawiła w szatni. 

SPRAWA MAKROPULO S 

Prus Dobrze, poczekam. (staje z boku) 

Sprzątaczka To już piąty. Kolejka jak w śpytalu. 
Maszynista We łbie mi się nie mieści, że taki chłop, a jeszcze leci na 

takie babsko! 
Sprzątaczka A juści, a juści! Co prawda, to prawda, panie Kudrna. 

Mechanik Jasny gwint! 

Sprzątaczka Co niby? Co żeś się pan tak zaperzył? 

Mechanik Nie mieści mi się we łbie. (odchodzi) 

Sprzątaczka I dobra, nie pański to w końcu jenteres. (odchodzi 

w drugq stronę) 

Kristina (wchodzqc) Janku, chodź! Nikogo tu nie ma. 

Janek Prus (za niq) A nie wyrzucą mnie stąd? 

Kristina Nie, dzisiaj nie ma próby. Ach, Boże, Janku, jaka ja jestem 

nieszczęśliwa! 

Janek Dlaczego? (próbuje jq pocałować) 

Kristina Nie - żadnego całowania! Starczy już tego. Ja ... ja mam 

teraz inne kłopoty. Już nie wolno mi myśleć o tobie. 

Janek Coś ty, Kristo! 

Kristina Miej rozum, Janku! Bo coś ci muszę wyjaśnić ... Ja mu

szę się całkiem zmienić, naprawdę. Janku, jak człowiek wciąż 

o czymś myśli i tylko o tym, i o tym, to mu się musi udać, 

nieprawda? 

Janek Wiadomo. 

Kristina Sam widzisz. Więc ja muszę myśleć tylko o sztuce. Prawda, 

że ta Marty jest niebywała? 

Janek Tak, ale . . . 

Kristina Ty tego nie pojmiesz. To jest niebywała technika. Nie 

spałam po tym całą noc. Przewracałam się tylko z boku na 

bok i dręczyłam się, czy mam wstąpić do opery, czy też nie ... 

Żebym przynajmniej choć odrobinę umiała! 

KAR E L C APEK 35 



36 

Janek Ale się przecież nauczysz! 

Kristina Myślisz? Myślisz, że mam dalej śpiewać? Ale wtedy wszyst

ko skończone, rozumiesz? Będę musiała żyć tylko operą. 

Janek Ależ, Kristo! Ta chwilka dziennie ... dwa razy dziennie ze 

mną ... 

Kristina (siada na tronie) W tym cała rzecz, że to nie chwilka. To 

właśnie straszne, wiesz, Janku? Bo ja cały dzień myślę o tobie. 

Boże, jakiś ty podły! Jak mam potem coś robić, kiedy muszę bez 

przerwy myśleć o tobie? 

Janek Ach, żebyś wiedziała, Kristo, jak ja ... I ja nie mogę już myśleć 

o niczym, tylko o tobie. 

Kristina Tobie wolno, ty przecież nie śpiewasz, i w ogóle ... Więc 

słuchaj, Janku, na czym w końcu stanęłam. I tylko nie próbuj 

mi zaprzeczyć. 

Janek Nie, to bez sensu! Na to ci nie pozwolę! Ja ... 

Kristina Proszę cię, Janku, już i tak mi dość ciężko! Miej rozum, 

dzieciaku! Ja już muszę zacząć coś robić, słowo daję. A w ogóle, 

to nie chcę być biedną, nieznaną niedojdą, choćby ze względu 

na ciebie ... I na dodatek mój głos kształtuje się teraz i nie wolno 

mi za dużo mówić. 

Janek To ja będę mówił za nas oboje! 

Kristina Nie, poczekaj, już zdecydowałam. Janku! Z nami koniec, 

koniec i kropka! Będziemy się widywać tylko raz na dzień. 

Janek Ale ... 

Kristina A poza tym cały dzień będziemy dla siebie jak obcy. Ja 

będę strasznie pracować, Janku. Śpiewać, obmyślać, uczyć się 
i w ogóle. Ja, wiesz, bym chciała być taką damą, jak ona. Chodź 

no, głuptasie, tu jeszcze jest miejsce. Koło mnie. Przecież niko

go tu nie ma. Myślisz, że mogłaby kogoś pokochać? 

Janek (siadając obok niej na tronie) Kto? 

SPRAWA MAKROP U L OS 

Kristina Ona, Marty. 

Janek Marty? No jasne. 
Kristina Naprawdę? Bo wiesz, to nie pasuje: jak ktoś tak wielki 

i sławny mógłby serio kogoś kochać ... Ty nie wiesz, jak to jest, 

gdy kobieta kogoś kocha ... To takie dla niej poniżenie ... 

Janek A skądże! 
Kristina Nie, słowo, wy się na tym nie znacie. Nie myśli już wtedy 

o sobie, szłaby za nim niby sługa ... taka niewłasna, taka jego . . . 

Ja bym się chyba zagryzła! 

Janek Ależ ... 

Kristina I przy tym każdy za Marty szaleje. A dla niej nic to nie 

znaczy. Każdy, na kogo spojrzy, słowo daję. 

Janek To nieprawda! 

Kristina Ja taką mam przy niej tremę . . . 

Janek Kristinko! (kradnie jej całusa) 

Kristina (mięknąc) Ależ, Janku! Gdyby ktoś widział! 

Prus (zbliża się nieco) Ja nie patrzę! 

Janek (zrywając się) Tata! 

Prus Nie musisz zmykać. (podchodzi bliżej) Panno Kristinko, miło 

mi panią poznać. Szkoda, że nie mogę powiedzieć, że już o pani 

wiedziałem. Mógł się smarkacz przynajmniej pochwalić! 

Kristina (wstając z tronu i zasłaniając Janka) Przepraszam, pan Prus 

przyszedł tylko, żeby . . . żeby ... 
Prus Co za pan Prus? 

Kristina No, ten tu ... pan .. . 

Prus To nie żaden pan Prus, moja panno, tylko Janek. Od kiedy 

za panią lata? 

Kristina Już rok. 

Prus Patrzcie no! Ale proszę nie brać tego zbyt serio, moja panno: już 
ja go znam. A ty, smarku ... No, nie przeszkadzajcie sobie, choć 
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to miejsce naprawdę z lekka niedogodne .. . poniekąd niedogod
. ~ ne, nie. 

Janek Tato, jeżeli myślisz, że wprawisz mnie w zmieszanie, to się 

mylisz. 

Prus I racja. Mężczyzna nie może nigdy być zmieszany. 

Janek Ale nigdy bym nie przypuścił, że mnie będziesz szpiegować. 

Prus Brawo, Janku! Byle się nie dać! 

Janek Mówię serio. Są rzeczy, których zabraniam, których nie wolno ... 

nikomu . . . 

Prus Jak najsłuszniej. Dawaj rękę . 

Janek (nagle, z dziecinnq trwogq, chowajqc ręce) Nie, tatku, proszę . . . 

Prus (wyciqgajqc rękę) No, co tam? ... 

Janek Tatku! (z wahaniem podaje mu rękę) 

Prus (ściskajqc jego dłoń) I dobra nasza, widzisz? Przyjaźnie i ser

decznie. 

Janek (krzywi twarz, przemaga się, wreszcie jęczy z bólu i cały się 

skręca) Au! 

Prus (puszczajqc go) No, bohaterze, wytrzymaj swoje. 

Kristina (ze łzami w oczach) To barbarzyństwo! 

Prus (biorqc jq lekko za dłonie) Te słodkie rączyny dyskretnie mu to 

nagrodzą. 

Vftek (wbiegajqc) Kristo! Kristinko! A, tu jesteś! (w zdumieniu) Pan 

Prus? 

Prus Nie przeszkadzam. (odchodzi na bok) 

Kristina Co tam masz, tatku? 

Vftek Jesteś w gazecie, Kristo! Piszą o tobie w gazecie! I to w recenzji 

z Marty! Pomyśl, tuż obok Marty! 

Kristina Pokaż! 

Vftek (rozpościerajqc gazetę) O, tutaj : „Rólkę tę zaśpiewała po raz 

pierwszy panna Vftek". To dość pochlebne, nie? 

S PRAWA MA K ROP U LOS 

Kristina A tam co masz? 

Vitek To inne gazety, tam nic nie ma. Tylko, wiesz, sama Marty, 

Marty i Marty. Jakby nie było na świecie nikogo innego prócz 

Marty. 

Kristina (uszczęśliwiona) Popatrz, Janku, tu mnie wymieniają! 

Vitek Kto to jest, Kristo? 

Kristina To jest pan Prus. 

Janek Janek. 

Vftek Skąd go znasz? 

Janek Przepraszam, panna Kristina była tak uprzejma ... 

Vftek Proszę wybaczyć, córka opowie mi sama. Chodź, Kristo! 

Emilia (wchodzi, mówiqc w stronę kulis) Dziękuję wam, panowie, ale 

pozwólcie mi już odejść . (widzqc Prusa) Co, jeszcze jeden? 

Prus A skądże, panno Marty, nie ośmieliłbym się gratulować. Przy-

chodzę w innej sprawie. 

Emilia Ale był pan wczoraj w teatrze? 

Prus Jak najbardziej . 

Marty To świetnie. (siadajqc na tronie) Nikogo tu nie wpuszczać. 

Mam tego po uszy. (patrzqc na Janka) To pański syn? 

Prus Owszem. Podejdź no, Janku. 

Emilia Chodźże tu, Janku, niech ci się przyjrzę. Byłeś wczoraj 

w teatrze? 

Janek Tak. 

Marty I podobałam ci się? 
Janek Tak. 

Emilia Umiesz powiedzieć coś więcej niż „tak"? 
Janek Tak. 
E ·1· Gł · mi ia up1 ten pański syn. 

Prus Wstyd mi za niego. 

(Wchodzi Gregor z bukietem) 
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Emilia O, Bercik! Chodź tu! 

Gregor Za wczorajszy wieczór! (podaje kwiaty) 

Emilia Pozwól! (bierze kwiaty, wyjmuje z nich etui) To możesz sobie za

brać. (zwraca mu etui) To ładnie, żeś przyszedł. Dzięki za bukiet. 

(wqcha kwiaty, po czym ciska je na stos innych) Podobałam ci się? 

Gregor Niekoniecznie. Pani śpiew aż boli. Jest zbyt doskonały. 

A prócz tego ... 

Emilia No? 

Gregor Pani się przy tym nudzi. To nadludzkie, co pani potrafi, to 

zawrotne, ale - pani jest strasznie nudno. Jakby się pani zbierało 

na nudności. 

Emilia Wyczułeś to? No cóż, coś w tym jest. A ja już posłałam twe

mu durnemu adwokatowi ten dokument, wiesz? Ten o tej Ellian. 

Co słychać z procesem? 

Gregor Nie wiem. Nie dbam o to. 

Emilia Ale wciąż kupujesz błyskotki w puzderkach, ośle? Zwróć to 

zaraz! Za coś to kupił? 

Gregor Co to panią obchodzi? 

Emilia Zapożyczyłeś się, prawda? Biegałeś od rana po lichwiarzach, 

może nie? (szpera w torebce, dobywa garść banknotów) No to 

masz! Bierz piorunem! 

Gregor (cofajqc się) Co? Pani mi wpycha pieniądze? Co pani sobie myśli! 

Emilia Bierz, mówię, bo cię wytargam za uszy! 

Gregor (porywczo) Wypraszam sobie! 

Emilia Patrzcie tylko, on mi chce rozkazywać! Nie zaperzaj się, 

Berciku! Już ja cię nauczę robić długi! No co, bierzesz? 

Prus (do Gregora) Na litość boską, skończcie to! 

Gregor (wyrywa jej pieniqdze) Dziwne ma pani obyczaje. (daje pie

niqdze Vitkowi) Proszę przekazać to do kancelarii. Depozyt 

panny Marty. 

SPRAWA MAKROPULOS 

Vitek Proszę bardzo. 
Emilia Ej, panie! To dla małej, zrozumiano? 

Vitek Proszę bardzo. 
Emilia Był pan w teatrze? Podobałam się panu? 

Vitek Mój Boże, jeszcze jak! Istna Strada! 
Emilia A słyszał pan Stradę? Żeby pan wiedział, Strada piszczała! 

To nie był żaden głos. 

Vitek Przecież sto lat, jak jej się zmarło! 
Emilia Tym gorzej! Sam by pan to usłyszał. Strada! Co się pan tak 

czepił tej Strady? 
Vitek Proszę wybaczyć, ja ... ja sam osobiście nie słyszałem. Ale 

historia mówi. .. 
Emilia Słuchaj pan, historia łże. Coś panu powiem: Strada piszczała, 

a Corona miała w gębie kluski. Agujari gęgała, a Faustina sapała 
jak miech. To jest ta pańska historia. 

Vitek No, chyba że ... w tej kwestii ... co się tyczy muzyki. .. 

Prus (z uśmiechem) Pana Vitka nie sposób zagiąć tylko z rewolucji 

francuskiej. 

Emilia Że jak? 

Prus Z rewolucji francuskiej. To jego konik. 

Emilia A co go ona obchodzi? 
Prus Nie wiem. Niechby tak pani spytała go na ten przykład o oby-

watela Marata ... 

Vitek O, nie, proszę! A po co? 

Emilia Marat? Nie był to aby ten deputowany, co tak mu się pociły 
ręce? 

Vitek A skądże! 

E 'l" J m1 1a uż wiem. Miał łapska jak ropucha, brr! 

Vitek Ależ gdzie tam, to pomyłka! Nikt nigdzie tak o nim nie pisał! 

Proszę wybaczyć ... 
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Emilia Już ja chyba wiem lepiej, nie? A jak to się nazywał ten wielki, 

dziobaty? 

Vitek Który, proszę? 

Emilia Ten, co mu łeb ucięli. 

Vitek Danton? 

Emilia Otóż to. Ten to był jeszcze gorszy. 

Prus Czemu? 

Emilia Och, do cna zgniłe zęby. Typ degoutant. 

Vitek (zirytowany) Przepraszam, tak mówić nie wolno! To niehisto

ryczne! Danton .. . Danton nie miał popsutych zębów. Tego mi 

pani nie dowiedzie! A gdyby nawet, to nic od tego nie zależy. 

Nic a nic! 

Emilia Jak to nic nie zależy? Przecież to degoutante. 

Vitek Nie, proszę, to niedopuszczalne! Danton ... ? Pani daruje, ale to 

karygodne tak mówić! To tak, jakby nie było już nic wielkiego 

w historii! 

Emilia Bo też nie było. 

Vitek Że jak? 

Emilia Jako żywo nie było nic wielkiego. Już ja wiem swoje. 

Vitek Ale Danton .. . 

Emilia Patrzcie no: ten człowiek się chce ze mną spierać. 

Prus To nieuprzejme z jego strony. 

Emilia O nie, ale głupie. 

Gregor Może sprowadzić jeszcze parę osób, żeby mogła im pani 

naubliżać? 

Emilia O bejdzie się. Sami przyjdą. Przylezą na czworakach. 

Kristina Chodźmy stąd, Janku! 

Emilia (ziewajqc) To ci parka, tych dwoje! Czy byli już aby w raju? 

Vitek Co proszę? 

Emilia Czy już się mieli? 

SP R AWA MA K R O P U L OS 

Vftek Na litość boską, nie! 
Emilia Przecież to nic takiego! Pan im nie życzy? 

Vftek Kristo, nie powiesz, że to prawda? 

l(ristina Tatku . . . jak możesz . .. 
Emilia Milcz, głupia, czego nie było, to będzie. A w ogóle jedno 

warte drugiego. 
. b ' t , Prus Co więc ywa cos war e. 

Emilia Nic! Absolutnie nic. 
Hauk-Sendorf (wchodz4c z bukietem) Za pozwoleniem, czy można ... 

Emilia A któż tam znowu? 

Hauk Najdroższa, łaskawa pani, proszę pozwolić, że .. . (klęka przed 

tronem) O, gdyby łaskawa pani wiedziała. . . gdyby pani wie

działa . .. (szlocha) Błagam . . . o wybaczenie ... 

Emilia Co mu się stało? 

Hauk Jak pani. . . jak pani . . . jest. . . do niej podobna! 

Emilia Do kogo? 

Hauk Do Eu . . . genii. .. Eugenii ... Montez! 

Emilia (podrywaj4c się) O rany! 

Hauk Do Eugenii . .. Ja . .. znałem ją kiedyś . .. Mój Boże, kiedy .. . toż 

minęło . .. pięćdziesiąt lat! 

Emilia Kto to jest ten ramol? 

Prus H auk-Sendorf, łaskawa pani. 

Emilia Maks? (schodz4c z tronu) Na Boga, wstańże! 

Hauk (wstaj4c) Mógłbym ... ośmielić się ... mówić do pani Eugenio? 

Emilia A mów jak chcesz. Tak jestem do niej podobna? 

Hauk Podobna? Droga panno, wczoraj . .. wczoraj w teatrze myśla

łem . . . byłem pewien... że to ona! Ona, Eugenia!.. . Gdybyż 

pani wiedziała ... I ten głos . . . Oczy .. . Tak była piękna! . . . Mój 

Boże, a czoło ... (nagle stropiony) Ale pani jest wyższa. 

Emilia Wyższa? E, chyba nie. 
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Hauk Wyższa odrobineczkę. Jeśli pani pozwoli. Eugenia sięgała mi ... 

dotąd. Mogłem ją pocałować w czoło. 

Emilia I nic więcej? 

Hauk Jak ... jak proszę? Pani jest ... cała ona! Droga pani, czy mogę 

odważyć się wręczyć pani ten bukiet? 

Emilia (biorqc bukiet) Dziękuję. 

Hauk Żebym tak mógł się na panią napatrzyć! 

Emilia Ależ siądź sobie, miły! Berciku, krzesło! (siada na tronie) 

Janek Proszę, ja przyniosę. (biegnie po krzesło) 

Kristina Nie tam! (biegnie za nim) 

Prus (do Hauka) Cher comte . .. 

Hauk Boże, toż to pan Prus! Proszę wybaczyć, jakoś ... nie zauważy-

łem pana. Ależ się cieszę! Co słychać? 

Prus Co słychać? 

Hauk A jak tam pański proces? Pozbył się pan tego faceta? 

Prus A gdzież tam! Gregor, pozwoli pan, że pana przedstawię ... 

Hauk To jest pan Gregor? Bardzo mi przyjemnie. Jak się pan ma? 

Gregor Dziękuję. Uanek i Kristina przynoszq krzesła) 

Emilia Ej, wy, cóż to za sprzeczki? 

Janek Przepraszam, to tak tylko ... 

Emilia Siądź sobie, Maxi. 

Hauk Dziękuję uprzejmie. (siada) 

Emilia Wy tam, siadajcie. Bercik może mi usiąść na kolanach. 

Gregor Zbytek łaski. 

Emilia Jak nie chcesz, postój. 

Hauk Cudna i boska panno, na klęczkach błagam o wybaczenie. 

Emilia Za co? 

Hauk Bo jestem stary dureń. Co panią obchodzi jakaś dawno zmarła 

niewiasta? 

Emilia Czy aby zmarła? 

SPRAWA MAKROPULOS 

Hauk No chyba. 

Emilia Nie gadaj głupstw. 
Hauk Pięćdziesiąt lat, jak zmarła. A ja ją tak kochałem. Wtedy, przed 

pięćdziesięciu laty. 

Emilia N o tak. 
Hauk Nazywano ją Gitana. Wie pani, Cyganka. Bo to była Cy

ganka. Zwana była La chula negra. Wtedy, tam na południu, 
w Andaluzji. Bowiem ja byłem wtedy, raczy pani zrozumieć, 

w ambasadzie w Madrycie. Przed pięćdziesięciu laty. W tysiąc 

osiemset siedemdziesiątym. 

Emilia Tak. 
Hauk Wie pani, że śpiewała i tańczyła na targowiskach? Alza! Olaf 

Boże, jak szalał za nią cały świat! Vaya, Gitana! Do tego kasta-

niety ... Raczy pani zrozumieć, ja byłem wtedy młody ... a ona, 

ona .. . 

Emilia .. . była Cyganką. 
Hauk Tak, słuszna racja, Cyganką. Żywy ogień. Boże, nie sposób 

zapomnieć, nie sposób zapomnieć . .. Uwierzyłaby pani, że się 

człowiek po tym nie może opamiętać? Zostałem potem na resz

tę życia jak otumaniony, 

Emilia Och! 

Hauk I jestem mianowicie tumanem, droga panno. Hauk-tuman. 

Jestem, o Boże, jak to się mówi? 

Gregor Słaby na umyśle. 
Hauk Słuszna racja, słaby na umyśle. Rzuciłem tam dla niej wszyst

ko, raczy pani zrozumieć? Odtąd jakbym już nie żył, trwałem 

tylko w letargu . . . Vaya, querida! Salero! Mi dios, jak pani, jak 

do niej jest podobna! Eugenio! Eugenio! (wybucha płaczem) Po

święciłem jej wszystko, poświęciłem ze szczętem, raczy pani 

rozumieć? 
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Prus Opanuj się, Hauk. 

Hauk No tak, tak . . . Proszę o wybaczenie . . . Mam już pójść sobie, 

tak? 

Emilia Do widzenia, Maxi. 

Hauk Słuszna racja. Ja ... ja jeszcze się zjawię, dobrze? (wstaje) Skła

dam, za pozwoleniem, najniższe uszanowanie. Boże, kiedy tak 

na panią patrzę . .. 

Emilia (schylajqc się) Pocałuj mnie! 

Hauk Co proszę? 

Emilia Besame, bobo, bobazo! 

Hauk jesus mil veces, Eugenia! 

Emilia Animal, un besito! 

Hauk (całuje jq) Eugenia, moza negra . .. nińa . . . querida . .. carisima ... 

Emilia Chite, tonto! Quita! Fuera! 

Hauk Es elfa, es elfa! Gitana endiablada, ven conmigo, pronto! 

Emilia Yo no lo soy, loco! Ahora cdlate! Vaya! Hasta mańana, entiendes? 

Hauk Vendre, vendre, mis amores! 

Emilia Vaya! 

Hauk (wycofujqc się) Ay, por dios! Cielo de mi, es elfa! Si, es elfa! 

Eugenia ... 

Emilia Caramba, vaya! Fuera! 

Hauk (ustępujqc) Vendre! Hijo de dios, elfa misma! (odchodzi) 

Emilia Następny. Kto ma coś do mnie? 

Vitek Proszę wybaczyć. Może raczyłaby pani podpisać dla mnie .. · 

dla Kristinki ... swoją fotografię. 

Emilia Bzdury! Ale dla Kristinki to zrobię. Pióro! (podpisuje) No, 

żegnam. 

Vitek (kłaniajqc się) Tysiączne dzięki! (odchodzi z Kristinq) 

Emilia Następny. Nikt więcej? 

Gregor W cztery oczy. 

SPRAWA MAKROPULOS 

Emilia Kiedy indziej. Już nikt? No, to idę. 

Prus Proszę, jedną chwileczkę. 

Emilia Chce pan czegoś? 

Prus Zapewne. 
Emilia (poziewujqc) Trudno. Mów pan! 

Prus Chciałem tylko panią spytać - coś pani bodajże wiadomo na 

temat Josefa Prusa i tak dalej, nieprawdaż? 

Emilia Może. 
Prus To może przypadkiem powie coś pani takie jedno nazwisko. 

Emilia Jakie? 

Prus Powiedzmy: Makropulos. 

Emilia (zrywajqc się) Jak? Jak? 

Prus (wstajqc) Czy jest pani znane nazwisko Makropulos? 

Emilia (opanowujqc się) Mnie?. . . Ani trochę... Pierwsze słyszę .. . 

Och, wynoście się wszyscy! Idźcie! Zostawcie mnie wreszcie! 

Prus (kłaniajqc się) Żałuję niewymownie. 

Emilia Pan nie! Pan niech czeka! Ale co się ten Janek wciąż gapi? 

A idźże ty! 

Uanek wychodzi) 

Emilia (do Gregora) A ty czego tu chcesz? 

Gregor Muszę z panią pomówić. 

Emilia Nie mam teraz dla ciebie czasu. 

Gregor Muszę z panią pomówić. 
Emilia Berciku, proszę cię, zostaw mnie teraz! Idź, miły, idź sobie! 

Przyjdź choćby za chwilę! 

Gregor Przyjdę . (skłania się ozięble Prusowi, wychodzi) 
E ·1· N mt ta areszcie! (pauza) 

Prus Proszę wybaczyć, nie wiedziałem, że tak panią to nazwisko 

poruszy. 
Emilia Co . . M k 1 pan wie o sprawie a ropu os? 
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Prus O to przecież ja panią pytam. 

Emilia Co pan wie o sprawie Makropulos? 

Prus Proszę, niech pani usiądzie, to chyba trochę potrwa. (oboje sia

dajq. Chwila ciszy) Najpierw, droga panno, proszę pozwolić na 

osobiste pytanie. Może zbyt osobiste. 

(Emilia milczqc przytakuje) 

Prus Ma pani. .. jakieś szczególne zamiary co do osoby pana Gre-

gora? 

Emilia Nie. 

Prus Bardzo pani zależy, żeby wygrał proces? 

Emilia Nie. 

Prus Dziękuję pani. Nie chcę dociekać, skąd pani wiadomo o wszyst· 

kim, co tkwi w zamkniętych szafach mego domu. Widocznie to 

pani sekret. 

Emilia A tak. 

Prus Dobrze. Wiedziała pani, że są tam te właśnie listy. Wiedziała 

pani, że jest tam cesja Prusa ... i to mimo pieczęci! A nawiasem 

mówiąc, czyżby wiedziała pani, że jest tam - coś jeszcze? 

Emilia (wstaje, poruszona) A co? Znalazł pan tam coś jeszcze? Słuchaj 

pan - co to jest? 

Prus Nie mam pojęcia. Sam chętnie bym o to spytał. 

Emilia Pan nie wie, co to? 

Prus A pani wie? 

Emilia Przecież wciąż mi pan nie powiedział . . . 

Prus Myślałem, że powiedział to pani Kolenaty ... albo Gregor. 

Emilia Ani słowa. 

Prus N o, to tylko zapieczętowana koperta, a na niej pismem Josefa 

Prusa: „Do rąk mojego syna Ferdinanda". Nic więcej. Było to 

razem z testamentem. 

Emilia I pan tego nie otworzył? 

SPRAWA MAKROPULOS 

Prus Nie. To nie należy do mnie. 

Emilia Więc proszę mi to dać! 

Prus (wstajqc) Jak to? Dlaczego pani? 

Emilia Bo tak chcę! Bo ... właśnie ... 

Prus No? 

Emilia Bo mam do tego pewne prawo! 

Prus Śmiem wiedzieć jakie? 

Emilia Nie. (siada) 

Prus Hm. (siada) Widać to właśnie ... pani tajemnica. 

Emilia Właśnie. Da mi pan to? 

Prus Nie. 

Emilia Dobrze, i tak da mi to Bercik. Tak czy owak to należy do niego. 

Prus To się zobaczy. Może mi pani zdradzić, co jest w tej kopercie? 

Emilia Nie. (pauza) Co pan wie ... o sprawie Makropulos? 

Prus Pardon. A co pani wiadomo o tej, którą zwie pani Ellian Mac 

Gregor? 

Emilia Ma pan jej listy. 

Prus Pani wie chyba coś więcej. Wiadomo pani coś bliższego o tej ... 

dziwce? 

Emilia (zrywajqc się) Za pozwoleniem! 

Prus (wstajqc) Ależ, droga panno . . . 

Emilia Jak pan śmie! Jak pan śmie tak mówić! 
Prus Ejże, co panią ugryzło? Tak pani zależy na jakiejś puszczal-

skiej ... sprzed stulecia? 

Emilia Właśnie. Nic a nic. (siada) A więc to była dziwka? 

Prus Czytałem, wie pani, jej listy. Nadzwyczaj zmysłowy okaz to babsko. 

Emilia O, nie powinien był pan ich czytać . .. 
Prus Są tam takie aluzje do .. . osobliwych czułości. Nie jestem, moja 

panno, prawiczkiem, ale wyznam, że ... najgorsza roue nie ma 

tyle.·· znawstwa w tych rzeczach, co ta wytworna ... pannica. 
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Emilia Chciał pan powiedzieć: „zdzira". 

Prus To słabo powiedziane. 

Emilia Wie pan co? Niech mi pan da te listy! 

Prus To aż tak panią kuszą ... właśnie intymne szczegóły? 

Emilia Może. (pauza) 

Prus Wie pani, czego chętnie bym się dowiedział? 

Emilia No? 

Prus Jaka jest pani w miłości. 

Emilia A więc to pan myśli wciąż o ... intymnych szczegółach. 

Prus Może. 

Emilia Czyżbym przypominała panu tę tam Ellian? 

Prus Uchowaj Boże. (pauza) 

Emilia A więc: była awanturnicą, była rozpustna - nic gorszego? 

Prus Jak się nazywała naprawdę? 

Emilia Ellian Mac Gregor. Ma pan to przecież w tych listach. 

Prus Pardon, tam jest wyłącznie E. M. Nic więcej. 

Emilia To niewątpliwie oznacza Ellian Mac Gregor. 

Prus To może niewątpliwie oznaczać cokolwiek. Choćby Emilię 

Marty, Eugenię Montez lub tysiąc innych nazwisk. 

Emilia Ale jest to Ellian Mac Gregor, Szkotka. 

Prus Już raczej Elina Makropulos, Greczynka z Krety. 

Emilia Przekleństwo! 

Prus Coś takiego, więc to pani wiedziała? 

Emilia (wściekle) Daj mi pan spokój! (pauza) 

Emilia (podnoszqc głowę) A skąd pan wie, u diabła? 

Prus Bardzo prosto. W tym testamencie jest mowa ... o jakimś Fer· 

dinandzie, urodzonym w Loukovie 20 listopada 1816. To było 
wczoraj, a dziś rano o trzeciej loukowski pleban zaprowadził 
mnie w koszuli do księgi metrykalnej; przyświecał mi biedaczy

sko latarnią. I tam to znalazłem. 

S PRAWA MAKROP U LO S 

Emilia Co pan znalazł? 

Prus Zapis metrykalny. Taki. (wyjmuje notesik i czyta) Nomen infan

tis: Ferdinand Makropulos. Dies nativitatis: 20 listopada 1816. 

Torus: nieślubny. Pater: pominięte. Mater: Elina Makropulos, 

urodzona na Krecie. 

Emilia I nic więcej? 

Prus Nic. Ale tego wystarczy. 

Emilia Biedaczek Gregor! A więc Loukov zostanie pański, co? 

Prus Przynajmniej, aż się zgłosi jakiś pan Makropulos. 

Emilia A ta zamknięta koperta? 

Prus Och, będzie dla niego bezpiecznie zdeponowana. 

Emilia A jeśli się nie zgłosi żaden Makropulos? 

Prus To pozostanie po prostu zamknięta. I nikt jej nie dostanie. 

Emilia Jeszcze się zgłosi, zobaczy pan! A pan straci Loukov! 

Prus Jak Bóg zdarzy. 

Emilia Jak można być tak głupim! (pauza) Proszę posłuchać: raczej 

niech mi pan da tę kopertę!! 

Prus Przykro mi, że pani jeszcze o tym wspomina. 

Emilia A więc przyjdzie po nią ten Makropulos. 

Prus Czyli kto niby? Gdzie pani go ma? W walizce? 

Emilia Chce pan wiedzieć? To Bercik Gregor. 

Prus Coś takiego, znów on? 

Emilia A tak. Elina Makropulos i Ellian Mac Gregor to była jedna 

i ta sama osoba. Mac Gregor to jej sceniczne nazwisko, jasne? 

Prus Jak słońce. A Ferdinand Gregor był jej synem? 
E u· p m ta rzecież to panu mówię. 

Prus Z jakiej racji się zatem nazywał Makropulos? 

Emilia A bo... a bo Ellian chciała, by tamto nazwisko znikło ze 
świata. 

Prus No, zostawmy to już, moja panno. 
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Emilia Pan mi nie wierzy? 

Prus Tego nie powiedziałem. Ani nawet nie pytam, skąd pani to wie. 

Emilia O Boże, po co robić z tego tajemnicę? Prus, powiem to panu, 

ale proszę zatrzymać to dla siebie. Ta Ellian ... ta Elina Makro

pulos to była ... moja ciotka. 

Prus Ciotka szanownej pani? 

Emilia No tak, siostra mej matki. To już pan wie wszystko. 

Prus Istotnie, dzięki temu wszystko się nadzwyczaj prosto wyjaśnia. 

Emilia I widzi pan! 

Prus Szkoda tylko, że to nieprawda, panno Marty. 

Emilia Chce pan powiedzieć, że kłamię? 

Prus Niestety. Gdyby pani stwierdziła, że była to prababcia pani taty, 

byłoby to przynajmniej choć trochę prawdopodobniejsze. 

Emilia Och, ma pan rację. (Pauza. Podaje Prusowi rękę) Żegnam. 

Prus (całujqc jq w rękę) Będę miał jeszcze okazję złożyć pani wyrazy 

swej bezgranicznej czci? 

Emilia Dziękuję. (Prus odchodzi) Zaczekaj! Za ile sprzedasz mi tę 

zamkniętą kopertę? 

Prus (odwracajqc się) Co proszę? 

Emilia Kupię je! Kupię te listy! Dam, ile zechcesz! 

Prus (wracajqc ku niej) Pardon, droga panno, o tym tu konferować 

nie mogę - ani z panią. Niech pani, proszę, wyśle do mnie ko

goś innego. 

Emilia Po co? 

Prus Żebym go skopał ze schodów. (z lekkim ukłonem odchodzi. Pau

za. Emilia siedzi nieruchomo z zamkniętymi oczyma. Wchodzi 

Gregor, przystaje bez słowa) 

Emilia (po chwili) To ty, Berciku? 

Gregor Czemu ma pani zamknięte oczy? Wygląda pani na cierpiącą· 

Co się stało? 

SPRAW A MAKROPULO S 

Emilia Zmęczyłam się. Mów ciszej. 

Gregor (zbliża się do niej) Ciszej? Ostrzegam panią. Gdybym mó

wił ciszej, sam nie wiedziałbym, co mówię, mówiłbym rzeczy 

szalone. Słyszy pani, Emilio? Proszę wzbronić mi mówić ciszej! 

Ja panią kocham. Jestem opętany. Kocham panią. Pani się nie 

śmieje? Spodziewałem się, że się pani zerwie i mnie spoliczkuje. 

Kochałbym panią tym wścieklej. Ja panią kocham. Cóż to, śpi 

pani? 

Emilia Zima, Berciku. Zimno jest. Tylko się nie przezięb. 

Gregor Ja panią kocham. Niech pani się strzeże, Emilio. Jest pani dla 

mnie okrutna, ale i to sprawia mi rozkosz. Lękam się pani, ale 

i to sprawia mi rozkosz. Chciałbym panią udusić, kiedy mnie 

pani poniża. Chciałbym ... Emilio, jestem wariat, chyba panią 

zabiję. Jest w pani coś ohydnego, ale i w tym jest rozkosz. Pani 

jest zła, nikczemna, przerażająca. Nieczuła bestia. 

Emilia Nieprawda, Berciku. 

Gregor Jest pani. Nic nie ma dla pani wartości. Zimna jak nóż. 

Jakby pani z grobu wstała. Niech pani słucha: kochać panią 

- to perwersja. Ale ja panią kocham. Tak panią kocham, że 

mógłbym kąsać własne ciało. 

Emilia Podoba ci się nazwisko Makropulos? Powiedz. 

Gregor Proszę przestać! Dość drwin! Nie dbałbym o życie, gdybym 

panią zdobył. Mogłaby pani robić ze mną, co zechce. Cokol

wiek bądź, coś niesłychanego. Kocham panią i jestem straceń

cem, Emilio! 

Emilia No to słuchaj: więc leć do tego swojego adwokata, Żeby ci 

zaraz zwrócił ten dokument, który mu dałam. 

Gregor Jest fałszywy, co? 

Emilia Nie, na mą duszę, nie, Albercie, ale musimy mieć inny, wiesz, 

na nazwisko Makropulos. Czekaj, wyjaśnię ci to: Ellian ... 
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Gregor Proszę z tym skończyć. Mam potąd tych pani wykrętów. 

Ellian Nie, zaczekaj. Berciku, musisz być bogaty. Chcę, żebyś był 

strasznie bogaty. 

Gregor A pokocha mnie pani? 

Emilia Już przestań! Przyrzekłeś mi, Berciku, że zdobędziesz te grec

kie papiery. Ma je Prus, słyszysz? A ty musisz je odziedziczyć, 

żebyś je dostał! 

Gregor A pokocha mnie pani? 

Emilia Nigdy, rozumiesz? Nigdy! 

Gregor (siadajqc) Ja panią, Emilio, zabiję! 

Emilia Bzdury! Dość, bym ci rzekła trzy słowa, a byłoby po 

wszystkim, po wszystkim. - Patrzcie go, mnie by chciał za

bić! Widzisz tu, na szyi, tę bliznę? To chciał mnie jeden taki 

zabić; a nie myślę się przed tobą rozbierać do naga, żebyś zli

czył, ile ich mam, tych waszych pamiątek. Co mi z waszego 

zabijania? 

Gregor Ja panią kocham. 

Emilia To weź sam się zabij, głupcze! Na jedno wyjdzie! Tyle rwetesu 

z tą waszą miłością! O, gdybyś wiedział . . . gdybyś wiedział, jacy 

jesteście śmieszni, wy, ludzie! Gdybyś wiedział, jak jestem zmę· 

czona! Gdybyś wiedział, jak wszystko mi jedno. Och, gdybyś to 

wiedział! 

Gregor Co pani jest? 

Emilia (załamujqc ręce) Biedna Elina! 

Gregor (cicho) Chodź, Emilio, odejdźmy stąd. Nikt nigdy cię nie 

kochał tak jak ja. Ja wiem ... ja wiem, że jest w pani coś despe

rackiego i strasznego. Emilio, jestem młody i silny, mogę panią 

natchnąć miłością, pani zapomni. A potem odrzuci mnie pani 

jak wyciśniętą cytrynę . Słyszysz, Emilio? 

(Emilia regularnie i rozgłośnie chrapie) 

SPRAWA MAKROPULOS 

Gregor (wstajqc wzburzony) A cóż to znowu? Śpi! Wygłupia się pani? 

Śpi. Niby pijaczka. (wyciqga ku niej ręce) Emilio, to ja ... nikogo 

tu nie ma. . . (schyla się nad niq nisko) 

(Sprzqtaczka, stajqc w pobliżu, surowo i ostrzegawczo kaszle) 

Gregor (prostujqc się) Co to? Ach, tak, to wy! Panienka zasnęła. 

Proszę jej nie budzić. (całuje dłoń Emilii i wybiega) 

Sprzątaczka (podchodzqc do śpiqcej i patrzqc na niq w milczeniu) 

A mnie jej, tak czy owak, jakoś żal. (odchodzi) 

(Pauza. Zza kulis wyłania się Janek, przystaje dziesięć kroków przed 

Emiliq i gapi się na niq) 

Emilia (poruszajqc się) To ty, Berciku? 

Janek (cofojqc się) Nie, przepraszam, tylko Janek. 

Emilia (siadajqc) Janek? Chodź tu, Janku! Chciałbyś zrobić coś dla 

mnie? 

Janek Tak, proszę! 

Emilia Coś wielkiego, Janku. Czyn bohaterski. 
Janek Tak. 

Emilia I będziesz chciał za to coś w zamian? 

Janek Nic a nic, proszę. 

Emilia Pozwól no bliżej! Wiesz, że to ładnie z twej strony? Posłuchaj: 
twój tata ma w domu zamkniętą kopertę, a na niej jest napis: 

„Do rąk mojego syna Ferdinanda". Chowa ją w biurku, w sejfie, 

albo gdzieś indziej. Compris? 

Janek Tak, proszę. 
Emilia Przynieś mi ją. 
Janek Da mi ją tata? 

Emilia Ni'e d M · b , a. usisz mu za rac. 
Janek To niemożliwe! 
Emilia O chł , b . . ' optas oi się taty. 
JanekJa · · b . się nie OJę, ale .. . 
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Emilia Ale? Janku, słowo honoru, to tylko pamiątka, bez wartości. „ 

I tak mi na niej zależy! 

Janek No, to spróbuję. 

Emilia Na pewno? 

Prus (występuj4c z cienia) Nie fatyguj się, Janku! Jest w sejfie. 

Janek Tatku, to znów ty! 

Prus Precz! (do Emilii) I proszę, moja panno, co za traf Myślałem, że 

się pęta pod teatrem z uwagi na swoją Kristinkę, a tymczasem ... 

Emilia A czemu pan się pętał pod teatrem? 

Prus Czekałem - na panią. 

Emilia (staj4c tuż przy nim) To daj mi tę kopertę! 

Prus Nie jest moja. 

Emilia Przynieś mi ją! 

Prus Aha! Kiedy? 

Emilia Dziś w nocy. 

Prus Umowa stoi. 

Kurtyna 

AKT TRZECI 

Apartament w hotelu. Po lewej okno, po prawej drzwi na korytarz. 

Pośrodku wejście do sypialni Emilii, oddzielone zasłon4. 

Emilia w peniuarze wychodzi z sypialni. Za ni4 Prus w smokingu, 

ale bez kołnierzyka. Prus, milcz4c, siada po prawej. Emilia idzie do 

okna i unosi roletę. Słaby poblask świtu. 

Emilia (odwracaj4c się od okna) No? (pauza. Podchodz4c bliżej) Sły

szysz? Daj mi ją! (pauza) Słyszysz? Dawaj tę kopertę . 

(Prus milcz4c dobywa z kieszeni na piersi skórzan4 sakiewkę, z niej 

- zapieczętowan4 kopertę i bez słowa ciska jq na stolik) 

Emilia (bierze kopertę i idzie ku toaletce; tam siada, zapala lampkę 

i sprawdza pieczęć; chwilę zwleka, po czym szpilk4 do włosów 

szybko rozcina kopertę i wyjmuje pożółkły, złożony manuskrypt. 

Czyta, gwałtowne westchnienie radości, następnie prędko składa 

dokument i chowa w zanadrze. Wstaj4c) W porządku! (pauza) 

Prus (cicho) Okradłaś mnie. 

Emilia Masz ... coś chciał. 
Prus Okradłaś mnie. Zimna jak lód. Jakbym trzymał trupa ... 

(wzdryga się) I po to sprzeniewierzyłem cudze dokumenty! 

Piękne dzięki! 
E T · mi •a Zal ci zamkniętej koperty? 

Prus Żal mi, że cię poznałem. Nie powinienem ci jej dawać. Jakbym 

ją ukradł. Tfu! Tfu! 

Emilia Chcesz śniadanie? 
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Prus Nic nie chcę. Nic. (wstaje i idzie ku niej) Pokaż się! Pokaż no się, 

niech popatrzę! Nie wiem, co ci właściwie dałem, pewno to ma 

jakąś wartość, ale ... gdyby miało tę tylko wartość, że było pod 

pieczęcią, tę tylko, że nie wiedziałem ... (macha rękq) 

Emilia (wstajqc) Chciałbyś mi napluć w twarz? 

Prus Nie tobie, lecz sobie. 

Emilia Och, nie krępuj się. (pukanie. Emilia idzie do drzwi) Kto 

tam? 

Pokojówka (za scenq) Ja, proszę panienki. 

Emilia Wejdź! (otwiera) O co chodzi? 

Pokojówka (wchodzi w nocnym kaftaniku i halce, zdyszana) Przepra

szam panienkę, nie ma tu może pana Prusa? 

Prus (odwracajqc się) Co się stało? 

Pokojówka Jest tu służący pana Prusa. Że musi z nim mówić. Że ma 

coś mu dać. 

Prus Skąd, u diabła, wie ... Proszę powiedzieć, niech czeka. Nie, pro

szę tu zostać. (wychodzi do sypialni) 

Emilia Uczeszesz mnie. (siada przy toaletce) 

Pokojówka (rozpuszczajqc jej włosy) O Boże, alem się zlękła! Przy

leciał do mnie portier, że jest tu ten sługa i chce do panienki. 

Patrzę się, a ten sługa całkiem kołowaty i gadać nie może. A we 

mnie jakby piorun strzelił. Cosik musiało się stać, psze panienki. 

Emilia Uważaj, szarpiesz! 

Pokojówka A blady niby ściana ten sługa. Tak żem się zlękła ... 

Prus (wychodzqc pośpiesznie z sypialni w kołnierzyku i krawacie) 

Pardon, momencik! (wychodzi w prawo) 

Pokojówka (szczotkujqc włosy) To musi być wielki pan, nieprawda? 

Okrutnie mnie korci wiedzieć, co się stało. Żeby panienka wi· 

działa, jak się ten sługa trząsł. .. 

Emilia Przyniesiesz mi potem jajecznicę. 

SPRAWA MAKROPULOS 

Pokojówka I w ręku miał jakieś pisanie, czy co. Mam iść posłuchać? 

Emilia (ziewajqc) Która godzina? 

Pokojówka Dochodzi siódma. 

Emilia Zgaś światło i zamknij się. (pauza) 

Pokojówka A wargi miał całkiem sine ten sługa. 

Emilia Kretynko, przecież wyrywasz mi włosy! Pokaż grzebień. 

Tylko popatrz, ile tu wydartych włosów! 

Pokojówka Kiedy mi się ręce trzęsą! Coś się musiało stać ... 

Emilia To jeszcze nie powód, żeby rwać włosy. Rozczesz! (pauza) 

(Prus wchodzi z korytarza; w dłoni nieotwarty list, który machinalnie 

wygładza) 

Emilia Długo to nie trwało. 

(Prus maca rękq oparcie krzesła, siada) 

Emilia Co chcesz na śniadanie? 

Prus (chrapliwie) Odeślij ... tę dziewuchę ... 

Emilia Idź już! Aż zadzwonię. Idźże! 
(Pokojówka wychodzi) 

Emilia (po pauzie) No i co? 

Prus Janek. .. się zastrzelił. 

Emilia Niech to! 

Prus Głowa ... rozbita. Nie do rozpoznania. Nie żyje. 
Emilia Biedaczek. Kto ci o tym napisał? 
Prus Służący powiedział. To tutaj .. . pisał Janek. Znaleźli u niego ... 

O, tu, krew ... 

Emilia Co pisze? 

Prus Boję się . .. otworzyć ... Skąd, skąd, skąd on mógł wiedzieć, że 
jestem u ciebie? Czemu tu mi to wysłał? Myślisz, że ... 

E ·1· · 011 la Ze cię widział. 

Prus Czemu to zrobił? Czemu ... się zabił? 
EmT 1 la Przeczytaj to. 
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Prus A nie chcesz ... przeczytać ty najpierw? 

Emilia Nie. 

Prus Myślę - że to dotyczy także ciebie. Ty to otwórz . . . 

Emilia Och, nie. 

Prus Trzeba było iść za nim ... Trzeba było ... Mam to otworzyć? 

Emilia No chyba. 

Prus Niech tam. (rozrywa kopertę i wydobywa kartkę) 

(Emilia robi sobie manicure) 

Prus (czytajqc po cichu) O! (upuszcza list) 

Emilia Ileż on miał właściwie lat? 

Prus Więc to dlatego, dlatego! 

Emilia Nieszczęsny Janek! 

Prus Kochał się w tobie ... 

Emilia Hę? 
Prus (dławiqc szloch) Mój jedyny, mój jedyny ... (zakrywa twarz. 

Pauza) Osiemnaście lat, osiemnaście miał ledwie! Janku! Mój 

chłopcze! (pauza) O Jezu, Jezu, bywałem ... dla niego zbyt 

twardy! Nie pogłaskałem go nigdy ... nie popieściłem, nigdy nie 

pochwaliłem ... A kiedy mnie kusiło, żeby go ... choć pocałować, 

myślałem: nie niech będzie twardy... twardy jak ja... twardy 

wobec życia ... W ogóle go nie znałem! O Boże, jak mnie ten 

chłopak ubóstwiał! 

Emilia Nie wiedziałeś o tym? 

Prus Chryste, gdyby tak jeszcze żył! Tak głupio, tak się niedorzecznie 

zakochać ... Widział, jak idę do ciebie ... dwie godziny czekał pod 

bramą ... a potem poszedł do domu, i. .. 

Emilia (biorqc grzebień i czeszqc się) Biedaczek. 

Prus I osiemnastoletni! Mój Janek, moje dziecko .. . Martwy, nie do 

poznania .. . I takim dziecinnym pismem pisze: „Tato, poznałem 

życie, tato, bądź szczęśliwy- ale ja ... ". (wstajqc) Co ty wyprawiasz? 

SPRAWA MAKROPULOS 

Emilia (ze szpilkami w ustach) Czeszę się. 

Prus Chyba ... nie zrozumiałaś. Janek cię kochał! Zabił się przez ciebie! 

Emilia Ech, tylu się ich zabija! 

Prus A ty tak możesz się czesać? 

Emilia A co, mam może latać rozczochrana? 

Prus Przez ciebie się zabił! Słyszysz? 
Emilia Co ja na to poradzę? I przez ciebie! Mam sobie może rwać 

włosy? Dość mi ich rwie pokojówka. 

Prus (cofajqc się) Milcz, bo jak nie ... (pukanie) 

Emilia Wejść. 
Pokojówka (wchodzqc, już ubrana) Panienko, pan Hauk-Sendorf 

z wizytą. 

Emilia Wprowadź go! (pokojówka wychodzi) 

Prus Ty ... ty go przyjmiesz ... teraz? Przy mnie? 

Emilia To wejdź tymczasem obok. 

Prus (unoszqc portierę) Canaille! (wychodzi) 

(Wchodzi Hauk-Sendorj) 

Emilia Buenos dias, Maxi. Co tak wcześnie? 

Hauk Psst, psst! (podbiega na palcach, całuje jq w kark) Ubierz się, 

Eugenio! Jedziemy! 

Emilia Gdzie? 

Hauk Do domu, do Hiszpanii! Hi, hi, moja żona nic nie wie. A ja 

już, raczy pani zrozumieć, do niej nie wrócę. Por dios, Eugenia, 

pośpiesz się! 

E ·1· W m1 la ygłupiasz się? 

Hauk, Słuszna racja. Mianowicie, zechce pani wiedzieć, jestem pod 

kuratelą; zatrzymaliby mnie i wysłali z powrotem, sss, niby 

paczkę, wie pani? Ech? Ja im chcę mianowicie uciec. A pani 

mnie wywiezie. 
EmT 1 la Do Hiszpanii? A co miałabym tam robić? 
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Hauk Ola, tańczyć przecież! Mi dios hija, ależ byłem zawsze zazdro

sny! Pani będzie tańczyć, sabe?, a ja, ja będę klaskać w dłonie. 

(wyjmuje z kieszeni kastaniety) Ay salero! Vaya, querida! (śpiewa) 

Lalla lalla la! (przerywa) Kto tam płacze? 

Emilia Ach, nikt. 

Hauk Sss, jakby ktoś płakał . Męski głos. Chite, escucha .. . 

Emilia Ach, tak. Obok ktoś mieszka. Bodajże umarł mu syn, czy co. 

Hauk Jak, proszę? Umarł? O, to smutne. Vamos, Gitana! Widzisz, 

co tu przyniosłem? Klejnoty. Biżuteria Matyldy. Raczy pani 

zrozumieć, Matylda to moja żona, ech? Jest stara, wiesz. Pa

skudna rzecz być starym. Strasznie, strasznie być starym. Taki 

już byłem stary, lecz oto wróciłaś ty ... Chiquirritica, mam dwa

dzieścia lat, ech? Nie wierzysz? 

Emilia Si, si, seńor. 

Hauk A ty się nie postarzałaś. Słuchaj: ludziom nie wolno się starzeć. 

Wiesz, że yvariaci żyją długo? O, ja będę żyć całe lata! Bo póki 

kogoś cieszy pożądanie . .. (klekocze kastanietami) Niech używa 

miłości! La lalla la la . .. Ej, Cyganko, jedziemy? 

Emilia Jedziemy! 

Hauk Nowe życie, co? Zaczniemy znów od dwudziestki, nińa. Wiesz, 

rozkosz, rozkosz! Przypomnij sobie tylko! Cha, cha, pamiętasz? 

Wszystko inne to nic. Nada. Jedziemy? 

Emilia Si. Ven aqui, chucho! (pukanie) Proszę! 

Pokojówka (wsuwa głowę) Przyszedł pan Gregor. 

Emilia Niech wejdzie! 

Hauk Czego tu chce? Mi dios, uciekajmy! 

Emilia Poczekaj. 

(Wchodzq Gregor, Kolenatj, Kristina i Vitek) 

Emilia Dzień dobry, Berciku. Przepraszam, kogoś tu sprowadził? 

Gregor Nie jest pani sama? 

SPRAWA MAKROP U LO S 

Hauk Aa, pan Gregor! Jak mi miło. 

Gregor (popycha Kristinę przed Emilię) Spójrz w oczy tej małej! 

Wiesz, co się stało? 

Emilia Janek. 

Gregor A wie pani, czemu? 

Emilia Ba! 

Gregor Tego chłopca ma pani na sumieniu, jasne? 

Emilia I po to przywlokłeś tu kupę luda z adwokatem? 

Gregor Nie tylko po to. I proszę, by mnie pani nie tykała. 

Emilia (wściekle) No to popatrzmy! Czego tu szukasz? 

Gregor Zobaczy pani. (bezceremonialnie siada) Jak się pani właściwie 

nazywa? 

Emilia Przesłuchać mnie chcesz? 

Kolenatj A gdzieżby, droga panno, to tylko przyjazna pogawędka. 

Gregor Pokaż pan, Vftek! (bierze od Vitka fotografię) Podpisała pani 

pannie Kristince tę tu fotografię? To pani podpis? 

Emilia Mój. 

Kolenatj Świetnie. Teraz za pozwoleniem: czy posłała mi pani wczo

raj wieczorem ten dokument? To własnoręczne oświadczenie 

jakiejś Ellian Mac Gregor, że jest matką Ferdinanda Gregora. 

Z datą tysiąc osiemset trzydzieści sześć? Zgadza się? 
Emilia Tak. 

Gregor Ale spisano to atramentem alizarynowym. Wie pani, co to 

oznacza? Hę? Że to falsyfikat, dobrodziejko! 

Emilia Skąd mam to wiedzieć? 
Gregor Świeży atrament. Proszę, panowie. (ślini palec i pociera kartkę) 

Wciąż się maże. I co pani na to? 
Emilia Nic. 

Gregor To było napisane wczoraj, rozumie pani? I do tego tą samą 
ręką, która podpisała tę tu fotografię. Nader szczególny charakter. 
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Kolenaty Słowo daję, pismo jak greckie. Weźcie tę tu alfę .. . 

Gregor Pisała pani tę kartkę, czy nie? 

Emilia Przed tobą nie myślę się spowiadać. 

Hauk Ależ panowie, panowie, pozwólcie proszę ... 

Kolenatf Niechże się pan nie wtrąca, to bardzo ciekawe sprawy. Droga 

panno, może nam pani choć zdradzić, skąd wzięła pani ten świstek? 

Emilia Przysięgam, że to pisała Ellian Mac Gregor! 

Kolenaty Kiedy? Wczoraj rano? 

Emilia To nieistotne. 

Kolenaty Oj, istotne, istotne! Wiele od tego zależy, droga panno. 

Kiedy zmarła Ellian Mac Gregor? 

Emilia A idźcież wy! Nie powiem już ani słowa! 

Prus (szybkim krokiem wychodzqc z sypialni) Pokażcie mi, proszę, tę 

kartkę. 

Kolenaty (wstajqc) Pan - tutaj? 

Gregor Był pan tu? Emilio, co to znaczy? 

Hauk Boże święty, pan Prus! Jak mi miło! Co słychać? 

Gregor Wie pan, że pański syn ... 

Prus (zimno) Tak. Proszę tę kartkę. (Kolenatj podaje mu jq) Dziękuję. 

(wkłada cwikier i uważnie czyta) 

Gregor (zbliżywszy się do Emilii, cicho) Co on tu robił? Powiedz! 

Emilia (mierzqc go wzrokiem) Jakim prawem? 

Gregor Prawem tego, kto szaleje. 

Prus (odkładajqc kartkę) Ten dokument jest autentyczny. 

Kolenaty Do licha! Więc pisała to Ellian Mac Gregor? 

Prus Nie. To pisała Greczynka, Elina Makropulos. To ta sama ręka, 

co na moich listach. Bezspornie. 

Kolenaty Ale to przecież pisała ... 

Prus ... Elina Makropulos. Żadnej Ellian Mac Gregor nie było, pa· 

nowie. To blef. 

SPRAWA MAKROPULOS 

Kolenatf Głupieję z tego! A podpis na fotografii? 

Prus (sprawdzajqc) Bezsprzeczny podpis Eliny Makropulos. 

Kolenatf Masz tobie! Przecie to własnoręczny podpis tej tu panny. 

Widziałaś, Kristinko? 

Kristina Zostawcie ją! 

Prus (oddajqc fotografię) Dziękuję. Wybaczcie, że się wtrąciłem. (siada 

na stronie z twarzq w dłoniach. Pauza) 

Kolenatf I niech się ktoś teraz w tym, na litość boską, rozbierze! 

Vftek Może to, za pozwoleniem, tylko przypadek, że ... pismo panny 

Marty ... jest tak trochę podobne ... 

Kolenatf Jasna rzecz, Vitku! I jej wizyta u nas to też tylko przy

padek, i ten falsyfikat to też tylko przypadek, i wiesz pan co, 

Vitek? Niech się pan da tymi przypadkami wypchać. 

Emilia Uprzedzam was, panowie, że zamierzam jeszcze dziś rano 

wyjechać. 

Gregor Gdzie, jeśli wolno? 

Emilia Za granicę. 

Kolenatf Na litość boską, moja panno, proszę tego nie robić! Wie 

pani co? Niech pani zostanie po dobremu, żebyśmy nie musieli 

sięgnąć ... nie zawezwać ... 

Emilia Chcecie dać mnie zamknąć? 
Gregor Na razie nie. Ma pani wciąż szansę ... (pukanie) 

Kolenatf Wejść! 
Pokojówka (wtyka głowę) Dwaj panowie szukają pana Hauka. 

Hauk Co takiego? Mnie? Nie pójdę! Ja - na Boga, błagam was ... 

zróbcie coś ... 

Vitek Ja z nimi, za pozwoleniem, pogadam. (wychodzi) 

Kolenaty (idqc ku Kristinie) Ależ, Kristinko, nie płacz! Tak strasznie 

mi przykro ... 

Hauk Ejże, to ci ślicznotka! Pokażcie! O Jezu, proszę nie płakać! 
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Gregor (tuż przy Emilii, półgłosem) Mam na dole auto. Wyjedź ze 

mną za granicę, albo ... 

Emilia Cha, cha, na toś liczył? 

Gregor Albo ja, albo policja. Pojedziesz? 

Emilia Nie. 

Vftek (wracajqc) A więc, za pozwoleniem, na pana Hauka czeka .. . jego 

lekarz ... i jeszcze jeden pan. Że go mają odprowadzić do domu. 

Hauk Sami widzicie, hi, hi! Już mnie mają. Proszę na nich wymóc, 

by poczekali. 

Vftek Już im to, za pozwoleniem, powiedziałem. 

Gregor Panowie, skoro panna Marty nie zamierza nam tego i owego 

wyjaśnić, odważmy się sami przejrzeć jej szuflady i bagaż. 

Kołenatf Oho! Do tego nie mamy prawa, Gregor! Naruszenie pry-

watności i tak dalej, jasne? 

Gregor Lepiej wezwać w tym celu policję? 

Kołenaty Umywam ręce. 

Hauk Raczy pan wybaczyć, Gregor, lecz jako szlachcic ... 

Gregor Panie Hauk, za drzwiami czeka lekarz i detektyw. Mam ich 
zawołać? 

Hauk Tylko nie to, proszę; lecz zapewne pan Prus ... 

Prus Róbcie ... z tą kobietą ... co chcecie. 

Gregor Dobrze. Zaczniemy. (podchodzi do sekretarzyka) 

Emilia Zostaw to! (wysuwa szufladę toaletki) Tylko spróbuj! 

Kolenatf (skacze ku niej) O jejku, droga panno! (wytrqca jej coś z ręki) 
Gregor (nie odwracajqc się, otwiera sekretarzyk) Co, chciała strzelać? 

Kolenatf Faktycznie, nabity. Zostawmy to, Gregor. Wezwę kogoś, 
dobra? 

Gregor Załatwimy to sami. (przeglqda szuflady) Tymczasem poga· 

dajcie sobie. 

Emilia Pozwolisz na to, Maxi? Cdspita! y usted quiere pasar por cabaffero? 

SPRAWA MAKROPULOS 

Hauk Cie/o de mi, cóż mam począć? 

Emilia (do Kolenatego) Doktorze, pan jako człowiek honoru ... 

Kołenatf Strasznie mi przykro, droga panno, że się pani myli. Jestem 

szelma i szczur hotelowy. Zwę się bowiem Arsene Lupin. 

Emilia (do Prusa) A pan, Prus? Pan to prawdziwy dżentelmen. Pan 

chyba nie pozwoli ... 

Prus Proszę się do mnie nie odzywać. 

Kristina (szlochajqc) To podłe, co z nią robicie! Zostawcie ją! 

Kołenaty A co ja mówię, Krysiu-mysiu? To chamstwo, co robimy. 

Okropne chamstwo. 

Gregor (ciskajqc na stół stosy papierów) No, no, miła panno. Toż taszczy 

pani z sobą całe archiwum. (wychodzi do sypialni) 

Kołenatf To coś dla pana, Vftek! Nadzwyczaj unikalne papierzyska. 

Nie chce ich pan spenetrować? 

Emilia Nie ważcie się tego czytać! 

Kolenatf Droga panno, usilnie proszę się nie niepokoić. Bo będę 

zmuszony wystawić na szwank pani nietykalność cielesną, pa

ragraf 91 kodeksu karnego. 

Emilia Taki z pana adwokat? 

Kolenatf Widzi pani, zszedłem na drogę przestępstwa. Myślę, że 
z dawien dawna miałem do tego talent. Czasem dopiero na sta

rość człowiek odkrywa prawdziwe powołanie. (pauza) 

Vitek Za pozwoleniem, panno Marty, a gdzież planuje pani śpiewać 
następnym razem? (milczenie) 

Hauk Mon Dieu, je suis deso/i. .. deso/i. .. 

Vitek A czytała pani na swój temat recenzje? 
Ełllilia Nie. 

Vitek (dobywa z kieszeni wycinki) Są, proszę pani, fenomenalne. Tu 

na przykład: „Głos niebywałego blasku i mocy, o zdumiewającej 

skali, zaskakujący absolutną pewnością", a tu dalej: „obcowaliśmy 

KAR E L Ć: APEK 67 



68 

ze wspaniałym zjawiskiem ... interpretacji niedościgle dramatycz

nej ... osiągnięciem wyjątkowym w historii naszej opery, a bodaj 

i całej sztuki operowej jako takiej". Proszę zważyć: w historii! 

Kristina Bo też to prawda! 

Gregor (wracajqc z sypialni z naręczem papierów) Uf, doktorze, to 

by było na razie tyle. (ciska papiery na stół) Weź się pan za to. 

Kolenatj Z przyjemnością. (kicha na papiery) A kurzu w tym, droga 

panno, na palec. Panie Vitek, to kurz historyczny. 

Gregor I znalazła się jeszcze pieczątka z inicjałami E. M., taka, jak 

w papierach Ellian Mac Gregor. 

Prus (wstajqc) Pokaż pan! 

Kolenatj (nad papierami) Panie Vitek, mam tu datę tysiąc sześćset trzy! 

Prus (oddajqc pieczqtkę) To pieczęć Eliny Makropulos. (siada) 

Kolenaty (nad papierami) No proszę, czego to się nie znajdzie. 

Hauk Ach, Boże, Bożyczku ... 

Gregor Panie Hauk, poznaje pan może ten medalion? Coś mi się 

zdaje, że jest na nim pański czcigodny były herb*. 

Hauk (studiuje medalion) Tak ... słusznie ... Ależ przecie sam go jej 

ofiarowałem! 

Gregor Kiedy? 

Hauk No, wtedy ... w Hiszpanii . .. przed pięćdziesięciu laty. 

Gregor Komu? 

Hauk No, jej oczywiście . .. Eugenii ... Eugenii Montez, raczy pan 

zrozumieć. 

Kołenatj (spoglqdajqc znad papierów) O, tu mamy coś hiszpańskiego. 

Zna pan hiszpański? 

Hauk I owszem, raczy pan pokazać . .. Hi, hi, Eugenio, to z Madrytu! 

Kolenaty Co takiego? 

* Zniesienie tytułów arystokratycznych w Republice Czechosłowackiej 
traktowano dużo poważniej niż w Polsce (przyp. tłum). 
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Hauk Z policji . . . deportacja ... z uwagi na rozwiązłe życie! Ramera 

Gitana que se flama Eugenia Montez ... hi, hi, hi! Już wiem, to 

było przez tę bójkę, nie? 

Kolenaty Pardon. (kopiqc się w papierach) Paszport, Elsa Miiller, sie

demdziesiąty dziewiąty. Nekrolog ... Ellian Mac Gregor, tysiąc 

osiemset trzydzieści sześć. Patrzcie no! Istny groch z kapustą. 

A może by, droga panno, posortować to pani według nazwisk? 

Ekatierina Myszkina - a któż to znowu? 

Vftek Jekatierina Myszkina - to była rosyjska śpiewaczka, z lat czter-

dziestych. 

Kolenatj Ty wiesz wszystko, człowieku. 

Gregor To ciekawe: wszystkie początkowe litery to E. M. 

Kolenatj Widać nasza panna kolekcjonuje tylko te inicjały. Swoista 

skłonność, co? Hopla! „Dein Pepi". To, panie Prus, będzie pański 

praprastryj. Mam panu przeczytać? „Meine liebste, liebste Ellian'~ 

Prus Chyba Elina, nie? 

Kolenatj Gdzie tam, Ellian. I na kopercie: Ellian Mac Gregor, Wien, 

Hofoper. Czekaj pan, Gregor, my jeszcze dzięki tej Ellian wygra

my. „Meine liebste, liebste Ellian ... ". 

Emilia (wstajqc) Poczekajcie. Nie czytajcie dalej. To moje papiery. 

Kolenatj Ale one tak nas nadzwyczaj ciekawią! 
Emilia Nie czytajcie. Powiem wszystko sama. Wszystko, o co spytacie. 

Kolenatj Naprawdę? 
Emilia Przysięgam. 
Kolenatj (składajqc kartki) A zatem, droga panno, tysiąckroć pro

simy o wybaczenie, żeśmy musieli panią w ten sposób do tego 
skłonić. 

Emilia Będziecie mnie sądzić? 
kolenar6 B , B . ' N . . , . . , k 

~J ron oze. aJprzypzrneJsza rozmow a. 
Emilia Ale ja chcę, żebyście mnie sądzili! 
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Kołenaty No cóż. Spełnimy prośbę w miarę naszych możliwości. 

Proszę bardzo. 

Emilia Nie, to musi wyglądać jak w sądzie. Krzyż i te rzeczy. 

Kolenaty Aha. Co racja, to racja. Coś jeszcze? 

Emilia Ale najpierw mnie puśćcie, niech coś przekąszę i się ubiorę. 

Nie myślę stawać przed sądem w koszuli. 

Kolenatj Jak najsłuszniej. Konieczny jest stosowny, godny wystrój. 

Gregor Komedia! 

Kolenatj Cicho, nie deprecjonuj pan procedury sądowej. Oskarżona, 

udziela się wam dziesięć minut - czy to starczy na waszą toaletę? 

Emilia Masz pan rozum? Najmniej godzinę. 

Kołenatj A więc pół godziny na wasze przygotowania i refleksję, za-

nim staniecie przed sądem. Poślemy wam pokojówkę. Proszę iść! 

Emilia Dziękuję. (wchodzi do sypialni) 

Prus Idę ... do Janka. 

Kolenatj Ale wróć pan za pół godziny. 

Gregor Doktorze, nie zechciałby pan być choć trochę poważny? 

Kołenatj Cicho. Jestem śmiertelnie poważny. Wiem, co na nią działa. 

To histeryczka. Panie Vitek! 

Vitek Słucham. 

Kołenatj Skocz no pan do zakładu pogrzebowego, niech nam przy

ślą krucyfiks, świece i jakieś czarne sukno. Jeszcze Biblię i resztę 

rupieci. Galopem! 

VitekJuż się robi. 

Kolenatj I podwędź pan jakąś czaszkę. 

Vitek Ludzką? 

Kolenaty Ludzką czy bydlęcą, wszystko jedno. Byle tylko uosabiała 
śmierć. 

Kurtyna 
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PRZEMIANA 

To samo wnętrze, lecz zaaranżowane na salę sqdowq. Stoły, ka

napa, krzesła itd. pokryte czarnym suknem. Na większym stole z lewej 

krucyfiks, Biblia, płonqce świece i czaszka; za stołem Kolenatj jako 

przewodniczqcy i Vitek jako protokolant. Za mniejszym stolikiem Gre

gor jako oskarżyciel publiczny. Na kanapie Prus, Hauk i Kristina jako 

przysięgli. Z prawej puste krzesło. 

Kolenaty Już mogłaby się zjawić. 

Vitek Na Boga, chyba nie wypiła ... jakiejś trucizny? 

Gregor Nonsens. Zbyt kocha siebie samą. 

Kolenatj Wprowadzić oskarżoną. 

(Vz'tek puka do sypialni i wchodzi) 

Prus Nie mógłby mi pan oszczędzić tej farsy? 

Kolenatj Nie, musi pan być przysięgłym. 
Kristina (łkajqc) To jakby ... jakby ... pogrzeb! 

Kolenatj Nie płacz, Krysiu-mysiu. Requiescat in pace. 

(Vz'tek wprowadza Emilię w wieczorowej kreacji, z butelkq i szklankq 
w dłoniach) 

Kolenatj Zaprowadzić oskarżoną na jej miejsce. 

Vitek Ona, za przeproszeniem, chleje whisky. 

Kolenatj Jest pijana? 
V' k •te Za przeproszeniem. 

Kolenatj Zabierz jej pan butelkę! 
Einiłia (przyciskajqc butelkę do piersi) Nie! Nie oddam! Bo nic nie 
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powiem! Cha, cha, cha - wyglądacie ... wyglądacie wszyscy jak 

grabarze! Ale heca! Cha, cha, cha, cha, patrzcie no, Bercik! The

otokos, ja pęknę! 

Kołenaty (surowo) Oskarżona, zachowujcie się przyzwoicie! 

Emilia (stropiona) Chcecie napędzić mi stracha? Berciku, to tylko 

żart, prawda? 

Kolenaty Mówcie tylko za przyzwoleniem sądu. Wasze miejsce jest 

tutaj. Możecie usiąść. Proszę oskarżyciela publicznego o wnie

sienie oskarżenia. 

Emilia (niepewnie) Mam przysięgać? 

Kołenatj Oskarżony nie przysięga. 

Gregor Oskarżoną, tu obecną Emilię Marty, śpiewaczkę, obwiniam 

przed Bogiem i nami, że dopuściła się dla zysku oszustwa i fał

szerstwa dokumentów; natomiast co do jej winy przeciw po

wszechnemu zaufaniu i przyzwoitości, przeciw życiu samemu 

- ta nie liczy się w ludzkie rachunki, i niechaj się to rozstrzygnie 

na Sądzie Ostatecznym. 

Kołenaty Ma ktoś uwagi do oskarżenia? - Nikt. - Przystępujemy do 

przesłuchania. Oskarżona, wstańcie. Jak się nazywacie? 

Emilia (wstajqc) Ja? 

Kołenaty A owszem, wy, wy, wy! Jak się nazywacie? 

Emilia Elina Makropulos. 

Kolenatj (gwizdnqwszy) Że jak? 

Emilia Elina Makropulos. 

Kolenaty Gdzie urodzona? 

Emilia Na Krecie. 

Kołenaty Kiedy? 

Emilia Co kiedy? 

Kołenaty Ile macie lat? 

Emilia A ile by pan dał? 
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Kołenatj Powiedzmy, trzydzieści, nie? 

Vitek Niecałe, za pozwoleniem, trzydzieści. 

Kristina Pod czterdziestkę. 

Emilia (wywala do niej język) Ty smarkulo! 

Kołenaty Odnoście się z szacunkiem do sędziów. 

Emilia To tak staro wyglądam? 

Kolenatj Boże uchowaj! Więc kiedy urodzona? 

Emilia W tysiąc pięćset osiemdziesiątym piątym. 

Kołenatj (podrywajqc się) Kiedy? 

Emilia Tysiąc pięćset osiemdziesiąt pięć. 
Kołenatj (siadajqc) W roku osiemdziesiątym piątym. Czyli ma pani 

lat trzydzieści siedem, czy tak? 

Emilia Przepraszam, trzysta trzydzieści siedem. 

Kołenatj Usilnie was napominam, żebyście mówiła poważnie. Ile 

macie lat? 

Emilia Trzysta trzydzieści siedem. 

Kolenatj To już szczyt wszystkiego! A kim był wasz ojciec? 

Emilia Hieronymus Makropulos, medyk przyboczny cesarza Ru-

dolfa II. 

Kolenaty A niech to piorun! Ludzie, ja z nią nie gadam! 

Prus Jak się nazywacie naprawdę? 
Emilia Elina Makropulos. 

Prus Jesteście spokrewniona z Eliną Makropulos, kochanką Josefa 

Prusa? 

Emilia To jestem przecież ja. 

Prus Jak to? 

Emilia No, ja sama byłam kochanką Pepi Prusa. Miałam z nim 

przecie tego Gregora. 

Gregor A Ellian Mac Gregor? 

Emilia To ja. 
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Gregor Kpicie sobie? 

Emilia Ja jestem twoją praprababką czy coś tam. Ferdi to był mój 

smyk, rozumiesz? 

Gregor Który Ferdi? 

Emilia No, przecież Ferdinand Gregor. Ale on jest w metryce jako 

Ferdinand Makropulos, no bo ... tam to musiałam podać praw

dziwe nazwisko. Tak wypada. 

Kolenaty Istotnie. A kiedyście się urodziła? 

Emilia Tysiąc pięćset osiemdziesiąt pięć. Christos Soter, dajcie mi 

z tym już spokój! 

Hauk A... a. . . za pozwoleniem, przecież jesteście także Eugenią 

Montez? 

Emilia Byłam, Maxi, byłam; ale wtedy miałam ledwie dwieściedzie

więćdziesiątkę. Byłam też Jekatieriną Myszkiną i Elzą Miiller, 

i kim popadło. W waszym towarzystwie człowiek nie ma szans 

przetrwać trzystu lat. 

Kołenatj A już zwłaszcza śpiewaczka. 

Emilia Otóż to. (pauza) 

Vftek I, za pozwoleniem, żyłaście też w osiemnastym wieku? 

Emilia Ma się rozumieć. 

Vftek Znałaście może ... osobiście .. . Dantona? 

Emilia Znałam. Typ degoutant. 

Prus A jak mogłaście znać zawartość zapieczętowanej koperty? 

Emilia Dlatego, że pokazał mi ją Pepi, nim ją zamknął. Żebym kie-

dyś powiedziała o tym temu głupiemu Ferdi Gregorowi. 

Gregor I czemuście mu tego nie powiedziała? 

Emilia Bo się, psiakrew, za grosz nie troszczę o swe młode. 

Hauk Ależ się wyrażacie! 

Emilia Ty smarku, ja już od dawna nie jestem żadną damą. 

Vftek Miałaście, za pozwoleniem, więcej dzieci? 
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Emilia Ze dwadzieścioro czy coś. Czy to człowiek spamięta? Nie 

chce się ktoś napić? Matko Boża, jakże mi zaschło w ustach! 

Pali żywym ogniem! (więdnie na krześle) 

Prus A więc te listy podpisane E. M. wyście pisała? 

Emilia Pisałam. Wiesz, zwróć mi je. Ja czasem chętnie je czytam. 

Świństwa, co? 

Prus Pisałaście je jako Elina Makropulos czy jako Ellian Mac Gregor? 

Emilia To jedno i to samo. Pepi wiedział, kim jestem. Powiedziałam 

mu wszystko. Jego to kochałam ... 

Hauk (wstajqc wzburzony) Eugenio! 

Emilia Milcz, Maxi, ciebie też. Pociesznie się z tobą żyło, ty hu

lako! Ale Pepi. .. (zaczyna płakac") Tego kochałam najbardziej 

ze wszystkich! Dlatego mu zwierzyłam ... sprawę Makropulos ... 

skoro tak strasznie pragnął. .. 

Prus Coście mu zwierzyła? 

Emilia Sprawę Makropulos. 

Prus Co to jest? 

Emilia Ta kartka, którą mi dziś oddałeś . Ta zapieczętowana koperta. 

Pepi to chciał wypróbować, przysięgał, że mi odda... a tym

czasem schował z testamentem! Pewno, żebym musiała po to 

wrócić ... Lecz wróciłam dopiero teraz! Jak zmarł Pepi? 

Prus W gorączce ... i strasznych konwulsjach. 

Emilia To było przez to! To przez to! Aia Maria, mówiłam mu to! 

Gregor Więc przybyłaście tylko po tę grecką sprawę? 
Emilia Cha, cha, wam jej nie dam! Teraz jest moja! I nie myśl, 

Berciku, że mi szło o ten twój głupi proces. Mam gdzieś, że je

steś moim potomkiem. Skąd mam wiedzieć, ile tysięcy moich 

bachorów lata po świecie? Chciałam zdobyć tę sprawę. I mu-

siał · d b ' b b am Ją z o yc, o. . . o ... 
Gregor Bo? 
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Emilia Bo się starzeję . Bo dobiegam końca. Chcę tego spróbować 

znowu. Dotknij, Berciku, jak lodowacieję. (wstajqc) Dotknijcie, 

dotknijcie moich rąk! O Boże, moje ręce! 

Hauk Przepraszam, co to jest sprawa Makropulos? 

Emilia Tam jest napisane, jak się to robi. 

Hauk Jak co się robi? 

Emilia Żeby człowiek żył trzysta lat. Żeby trzysta lat był młody. To 

spisał mój ojciec dla cesarza Rudolfa ... ale wy go nie znacie, co? 

Vitek Tylko, za pozwoleniem, z historii. 

Emilia Z historii? To nic nie wiecie. To dyrdymały. Panaia, co to 

chciałam powiedzieć? (pociqga niuch z puzderka) Chce ktoś? 

Gregor Co to? 

Emilia Nic. Kokaina, czy coś. O czym to mówiłam? 

Vitek O cesarzu Rudolfie. 

Emilia Aha. Ludzie, to był zbereźnik! Poczekajcie, znam takie jego 

sprawki ... 

Kolenatj Proszę bez dygresji. 

Emilia No, a jak się postarzał, to ... wciąż szukał eliksiru życia, czy 

jak tam. Żeby, pojmujecie, odzyskać młodość. I wtedy zjawił 

się u niego mój ojciec i spisał. .. tę sprawę , to zaklęcie, żeby był 

trzysta lat młody. Ale cesarz Rudolf się przeląkł, że się tym 

zaklęciem struje, i rozkazał: „Wypróbuj to najpierw na swo· 

jej córce". A to byłam ja, miałam wtedy szesnaście lat. I ojciec 

wypróbował to na mnie. Zwali to wtedy „zaklęcie", ale to coś 

całkiem innego. 

Hauk Co to było? 

Emilia (zachwiawszy się) Tego nie powiem! Tego powiedzieć nie 

wolno! Potem tydzień, jeśli nie dłużej, leżałam w gorączce 

i bez pamięci, aż wreszcie ozdrowiałam. 

Vitek A cóż cesarz? 
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Emilia Nic, wściekł się. Bo skądże mógł wiedzieć, że przeżyję trzysta 

lat? Więc wtrącił ojca do lochu jako szarlatana, a ja uciekłam ze 

wszystkim, co miał na piśmie. Na Węgry czy do Turcji, sama 

już nie wiem. 

Kolenatj Zdradziła pani komuś ... sprawę Makropulos? 

Emilia Zdradziłam. Wypróbował ją jeden tyrolski księżulo , to 

było w roku tysiąc sześćset sześćdziesiątym albo coś koło tego; 

pewno wciąż żyje, choć nie wiem, ale jakiś czas był papieżem 

i zwał się Aleksander czy Pius, albo jakoś podobnie. Później 

jeden oficer, Włoch, ale tego zabili. Ugo miał na imię. Boże, 

cóż za przystojniak! Poczekajcie, potem Nageli, Ondrzej mu 

było, i hultaj Bombita, i Pepi Prus, który od tego umarł. Pepi 

był ostatni, u niego to zostało ... Więcej nie pomnę nikogo. 

Zapytajcie Bombitę, Bombita żyje , ale nie wiem, jak się teraz 

nazywa. Wiecie, on jest - jak to się mówi? - oszustem matry

monialnym, tak? 

Kolenaty Pardon. To macie teraz lat dwieście czterdzieści siedem, 

czy tak? 

Emilia Nie, trzysta trzydzieści siedem. 

Kolenatj Jesteście pijana. Od roku tysiąc pięćset osiemdziesiątego 

piątego do teraz minęło dwieście czterdzieści siedem lat, rozu

miecie? 

Emilia Boże, nie mąć mi pan w głowie! Trzysta trzydzieści siedem. 

Kolenatj A czemuście sfałszowała rękopis Ellian Mac Gregor? 

Emilia Przecież to ja jestem Ellian Mac Gregor! 

Kolenatj Nie kłamcie! Wy jesteście Emilia Marty, zrozumiano? 
EmT • •a Tak, ale dopiero od dwunastu lat. 

Kolenatj A przyznajecie się, żeście ukradła medalion Eugenii Montez, 

czy tak? 

Emilia Panno święta, nieprawda! Eugenia Montez . .. 
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Kolenatf Mamy to w protokole. Samaście się przyznała. 

Emilia Nieprawda! 

Kolenatf Jak się nazywa wasz wspólnik? 

Emilia Nie mam żadnego! 

Kolenatf Nie wypierajcie się! My wszystko wiemy! Kiedyście się urodziła? 

Emilia (chwiejqc się) Tysiąc pięćset osiemdziesiąt pięć. 

Kolenaty A teraz wypijcie pełną szklankę! 

Emilia Nie, nie chcę! Zostawcie mnie! 

Kolenaty Musicie! Pełną szklankę! Szybko! 

Emilia (zatrwożona) Co mi zrobicie? Berciku! (pije) Kręci ... mi się .. . 

od tej ... 

Kolenaty (wstawszy, podchodzi do niej) Jak się nazywacie? 

Emilia Niedobrze mi. (kiwa się na krześle) 

Kolenaty (łapiqc jq i kładqc powoli na podłodze) Jak się nazywacie? 

Emilia Elina . . . Makro . . . 

Kolenaty Nie kłamcie! Wiecie, kim jestem? Ja jestem ksiądz. Spo-

wiadacie mi się! 

Emilia Pater - hemon - hos - eis - en - uranois . .. 

Kolenaty Jak się nazywacie? 

Emilia Elina . . . ... pulos. 

Kolenatf Czaszkę! Panie, przyjmij duszę swej niegodnej służebnicy 

Emilii Marty, memememmm in . .. saeculorum amen. Wieczne 

odpoczywanie. (owija czaszkę czarnym suknem i podtyka Emilii) 

Wstań! Kim jesteś? 

Emilia Elina. (mdleje) 

Kolenatf (wypuszcza jq z rqk. Emilia z łomotem wali się na ziemię) 
Cholera! (wstaje i odkłada czaszkę) 

Gregor Co się stało? 

Kolenaty Nie kłamie! Ściągnijcie te szmaty, migiem! (dzwoni) Panie 

Gregor, lekarza! 
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Kristina Pan ją otruł? 

Kolenatf Tylko troszkę. 
Gregor (przez drzwi do westybulu) Przepraszam, jest tu lekarz? 

Lekarz (wchodzqc) Panie Hauk, czekamy na pana już godzinę. 

Do domu, łaskawco! 

Kolenatf Za moment. Najpierw do niej, doktorze. 

Lekarz (stajqc nad Emiliq) Omdlenie? 

Kolenatf Zatrucie. 
Lekarz Czym? (klęka przy Emilii, wqcha jej oddech) Aha. (wstajqc) 

Połóżcie ją gdzieś . 

Kolenatf Panie Gregor, proszę zanieść ją do sypialni. Jako najbliższy 

krewny . .. 

Lekarz Jest tam ciepła woda? 

Prus Jest. 
Lekarz Nieźle, co? Pan pozwoli. (wypisuje receptę) Czarną kawę, 

dobrze? A z tym do apteki. (idzie do sypialni) 

Kolenatf A więc, panowie .. . 

Pokojówka (wchodzqc) Panienka dzwoniła? 

Kolenatf Ma się rozumieć. Chciałaby czarnej kawy, Lojziczko. 

Strasznie mocnej czarnej kawy, wiesz, Lojzo? 

Pokojówka Hi, hi, skąd to pan wie ... 

Kolenatf To można poznać. A z tym tu skoczysz do apteki, dobrze? 

No, hopla! 

(Pokojówka wychodzi) 

Kolenatf (siadajqc pośrodku) A niech to, pogubiłem się. Ale coś w tym jest. 

Prus To wiem. Nie musiał pan jej po to aż upijać. 
Hauk Ja . . . ja ... raczcie się nie śmiać ... lecz ja jej w pełni wierzę. 
kolenatf Pan także, Prus? 

Prus Bez reszty. 

kolenatf I ja też . Wiecie, co to znaczy? 
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Prus Że Gregor dostanie Loukov. 

Kolenaty Hm, to chyba dla pana dość przykre? 

Prus Nie mam już dziedzica. 

(Wraca Gregor z dłoniq zawiniętq w chustkę) 

Hauk Przepraszam, jak się czuje? 

Gregor Trochę lepiej. Ale pogryzła mnie przy tym, bestia! Wiecie, 

że ja jej wierzę? 

Kolenaty Niestety, my także. (pauza) 

Hauk O, Panie, trzysta lat! Trzy-sta lat! 

Kolenaty Panowie, bezwzględna dyskrecja, jasne? Kristinko! 

Kristina (wzdrygajqc się) Trzysta lat! Straszne! 

(Wchodzi pokojówka z kawq) 

Kolenatf Krysiuleńko, weź to! Zanieś panience. Zostaniesz siostrą 

miłosierdzia, dobrze? 

(Kristina idzie z kawq do sypialni, pokojówka wychodzi) 

Kolenaty (sprawdzajqc, czy jedne i drugie drzwi sq zamknięte) No, 
tak. A teraz, panowie, rozum w garść: co z tym zrobimy? 

Gregor Z czym? 

Kolenaty Ze sprawą Makropulos. Jest tu gdzieś przepis na trzystu

letnie życie. Możemy go dostać. 

Prus Ma go w zanadrzu. 

Kolenatf I stamtąd da się wydobyć. Panowie, jest to rzecz ... kolosal

nej wagi. Co z tym zrobimy? 

Gregor Nic absolutnie. Przepis należy do mnie. Ja go dziedziczę. 

Kolenaty Stul pan dziób. Dopóki żyje, nic pan nie dziedziczy, 

a żyć może, jak zechce, następne trzysta lat. Ale my to może

my wydębić, rozumiecie? 

Gregor Podstępem. 

Kolenatf Powiedzmy. Ale jest to rzecz tak doniosła ... dla nas i dla 

wszystkich, że - hmm ... Rozumiecie, panowie. Mamy to jej 

SPRAWA MAKROPULOS 

zostawić? Z jakiej racji ma z tego korzystać tylko ona lub co 

najwyżej jeszcze jakiś hultaj Bombita? Kto to dostanie? 

Gregor Przede wszystkim jej potomstwo. 

Kolenatf Robaczku, tego by się znalazło! Z tym się pan nie wychylaj. 

Weźmy, dajmy na to, pana Prusa: mając to w rękach, użyczyłby 

mi pan? Wie pan, żebym żył trzysta lat. 

Prus Nie. 

Kolenaty I widzicie, panowie. Musimy się jakoś dogadać między 

sobą. Co z tym zrobimy? 

Vitek (wstajqc) Uspołecznijmy sprawę Makropulos! 

Kolenatf No, no, jeszcze czego! 

Vitek Obdarzymy tym wszystkich! Obdarzymy tym ludzkość! Wszy

scy, wszyscy mają równe prawo do życia! Ach, Boże, żyjemy tak 

krótko! Jakże mało, o Boże, jak mało znaczy człowiek! 

Kolenaty I co z tego! 

Vitek Toż to, panowie, pożałowania godne! Zastanówcie się tylko 

- cała ta ludzka dusza, ta żądza wiedzy, mózg, praca, miłość, 

twórczość, wszystko, wszystko ... Mój Boże, z czym człowiek 

zdąży przez te sześćdziesiąt lat życia? Czym się nasyci? Czego 

nauczy? Nie doczekasz owoców drzewa, które zasadziłeś, nie 

poznasz wszystkiego, co ludzkość wiedziała przed tobą, nie 

dokończysz swego dzieła i nie dasz sobą przykładu; umierasz, 

a jakbyś nie żył! Jezu Chryste, żyjemy tak doraźnie! 

Kolenatf Panie Vftek, litości! 
Vitek I nie było czasu na radość, i nie było czasu na pomysły, i nie 

było czasu na nic, prócz tej gonitwy za kęsem chleba! I nic 

nie widziałeś, nic się nie dowiedziałeś, niczego nie dokończy

łeś, ani siebie, ani dla siebie, ułamku! Po coś żył? Było to coś 
Warte? 

Kolenaty- Człowieku, bo się rozpłaczę! 
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Vftek Umieramy jak zwierzęta. Panie święty, niby czym innym jest 

życie pośmiertne, czym nieśmiertelność duszy, jak nie dzikim 

protestem przeciw krótkości życia? Ludzkość nigdy, przenigdy 

nie przystała na ten zwierzęcy przydział życia; to dla niej niedo

puszczalne, to zbyt niesprawiedliwe. Żyć tak krótko to straszna 

niesprawiedliwość. Człowiek to coś więcej niż żółw czy gawron, 

na życie trzeba mu więcej czasu. Sześćdziesiąt lat - to poddań

stwo. To słabość, zwierzęcość, ciemnota. 

Hauk Ajaj, a ja mam już siedemdziesiąt sześć! 

Vftek Ofiarujmy wszystkim trzysta lat życia! To będzie największe 

wydarzenie od stworzenia człowieka; to będzie wyzwolenie, 

nowe, definitywne stworzenie człowieka! Boże, cóż można 

by stworzyć z człowieka przez lat trzysta! Pięćdziesiąt lat być 

dzieckiem i uczniem; pięćdziesiąt lat poznawać świat i widzieć 

wszystko, co godne zobaczenia; sto lat pracować z pożytkiem 

dla wszystkich; a potem sto lat, gdy wszystkośmy już poznali, 

żyć w mądrości, rządzić, uczyć i dawać przykład! Och, ileż 

warte byłoby ludzkie życie, trwające trzysta lat! Żadnych 

wojen. Żadnej ohydnej gonitwy. Żadnego strachu i egoizmu. 

Niezrównany, pełen godności stałby się każdy człowiek, (skła

da ręce) wywyższony, doskonały, od tej pory syn prawowity, 

a nie wyskrobek Boży. Ofiarujcie ludziom życie! Dajcie im 

pełne ludzkie życie! 

Kolenatf Ho, ho, brzmi to przepięknie. Przepięknie, ale ... 

Gregor Wielkie dzięki. Być trzysta lat oficjalistą albo robić na dru· 

tach pończochy! 

VftekAle ... 
Gregor Albo też być wywyższonym i wszechwiedzącym, a przy 

tym.. . Człowieku, większość pożytecznych zawodów istnieje 

tylko dzięki bezmyślności. 

SPRAWA MAKROPULOS 

Kołenaty Dorzucę, panie Vf tek, coś ze swojego ogródka: to czysty 

absurd ekonomiczny i prawny. Nasz system społeczny wprost 

opiera się na krótkowieczności. Weź pan na przykład ... umowy, 

emerytury, ubezpieczenia, płace, prawo spadkowe i co pan tyl

ko chce. Albo małżeństwo - kochasiu, na trzysta lat nikt się nie 

ożeni. Nikt na trzysta lat nie zawrze umowy. Człowieku, jesteś 

pan anarchista! Chcesz zburzyć cały ład społeczny! 

Hauk I jeszcze, racz pan pozwolić ... gdyby po trzystu latach każdy 

mógł znów odmłodnieć ... 

Kołenaty ... to faktycznie żyłby wiecznie. Tak się po prostu nie da. 

Vitek Przepraszam, można by tego wzbronić! Po trzystu latach każdy 

musiałby umrzeć! 

Kołenatf Macie go! Z czystego humanitaryzmu wzbroniłby ludziom 

życia! 

Hauk Raczcie wybaczyć ... ja myślę, że się ten przepis dałby podzielić 

na dawki. 

Kolenatf Jak to? 

Hauk Raczcie zrozumieć, na lata. Jedna dawka - dziesięć lat życia. 
Trzysta lat - to przydużo, tego może ... nikt by nie zechciał. Ale 

dziesięć lat kupiłby każdy, nie? 

Kolenatf A my możemy założyć handel hurtowy lat. Ludzie, to 

ci pomysł! Już widzę te obstalunki: „Wysłać odwrotną pocztą 

tysiąc dwieście lat życia, oprawa popularna. Kohn &Ce". „Eks

presem dwa miliony lat, ff* prima A, wydanie luksusowe. Filia 

Wiedeń". Panie Hauk, to niezłe. 

Hauk Ja się, przepraszam, na hurtownika nie nadaję, wie pan? Ale 

na starość człowiek kupiłby sobie chętnie . .. trochę życia. Tylko 

że trzysta lat jest przydużo, może nie? .---Dawny handlowy skrót określenia „najprzedniejszy'', obecny dziś tylko 
w mowie jako „ef-ef' (przyp. tłum.). 

KAR EL ĆAPEK 83 



84 

Vitek N a wiedzę nie. 

Hauk Przepraszam, na wiedzę nikt nie kupi. Ale dziesięć lat na roz-

kosz to i owszem, ajajaj, jeszcze jak. 

Pokojówka (wchodzqc) Proszę, tu jest to z apteki. 

Kolenaty Dzięki, Lojziczko. Jak długo chciałabyś żyć? 

Pokojówka Hi, hi, tak jeszcze ze trzydzieści lat. 

Vitek Nie więcej? 

Pokojówka Nie. Co bym z tym robiła? 

Kolenaty I sam pan widzi, Vftek. 

(Pokojówka wychodzi, Kolenatj puka do sypialni) 

Lekarz (w drzwiach) O co chodzi? Aha, dobrze. (bierze lekarstwo) 

Hauk Przepraszam, jak panna? 

Lekarz Kiepsko. (wraca do sypialni) 

Hauk Ach jej, biedactwo. 

Prus (wstajqc) Panowie, niezwykły .. . traf dał nam do rąk pewną ta

jemnicę. Chodzi zapewne o przedłużenie życia. Załóżmy, że to 

możliwe. Nikt z nas, spodziewam się, nie zamierza wykorzystać 

tego dla siebie. 

Vitek Toż to mówię! Życie trzeba przedłużyć wszystkim! 

Prus Nie. Tylko silnym. Najzdolniejszym. To życie jętek jest i tak aż 

za dobre dla zwykłej hałastry. 

Vitek Ejże, za pozwoleniem! 

Prus Przepraszam, nie chcę się spierać. Za pozwoleniem, zwy

kły, szary, durny człowiek nie umiera w ogóle; szary człowiek 

jest wieczny i bez pańskiej pomocy; małość pleni się bez wy

tchnienia jak muchy czy myszy. Tylko wielkość umiera. Tyl

ko siła i geniusz giną, bo są niezastąpione. Być może marny 

szansę je zachować. Możemy stworzyć arystokrację długo

wieczności. 

Vitek Arystokrację! Co ja słyszę? Przywilej życia! 

SPRAWA MAKROPULOS 

Prus Tak jest. Godni życia są tylko najlepsi. Tylko władczy 

i płodni ludzie czynu. Pomińmy tu kobiety. Na świecie jest 

może dziesięciu lub dwudziestu czy też tysiąc mężczyzn 

wprost niezastąpionych. Możemy ich zachować. Możemy 

wyhodować dziesięciu, stu czy tysiąc nadludzkich władców 

i twórców. 

Vitek Hodowla magnatów życia! 

Prus A jakże. Dobór tych, którzy mają prawo do życia bez granic. 

Kolenatj Przepraszam, ale kto ma mianować tych wybrańców? 

Władze? Plebiscyt? Akademia Szwedzka? 

Prus Żadnych kretyńskich głosowań! Z ręki do ręki przekazywa

liby życie najsilniejsi najsilniejszym. Władcy materii władcom 

ducha. Wynalazcy żołnierzom. Przedsiębiorcy despotom. By

łaby to dynastia panów życia. Dynastia niezawisła od wszelkiej 

cywilizowanej hołoty. 

Vitek Aż się owa hołota upomni o swe prawo do życia. 

Prus O ich prawo do życia. Od czasu do czasu paru by zabiła. I co 

z tego? Rewolucja to prawo niewolników. Lecz jedyny możliwy 

postęp świata polega na zastąpieniu despotów drobnych i sła

bych przez wielkich, potężnych despotów. Uprzywilejowana 

długowieczność to despotyzm wybrańców. To ... władza rozu

mu. Nadludzki autorytet geniuszu i wiedzy. Władza nad ludź

mi. Długowieczni staną się bezspornymi władcami ludzkości. 

Macie to w rękach, panowie. Możecie to wykorzystać. Powie

działem wszystko. (siada) 

Kolenaty Hm. Czy wyglądamy na tych najlepszych wybrańców 
dajmy na to ja lub Gregor? 

Prus Nie. 

Gregor A pan we własnej osobie, hę? 
Prus D ., · · · • • • ZlS JUZ me. 
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Gregor Panowie, darujmy sobie zbędne przemowy. Tajemnica dłu

gowieczności to własność rodu Makropulos. Pozwólcie, że ród 

Makropulos zrobi z nim, co tylko zechce. 

Vitek Że jak, proszę? 

Gregor Przepis będzie dostępny tylko dla członków rodu. Tylko 

dla kogoś, kto jest potomkiem Eliny Makropulos, kimkolwiek 

byłby. 

Kolenatj I będzie żył wiecznie z tej tylko racji, że się wylągł z jakiegoś 

barona czy włóczykija i z postrzelonej, perwersyjnej, histerycznej 

baby? Słowo daję, to warte świeczki, taka rodzinna specjalność. 

Gregor Wszystko jedno. 

Kolenaty Mamy honor znać jednego pana z tej rodziny. Jest to 

- wybacz, kochasiu, lecz znam cię jak zły szeląg - krótko mó

wiąc, okaz degeneracji. Próbka familii, nie? 

Gregor Jak miło. A niech to sobie będą wariaci czy pawiany. Niechby 

byli zboczeni, dziedzicznie obciążeni, pokraki czy idioci, albo 

co tylko chcecie. Niechby byli złem wcielonym! To niczego nie 

zmieni. Będą to mieli. 

Kolenaty Masz tobie, ładne rzeczy! 

Lekarz (wychodzqc z sypialni) Już w porządku. Pozwólcie jej poleżeć. 

Hauk Tak, tak, leżeć. To jest dobre. 

Lekarz Chodź pan do domu, Hauk, odprowadzę pana. 

Hauk Ojej, a my tu mamy taką ważną naradę, i co? Zechciałby pan 

łaskawie zostawić mnie jeszcze! Ja . . . ja sam ... 

Lekarz N o, ktoś tam za drzwiami na pana czeka. Żadnych głupstw, 

staruszku, bo .. . 

Hauk Tak, tak, tak .. . ja ... ja ... ja ... zaraz pójdę. 

Lekarz Do usług, panowie. (wychodzi) 

Kolenatj Panie Gregor, mówił pan serio? 

Gregor Całkiem serio. 

SPRAWA MAKROPULOS 

Kristina (wychodzqc z sypialni) Mówcie ciszej. Chciałaby spać. 

Kolenatj Pójdź tu, Kristinko. Chciałabyś żyć trzysta lat? 

Kristina Nie. 

Kolenatj A gdybyś miała przepis na tak długachne życie, co byś 

z nim zrobiła? 

Kristina Nie wiem. 

Vitek Dałabyś to może wszystkim ludziom? 

Kristina Ja nie wiem. Byliby szczęśliwsi, gdyby tak długo żyli? 

Kolenaty Bądź co bądź, Krysiu-mysiu, żyć - to przecież cholerne 

szczęście . 

Kristina Nie, nie wiem. Mnie nie pytajcie. 

Hauk Ojej, panienko, człowiek tak strasznie chętnie żyje! 

Kristina (zakrywa oczy) Czasami. .. czasem nie. (pauza) 

Prus (podchodzqc do niej) Dzięki za Janka. 

Kristina Czemu? 

Prus Że go pani teraz wspomniała. 

Kristina Wspomniała? Jak bym w ogóle mogła myśleć .. . o czym 

innym. 

Kolenatj A my się tu kłócimy o wieczne życie! 

Emilia (wkraczajqc niby cień, z głowq owiqzanq kompresem. Wszyscy 

wstajq) Wybaczcie ... że na chwilę odeszłam ... 

Gregor Jak się pani czuje? 

Emil· Gł b l' h d · ta owa o 1. . . pusto .. . o y me ... 

Hauk No, no, to przejdzie. 

Emilia Nie przejdzie. Nigdy nie przejdzie. Ja już to mam dwieście lat. 

Kolenatj Co mianowicie? 

Emilia Nudę. Nie, nuda to nie jest. To ... to .. . och, wy, ludzie, nie 

macie na to nazwy. W żadnym języku nie ma na to słowa. Bom

bita też o tym mówił ... To obmierzłe. 
Gregor A co to jest? 
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Emilia Nie wiem. Wszystko jest tak niedorzeczne, wydrążone, zby

teczne . .. Jesteście tu wszyscy? A jakby was nie było. Jakbyście to 

byli nie wy, lecz kształty czy cienie ... Cóż mam z wami począć? 

Kolenaty Mamy może odejść? 

Emilia Nie, to wszystko jedno. Umrzeć albo wyjść za drzwi, to jed

no i to samo... Przecież na jedno wychodzi, czy coś jest, czy 

też nie ma .. . A wy tak cudujecie nad każdą bzdurną śmiercią! 

Dziwni jesteście ... ach! 

Vfrek Co pani jest? 

Emilia Nie powinno się, nie powinno, nie powinno żyć tak długo! 

Vfrek Dlaczego? 

Emilia Człowiek tego nie zniesie. Do stu lat, stu trzydziestu jeszcze 

wytrzyma, ale potem to poznaje ... poznaje ... poznaje .. . Aż ob

umrze w nim dusza. 

Vfrek Co poznaje? 

Emilia Boże, na to brak słów. A potem nie może już w nic wierzyć. 

W nic a nic. I z tego ta nuda. Wiesz, Berciku, tyś mówił, że 

śpiewam, jakby mnie przy tym mdliło. Widzisz, sztuka ma sens, 

dopóki człowiek tego nie umie. A gdy już umie, kiedy to dosko

nale umie, dostrzega, że to zbędne. Równie bez celu, Kristinko, 

bez celu jak chrapanie. To równie daremne śpiewać czy milczeć. 

Wszystko to siebie warte. Nic się od niczego nie różni. 

Vftek To nieprawda! Gdy pani śpiewa, ludzie się robią troszkę lepsi 

1 rosną. 

Emilia Ludzie nigdy nie są lepsi. Nic nigdy nie może się zmienić. 

Nic, nic, nic a nic się nie dzieje. Choćby strzelano, choćby było 

trzęsienie ziemi, choćby był koniec świata, czy co - nic się nie 

dzieje. I ja też się nie dzieję. Wy jesteście tu, a ja trwam bezgra

nicznie daleko - poza wszystkim - od trzystu lat. .. Ach, Boże, 

gdybyście wiedzieli, jak się wam lekko żyje! 

SPRAWA MAKROPULOS 

Kołenaty Dlaczego? 
Emilia Jesteście tak blisko wszystkiego! Wszystko ma dla was sens! 

Wszystko ma dla was jakąś wartość, bo się tym przez te parę 

lat nie nasycicie ... O mój Boże, gdybym tak choć raz jeden ... 

(załamuje ręce) Głupcy, jakże jesteście szczęśliwi! To aż wstręt

ne, jak jesteście szczęśliwi! A wszystko tylko przez głupi kaprys 

losu, że tak rychło pomrzecie! Ciekawi was wszystko jak małpy! 
We wszystko wierzycie, wierzycie w miłość, w siebie, w uczci

wość, w postęp, w ludzkość, w nie wiem już co, nie wiem co! 

Ty wierzysz w rozkosz, Maxi, ty, Kristinko, wierzysz w miłość 
i wierność. Ty wierzysz w siłę. Ty, Vitek, wierzysz w same głup
stwa. Każdy, każdy, każdy w coś wierzy! Wam to się żyje . .. po-

myleńcy! 

Vftek (zirytowany) Ale, za pozwoleniem, są też przecie . . . wyższe war-

tości ... ideały ... zadania ... 
Emilia Są, ale tylko dla was. Jak to panu powiedzieć? Istnieje może 

miłość, ale jest tylko dla was. Jeśli tylko nie ma jej w was, nie ma 

jej nigdzie, nie ma w ogóle żadnej miłości ... nigdzie w kosmo

sie ... Człowiek nie może kochać trzysta lat. Ani żywić nadziei, 

ani tworzyć, ani patrzyć trzysta lat. Nie zniesie tego. Wszystko 

mu zbrzydnie. Zbrzydnie być dobrym, zbrzydnie być podłym. 
Zbrzydnie niebo i ziemia. Aż w końcu się widzi, że w istocie 

tego nie ma. Nie ma niczego. Ani grzechu, ani bólu, ani zie

mi, nic w ogóle. Jest to tylko, co ma jakąś wartość. A dla was 

wszystko ma wartość. O Boże, byłam jak wy! Byłam dziewczy

ną, byłam damą, byłam szczęśliwa, byłam człowiekiem! Boże 

w niebiesiech! 
Hauk Cóż to, na Boga? Co się pani stało? 
Emilia Gdybyście wiedzieli, co mi powiedział Bombita! My, starzy, wie

my zbyt dużo, ale wy więcej od nas znacie, durnie! Nieskończenie 
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więcej! Znacie miłość, wielkość, cel - wszystko, co możliwe. 

Macie wszystko! Więcej nie sposób wręcz chcieć! Wy przynaj

mniej żyjecie, a w nas zastygło życie, o Chryste Panie, i ani kro

ku dalej - ta potworna samotność! 

Prus A więc czemu przybyłaś ... po sprawę Makropulos? Czemu 

chcesz żyć po raz wtóry? 

Emilia Bo strasznie boję się śmierci. 

Prus Boże, a więc i tego nie oszczędzono nieśmiertelnym? 

Emilia Właśnie. (pauza) 

Prus Panno Makropulos, byliśmy dla pani okrutni! 

Emilia Nie poczułam. Zresztą mieliście rację. To haniebne być tak 

starym. Wiecie, że dzieci się mnie boją? Brzydzisz się mną, 

Kristinko? 

Kristina Nie! Tylko mi. .. tylko strasznie mi pani żal! 

Emilia Żal? To tak źle ze mną? Niczego mi nie zazdrościsz? (pau

za. Emilia, zachwiawszy się, dobywa z zanadrza złożonr1: kartkę) 

Tutaj to wszystko spisano. „Egó, Hierónymos Makropulos, iatros 

kaisaros Rodolphou . . . "A dalej, słowo po słowie, co trzeba robić ... 

(wstajqc) Weź to, Berciku. Ja już tego nie chcę. 

Gregor Dziękuję ci. Ja też nie chcę. 

Emilia Nie? No to ty, Maxi. Ty tak chętnie żyjesz. Będziesz wiele 

kochać, wiesz? Jestem pewna. 

Hauk Przepraszam . .. ale można od tego umrzeć? I boli, kiedy ... się 

to robi? 

Emilia Boli. A ty się boisz? 

Hauk No, tak. 

Emilia Ale potem będziesz żył trzysta lat. 

Hauk Gdyby ... gdyby to nie bolało ... Hi, hi, nie chcę. 

Emilia Doktorze, z pana rozumny człowiek. Pan rozważy ... do czego 

się to nada lub nie. Chce pan to? 

SPRAWA MAKROPULOS 

Kołenaty Wielce pani łaskawa. Ja z tym nie chcę mieć nic do czy

nienia. 

Emilia Pan taki jest śmieszny, Vitek. Dam to panu. Kto wie? Może 

uszczęśliwi pan tym całą ludzkość. 

Vitek (cofajqc się) Nie, proszę. Myślę ... że ... raczej nie. 

Emilia Panie Prus, pan jest tak silnym człowiekiem. Pan też się boi 

żyć trzysta lat? 

Prus Jeszcze jak. 

Emilia Boże, to nikt tego nie chce? Nikomu nie zależy? Ty tu jesteś, 

Kristinko. I nawet się nie odzywasz. Patrz, dziewczyno, zabra

łam ci chłopca, wiem to. Jesteś śliczna, będziesz żyć trzysta lat. 

Będziesz śpiewać jak Emilia Marty. Będziesz sławna. Zastanów 

się, za parę lat zaczniesz się starzeć, będziesz potem żałować ... 

Bierz, mała! 

Kristina (biorqc dokument) Dziękuję. 

Vitek Co z tym zrobisz, Kristo? 

Kristina (rozkładajqc dokument) Jeszcze nie wiem. 

Gregor Wypróbujesz to? 

Kolenaty Olaboga, ona się nie boi! Zwróć to zaraz! 

Vitek Oddaj jej to! 

Emilia Zostawcie ją! (pauza) 

(Kristina bez słowa podsuwa dokument nad płonqcq świecę) 

Vitek Nie pal tego! To zabytek! 

Kolenaty Uwaga! Przestań! 
Hauk Chryste Panie! 

Gregor Zabierzcie jej to! 

Prus (wstrzymujqc ich) Pozwólcie jej działać! (pełne zgrozy milczenie) 

Hauk Ach jej, popatrzcie, to nie chce się palić. 
Gregor Bo to pergamin. 

Rolenaty Jak pomału się zwęgla. Nie sparz się, Kristineczko! 
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Hauk Raczcie zostawić mi choćby skrawek! Choć skrawek! (milczenie) 

Vitek Przedłużenie życia! Ludzkość wiecznie będzie się za tym uganiać, 

a tam, tam to może było . . . 

Kołenaty A myśmy mogli żyć wiecznie. Piękne dzięki! 

Prus Przedłużenie życia ... ma pan dzieci? 

Kolenatj Mam. 

Prus Toż to, widzi pan, wieczne życie! Gdybyśmy myśleli o narodzi

nach ... zamiast o śmierci ... Życie nie jest krótkie. Póki możemy 

być źródłem życia ... 

Gregor Dopala się. Była to przecież ... tylko szalona myśl - żyć wiecz

nie. Boże jakoś mi tęskno i jakoś lżej, że to już niemożliwe . .. 

Kolenaty Nie jesteśmy już młodzi. Tylko ktoś młody może tak 

wspaniale spalić ... nasz lęk przed śmiercią. Dobrześ się z tym 

uporała, Krysiu-mysiu. 

Hauk Za pozwoleniem ... coś tak tu ... dziwnie cuchnie ... 

Vitek (otwierajqc okno) ... spalenizną. 

Emilia Cha, cha, cha, koniec nieśmiertelności! 

Kurtyna 
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Szanowni Państwo , 

życie wieczne, albo choćby po wielokroć dłuższe niż jest nam ofiarowane, od 
tysiącleci stanowi jedno z największych pragnień człowieka . Przekonanie, że żyje
my za krótko, by móc zrealizować nasze plany, a przede wszystkim nacieszyć się 
ziemskim bytowaniem, marzenie o uczestniczeniu w tej przyszłości , która według 
praw natury nie będzie nam już dana, zaprząta dusze i umysły wielkich myślicie li 

i zagonionych w codziennośc i ludzi. Pokusa nieśmiertelności jest stale tak silna, bo 
jej uzyskanie wciąż jest niemożliwe. 
Sprawa Makropulos jest próbą wniknięc ia w ten nierealny wymiar; skomplikowany 
proces sądowy staje się pretekstem do symulacji: a gdyby jednak„.? Tocząca się 
od dzies ięcioleci sprawa spadkowa wydaje s ię nierozwiązywalna z uwagi na brak 
dowodów, które w sposób ostateczny potwierdz iłyby prawo jednej ze stron do wiel
kiego majątku. Kwestią kluczową pozostaje: kim był człowiek , któremu baron Josef 
Prus rzekomo przekazał w spadku rodowe dobra? Nagle na scenę wkracza osoba 
twierdząca z całą pewnością, że zna odpowiedż na to pytanie i że jest w stanie udo
wodn ić , że chodzi o ... nieślubnego syna barona. Rozpoczyna s ię gra o p ieniądze , 

namiętność i .. . zachowanie zdrowych zmysłów . Wszystkie tropy bowiem prowadzą 
do jednej kobiety. Kobiety, która żyła trzysta lat temu. Kobiety, która żyje teraz .. 
Zawiła , ale doskonale skonstruowana historia nosi wszelkie znamiona thril lera. Trzy
mająca do ostatnich chwil w napięc iu sensacja w przewrotny sposób podejmuje 
temat fascynujący i budzący grozę , zaglądając w najmroczniejsze zakamarki ludz
kiej duszy i odkrywając wreszcie prawdę zaskakującą tyleż dla bohaterów dramatu, 
co i dla nas samych. Śmierć okazuje się wyzwoleniem, przywraca pierwotny porzą
dek natury. To bowiem okrutna, ale najgłębsza mądrość przyrody od zarania dziejów 
utrzymuje nasz świat w równowadze. Przemijanie jest naszym przeznaczeniem, ale 
także jednym z podstawowych i paradoksalnie najszczęśliwszych mechanizmów 
ludzkości. 

Taką tezę stawia, za autorem sztuki, która stała s ię podstawą libretta, Leos Janaćek. 
Sprawę Makropu/os tworzył on u schyłku życia . Obciążony, ale też bogaty doświad
czeniem ponad siedemdziesięciu lat, z dystansem przygląda s ię porywom młodo

ści , szaleństwom uczuć i przekonaniu człow ieka o własnej sile. Gorzko- ironiczną 

opowieścią daje wyraz fascynacji wiecznośc ią i potęgą przyrody, jej niezmiennym 
i nieskończonym cyklem przemijania, i odradzania się, w którym nie ma miejsca 
na nicość , ponieważ życie zastępuje życie , a nowe istnienie możliwe jest właśnie 
dzięki temu, że przemija poprzednie. 
Spektakl , na który dziś Państwa zapraszam, jest pierwszą koprodukcją, jaką realizu
jemy z Salzburger Festspiele. Zaproszenie do współpracy przez najbardziej presti
żową imprezę muzyczną globu jest dla nas szczególnym wyróżn ien iem i źródłem 
dużej satysfakcji. Przedstawienie reżyseruje wielka postać współczesnej opery: 
Christoph Marthaler; obraz sceniczny stworzyła znakomita, na stale z nim współ

pracująca Anna Viebrock; dyryguje znany już warszawskiej publicznośc i i bardzo 
przez nią ceniony Gerd Schaller. Wierzę, że jest to produkcja wartościowa, będąca 

ważnym odczytaniem jednego z najciekawszych dziel operowych XX wieku. 

~J;,,.„ IDJ,,,L: 
Waldemar Dąbrowski 
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AKT I 
Vftek, asystent adwokata Kolenatego, przegląda rejestr sądowy, 
szukając akt sprawy Gregor kontra Prus i rozmyślając o przemi
jającym czasie. Wchodzi Albert Gregor, jedna ze stron procesu. 
Poszukuje adwokata Kolenatego. Ten jednak jest jeszcze w Sądzie 
Najwyższym , gdzie właśnie kończy się decydująca rozprawa 
w procesie Gregor-Prus. Krista, córka Vftka, początkująca śpie
waczka, wraca z próby w teatrze i z frustracją opowiada o Emilii 
Marty, genialnej artystce, która tego wieczoru ma wystąpić na 
scenie. 
Kolenat}' wraca z sądu. Proces jednak się nie zakończył , ma być 
kontynuowany po południu . Vitek i Kolenat}' nie mają wątpliwości , 
że Gregor przegra sprawę . Gregor zdradza, że w takim przypadku, 
w obliczu swoich horrendalnych długów, popełni samobójstwo. 
Ku ogólnemu zdziwieniu w biurze pojawia się Emilia Marty. Pyta 
o proces, o którym rzekomo przed chwilą dowiedziała się z gaze
ty. Kolenat}' opowiada stuletnią historię skomplikowanego sporu. 
Chodzi o majątek Loukov, który po śmierci pierwszego właściciela , 
barona Josefa Ferdinada Prusa, w roku 1827 stal się przedmio
tem sporu sądowego pom iędzy Emmerichem Prusem, kuzynem 
zmarłego , a Ferdinadem Gregorem, któremu według wielu zeznań 
zmarły zapisał majątek. Na to nie ma jednak dowodów. Proces 
ciągnie się w nieskończoność . Majątek zmieniał właścicieli j uż 

kilka razy. Teraz, gdy proces zbliża się do końca , szala zwycię

stwa przechyla się na stronę rodziny Prusów. Gregor głównie 
z powodu domniemanego braku pokrewieństwa z rodziną Pru
sów od początku jest na straconej pozycji. 

Podczas opowieści Kolenatego Emilia Marty zdradza swoją wie
dzę na temat osób uwikłanych w spór. Oznajmia, że Ferdinand 
Gregor jest nieślubnym synem barona Prusa, a jego matką była 
Ellian MacGregor, śpiewaczka Wiedeńskiej Opery Dworskiej . To 
diametralnie zmieniałoby sytuację . Kolenat}' potrzebuje jednak 
dowodów. Emilia Marty opowiada o testamencie, w którym baron 
Prus zapisał Gregorowi majątek. Testament ma znajdować się 
w starym domu Prusa. Kolenat}' jest sceptyczny. Uważa Emilię 
Marty za wariatkę , twierdzącą , że zna treść zapieczętowanego 
przed stu laty testamentu, o którego istnieniu nikt do tej pory nie 
wiedział . Nie chce jechać do domu barona Prusa. Zostaje jednak 
do tego zmuszony groźbami Gregora, który w swoim niewesołym 
położeniu chwyta s ię każdej szansy. 
Marty i Gregor zostają sami. Marty nie chce wyjawić źródła swo
ich informacji. Gregor jest coraz bardziej zauroczony jej urodą 
i nadnaturalną aurą. Emilia żąda od niego tajemniczego greckie
go dokumentu, który jego pradziadek - Ferdinand Gregor - miał 
otrzymać od barona Prusa. Wybucha, gdy dowiaduje się , że Gre
gor nic nie wie o takim dokumencie. 
Kolenat}' wraca z baronem Jaroslavem Prusem, przeciwnikiem 
w sporze. Znaleźli testament. Kolenaty chce wnieść wniosek 
o restytucję majątku . Prus znajduje lukę prawną - tożsamość 

dawno zmarłego Ferdinanda Gregora jest nie do udowodnienia. 
Marty przyrzeka dostarczyć pisemny dowód następnego ranka. 
Pragmatycznemu Kolenatemu sprawa wydaje się podejrzana. 
Jest bliski wycofania się z procesu. 

AKT li 
Maszynista i Sprzątaczka rozmawiają o Emilii Marty i jej wielkim 
sukcesie, który odniosła na scenie poprzedniego wieczoru. Poja
wia się baron Prus i rozpytuje o śpiewaczkę . 

Krista w rozmowie ze swoim chłopakiem Jankiem, synem barona 
Prusa, zachwyca się niezwykłym talentem Emilii Marty. Ale jej 
nastawienie wobec Marty jest ambiwalentne, jest zachwycona 
i zniechęcona jednocześnie , chciałaby być do niej podobna i boi 
się jej . 
Pojawia się baron Prus. Po nim zjawia się Emilia Marty, zimna 
i wyniosła . Po krótkiej rozmowie z baronem i jego synem, nazywa 
zafascynowanego nią Janka głupcem . Kiedy pojawia się Gregor 
z prezentem, diwa obraża i upokarza także jego. Ośmiesza też 
Kristę , Janka oraz ich związek . Pokaz okrucieństwa śpiewaczki 
zostaje przerwany wejściem starego barona Hauk-Sendorfa, jej 
byłego kochanka. Opowiada on o pewnej Eugenii Montez, z którą 
przed pięćdziesięcioma laty w Hiszpanii łączył go związek , zakoń 

czony jego rozstrojem nerwowym. Hauk bliski jest rozpoznania 
w Emilii Marty swojej dawnej miłości. 
Marty chce zostać sama. Zatrzymuje jedynie barona Prusa, który 
ku jej przerażeniu wspomina prawdziwe imię Emilii Marty: Elina 
Makropulos. Prus jednak wie dużo mniej niż obawia się Marty. 

AK T Ili 
Po wspólnie spędzonej nocy, Prus oddaje Emilii Marty manu
skrypt. Jednak czuje się oszukany. Emilia Marty jest zimna jak 
lód. Pojawia się Porządkowa. Prus dowiaduje się , że jego syn 
Janek z miłości do śpiewaczki targnął się na swoje życie . Cynicz
na reakcja Marty i jej komentarz, że Janek nie jest pierwszym, 
który się dla niej zabił , wyprowadzają Prusa z równowagi. Wtedy 
zjawia się zakochany w Emilii Hauk. Staruszek chce zabrać ją do 
Hiszpanii ; dla niej okradł z kosztowności i zostawił żonę . Emilia 
przystaje na ten szalony pomysł. 

Nagle pojawiają się wszyscy: mecenas Kolenat}', Gregor, baron 
Prus, młodziutka Krista i jej ojciec Vitek. Kolenat}' po porównaniu 
charakterów pisma jest w posiadaniu dowodów świadczących 
przeciwko Marty. Żąda od niej wyjaśnień. Baron Prus potwierdza, 
że charakter pisma w dokumencie napisanym przez Marty jest 
identyczny z charakterem pisma Ellian MacGregor w jej listach, 
które mają już 1 OO lat. Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje. 
Emilia Marty nie chce mówić . Kolenat}' grozi, że wezwie policję , 
a Gregor, że przeszuka bagaż Marty. Znajdują różne dokumenty, 

Baron natknął się na to nazwisko podczas swoich poszukiwań 
w rejestrze urodzeń. Według tych dokumentów nieślubny syn jego 
pradziadka Josefa Prusa nazywał się nie Gregor, ale Makropulos, 
a jego matką była nie Ellian MacGregor, ale Elina Makropulos. 
Marty słuchając opisu kolejnych dokumentów, które znajdują się 
w domu Prusa, rozpoznaje poszukiwany przez nią grecki manu
skrypt. Wszelkimi metodami stara się wydobyć go od Prusa. Ten 
chce przekazać go jedynie prawowitemu spadkobiercy. Zrozpa
czona Emilia Marty grozi, że dowiedzie, iż Ferdynand Gregor oraz 
Ferdynand Makropulos to jedna i ta sama osoba, co znaczyłoby, 

że baron Prus straciłby majątek Loukov. Prus nie bierze poważnie 
jej gróźb i odchodzi. 
Ponownie zjawia się Gregor, miotając się między wyznania
mi miłości a obelgami wobec Marty. Ta załamana broni się , 

ale nieskutecznie. Jej chłód prowokuje coraz bardziej namiętne 
i chore jednocześnie wyznania Gregora. Pojawia się Janek. Emilia 
Marty próbuje namówić zakochanego w niej chłopaka , by ukradł 
ojcu niezwykle ważny dla niej grecki dokument. Janek obiecuje 
jej to niechętnie , ale w tym momencie pojawia się jego ojciec 
i odprawia syna. Baron Prus gotowy jest oddać Emilii Marty 
manuskrypt. Pod warunkiem, że spędzi z nim noc. 

każdy z nich opatrzony jest inicjałami „E.M." . Gdy Kolenat}' chce 
na głos odczytać fragmenty znalezionych listów miłosnych , Mar
ty w końcu decyduje się wszystko wyjaśnić . Nazywa się Elina 
Makropulos. Urodziła się w roku 1585 na Krecie jako córka oso
bistego lekarza cesarza Rudolfa li. Jej ojciec wynalazł dla cesarza 
eliksir życia , który gwarantuje wieczną młodość . Cesarz, który 
obawiał się , że wywar może okazać się trucizną , rozkazał leka
rzowi, by ten wypróbował go najpierw na swojej córce. Ta po 
wypiciu eliksiru ciężko zachorowała. Cesarz uważając lekarza za 
oszusta, kazał go uwięzić . Elina, gdy wróciła do zdrowia, uciekła 
z sekretem Makropulosa na Węgry. Emilia Marty opisuje bez
nadzieję i nudę swojego za długiego życia . Straciła już wszelką 

nadzieję . Nawet sztuka nie ma dla niej sensu. Życie tylko dlatego 
jest warte przeżycia , że jest krótkie . Tylko strach przed śmiercią 
skłaniał Marty do poszukiwania receptury, ale teraz, choć czuje 
chłód zbliżającej się śmierci , już jej nie chce. Oferuje ją każdemu. 
Wszyscy odmawiają. W końcu przekazuje ją Kryście , która nisz
czy recepturę , tym samym niszcząc marzenie o wiecznym życiu . 
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ACT 1 
Vitek, assistant of the lawyer Kolenaty, sent to retrieve files on the 
case of Gregor vs. Prus from the archives, philosophises upon 
the transience of time. Albert Gregor, one of the parties in the 
lawsuit, enters, asking for Kolenaty. The latter, however, has been 
detained at the Supreme Court, where the decisive hearing in the 
case Gregor vs. Prus is nearing its end. Krista, Vitek's daughter 
and an aspiring singer, returns from a rehearsal at the theatre 
and speaks with same frustration about Emilia Marty, a singer of 
genius, who will be appearing that evening on stage. 
Kolenaty returns from the court. The proceedings are not over, 
they will continue in the afternoon. Neither Kolenaty nor Vftek 
leave any doubt that they considerthe case lost for Gregor. Gregor 
makes it elear that, due to his horrendous debts, he intends to 
commit suicide if he loses. 
To everyone's surprise, Emilia Marty appears at the office and 
inquires about the lawsuit, which she claims to have just learned 
abo ut from the news paper. KolenatY recounts the 100-year 
history of the convoluted case. lt revolves around the Loukov 
estate which, after the death of the original owner, Baron Josef 
Ferdinand Prus, in 1827, became the object of a leg al battle 
between Emmerich Prus, a cousin of the deceased, and Ferdinand 
Gregor, to whom the deceased Baron Prus had left the estate 
according to many testimonials. However, no legally admissible 
proof of this exists. The suit has dragged on forever. The estate 
has changed hands a few times. Now, as the proceedings draw 
to a close, victory seems mare likely for the Prus family. Due to 
his supposed lack of a blood relationship with the Prus family, 
Gregor's chances were considered bad from the beginning. 

Commenting on KolenatY's narration, Emilia Marty proves she 
has detailed knowledge of the parties involved in the case. She 
reveals that Ferdinand Gregor was an illegitimate son of Baron 
Prus, his mother having been a certain Ellian MacGregor, a singer 
at the Viennese Court Opera. This would change the situation 
considerably, but Kolenaty needs proof. Emilia Marty speaks of 
a will in which Baron Prus actually left the estate to Gregor, and 
which is supposedly located in the old Prus mansion. Kolenaty is 
sceptical, believing that Emilia Marty is crazy, since she claims 
to know the content of a testament that has been sealed for 1 OO 
years, the existence of which was unknown until now. He refuses 
to call upon Baron Prus, but finally Gregor, who is willing to believe 
in miracles in his desperate situation, forces him by threats. 
Marty and Gregor remain behind alone. Marty refuses to reveal 
the source of her information. Gregor is increasingly besotted 
with her beauty and supernatural aura. Emilia in tum asks him 
for a mysterious Greek document which his great-grandfather 
Ferdinand Gregor supposedly received from Baron Prus 1 OO 
years ago. She becomes hysterical when she realizes that Gregor 
knows nothing of such a document. 
KolenatY returns with the other party to the suit, Baron Jaroslav 
Prus. They have found the will. Kolenaty intends to ask for the 
restitution of the estate. Prus, however, finds another legal 
loophole, claiming that the identity of Ferdinand Gregor, long 
deceased, cannot be proven. Marty promises to furnish written 
proof the next morning. The practical-minded Kolenaty becomes 
deeply suspicious. He almost reaches the point of withdrawing 
from the case. 

ACT Z 
The Technician and the Cleaning Woman discuss Marty and her 
immense success the night before. Prus appears and asks for 
the singer. 
Krista raves about the incredible feats of singing of Emilia Marty 
to her friend Janek, the son of Baron Prus. Krista is ambivalent 
about Marty - her singing inspires her, but also causes her to lose 
heart. She wants to be like Marty, yet she fears her. 
Baron Prus appears, and shortly thereafter also Emilia Marty, 
cold and haughty. After a short conversation with the baron 
and his son, she declares Janek, who is fascinated by her, to 
be stupid. Then Gregor appears with a present and he, too, is 
insulted and humiliated by the diva. Finally, Marty ridicules Krista 
and Janek and their relationship. Marty's display of cruelty is 
only interrupted by the arrival of the senile Baron Hauk-Sendorf, 
one of Marty's farmer lovers. He speaks about a certain Eugenia 
Montez, with whom he had a relationship in Spain 50 years ago. 
This relationship caused him to lose his mind. Hauk is close to 
recognizing Emilia Marty as his farmer lover. 
Marty now wishes to be alone. She only asks Baron Prus to stay, 
as, to her horror, he has mentioned Marty's real name - Elina 
Makropulos. However, Prus knows less than she had feared. He 

ACT 3 
Prus hands Emilia Marty the Greek manuscript after spending 
the night with her. He feels cheated by her coldness. The Cham
bermaid appears. Prus learns that his son Janek has committed 
suicide out of unrequited love for the singer. Prus is enraged by 
Marty's cynical reaction and her remark that Janek is not the first 
to take his own life because of her. Hauk, who is in love with 
Emilia, enters the room. The old man wants to convince her to 
flee to Spain with him; he has stolen his wife 's jewellery and left 
her. Emilia ultimately agrees to follow his crazy plan. 
In the next instant, the lawyer Kol enaty, Gregor, Baron Prus, young 
Krista and her father Vftek all enter the room. After comparing 
handwritings, Kolenaty has proof against Marty and demands an 
explanation from her. Baron Prus testifies that the handwriting on 
papers written by Marty is identical with that on the letters written 
1 OO years ago by Ellian MacGregor. Th is makes the case even 
mare complicated. Emilia Marty refuses to talk. Kolenaty threatens 
to call the police, Gregor wants to search her luggage. They find 

discovered the name during his research in the birth register. 
According to the register, the illegitimate son of his great
grandfather Josef Prus was not named Gregor, but Makropulos, 
and his mother was not Ellian MacGregor, but Elina Makropulos. 
As Prus describes further documents that have been found in his 
house, Marty recognizes one of them as the Greek manuscript 
she is looking for. She tries to get it from Prus by any means. 
He, however, is willing to hand it over only to a rightful heir. 
Desperate, Emilia Marty threatens to prove that Ferdinand Gregor 
and Ferdinand Makropulos were one and the same person, in 
which case Prus would lose the Loukov estate. Prus does not 
take her seriously and leaves. 
Gregor appears again. His following outburst of feelings veers 
between expressions of love and insults. Marty, downcast, only 
defends herself weakly. Her coldness drives Gregor to ever mare 
passionate but also wild exclamations. Janek appears. Emilia 
Marty tries to cajole him, smitten with her as he is, into stealing 
the important Greek document from his father. Janek reluctantly 
promises to do so, but just then his father appears and sends his 
son away. Baron Prus is now willing to let Emilia Marty have the 
manuscript in return for one night of passion. 

various documents, all of them initialled "E.M.". When Kolenaty 
attempts to read from the love letters just found , Marty finally 
decides to explain everything. Her name is Elina Makropulos. She 
was bom in 1585 on Crete as the daughter of the imperial physi
cian to Emperor Rudolf li. Her father invented an elixir of life for 
the Emperor, which was to guarantee eternal youth. The Emperor, 
afraid of poisoning, ordered the doctor to try the potion out on his 
daughter Elina. She fell seriously iii, so the Emperor had his doc
tor locked up as a swindler. Elina, who recovered, escaped with 
Makropulos' secret recipe to Hungary. Emilia Marty describes 
the desolation and boredom of her extended life. She has lost 
all faith , not even art holds any meaning for her anymore. Life is 
only worth living because it is brief. Only fear of death has driven 
Marty to search for the recipe, but now, though she feels the chili 
of approaching death, she no longer wants it. She offers it to all 
those present. All of them refuse. Finally, she hands it to Krista, 
who destroys the recipe, thus destroying the dream of eternal life. 
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Piotr Deptuch 

SPNA WA 11 AK fł OP UL OS, 
CZYLI JANAĆEK 
W APOGEUM 
KREATYWNOŚCI 
Sprawa Makropulos - ósma z kolei opera Le
osa Jarnicka przez wielu komentatorów jego 
twórczości uchodzi za scenicznes opus ma
gnum kompozytora. Jest też utworem owia
nym swoistą legendą z uwagi na fascynujące 
możliwości wokalno-aktorskie, jakie stwa
rza główna rola dzieła. Postać Emilii Marty, 
337 -letniej śpiewaczki posiadającej dar 
wiecznej młodości , osiągnęła w kreacjach 
Anji Silji, Catherine Malfitano, Angeli Deno
ke czy Karity Mattili siłę nuklearnego niemal 
rażenia. Umuzyczniony dramat Karela Ćapka 
stał się potężnym orężem w rękach znako
mitych reżyserów, wśród których wymienić 
trzeba Nikolausa Lenhoffa, Krzysztofa Warli
kowskiego i Christopha Marthalera. 

O pera powstawała pomiędzy wrześniem 1923 a listopadem 1925, 
a największa intensyfikacja kompozytorskiego procesu mia
ła miejsce w roku 1924. To był ze wszech miar udany czas dla 

morawskiego kompozytora. Jenota - najbardziej rozpoznawalne jego dzie
ło - po sukcesach w Pradze i Wiedniu zaprezentowana została w Berlinie 
pod znakomitą batutą Ericha Kleibera oraz w nowojorskiej Metropolitan 
Opera, podobnie jak w Wiedniu z Marią Jeritzą w partii tytułowej. Premie
ry Lisiczki Chytruski i I Kwartetu smyczkowego tylko ugruntowały pozycję 
kompozytora, który mimo hucznie obchodzonego jubileuszu siedemdzie
siątego roku życia, znajdował się w apogeum kompozytorskich możliwości . 

Sprawę Makropulos komponował wprost w partyturze, o czym nie bez 
dumy donosił w liście do swojego gorliwego propagatora Maxa Broda. 

. 
-----~ 

Podobnie jak w przypadku dziel Strawińskiego , niepotrzebne było sporzą
dzenie pierwotnego wyciągu fortepianowego i dopiero potem rozpoczęcie 
mozolnego procesu orkiestracj i. Wszystko powstawało od razu, w tempie 
zadziwiająco szybkim zważywszy na wiek kompozytora. Sam proces kom
ponowania był nieco dziwaczny, idealnie odpowiadający ekstrawaganckiej 
naturze Morawianina. Janacek tworzył zawsze na stojąco , 
kreśląc znaczki na pięciolinii niczym malarz obrazy 
na płótnie. 
Dramaturgiczną kanwą opery jest dramat Karela Ćapka, który twórca 
JenOfy obejrzał 1 O grudnia 1922 roku. Zachwycony fo rmą i symbolicz
nym wydźwiękiem od razu zapałał chęcią umuzycznienia go. Choć Ćapek 
początkowo uważał pomysł skomponowania opery na bazie swojego dra-

L 

matu za pomysł niezbyt dobrze rokujący, to z pewną nutą rezerwy wyraz i ł 

zgodę , by bohaterką kolejnego scenicznego dzieła Janacka stała się Elina 
Makropulos. W li ście napisanym do Janacka 27 lutego 1923 roku zwierzył 

się jednak z szeregu wątpliwości dotyczących tego projektu: 

„Jak już Panu mówi/em - o muzyce, zwtaszcza o Pańskiej, mam zbyt wyso
kie mniemanie, abym potrafi/ ją sobie wyobrazić w polączeniu z konwer
sacyjną, mato poetycką i zbyt przegadaną sztuką, jaką jest moja Sprawa 
Makropulos. A może przychodzi Panu na myśl coś innego i lepszego niż 
owa 300-/etnia postać z mojej sztuki? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby bez 
względu na moją sztukę wymyśli/ Pan treść, gdzie 300-letni żywot i jego 
cierpienie stanowić będą oś akcji w bardziej stosownej oprawie. To nie jest 
przecież mój patent: może Pan obrać sobie jako podstawę Ahasvera, cza
rodziejkę z noweli Langera (ze zbioru Mordercy i marzyciele) lub też Pannę 
Makropulos i opracować treść zupetnie niezależnie.". 

Sprawa Makropu/os uchodzi pod wieloma wzglę
dami za najbardziej skomplikowane pod względem 
muzycznym operowe dzieło Janacka. Choć samo jego 
tworzywo dźwiękowe dalekie jest od jakiejkolwiek awangardy - zwłasz

cza w kontekście utworów powstających równolegle - to sposób, w jaki 
kompozytor nim operuje trudno uznać za tradycyjny i standardowy. Tak 
charakterystyczne dla późnego stylu Janacka skale modalne, silnie zako
rzenione w folklorze morawskim, nakładane na siebie w swoistej polifonii 
tworzą strukturę wysoce niekonwencjonalną, brzmiąc szorstko i jaskrawo. 
Przedziwne połączenia najprostszych trój- i czterodźwięków , podob
nie jak u Prokofiewa, emanują świeżośc ią i nowatorstwem. Przesuwane 
niczym klocki lego drobne motywy pozbawione są tonalnego c iążenia. 

Częste rytmiczne ostinati, które z taką siłą objawiły się w drugim akcie 
Jenoty i w tak niezwykły sposób zainicjowały introdukcję Przeznaczenia 
(kilka początkowych taktów brzmi jakby skomponował je Philip Glass) 
dodają muzyce Janacka niezwykłego impetu i podskórnie fa lującego 

napięcia. Mimo pozornej prostoty zapisu, rytmy są tu skomplikowane, 
akcenty zmienne, a fraza daleka od jakiekolwiek regularnośc i. Instrumen
tacja świadomie zaprzecza prawom postromantycznej logiki, obsesyjnie 
i w jakimś sensie zgrzebnie eksponując rejestry skrajne, a mniej kon
centrując s ię na „orkiestrowej wacie" wypełniającej miękko brzmiącymi 
barwami głosy środkowe (krytykował to nie kto inny jak Richard Strauss -
mistrz neoromantycznego dźwiękowego przepychu). Ale naj istotniejszym 
jest fakt, iż muzyka ta całkowicie wyłamuje się spoza 
jakiejkolwiek dominującej w owym czasie stylistyki 
i dzięki temu trudno poddać ją precyzyjnej kwalifikacji. Tak samo daleko 
jej do eksperymentów awangardy muzycznej spod znaku Schonberga, jak 
i muzycznego symbolizmu i malarstwa dźwiękowego szkoły francuskiej 
czy barbarystycznej szorstkości Strawińskiego i Prokofiewa. Nieporozu
mieniem byłoby też umieszczanie Janacka w kręgu zapóźnionych post
romantyków, pokrewnych choćby Rachmaninowowi. Twórca Jenoty od 
czasów nieudanego eksperymentu z Początkiem romansu (dzieło scenicz
ne, w którym za pomocą morawskiego folkloru po raz pierwszy próbował 
przezwyciężyć model postromantyczny) podążał swoją własną, całkowic ie 

niezależną drogą, której kresem wydają się być obydwa Kwartety smycz-

kowe i właśnie Sprawa Makropulos. W tym miejscu warto też uważniej 

przyjrzeć się tytułowi opery. Czeski tytuł Vec Makropulos zawiera w sobie 
słowo „vec" oznaczające „rzecz". Pojawia się ono w trzecim akcie dzie
ła, wyraźnie odnosząc się do greckich dokumentów mających przedłużyć 

życie Elinie o kolejne 300 lat. W oryginalnym tytule chodzi więc zdecydo
wanie bardziej o el iksir n ieśmiertelnośc i, lub bardziej przepis na jego spo
rządzenie , aniże li sprawę sądową, która dla finałowego wydźwięku dzieła 

ma znaczenie drugoplanowe. Sprawa Makropulos podobnie jak późniejsza 

Z domu umartych, a w przec iwieństwie do wcześn iejszych Kalii Kabanowej 
i szczególnie Lisiczki Chytruski, nie dzieli się na drobne sceny, rozczłon
kowujące formę poszczególnych aktów. Mamy tu do czynienia zawsze 
z jednorodną i wysoce koherentną strukturą dramatyczną. 

Janacka nigdy nie interesowała tradycyjnie ukształ
towana opera, dlatego nadany mu przez amerykańskich krytyków 
przydomek „słowiańskiego Pucciniego'', który od biedy zastosować by 
można w kontekśc ie Rusa/ki, w przypadku dzieł Morawian ina nie znaj
duje potwierdzenia. Spośród dojrzałych jego oper jedynie Jenota i Kalia 
Kabanowa w jakimś sensie twórczo kontynuują me lodramatyczną trady
cję gatunku. Fantasmagoryczne Przeznaczenie miesza wszelkie możliwe 
konwencje, stając się tak naprawdę autobiograficzną h istorią n iemożności 

skomponowania opery i rozważan iem nad odwieczną zagadką twórczej 
kreacji. Przygody Pana Broucka to burleskowa fantazja, w której zamroczo
ny piwem nieco szwejkowski antybohater wędruje na chwiejnych nogach 
zarówno po księżycowym kraterze, jak i po bitewnych polach XV-wiecz
nych wojen husyckich. Cykl komiksowych rycin zainspirował Janacka do 
skomponowania swojego może najbardziej osobistego dzieła - Przygód 
Lisiczki Chytruski, w którym początkowa baśniowo-dzi ecięca poetyka stop
niowo ustępuje miejsca głębokiej kontemplacji zagadki Natury i cudu jej 
wiecznego odradzania się , w warstwie symbolicznej doc ierając do tego 
samego punktu, co Mahlerowska Das Lied von der Erde. 
Sprawa Makropulos ze swoją egzystencjalnie 
skomplikowaną i psychicznie wieloznaczną boha
terką jest nie tylko ostatnim ogniwem feministycz
nej operowej trylogii, którą zainicjowała Kalia 
Kabanowa, a kontynuowała Lisiczka, ale także kul
minacją całej scenicznej twórczości kompozytora, 
tak silnie skoncentrowanej na eksploracji mean
drów kobiecej psychiki i osobowości. Trylogia ta jest 
wyrazem fascynacji Janacka osobą Kamili Stoslovej, która przez wiele lat 
była jego muzą i fascynującym źródłem inspiracji. Ostatnia opera Janacka 
Z domu umartych stanowi w tym kontekśc ie rodzaj swoistego postludium. 
Jedyną postacią kob iecą jest tu pojawiająca s ię epizodycznie prostytutka, 
a scenę zapełniają wyłącznie mężczyźni , którzy w potężnych monologach 
odsłaniają najbardziej mroczne zakątki własnej duszy (znakomity literacki 
pierwowzór Dostojewskiego). 

> 
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B O H A T E R K A 
Emilia Marty, czyli El ina Makropulos, jest z pewnością najbardziej niezwy
kłą z Janackowskich protagonistek. Znakomita jej odtwórczyni Anja Silia 
w wywiadzie udzielonym rad iowej stacji BBC3 z okazji Roku Janackow
skiego celebrowanego przed dziewięciu laty (2004) stwierdziła, iż kreując 
Toskę, gra przede wszystkim upozowaną operową diwę uwikłaną w emo
cjonalne turbulencje. W przypadku Emilii, również operowej gwiazdy, cały 
ten sceniczny blichtr to tylko tło dla budowy skomplikowanego portretu 
kobiety, która fascynuje swoją cie lesnością, odpychając duchową i emo
cjonalną pustką. Dobitnie zwraca na to uwagę Prus w przejmującej scenie 
inicjującej trzeci akt opery, zakończonej informacją o śmierci Janka -
swojego jedynego syna. O ile dramat Ćapka przedstawia Elinę Makropulos 
w krzywym zwierciadle zjadliwej komedii, o tyle adaptacjaJanacka- chętnie 

z początku ocierająca się o burleskę - stopniowo zmierza w kierunku dra
matu. W przeciwieństwie do teatralnego pierwowzoru g łówna bohaterka 
ginie na naszych oczach, a jej finałowa spowiedź życia to jeden z najbar
dziej niezwykłych monologów w operowej historii. 

Osoba Emilii Marty stanowi swoistą syntezę wszyst
kich kobiecych postaci wykreowanych przez Janacka 
wcześniej. Jej dominujący i apodyktyczny charakter, ch łód i pewna 
obcesowość znajdują swój pierwowzór w osobach Kościelnichy, Kabani
chy i matki Mili z Przeznaczenia. Jej silna emanacja erotycznej zmysło
wości każe nam z kolei powrócić myślami do Lisicy Chytruski oraz Zelki, 
uwodzicielskiej Cyganki z udramatyzowanego cyklu pieśni Notatnik zagi-

nionego. Krótkie przebłyski ciepła, którymi Emilia potrafi czarować przy
pominają nam zarówno JenQfę , jak i Kalię. Złożoność tej postaci wyraża 
się również w tessiturze, w jakiej napisana jest jej linia wokalna. Jest ona 
zdecydowani niższa niż w przypadku Sarki, JenQfy, Mili, Kalii , o Lisicy nie 
wspominając i porusza się na skraju sopranu i mezzosopranu. 
Druga pod względem ważnośc i rola kobieca w Sprawie Makropulos to Kri
sta - początkująca śpiewaczka. Choć jej partia ma charakter epizodyczny, 
to symbolika tej postaci jest znacząca. Wydaje się, że to właśnie Krista 
odzwierciedla duszę młodej Eliny Makropulos i nieprzypadkowo w kulmi
nacyjnym momencie finału to właśnie ona otrzymuje od um ierającej boha
terki przepis na wieczną młodość , mając szansę stać się jej następczynią. 

Postaci męskie dobrze scharakteryzowane i silnie zindywidualizowane 
stanowią tło , będąc lustrem, w którym portret Emili i Marty staje się bar
dziej wyrazisty i przekonywający. Z pragmatycznym Kolenatym kontrastuje 
nieco idealistyczny Vitek - humanista, erudyta, znawca historycznych 
meandrów rewolucji francuskiej Albert Gregor i Josef Prus toczą ze sobą 
proces, w który wplątuje się zdesperowana chęcią szybkiego zdobycia 
greckich dokumentów Elina. Obydwaj mężczyźni prezentują diametralnie 
spolaryzowane osobowości: impulsywny, pałający namiętnym afektem 
Gregor (jedna z najtrudniejszych tenorowych partii w operach Janacka) 
przeciwstawiony jest chłodnemu, cynicznemu i opanowanemu Prusowi 
- jedynemu, nad którym bohaterka nie jest w stanie całkowicie zapano
wać. Na wpół zdziecinniały, na wpół szalony Hauk-Sendorf i chtopięco
naiwny Janek dopełniają galerii męskich postaci manipulowanych cynicz
nie przez nieśmiertelną protagon i stkę. 

Elina Makropulos to z jednej strony wytwór drama
turgicznej wyobraźni Capka, ale z drugiej archetyp 
wiecznej kobiecości odradzającej się na przekór 
czasowej chronologii. Mieliśmy już w historii opery postać 
zuchwale balansującą poza czasem. a była nią Kundry w Parsifalu. Życ iem 
wiecznym zdaje się żyć również Lisica Chytruska, ale trudno ją interpre
tować w kategori i kobiecości jednostkowej . To raczej symbol życ ia, femi
nistycznej wita lności, odradzającej się zawsze na przekór skończonośc i 

śmierci. Elina Makropulos jest owego symbolu inwersją Osiągając nie
śmiertelność i tym samym nieskończoność , relatywizuje wszelkie emo
cjonalne doznania, zachowując jedynie instynkt życia, który w momencie 
egzystencjalnej refleksji okazuje się niewystarczający, ustępując pragnie
niu śmierci . Życie ludzkie widziane w perspektywie jednostkowej w obli

czu jego nieskończoności traci więc sens. 

M U Z Y C Z.< N A 
OPOWIE$~ 
Swoją operę rozpoczyna Janacek efektowną uwerturą Trudno porównać 
ją z nastrojowym poematem inicjującym Kalię Kabanową czy zwiew
ną - baletową niemal - „sinfonią" rozpoczynającą Lisiczkę Chytruskę . 

Wstęp do Sprawy Makropu/os to szeroki, epicki fresk, wprowadzający nas 
w rozedrganą przestrzeń wielkiego miasta, pełną trudnego do sprecyzo
wania podniecenia i oczekiwania na coś nieuchwytnego. Tworzą go trzy 
wyraźnie skontrastowane bloki tematyczne: motoryczny, liryczny i fanfaro
wy. Nie ma tu mowy o sentymentalizmie czy ckliwej 
czułostkowości - wszystko jest szorstkie i niemal 
kwadratowe. Mimo pozornie prostego zapisu. muzyka zaskakuje 
nieregularną rytmiką, zwodniczą pulsacją i wysoce niekonwencjonalnym 
potączeniem poszczególnych elementów dźwiękowej struktury. Na sze
rokoddechowe morawskie „zaśpiewy" smyczków i instrumentów dętych 
drewnianych, które ujawniają tak typowe dla kompozytora zamilowanie do 
skal modalnych, nakładają się nieustępl iw ie pulsujące ostinatowe rytmy, 
a dobiegające z oddali fanfary trąbek i co rusz rozpędzające muzyczną nar
rację punktowane rytmy kotłów mają charakter obsesyjnego wręcz natręc
twa. Zadna z myśli muzycznych nie moźe się tu do 
końca rozwinąć i wybrzmieć. Każdą tego typu próbę Janacek 
ostro tnie kompozytorskim piórem niczym chirurg skalpelem. Z pozoru 
banalne orkiestrowe pomposo skrywa w sobie tajemn icę , co każe kiero
wać nam myśli ku głównej bohaterce dz ieła . Pełna blasku koda zostaje 
niespodziewanie zerwana przed ostatecznym wybrzmieniem, a gwałtow
ne cięcie wprowadza zasadniczą materię aktu pierwszego. Na tle subtel
nych progresji trzy- i czterodżwiękowych akordów łączonych przez Janacka 
z wielką maestrią Vitek - urzędnik kancelarii adwokackiej - rozpoczyna 
swój quasi-monolog, z nutą rezygnacj i wprowadzając nas w zawitośc i c ią
gnącego się w nieskończoność procesu Alberta Gregora i Josefa Prusa. Już 
ten krótki fragment unaocznia tak typową dla późnych oper Janaćka zasadę 
konstrukcj i. Linia wokalna to właściwie melodeklamacja, rodzaj Janackow
skiegosprechgesangu wspartego na niemal autonomicznej partii orkiestry, 
która zarówno sama snuje swoją opowieść , jak i wchodzi w najróżniejsze 
motywiczne i dramatyczne interakcje ze scenicznymi dramatis personae. > 
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Janacek dbając o szybki przebieg akcji, tylko szkicuje postać na pół zaafe
rowanego, na pół znużonego urzędnika, który w dramacie Ćapka odsłania 
oblicze historycznego erudyty, znawcy problematyki rewolucji francu
skiej i socjalisty z przekonania. Niepostrzeżenie pojawia się Gregor, który 
w dość jednorodny przebieg monologu wprowadza dynamikę dyskursu, 
co jeszcze podkreśla burleskowy epizod wybierania numeru telefoniczne
go przez Vitka. Asymetryczny tok orkiestrowej narracji uspokaja się wraz 
z wejściem Kristy. Solowe brzmienia poszczególnych instrumentów 
kameralizują nastrój, a inicjujące następstwa akordów - pojawienie się 
dziewczyny. To znowu przykład tak typowego dla kompozytora modyfiko
wania z pozoru banalnych zestawień akordów, które same w sobie bardzo 
proste, tworzą nową, nietypowo brzmiącą całość (następstwo as, es, as, 
b zamienione zostaje na: as, E, as, A). 
W pierwszym akcie Sprawy Makropulos Janacek zastosował wykorzysty
wany wcześniej z ogromnym upodobaniem przez Pucciniego efekt opóź
nionego pojawienia się głównej bohaterki. W przypadku oper sławnego 
Morawianina jego protagonistki pojawiają się na ogół od razu - tak jest 
z JenOfą, Kalią czy maleńką Lisiczką. Emilia Marty wkracza na scenę dużo 
później, a krótki epizod zachwyconej jej operowym występem Kristy czyni 
z niej postać niemal magiczną, jeszcze przed pojawieniem się na sce
nie. Nonowy akord Des-dur towarzyszy pojawieniu się operowej gwiazdy 
w towarzystwie doktora Kolenatego. Rozpoczyna się duet tych dwojga, cza
sem tylko zakłócany emocjonalnym wtrętami rozgorączkowanego Gregora. 
Janaćek bardzo precyzyjnie konstruuje tę scenę . Obydwie postaci wypo
sażone są we własne lejtmotywy, którymi kompozytor misternie żongluje 
w przebiegu niezwykle efektownej partii orkiestry. Metrum zmienia 
się niemal jak w kalejdoskopie, a nieregularność 
rytmu zachwyca wyrafinowaniem. Partie wokalne mają 
zdecydowanie recytatywny charakter, czego szczególnym upostaciowa
niem jest quasi-parlando Kolenatego, w przebiegu którego kompozytor 
podaje tylko dźwięk, na którym śpiewak musi w możl iwie najszybszym 
tempie wyartykułować swój tekst, bez ingerencji w jego strukturę ryt
miczną. Opowieść Emilii o nieślubnym dziecku Elian Mac Gregor budzi 
początkowo konsternację , stopniowo stając się coraz bardziej wiarygodną. 

Zaintrygowany Kolenaty rusza na poszukiwanie wskazanego przez Marty 
testamentu, podczas gdy operowa diwa zostaje sam na sam z Gregorem. 
Ich duet jest nie tylko kulminacją pierwszego aktu, 
lecz także jednym z najwspanialszych fragmentów 
całej partytury. w jego przebiegu można wyodrębnić cztery fazy. 
W pierwszej Gregor poruszony wiedzą śpiewaczki na temat szczegółów 
testamentu, interpretuje ją niemal w kategorii cudu. Porwana rytmicznie 
narracja uspokaja się , a dominującym metrum staje się płynne 6/4. Druga 
faza duetu to przywołan ie osoby Elian Mac Gregor, co dla Emilii stano
wi wyraźną retrospekcję - nie ostatnią w tym dziele. Gwałtowny wybuch 
namiętności Gregora rozpoczyna fazę trzecią, pełną muzyki namiętnej 

i si lnie afektowanej, przypominającej akt drugi Kalii Kabanowej. Ekspre
syjnym frazom zdesperowanego mężczyzny, śmiało wznoszącym się do 
trzykreślnego c, odpowiadają zimne kontry protagonistki. W ostatniej fazie 
duetu Emilia przystępuje do kontrataku, próbując uzyskać od Gregora 
informacje o greckich dokumentach. Całkowita dezorientacja mężczyzny 
powoduje wybuch gwałtownej furii pięknej diwy, której kulminacją jest 
fraza Rekni ie je mas, podkreślona nagłym skokiem linii wokalnej na trzy-

kreślne ces. 
Powtórne pojawienie się Kolenatego wraz z obcym mężczyzną, którym 
okazuje się baron Prus - odwieczny adwersarz Gregora - inicjuje lako
niczny finał pierwszego aktu. Konwersacyjny styl jest podstawą tej krótkiej 
scenki, której postrzępiony tok narracji i nieregularne rytmicznie odzywki 
protagonistów odzwiercied lają stan dramaturgicznego zawieszenia, któ
rym kończy się ten najdłuższy w dziele akt. Krótkie orkiestrowe postludium 
nawiązujące swoim charakterem do uwertury, pełni funkcję klamry spaja
jącej całość dramatyczna-muzycznej struktury. 
Akt drugi rozpoczyna się serią krótkich groteskowych scen - skompono
wanych w formule wypracowanej przez Janacka wiele lat temu w Przygo
dach Pana Broućka. Formuła „teatru w teatrze" ukazana jest nam wyłącznie 
w postaci aluzyjnej i swoistej inwersji , gdyż oglądamy scenę od kulis. 
Gdy Emilia Marty święci swój ko lejny tryumf (czego nie widzimy) scenicz
ny maszynista i sprzątaczka kolokwialnie komentują jej status społeczny 
i materialny. Kilkutaktowe interludium w metrum 7 /8 wprowadza zna
ną już z pierwszego aktu postać młodziutkiej Kristy i sympatyzującego 
z nią Janka, który okazuje się synem barona Prusa. Nieco surrealistyczny 
dialog młodej pary orkiestra ilustruje liryczną, si lnie wznoszącą się fra
zą, skontrastowaną z burleskową quasi-toccatą graną przez smyczki col 
legno. Sekwencja repetowanych ósemek towarzyszy pojawieniu się Emilii 
hojnie zbierającej gratulacje od rozentuzjazmowanych wielbicieli, wśród 
których pojawia się zarówno Gregor, jak i Vitek. Pod koniec tej sceny 
w orkiestrze rozbrzmiewa utrzymany w długich wartościach rytmicznych 
motyw złożony z sekundy wielkiej, kwinty, kwarty i ponownie kwinty 
- bezpośrednio związany grecką h istorią El iny Makropulos i jej ojca, której 
wyjaśnienie przyniesie akt ostatni. Nerwowe figuracje trzydziestodwójek 
wprowadzają na scenę komiczną postać Hauk-Sendorfa, którego zgodnie 
z intencją kompozytora powinien wykonywać podstarzały tenor operetko
wy. To właśnie on wykonuje w operze jedyną formę zamkniętą - quasi
andaluzyjską piosenkę nawiązującą do postaci Eugenii Montez, Cyganki 
bliźniaczo podobnej do Emil ii Marty. Lakoniczna piosenka swoim stylem 
antycypuje wyraźnie więzienną scenę baletową z ostatniej opery Janaćka 
Z domu umarlych. Taneczna muzyka stopniowo przechodzi w namiętny 
duet rozpoznających się kochanków - śpiewany w pewnym momencie po 
hiszpańsku, by powrócić znowu do andaluzyjskiej stylizacji . 
Zasadn iczą oś drugiego aktu Sprawy Makropulos stanowią dwa duety Emi
lii : z Prusem i Gregorem. Ten pierwszy to apoteoza cynizmu, wzajemnych 
podchodów i aluzji w celu wydarcia skrywanych z jednej i drugiej strony 
tajemnic. Znakomicie ilustruje to gorzka, pełna sarkazmu muzyka przerwa
na nagłym wzburzeniem śpiewaczki na dźwięk słowa Makropulos, któremu 
towarzyszy znany nam już motyw sekundowa-kwartowa-kwintowy. Nie
zwykła jest też desperacja, z jaką Emilia próbuje dotrzeć do dokumentów 
skrywających jej tajemnicę , a znajdujących się wśród rzeczy odziedziczo
nych przez barona. 
Duet z Gregorem wydaje się początkowo tylko wariantem ich wspólnej 
wielkiej sceny z pierwszego aktu. Okazuje się to jednak tylko pozorne. 
Pałający miłosną żądzą Albert symbolizuje apoteozę życia w swej najbar
dziej witalnej postaci, na którego tle postać opadającej z si ł Emilii robi 
ogromne wrażenie. O ile jej stan budzi coraz większe współczucie , o tyle 
perwersyjne pożądanie Gregora staje się coraz bardziej komiczne, czego 
ku l minację stanowi nagłe zaśnięcie niedoszłej kochanki , która miast paść 

w ramiona rozpalonego mężczyzny, nieznośn i e pochrapuje. 
Finał aktu drugiego jest równie lakoniczny, jak zakończenie aktu pierw
szego. Nieudana próba wciągnięcia Janka w intrygę odzyskania greckich 
zapisków jest tylko pretekstem do kolejnego spotkania z Prusem, podczas 
którego cyniczni partnerzy na tle poszarpanych motywów i zmiennych ryt
mów dobijają ostatecznego targu. 
Akt trzeci opery stanowi jej ku lminację. Już orkiestrowa intrada, w której 
lamentacyjna inwokacja przechodzi w postrzępione motywy ósemko
we, nieustannie łamane zmiennymi akcentami robi ogromne wrażen ie . 

Emi lia odbiera od Prusa upragnione zapiski, czemu towarzyszą krótkie 
motywy obsesyjnie repetowane przez orkiestrę. Wcześniejsze erotyczne 
zbliżenie daje teraz obojgu poczucie obrzydzenia, ale dramatyczną kul
minacją tej sceny jest wiadomość o samobójczej śmierci Janka i przej
mujący lament rozbrzm iewający w orkiestrowym tutti. Nieustanne 
zmiany metrum, harmoniczne dysonanse i niemal 
minimalistyczne repetycje dowodzą absolutnej ory
ginalności kompozytorskiego języka Janaćka, przy 
braku zależności od jakichkolwiek zewnętrznych 
wpływów. Zmieniające się jak w kalejdoskopie epizody n ieubłaga
nie prowadzą do finałowej konkluzji, którą jest potężny monolog boha
terki, odkrywającej przed wszystkimi dramatis personae swoją prawdziwą 

tożsamość Eliny Makropulos. Jest to jakby ekwiwalent scen szaleństwa 
z oper barokowych i belcantowych. Janaćek zastosował już ten pomysł 
w finale Kalii, ale w bardziej introwertycznej perspektywie. Monolog Eliny 
rozgrywa się w dwóch fazach. Pierwszej - towarzyszy jeszcze styl konwer
sacyjny, z recytatywnie postrzępioną l inią melodyczną, która stopniowo 
ustępuje żywiołowi czystego śpiewu. To tak, jakby protagonistka wraz 
z osiągnięciem stanu typowo ludzkiej śm ierte lności zyskiwała też duszę , 

symbolizowaną przez czysto wokalne piękno frazy. Druga faza (Citilia 
jsem) - zainicjowana skrzypcowym solo, przechodzącym w orkiestrową 
kulminację rozwija się już w szerokich łukach melodycznych. Głos Eliny 
zestawiony jest tu z męskim kwartetem (to pierwszy ansambl Janacka od 
czasów Jenoty) i śp iewającym zza sceny chórem męskim . Przesianie 
dzieła mówiące, iż życie ludzkie ma sens jedynie 
w swojej skończoności jest czytelne i ewidentne. 
Głos słabnącej Eliny raz jeszcze podrywa się do wzlotu podczas próby 
przekazania tajemniczego przepisu Kriście , osiągając dwukreś lne h na 
słowach budes slavna. Następujące późn i ej efektowne orkiestrowe pre
sto bardzo wyraźn ie uruchamia dźwiękową symbolikę ognia, w którym raz 
na zawsze unicestwi się eliksir nieśmiertelności. Kodalne Grave kończy 
tę niezwykłą operę z pozoru banalnym, ale jakże nieoczekiwanie prostym 
zestawieniem akordów B-dur, C-dur, B-dur, B-dur, C-dur, As-dur, B-dur 

Piotr Deptuch - dyrygent i publicysta. Prowadzi koncerty symfoniczne i kameralne w Polsce 
oraz za granicą - występował na Ukrainie, w Austrii, Niemczech, Belgi i i Holandii. Współpracował 

z Operą Wrocławską, Operą Novą w Bydgoszczy, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą na Zamku 
w Szczecinie. Od 1996 roku zajmuje si ę również pub l icystyką muzyczną, współpracując z „Gazetą 
Muzyczną" , „ Klasyką" i „Operomanią" oraz Programem li PR. 
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Mariusz Szczygieł 

O Czechu, 
który uciekał od małości 

Nadszedł moment, żeby powiedzieć sobie prawdę . 

Czytając Haska i Hrabala, oglądając czeskie fi lmy, w których małe 
urasta do rangi metafory, a zwyczajne zamienia się w poezję, wreszcie 
czytając książki o Czechach polskiego autora Szczygla - mamy do czy
nienia z kłamstwem . 

Może nie ze stuprocentowym, opasłym i bezczelnym kłamstwem 
(za które należy ukarać czeskich twórców czy Szczygła) , ale z prawdą 
upozowaną. Prawdą o kulturze czeskiej, lecz w wersj i na wynos. 

W wersji , która zaspokaja oczekiwania Polaków. 

Kultura czeska do polskich odbiorców najczęściej dociera w wyda
niu pogodnym i pocieszającym . Pociesza nas pogodny Hrabal, że na 
każdym dnie leżą perły. Pogodni robotnicy w knajpach stają się w jego 
opowiadaniach filozofami , a po pijanemu nie opowiadają bzdur, tylko 
„śn ią na jawie''. Zresztą, „kto chce żyć w Europie Środkowej, nie powi
nien trzeźwieć" . Pogodny czeski film pokazuje naród, który nie chce 
stawiać się na piedestale, a czeski filmowiec nie demaskuje ludzkiej 
małości , tylko sam się do niej przyznaje. Dramat nazwie na plakacie 
gorzką komedią, bo radość jest tym, czego zwyczajny Czech pożąda 
najbardziej. Najważniejsza jest bowiem pogoda wewnętrzna. Najlepiej 
ją p ielęgnować w ulubionym miejscu, które chętnie zdrabnia się na 
„miejscunio''. Nawet ich pogodny prezydent używał publicznie słowa, 
które pasuje do każdego z nas, zwykłych zjadaczy chleba, ale nie do 
prezydenta, słowa: „miłość ''. „Niech miłość i prawda zwyciężą nad 
kłamstwem i nienawiścią" - mówił Vaclav Havel i nie był w tym pierw
szy, bo o miłośc i mówił publiczne także przedwojenny prezydent, filozof 
Tomas G. Masaryk. 

Czy ktoś wyobraża sobie, że o miłości mówi polityk polski? Na 
przykład taki, który od prawdy i miłośc i preferuje prawo i sprawiedli
wość? Dlatego tym Polakom, którzy już mają dość etosu i patosu taka 
czeska oferta bardzo się podoba. Kompensuje nam bowiem nasze braki. 

Tak jak rosyjscy pisarze wymyślili rosyjską duszę , tak czescy 
twórcy wymyśl i I i pogodną czeskość . Wesołą i zadowo loną z życia nad 
kuflem piwa. 

• 
Nadszedł więc moment, żeby przedstawić resztę prawdy. Prawdę 

wreszcie w całośc i, nieupozowaną. 

Otóż ku ltura czeska ma twórcę , którego małe nie zadowa lało. 

Twórcę - światowego giganta, który nie żywi ł s ię swojskością i nie 
szukał dla siebie „miejscunia''. Nie znał „małego realizmu''. Patrzył 

na świat globalnie (jak u nas Kapuściński ) i był najnowocześn iejszym 

pisarzem europejskim pierwszej połowy XX wieku. 

W Polsce od lat - niestety - niewydawany, niewznawiany i dziś 

znany tylko z nazwiska. Nazwiska, które może być mylące . Bowiem 
przez swoje brzmienie kojarzy s ię z czymś pogodnym i czeskim wła
śnie . Nazwiska jakby wymyślonego z przymrużeniem oka - Ćapek. 

Jego talent po legał na tym, że wszystko wiedział wcześniej . 

Na początku XX wieku w swoich powieściach i sztukach op isywał , 

jak w przyszłości będz ie upadał świat. 

Karel Ćapek opowiadał więc o naszych czasach. 

• 
Najpierw (1917) zdiagnozował ludzkość. 

Dwóch wędrowców (w opowiadaniu Ślad) spotyka się w skutej 
lodem pustej krainie. Obaj otrzepują się ze śn iegu i zauważają sześć 

metrów dalej na św ieżo zaśn ieżonym polu jeden jedyny ś lad ludz
kiej stopy. Ślad „wielkiego buta typu amerykańskiego , z dużą szero
ką podeszwą i p ięc ioma solidnymi ćwiekami na obcasie''. Ślad jest 
duży, nie prowadzą do niego żadne inne ś lady. Tkwi w śniegu jedyny 
i samotny. Nie ma nic przed nim i za nim. 

Jo podłe" - mówi jeden z wędrowców - „albo obaj zwariowali
śmy, albo leżę w łóżku i majaczę w gorączce , albo musi i stn i eć jakieś 

logiczne wytłumaczen ie " . 

„Gdyby" - zastanawia s ię - „za sprawą tego ś ladu stało się coś 

wielkiego, gdyby to komuś przyn iosło coś dobrego, to pierwszy bym 
padł na kolana i krzyczał „cud". Ale ten ś lad , przec ież to żenujące , 

przecież to jest strasznie małostkowe , zrobić tylko jeden ś lad , kiedy 
można zrob ić normalnie kilka zwyczajnych kroków". 

Ślad wyg ląda jak zrzucony z nieba. Dla wierzących może być 

to opowieść o „dowodzie na istnienie''. Pisarz un i kał stricte religij
nej interpretacji. Rok po Śladzie nap isał esej o pragmatyzmie, gdzie 
dowodził , że człowiek zdany jest tylko na siebie. Dzisiejsze czasy 
(1918) w ogóle nie spełniają oczekiwań ludzi, więc naturalną metodą 

na życ ie powinien być „empiryczny sceptycyzm''. 

„ Istn ieją w życiu rzeczy" - mówi jeden z wędrowców- „które nie 
wiążą s ię z niczym innym i w każdych okolicznośc iach dowodzą tylko 
swojego osamotnienia. Przypominam sobie tyle rzeczy, z których nic 
dalej nie wyn ikło , które nikogo nie zbawi ły, a przecież„ . Rozegrały s ię 

wydarzenia, które j uż nigdzie dalej nie prowadzi ły i nikomu nie pomo
gły dalej żyć , a były to najprawdopodobniej najistotniejsze rzeczy, 
jakie s ię w życ iu zdarzyły''. 

To, co Karel Ćapek chciał powiedzieć Śladem (i to w trzecim roku 
I wojny światowej) można zawrzeć w zdaniu: 

Człowiekowi już nie wystarczy jego dumny rozum. 
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• 
To, co pisał potem byto ostrzeżeniem przed zaprzęganiem rozu

mu w służbę prawd absolutnych. 

W dramacie R.UR (1920) ostrzega ludzkość przed produkcją 
sztucznego człowieka na skalę masową. W powieści Fabryka abso
lutu (1922) przestrzega przed tworzeniem rzeczy ponad ludzką miarę . 

W sztuce Sprawa Makropu/os (1922) ostrzega przed przedłużaniem 
życia w nieskończoność. W sensacyjnej powieści Krakali/ (1924) 
ostrzega przed produkcją broni masowego rażenia , która może 

wymknąć się człowiekowi z rąk , zwłaszcza jak trafi w ręce kogoś chci 
wego. W Inwazji jaszczurów (1936) ostrzega przed jaszczurami , czyli 
faszyzmem „. Kiedy postęp techniczny nie idzie w parze z rozwojem 
duchowym człowieka , rodzi się pokolenie gotowych na wszystko 
wykonawców rozkazów. 

Mówiło się , że Ćapek nie ma szans na Nobla, bo szwedzka Aka
demia uważa , że pisze zbyt przerażające rzeczy. 

Zastrzegał , że nie jest tym, który odpoczywającemu czytelnikowi 
chciałby wyciągać poduszkę spod głowy , ale tak pisał , że czytelnik 
musiał podnieść się z poduszki sam. 

Ten pisarz przeczuć swoje teksty stworzył na dziesięciolecia 

przed tekstami-przestrogami DOrrenmatta (Fizycy) czy Maxa Frischa 
(Homo Faber). Kiedy jego sztuka R.UR z podtytułem Rossum's Uni
versal Robots przeszła z sukcesem przez teatry świata , ten przejął 

z niej do wszystkich niemal swoich języków jedno słowo . Stalo się 
ono najnowocześniejszym słowem pierwszej potowy XX wieku i brzmi 
- „robot" . 

Ćapek uważał , że jego maty naród nie może poprzestać tylko na 
pielęgnowaniu swojego pogodnego miejsca do życia . Otwierał Cze
chów na uniwersalność. 

• 
Emilia Marty vel Elina Makropulos żyje ponad trzysta lat, lecz 

młodość jej ciała nie idzie w parze z młodością ducha (charakteryzuję 
bohaterkę Sprawy Makropulos za Haliną Janaszek-lvanikovą, autorką 

książki Karel Capek, Warszawa 1985). Kiedy Emilia przekracza sto lat, 
umierają w niej wszystkie uczucia, życie napełnia ją tylko nudą i znie
cierpliwieniem. Nie interesuje się losami swoich kilkudziesięciorga 
dzieci rozsianych po świecie . Dla zabawy zostaje kochanką swojego 
wnuka. Jest śpiewaczką operową, ale jej głos choć doskonale wyćwi
czony, tchnie czymś martwym i lodowatym. 

Pisząc już Sprawę Makropulos, pisarz dowiedział się , że Bernard 
Shaw właśnie wydal Powrót do Matuzalema, gdzie wyraził przekona
nie, że klęski człowieka wynikają z tego, że krótko żyje . Człowiek jest 
wciąż głupi , bo mając nawet lat 70, jest zbyt miody. Ledwie stanie 
na progu mądrości , umiera. „Jak może rozumnie rządzić państwem " 

- pyta Shaw - „ człowiek , który przyszedłszy na świat , musi tak szybko 
umrzeć , że nie ma nawet czasu na to, aby wyrobić sobie jakiekolwiek 
pojęcie o życiu , a w dodatku połowę swego czasu poświęca grze 
w golfa". 

„Nie powinno się , nie powinno, nie powinno żyć tak dtugol " 
- mówi Emilia Marty i przekonuje: „Berciku , tyś mówił , że śpiewam 

jakby mnie przy tym mdliło . Widzisz, sztuka ma sens, dopóki człowiek 
tego nie umie. A gdy już umie, kiedy to doskonale umie, dostrzega, że 
to zbędne ". Przede wszystkim zaś „ człowiek ~ie może kochać trzysta 
lat. Ani żywić nadziei, ani tworzyć , ani patrzeć trzysta lat. Nie zniesie 
tego. Wszystko mu zbrzydnie. Zbrzydnie być dobrym. Zbrzydnie być 
podłym ". 

Przekroczyć swoją miarę życia , to stracić jego radość , a tym 
samym człowieczeństwo - zdaje się mówić Ćapek irlandzkiemu pisa
rzowi i nam dzisiaj . 

• 
Kiedy czyta się Sprawę Makropu/os w wersji na scenę teatralną , 

uderza niezwykła sprawiedliwość , z jaką Karel Ćapek referuje róż
ne poglądy na temat przedłużania życia . Jakbyśmy czytali w prasie 
współczesną dyskusję przeciwników i zwolenników np. klonowania 

człowieka. 

W młodym państwie czechosłowackim pisarz byt postrzegany 
jako swego rodzaju kaptan demokracji. Pluralizm był jego fetyszem. 
Z postawą Ćapka miała problemy lewica i prawica. Katolicy i komuni 
ści wymawiali mu, że każdemu przyznaje rację (co dla obu stron byto 
oczywiście nieznośne). W jego opowiadaniu Piłat na przykład potrafił 
powiedzieć , że każdy współuczestniczy w prawdzie. I ten, kto mówi 
,,tak", i ten, kto mówi „nie". 

W Sprawie Makropulos pisarz prezentuje nawet obce sobie 
poglądy Bernarda Shawa (wypowiada je Vitek) . 

„ Każdy " - pisał - „kto wierzy w jakąś Prawdę, myśli , że wła

śnie z tego powodu musi znienawidzić i zabić człowieka, który 
wierzy w Prawdę z inną nalepką. Czy przeciwko tej nieposkromio
nej nienawiści jest jakiś środek? " . 

Znał taki : „Nie widzę nic innego niż przekonanie, że człowiek jest 
czymś cenniejszym niż jego „prawda"". Dlatego „trzeba zmniejszyć 
wagę dogmatów i zmiękczyć prawdy, żebyśmy poczuli życzliwość 

wobec człowieka". 

• 
Wróćmy na koniec do Śladu. 

Winien jestem Państwu interpretację w stylu czeskim prostą , 

pragmatyczną i dowcipną. (Interpretację historyka literatury, prof. 
Milosa Pohorskiego.) Tym, kto odcisnął ślad na śniegu , nie był oczy
wiście żaden Bóg. Tym, kto odcisnął ten ślad , byt pisarz Karel Ćapek. 

Mariusz Szczygieł - reporter, związany od 1990 roku z „ Gazetą Wyborczą". Czechofil. Autor trzech bestsellerów 
o Czechach: Gott/and, Zrób sobie raj i Laska nebeska, które zostały przełożone na 14 języków . Gott/and zdobył 
w Brukseli nagrodę Najlepszej Książki Europy 2009, a w Polsce m.in. Nike Czytelników. 

Ponieważ opowiadanie Ślad wyszło w Polsce ostatnio w 1927 roku, cytowane tutaj fragmenty są współczesnym 
przekładem Elżbiety Zimnej. 

23 





26 

Jan Gondowicz 

NIE-DO-
Zdumiewająca komedia metafizyczna 

Capka zawiera trzy godne uwagi 

terminy, pojęcia nie-do-pojęcia. 

W trzeźwym, idiomatycznym, czasem 

dosadnym tekście zjawiają się jakby 

z innego porządku. Zainfekowały też, 

ma się rozumieć, libretto Leosa 

Jamłcka. Co znaczą, można określić 

tylko w przybliżeniu . Tym samym są 

w istocie nieprzetłumaczalne 

i pozostawić je trzeba niewyjaśnione. 

Jedno rozbrzmiewa już w pierwszych 

zdaniach, drugie, co gorsza, figuruje 

w tytule, trzecie ciąży nad epilogiem. 

POJĘCIA 
OTO PIERWSZE: niemłody dependent Vitek, figura. niczym 
Mannowski Settembrini, bez reszty dziewiętnastowieczna , zwie konflikt 
jurydyczny Gregor-Prus starym mianem causa. Nikt poza nim nie uży
wa tego słowa . Causa to, oczywista, łacińsko-niemiecki relikt edukacji 
pana Vftka, który przed laty studiów nie skończył i został wiecznym 
dependentem. Ani to po prostu spór prawny, ani proces jako taki , lecz 
dzieje tego procesu oraz ich materialny substrat w postaci obejmujące
go stu lecie kompletu akt i roztaczana przez nie aura. A więc coś więcej 
niżjustićna kauza, co w dzisiejszej czeszczyźnie oznacza postępowanie 
sądowe. Z pomocą słowa causa miłośnik historii Vftek mówi o sprawie 
Gregor-Prus jak o żywej istocie. Łacińskim brzmieniem tego pojęcia 
broni się przed śmiesznością. I broni poniekąd samej causy, która na 
kształt żywej istoty stanęła w obliczu końca. 
Jest coś jeszcze. Materię sztuki, choć niewidzialna, przenika Praga. 
Kancelaria doktora Kolenatego (będącego, jak wszystko wskazuje, 
co najmniej Kolenatym Ili) łączy godny Balzakowskiego Putkownika 
Chaber! odwieczny, zakurzony nieład z rekwizytami nowoczesności 

w rodzaju ściennego telefonu . Szukać jej trzeba jak nic na Nowym Mie
ście, bo wszędzie tam blisko: do hotelu Emilii Marty (Hotel Evropa) , 
do Opery (Smetanovo divadlo) i do sądu (Karlovo namestf). A także 
do Domu Fausta ... Stąd więc Vitek może z hotelu skoczyć na jednej 
nodze do kancelarii po togi. I tuż za rogiem wypożyczyć z zakładu 
pogrzebowego parafernalia improwizowanej rozprawy: czarne sukna, 
lichtarze, krucyfiks i czaszkę. Nawet nazwisko konkurenta Kolenatego, 
adwokata, który omal nie przejął sprawy Gregor-Prus. nie jest w Pradze 
obojętne. Ów doktor Abeles odziedziczył je po siedemnastowiecznym 
żydowskim chłopcu. który ponoć - w szerzonej przez jezuitów legen
dzie - chciał się nawrócić i padł ofiarą współplemieńców . Rok czy dwa 
przed powstaniem sztuki Capka antysemicką intrygę sprzed wieków 
zdemaskował słynny praski reporter Egon Erwin Kisch. 
Ta obecność-nieobecność Pragi przywodzi na myśl Proces Kafki , 
który tylko na pozór rozgrywa się wszędzie i nigdzie. Te same lata. to 
samo enigmatycznie obecne miasto, ten sam duchowy klimat. te same 
wnętrza. Zaniedbana kancelaria adwokacka każe myśleć o strychu, na 
którym przesłuchiwano Józefa K., a pusty teatr - o wyludnionej nawie 
kościoła Tyńskiego , gdzie usłyszał on przypowieść o prawie I sam tytuł 
powieści Kafki tłumaczyć by można jako causę : nierozstrzygalną spra
wę sądową, jej niepojęty przewód, a wreszcie psychiczną presję , zły 

czar, jaki rzuca. Causa K. versus Niewiadome. 

z DRUGIM POJĘCIEM . tym tytułowym , gorzej Czym bowiem 
jest owa „sprawa", Vec Makropulos? Vec to po czesku zarówno „spra
wa", jak „rzecz", ostatecznie „interes". „Sprawa" z tytułu chowa w zana
drzu „interes", który przywiódł Emilię Marty na próg kancelarii doktora 
Kolenatego. Capek ma więc najwyraźniej na myśli coś przekraczające
go zakresem soudnf ffzeni, czyi i sprawę sądową , jak i soudnf pff pad, 
czyli kazus bądź precedens. Za „rzeczą" natomiast kryje się tajemniczy 
obiekt-nie-obiekt. rzecz-nie-rzecz, procedura-nie-procedura, których 
istotę zawiera fatalny pergamin. Najściślej ująłby to zaimek „ coś " . 

Przesłuchiwana w trzecim akcie podczas parodii procesu panna Marty 
wymija, jak może , sedno kwestii. Mówi zarazem o dokumencie (Jam 
jest napisane, jak się to robi "), zawartej w nim recepturze („Zwali to 
wtedy „zaklęcie", ale to coś całkiem innego") i samej magicznej prze
mianie ( „ Chcę tego spróbować znowu"). A do czego, w sensie mate
rialnym, sprowadza się formuła wiecznej młodości? Jego powiedzieć 
nie wolno". Toteż tytuł sztuki nie mógł przybrać dopełniaczowej formy 
„Rzecz Makropulosa", choć mowa w niej o płodzie inwencji alchemika 
tego nazwiska. Stworzył on bowiem więcej niż „ coś": stworzył problem. 
Ma się rozumieć , Capek mógłby użyć słowa „sekret" (tajemstvl) czy 
„zagadka" (zahada). Ale nie chciał. Toteż „enigmatyczny sens cze
skiego słowa vec", oscylującego pomiędzy case , affair, business, 
secret i thing , budzi refleksje Alfreda Thomasa, autora książki Prague 
Palimpsest: Writing, Memory, and the City: „Niby magiczna formuła , 
którą oznacza, nie jest jasne, czy słowo to jest konkretną rzeczą, czy 
też abstrakcją. Niby magiczny szem wetknięty w ciało Golema, oksy
moronicznie pośredniczy między przedmiotem materialnym a niemate
rialnym zaklęciem. I niby szem wobec Golema, pełni w sztuce funkcję 
kluczową, podsuwając klucz do nieśmiertelności Emilii , jak i jej zgonu . 
Nieoznaczoność tego słowa służy też za klucz do sensu bądź bezsensu 
sztuki: właśnie dzięki daremnym staraniom jej bohaterów o zdefinio
wanie, co to słowo oznacza, sztuka dokonuje zwrotu wokół centralnej 
nieobecności znaczenia i prawdy. Vec bliska jest nieczytelnemu słowu 
w palimpseście : widz lub czytelnik po prostu nie może przypisać mu 
uchwytnego znaczenia. Po czesku gramatycznie żeńska , vec odsyła do 
wykraczającego poza język , transcendentalnego signifiant, udaremnia
jąc próby męskiego pisarza-twórcy jego odcyfrowania i odtworzenia". 

TRZECIEGO POJĘCIA na pozór tłumaczyć nie trzeba, lecz to 
niewiele pomaga. Przechodzi wszelkie wyobrażenie , o jego treści nikt 
z żywych nie może mieć najlżejszego pojęcia. To nazwa cierpienia 
ponad trzystuletniej Emilii Marty/Eliny Makropulos, cierpienia, które 
gasi w niej w końcu instynkt samozachowawczy. Dość wmyśleć się 
w dialog: „Do stu lat. stu trzydziestu jeszcze [się] wytrzyma, ale potem 
[człowiek] to poznaje, poznaje ... Aż obumrze w nim dusza. - Co pozna
je? - Boże , na to brak słów.". To może najświetniejsza z intuicji Capka, 
pogłębiająca słowo „nuda". Już bi iższe istoty rzeczy byłoby kojarzo
ne ze zniechęceniem łacińskie taedium, a jeszcze lepsza - pokrewna 
nicości hiszpańska nada. Tego ostatniego, najposępniejszego słowa 
mógłby użyć dawny kochanek Emilii/Eugenii/Eliny, zhiszpaniały hrabia 
Hauk-Sendorf. Niestety, akurat jemu jest ono całkiem obce. 
Przed czterdziestu laty filozof i znawca opery Bernard Williams podjął 
tę kwestię w eseju Sprawa Makropulos. Refleksje nad nudą nieśmiertel
ności. „Jej kłopot - pisze o nieśmiertelnej Elinie - to nuda wynikająca 
z faktu, że wszystko, co mogłoby się przydarzyć i mieć sens dla tej kon
kretnej istoty ludzkiej, już się jej przydarzyło. " . W modelu życia, który 
powiela śpiewaczka , nie ma miejsca na żadną nowość. Nie ma więc na 
co czekać , czego chcieć. „ Ktoś , kto już taki jest. że wytrzymuje życie 
w podobnych warunkach , równie dobrze może nie znajdować niczego, 
co kazałoby mu chcieć tak robić ." . Nieszczęśnica uwięziona jest więc 
w sobie samej. I właśnie nieuchronność tej sytuacji każe zwątpić 

w sens nieśmiertelności. „W takim wariancie, jak jej, gdzie jestem 
rozpoznawalny sam dla siebie , musiałbym mieć w końcu siebie dość. 
Istnieją zapewne dostateczne powody, by umrzeć , zanim się to stanie. ". 
Przed trzema mniej więcej laty, gdy anglojęzyczne środowisko ety
ków odkryto ten esej, konkluzja Williamsa „ szczęśliwy, kto ma szansę 
umrzeć " rozpętała jedną z najżywszych obecnie polemik filozoficznych . 
I to, jak się wydaje, pozwala zajrzeć Capkowi pod podszewkę. Trud
no orzec, jak dalece świadomie pisarz założył, iż tajemnicza „sprawa" 
działać będzie wyłącznie pod warunkiem, że jej ofiara nie zmieni try
bu życia. By trwać w pozornej młodości , zostać musi taką , jaką jest. 
W wersji operowej ulega przemianie, zdobywszy się na zrozumienie, 
kim się stała . I wtedy osiąga wyzwolenie, rozsypuje się w proch. W wer
sji teatralnej brak tej katharsis. Za to w pewnym epizodzie pierwszego 
aktu Emilia/Elina uchyla - dosłownie - twarzy. „Na Boga, co pani robi? 
Co pani robi z twarzą? " - pyta zaszokowany Gregor. Co ujrzał? To ujaw
niło oblicze owo coś bez nazwy, co tylko umownie nazwać można nudą. 
Oblicze noszone przez myśl , że jak śmiertelni tęsknią do nieosiągalnej 
nieśmiertelności , tak nieśmiertelni tęskniliby do nieosiągalnej śmierci. 

Jan Gondowicz - pisarz, krytyk, tłumacz. Erudyta. Przełożył 
m.in. Slownik komuna/ów Flauberta, powieści i sztuki Jarry' ego, 
Ćwiczenia stylistyczne i Sio tysięcy miliardów wierszy Queneau. 
Za przekład Ćwiczeń otrzymał Nagrodę „Literatury na Świecie " 
w dziedzinie poezj i. Autor m.in .: bestiariusza Zoologia fanta
styczna uzupefniona , monografii: Schulz, Nowosielski, Duda 
Gracz, esejów Paradoks o autorze i Pan tu nie staf. W latach 
2011 i 2012 zasiadał w jury Nagrody Literackiej Nike. 
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Aleksandra Piętka 
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TAR TO BŁAD 

Francuzka Jeanne Louise Calment (1875-1997) przeżyła 122 Iata i jest najdłużej żyją
cym człowiekiem w historii. Do 117 roku życia popalała papierosy, w wieku 85 lat zaczęta uczyć 

się szermierki, a do setki jeżdzita na rowerze. Japończyk Jiroemon Kimura (ur. 1897) ma 115 
lal i jest najstarszym mężczyzną na świecie . Porusza się na wózku inwalidzkim, lecz mimo to 

jest pogodny, cieszy się dobrym samopoczuciem, nie ma problemów z apetytem ani z ciśnieniem. 

W czym tkwi sekret? Czy jest to kwestia zdrowego 
trybu życia, czy genetyki? Dlaczego się starzejemy? 
I czy da się powstrzymać ten proces? To pytania, które człowiek 
zadaje sobie od wieków. W literaturze, legendach, podaniach ludowych nie brakuje historii 

o nieśmiertelnych i p ięknych demonach czy niestarzejących się ludziach. Rozwój nauki (zwłaszcza 

medycyny estetycznej) pozwala nam dłużej cieszyć się młodym wyglądem i zdrowiem - można 

powiedzieć : „40 is the new 20". Ale czy da się oszukać śm ierć? Prawdopodobnie wydłużenie życie 

przeciętnego człow ieka do tzw. wieku biblijnego to tylko kwestia czasu. 

MĄDRZY I BOGACI ŻYJĄ DŁUŻEJ 
W Lombardii we Włoszech znajduje się wioska o nazwie Limone, 
które j mieszkańcy cieszą się fantastycznym zdrowiem i ponad
przeciętnie długim życiem . U wielu z nich wykryto bowiem 
szczególne białko zwane „A 1 Mi lano", które chroni m.in. przed 
udarem i zawałem serca. Otóż w żyłach mieszkańców Limone 
białko to pełni rolę miotły czyszczącej, która nie dopuszcza do 
osadzania się cholesterolu na ściankach naczyń krwionośnych . 
Czy predyspozycje do długiego życia są dziedziczne? Jak naj
bardziej . Możliwe , że rekordzistka długości życia Jeanne Cal
ment też nosiła w sobie „A 1 ": jej ojciec zmarł w wieku 93 lat, 
matka - 86, brat - 97. Sama Jeanne mówiła , że długowiecz

ność zawdzięcza oliwie z oliwek, kieliszkowi Porto dziennie 
i czekoladzie (ciekawe, że mieszkańcy Limone trudnią się przede 
wszystkim uprawą drzew oliwnych i produkcją oliwy). A co 
z tymi , którzy nie pochodzą z rodzin posiadających „gen Matu
zalema"? Czy również mogą cieszyć się długowiecznością? Jak 
najbardziej. Rodzice Jiroemona Kimury wcale nie żyli długo : 
matka zmarła w wieku 78 lat, ojciec - 65. 115-latek twierdzi, że 
wiek i dobre samopoczucie zawdzięcza zdrowemu trybowi życia 
i jedzeniu trzech niewielkich posiłków dziennie: owsianki, zupy, 

mięsa i warzyw. 

A co jeszcze można zrobić, żeby 
zagwarantować sobie długie życie? 
Ano m.in. nie rozwodzić się, nie 
trzymać w domu dzieci powyżej 18 
roku życia, mieć psa/kota, upra
wiać seks, śmiać się, mieć hobby 
i zapinać pasy. 

Bo, jak się okazuje, czynniki psychologiczne, emocjonalne 
i społeczne mogą mieć równie duży wpływ na długość naszego 
życia , co geny i zdrowy tryb życia . 
W latach dziewięćdziesiątych amerykański National Institute on 
Aging (NIA) opracował test na potencjalną długowieczność , któ
ry polega na zliczaniu punktów - im więcej ich uzbieramy, tym 
(prawdopodobnie) dłużej będziemy żyć . Znalazło się w nim wie
le kategorii , jak: nałogi , wyżywienie , uwarunkowania genetyczne 
czy stan zdrowia i profilaktyka. I tak za palenie papierosów dosta
je się na dzień dobry minimum -1 O, a np. za jedzenie ryb i drobiu 

zamiast czerwonego mięsa : + 5. Dla panów nie mamy dobrych 
wiadomości : za bycie mężczyzną dostaje się -5, kobietą: + 1 O. 
Jednak równie niekorzystne dla zdrowia okazują się samotność 
(-1 za każde 5 lat bycia singlem) i brak przyjaciół (-1 O) czy 
nadgodziny w pracy i (co nas raczej nie dziwi) ubóstwo i życie 
w wielkim mieście . Za małżeństwo/bycie w długotrwałym związ
ku dostaje się + 5, za każdego przyjaciela: + 1, każde dziec
ko poniżej 18 lat mieszkające w domu: +3, za udzielanie się 
w kościele lub instytucji charytatywnej - do + 4. Ważne okazują 
się też wykształcenie (za podstawowe -7 , wyższe i doktorat: + 7) 
oraz wykonywana praca (naukowiec, wolny zawód, samodzielny 
przedsiębiorca : + 5, pracownik biurowy: -3, bezrobotny: -7) czy 
posiadanie hobby ( + 2). Dł użej żyją osoby wesołe , pogodne 
i ofiarne, wierzące w dobro i chętnie spędzające czas z rodziną 
i przyjaciółmi . Osoby skąpe , zł ośliwe i pesymistyczne powinny 
szybko zmienić swoje nastawienie. Według Księgi Mojżeszowej 
potomkowie Adama żyli średnio 950 lat. Po potopie (Noe miał 
wtedy 600 lat) ta średnia znacznie się skróciła - do ok. 300 lat. 
Być może to właśnie bogobojność, liczne potomstwo i życie 
zgodne z rytmem natury i nakazami wiary gwarantowały pierw
szym potomkom Adama prawie tysiącletnie życie ... 

WIEK MATUZALEMA 
Bóg zbrukał świat życiem i światłem Wcześniej była tylko 
ciemność - pierwotna siła poprzedzająca stworzenie świata. 

Siły te należały do Szatana i miały Boga za intruza, który złamał 
bariery i naruszył oparty na chaosie porządek . Jahwe boi się, że 
potomkowie Adama mogliby odebrać mu władzę. Jest zazdrosny 
i mściwy , im bardziej ktoś mu jest oddany, tym ostrzej go karze; 
„zabrania radowania się życiem, wszelkich przyjemności , nawet 
myśli o niej " - tak przynajmniej opowiadała Matuzalemowi jego 

matka, gdy ten był mały 
Może dlatego Bóg, żeby uczynić los człowieka jeszcze mniej 
znośnym, zatruł jego młodość starością, która - żeby tego było 
mało - stanowi większą część jego życia . Wiotczejąca skóra, 
łysienie, zmarszczki , wypadanie zębów , cellulit, żylaki , haluksy, 
bóle reumatyczne , obwisłe piersi , wzdęty brzuch, plamy wątro
bowe, przerośnięte małżowiny uszne, miażdżyca , nadciśnienie ... 
- ot, uroki przemijania. Bakteria starości tkwi w każdym dziecku, 
z upływem lat zaczyna trawić młodość , z każdym rokiem przesu
wa ją coraz dalej w stronę niedołęstwa i śmierci. 
Matuzalem, tytułowy bohater opowiadania Isaaca Singera 
(Śmierć Matuzalema), żył dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć 

lat. Ale był stary. Dopiero gdy Naama - jego dawna kochanka, 
prawie równolatka - zabrała go do Kainowego miasta, „opuściły 
go wszystkie oznaki choroby i wieku". „ Świat Jahwe to po prostu 
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dom wariatów", a w Kainowym mieście nie dosięgnie go potop 
i gniew Boży. Naama należy do służących Szatanowi i jego żonie 
Lilith demonów nowej generacji - są młode , piękne i mają wie
lu uczonych mężów, którzy „potrafią oswajać krokodyle i pają
ki , odmładzać starców, przywracać rozum głupcom i zmieniać 
ludziom płeć". Według hebrajskiej legendy Lilith była pierwszą 

żoną Adama, zrodzoną tak jak on z prochu ziemi. Dlatego uwa
żała się równą mężowi i nie chciała z nim współżyć , leżąc pod 
nim. W końcu porzuci ła Raj i wstąpiła do piekieł , gdzie została 
kochanką diabła, a Adam dostał nową żonę - Ewę, stworzoną 

przez Boga z jego żebra. Niektóre mity podają, że Kain byt synem 
Lilith i Adama, zaś Abel - Ewy i Adama, w związku z czym Ewa 
staje się matką rodu ludzkiego, a Lilith - rodu kainitów, z którego 
pochodzą złe duchy. Z czasem zaczęto uważać Kaina za przodka 
dobrze nam znanych wampirów. Te piękne i groźne istoty za ceną 
chodzenia po świecie we dnie i wiecznego potępienia uzyskiwały 

nieśmiertelność i młodość - odwieczne marzenie ludzkości . 

No cóż - w obliczu zmarszczek 
wieczne potępienie nie wydaje się 
być znowu taką straszną karą. 

Trudno się dziwić życzeniu Doriana Greya, który zapragnął nigdy 
się nie starzeć nawet za cenę własnej duszy. Zamiast niego sta
rzeje się jego portret, a on tylko z biegiem lat staje się coraz 
bardziej okrutny i rozwiązły ... Lecz prawdy, mora lność , prawo, 
kodeksy i religie są dziełem kultury - a tą zawsze wytwarzali 
i narzucali ludzie starzy. Kultura to, jak pisał Gombrowicz, „ cięż
kie dzieło ociężałych , sztywny twór sztywności", podczas gdy 
młodość tkwi w „niedostateczności, gorszości , niższości , nie
dojrzałości" . Starość to powiedzieć „stałem się", a stać się to 
umrzeć ; młodość to niegotowość , to zmiana - a zmieniać się 
to żyć. Podobną koncepcję starości otrzymujemy w Ubiku Phila 
Dicka: „Ostatnia forma dobieg ła kresu i nic nie nastąp iło po niej
ani żadna nowa forma, ani następna faza tego, co nazywamy roz
wojem. Na tym chyba polega starość: brak nowych form prowa
dzi do degradacji i zgrzybiałości ". Ale czy da się „nie grzybieć"? 

DLACZEGO SIĘ STARZEJEMY? 
Potomkowie Ewy może nie posiadają cudownych właściwo

ści jak demony z rodu kainitów, ale w walce ze starością nie 
próżnują - genetycy od lat pracują nad stworzeniem formuły 
wiecznej młodośc i i zdrowia. Czy człowiek ma szansę pokonać 
zniedołężnienie , choroby i śmierć? Czy bycie superstulatkiem 
stanie się kiedyś czymś powszechnym i naturalnym? Żeby pró
bować odpowiedzieć na to pytanie trzeba wiedzieć , jakie procesy 
w organizmie ludzkim powodują jego starzenie się. 
W latach sześćdzies iątych Leonard Hayflick zaobserwował, że 

komórka ludzka jest w stanie podziel ić się ograniczoną licz
bę razy, po czym ginie. Wniosek z tego taki, że z wyjątkiem 
nowotworów, nie ma komórek nieśmiertelnych - to właśnie 

limit podziałów komórki jest przyczyną naszego starzenia się ; 

to zaprogramowany proces w jądrach naszych komórek, które 
zachowują się jak japońscy kamikadze. Johannes von Buttlar 
w jednym z rozdziałów swojej książki Formula Matuzalema. 
Klucz do wiecznej mtodości przytacza różne interpretacje badań 
Hayflicka: w dużym uproszczeniu można powiedzieć , że śmierć 

komórek wywołują błędy genetyczne. Dr Robin Holliday z Lon
dynu źródła problemu upatrywał w proteinach, które wraz ze 
starzeniem się komórki „ murszeją" (kruszą się). Leslie J Orgel 
z San Diego uważa , że ów błąd genetyczny wkrada się do wnę
trza komórek podczas syntezy białkowej - wtedy zaczynają się 
rozmnażać „złe " proteiny, które „infekują" starością wszystkie 
komórki, prowadząc do ich niesprawności . Jednak odpowiedź 
tkwi w łańcuchu DNA, który skraca się wraz z kolejnymi podziała
mi komórki, uszkadzając informację genetyczną - nowe komórki 
dziedziczą coraz krótsze cząsteczki DNA. 
A co jest „ centralą" odpowiedzialną za starzenie się komórek? 
Ich jądra , które gdyby podmienić jądram i młodych komórek, 
to te wydłużyłyby swój wiek o tyle podz iałów , na ile pozwoliłby 
im wiek nowych jąder komórkowych. Genialne! Może wystarczy 
więc nieustannie podmieniać jądra starych komórek nowymi 
i uzyskamy klucz do nieśmiertelności? No nie do końca, lecz 
panie całkiem serio powinny zacząć zastanawiać się nad zamro
żeniem swoich komórek jajowych. I to bynajmniej nie w celach 
prokreacyjnych. 

PERFECT HUMAN 
Czemu? Otóż mutacja DNA nie dotyczy komórek rozrodczych, bo kompletna 
informacja genetyczna jest potrzebna do prawidłowego rozrodu - w pewnym 
sensie są one nieśmiertelne. Więc jakby tak owe dobroczynne właściwości 

komórek jajowych przeszczepić w inne komórki, może ominięto by błąd 

genetyczny i wieczna młodość nie byłaby już tylko mrzonką ... ? 

Lifting na bazie komórek jajowych? 
czemu nie, skoro już teraz wiado
mo, że przy pomocy somatycznych 
komórek macierzystych najpraw
dopodobniej uleczalne będą: rak, 

cukrzyca, niewydolność serca, 

choroba Parkinsona. 

Dynamiczny rozwój inżyn ieri i genetycznej i biotechnologii wska
zuje na to, że przeciętna średnia życ ia człowieka w przeciągu naj
bliższych 30 lat ma szansę wydłużyć się przynajmniej o jakieś 1 O 
lat, a sześćdziesięciolatkowie będą wyglądali jak czterdziestolat
kowie bez ingerencji skalpela. Faktem stało się klonowanie, które 
otwiera perspektywę nie tylko na zwalczanie dotychczas nieule
czalnych chorób, ale i el iminację genów odpowiedzialnych za 
ich dziedziczenie. Ponadto klonowanie daje nam możl iwości 

stworzenia genetycznie zmodyfikowanych narządów zwierzęcych 

nadających się na przeszczepy dla ludzi czy odtwarzania wymar
łych gatunków zwierząt oraz rozmnażania tych zagrożonych wygi
nięc iem. Faktem stało się równ ież zapładnian ie metodą in vitro, 
dzięki której ma się możliwość wyboru „najlepszego plemnika", 
pozwalając na wyeliminowanie prawdopodobnych „niedoskona
łości" genetycznych czy np. zadecydowanie o tym, czy urodzi się 

chłop i ec, czy dziewczynka. 
W 1932 roku, kiedy o klonowaniu nikt jeszcze nie słyszał, 34 lata 
przed słynną owcą Dolly (pierwszy sklonowany ssak), Aldous 
Huxley napisał Nowy wspaniaty świat. Stworzył tam opartą na 
hastach wspólności , identycznośc i i stabilności Republikę Świa
ta, której podstawą funkcjonowania jest genetyczne i psycholo
giczne warunkowanie całego społeczeństwa. W świecie tym nie 
ma chorób, starości, matek ani ojców (w złym ton ie jest wiązan ie 

się z kimś na dłużej) , a „żyworództwo" (rodzenie dzieci metodą 
natural ną) jest uważane za coś barbarzyńskiego i od dawna j uż 

nie istnieje. Dzieci tworzy się (dosłownie) metodą Bokanow
skiego, zwaną butlacją embriony rozwijają się w specjalnych 
butlach z płynem imitującym naturalne środowisko macicy. 
Potem następuje wybutlacja, czyli narodziny. Dzięki temu pro
cesowi z jednej komórki powstaje nawet kilkadzies iąt klonów. 
W ten sposób produkuje się całe klasy społeczne przeznacza-

ne do wykonywania różnych czynnośc i i zawodów, w związku 

z czym poszczególne grupy embrionów, a potem dzieci trakto
wane są w odmienny sposób. Alfy plus i alfy minus to wyso
kie i atrakcyjne osobniki przeznaczone do pracy intelektualnej 
i zajmowania kierowniczych stanowisk- niejako elita społeczna; 
dalej mamy bety (jakby klasa średnia), później karłowate delty 
i warunkowane do c iężkiej pracy fizycznej gammy, które jeszcze 
w fazie płodu mają odcinany dopływ tlenu, co zapewnia u nich 
niedorozwin ięcie umysłowe pozwalające im przystosować się 

do upad lających warunków życ ia. Taką futurystyczną wizję spo
łeczeństwa przedstawi ł Huxley 80 lat temu i choć akcja książki 

rozgrywa się w 2541 roku, to przedstawiona manipulacja genami 
i proces „wytwarzania" człowieka zdaje się wcale nie tak bardzo 
odbiegać od współczesnych os iągn ięć naukowych. Wybór płc i , 

koloru włosów czy oczu dziecka to j uż fakt. Biopunkowa wizja 
kapitalistycznie motywowanej manipulacji genetycznej w Gatta
ca - szok przysztości (1997) jest już chyba tylko kwestią czasu .. . 
A upoś ledzen ie umysłowe? Czy będz ie można je przewidzieć 

i „wyeliminować" z płodu? W Niemczech, Austrii i Szwajcarii już 
dziś można kupić PraenaTest, który sprawdza, czy dziecko urodzi 
się z zespołem Downa. W krajach skandynawskich natomiast 
badania prenatalne sprawi ły, że już w pierwszych tygodniach 
ciąży można wykryć wadl iwy chromosom i usunąć go (wraz za 
całym płodem) - w krajach tych dzieci z zespołem Downa pra
wie s ię nie rodzą. 

Co dalej? Transformacja ludzkiego w mechaniczne, tworzenie 
cybermózgów i niestarzejących się ludzkich lalek, dobrowolna 
przemiana w androidy ... ? Jak daleko posuniemy się w walce z pra
wami natury? Dopóki coś jest technologicznie możl iwe, nic nas 
nie powstrzyma, by to osiągnąć. Pragniemy zwycięstwa nad Dar
winowskim doborem naturalnym, pon ieważ kieruje nami strach 

„strach, że człowiek nie jest niczym 
więcej niż sumą prostych mecha
nicznych sztuczek i substancji che
micznych ( ... ) strach, że zjawisko 
zwane człowiekiem , tak naprawdę 
jest tylko formą nicości" 

(Kim w Ghost in the She/1 2). 

Aleksandra Piętka - filolog, asystent w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowośc i na Wydziale 
Nauk Humanistycznych UKSW, doktorantka w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury 
Polskiej UW, redaktor w Dziale Literackim Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 
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TEST NA DŁUGOWIECZNOSC 
Receptura Makropulosa spłonęła. Wraz z nią szansa na trzysta lat młodości. Jednak potencjał wiecznej młodości zapisany 
jest w naszych komórkach. Rozsądny tryb życia , zapobieganie degeneracji komórek to sekret długiego życia. 

A. NAŁOGI, ODŻYWIANIE I TRYB ŻYCIA 
1. TYTOŃ (1 fajka = 2 papierosy; 1 cygaro = 3 papierosy) 4. CIĘŻAR CIAŁA Proszę odli czyć lub dodać punkty, j eś l i jedzą 

Nigdy nie pali łem + 20 Idealna waga w stosunku do wzrostu + 5 państwo co najmniej dwa razy w tygodniu 
Rzuci łem palenie + 10 2,5-5,0 kilogramów ponad idealną wagę - 1 następujące produkty: 
Palę do jednej paczki dziennie - 10 5,5-10,0 kilogramów ponad idealną wagę - 2 Mięso wołowe , cielęcina lub wieprzowina -) 
Palę od 1 do 2 paczek dziennie - 20 10,5-15,0 kilogramów ponad idealną wagę - 3 Słonina lub parówki -1. 
Palę ponad 2 paczki dziennie - 30 Jeden punkt ujemny za każde kolejne 5 kg -

" ' Hamburgery, dania typu ,,fast food" -1 
Liczba lat nałogu : Dieta Yo-Yo (na przemian głodówka i obża rstwo) - 10 Potrawy smażone -1 
1 do 15 lat - 5 

5. ODŻYWIANIE 
Potrawy gotowe -1 

16 do 25 lat - 10 
Odżywiam się racjonalnie + 3 

Jajka -1 
ponad 25 lat - 20 Ser -1 

Nie odżywiam się racjonalnie - 3 
Masło -1 2. ALKOHOL (piwo lub kieliszek wina = 35 g alkoholu) Jem regularnie o tej samej porze + 2 Mleko pe ł notłuste lub śmietana -1 

Do 35 g alkoholu dziennie + 10 Nie jem regularnie o tej samej porze - 2 Wypieki , jak np. pączki -1 
Między 35 a 70 g dziennie - 4 Jem w nocy s łodycze lub posi ł ki - 2 Cukierki , czekolada, słodycze -1 
Jeden punkt ujemny za każde dodatkowe Jem racjonalnie przygotowane śniadanie + 2 Obwarzanki , chipsy -1 
35 g alkoholu dziennie „„. Jem białko wyłącznie w postaci ryb lub drobiu Lody -1 
3. RUCH FIZYCZNY (co najmniej 20 minut dziennie) 

(zamiast czerwonego mięsa) + 5 Jem codziennie produkty bogate w błonnik , 

3 razy w tygodniu lub częściej + 20 
Nie jem białka w rybach ani w zbożu - 2 np. chleb razowy, świeże owoce i warzywa +3 

2 razy w tygodniu + 10 
Jem co najmniej 5 razy w tygodniu Nie jem produktów obfitujących w błonnik -3 

Brak aktywności ruchowej - 10 
zielone warzywa +3 

Przyjmuję codziennie dodatkowo 
Praca wymagająca wysiłku fizycznego 

Jem co najmniej 5 razy w tygodniu witaminy i minerały + 10 
lub przynajmniej 3,5 km marszu + 3 

świeże owoce lub piję soki owocowe + 3 Przyjmuję codziennie wapno (kobiety) +5 
Jeden punkt za dodatkowe 1,5 km marszu 

Unikam jedzenia tłuszczu +3 Śledzę na bieżąco doniesienia + „ Nie unikam jedzenia tłustych potraw - 5 o diecie i zdrowiu +2 

B. STAŁE CZYNNIKI C. CZYNNIKI CZĘŚCIOWO NIEZMIENNE 
1. PŁEĆ 
Kobieta + 10 
Mężczyzna - 5 

2. UWARUNKOWANIA GENETYCZNE 
Jeden dziadek lub babcia 
żyli ponad 80 lat + 5 
Jaki przeciętny wiek osiągnęli dziadkowie? 
60-70 lat + 5 
71 -80 lat + 10 
ponad 80 lat + 20 

3. HISTORIA RODZINY 
Jedno z rodziców miało przed 50. rokiem życia 
udar mózgu lub zawał - 1 O 
5 punktów ujemnych za każdego członka rodziny 
(dziadkowie, rodzice. rodzeństwo) , który przed 65. 
rokiem zachorował na: 
Nadciśnienie 

Nowotwór 
Schorzenie serca 
Udar mózgu 
Cukrzycę 
Inne dziedziczne schorzenie 

--ill11EI:. I 
34 

1. DOCHÓD W RODZINIE (brutto rocznie) 
poniżej średniej krajowej 
na poziomie średniej krajowej 
powyżej średniej krajowej 
1 punkt plus za każde 1 O OOO zł 

2. WYKSZTAŁCENIE 
Podstawowe 
Matura 
Szkoła pomaturalna 
Studia wyższe i doktorat 

3. ZAWÓD 
Naukowiec lub wolny zawód 
Samodzielny przedsiębiorca 
Pracownik s łużby zdrowia 
Aktywny zawodowo powyżej 65. roku życia 
Pracownik biurowy 
Praca zmianowa 
Bezrobotny 
Perspektywa awansu zawodowego 

Regularny kontakt z zanieczyszczonym 
- 10 środowiskiem , trującymi odpadami , 
- 5 chemikaliami, promieniowaniem -10 
+ 1 

4. WARUNKI MIESZKANIOWE + „ 
Duże miasto -5 
Region przemysłowy -7 

- 7 Okolica rolnicza +5 
+ 2 Okolica o sporadycznym zanieczyszczeniu 
+ 5 powietrza lub zagrożona smogiem -5 
+ 7 Obszar, gdzie zanieczyszczenie powietrza 

utrudnia normalne życie -1 
Okolica o wysokim stopniu przestępczości -3 

+ 5 Okolica o niskiej lub zerowej przestępczości +3 
+ 6 Mieszkanie, w którym wykryto radon -7 
+ 3 Czas dojazdów do i z pracy: 0-1 /2 godziny +3 
+ 5 1 punkt ujemny za każde dodatkowe 
- 3 1/2 godz.dojazdu ponad 1 godz. - ... „ 
- 5 Szpital lub klinika w promieniu 30 km +3 
- 7 Brak w tej odleg łości szpitala lub kliniki -3 
+ 5 

o. STAN ZDROWIA 
1. STAN ZDROWIA 

+ 15 
oo skonały + 12 
Dobry + 5 Zadowalający 

- 10 
Zły . k. + 5 Ciśnienie norma.lne lub nis ie 

- 10 Ciśnienie wysokie 
- 5 Ciśnienie nieznane 

Poziom cholesterolu 
+10 w normie (poniże j 200) 
+ 5 Podwyższony (200-240) 
- 10 Wysoki (powyżej 240). 
- 5 Poziom cholesterolu nieznany 

- 25 Cholesterol HOL 29 lub mnie] 
- 20 Cholesterol HOL 30-36 

Cholesterol HOL 37-40 - 5 
Cholesterol HOL 41-45 + 5 
Cholesterol HOL ponad 45 +10 
Poziom cholesterolu HOL nieznany - 5 
Prywatna polisa ubezpieczeniowa . +10 
Wybór lekarza według własnego uznania + 5 

2. PROFILAKTYKA 
Kobiety: . 
Profilaktyczne badanie ginekologiczne 
co roku wraz z rozmazem + 2 
Samodzielne badanie piersi co miesiąc + 2 
Mammografia (35-50 lat co 3 lata; 
powyżej 50 co roku) + 2 
Palenie i równoczesne zażywanie 
środków antykoncepcyjnych - 5 

Mężczyźni : 

Samodzielne badanie genitaliów 
(co 3 miesiące) + 2 
Badanie prostaty lub odbytnicy 
(raz w roku po 30) + 2 
Obie pici: 
Badania fizjologiczne (przed 50 co 3-4 lata; 
powyżej 50 raz na rok-dwa lata) + 3 
Szczepienia w ostatnim czasie + 2 
Badanie na obecność krwi w stolcu 
(powyżej 40 co drugi rok, powyżej 50 raz w roku) + 2 
Aktywny udział w programie rewitalizacji 
i profilaktyki + 10 

3. ZAPOBIEGANIE WYPADKOM 
Jeżdżę zawsze w pasach bezpieczeństwa + 7 
Nie zawsze jeżdżę w pasach bezpieczeństwa - 5 
Nigdy nie jeżdżę pod wpływem alkoholu + 2 
1 O punktów ujemnych za każdą jazdę pod 
wpływem alkoholu w ciągu ostatnich 5 lat 
2 punkty ujemne za każdy mandat 
za Przekroczenie prędkości lub 
spowodowany wypadek w minionym roku 
Jezdzę rocznie ponad 15 OOO km - 1 
Kabriolet - 5 
Motocykl - 1 o 
~ P.un~ ujemne za każdą bijatykę , w którą 
: 11 ~anstwo uwikłan i w minionym roku lub 
Al ktorei występowali w charakterze świadka 

arm przeciwpożarowy w domu + 1 

I 

E. ZMIENNE CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE 
Małżeństwo lub długotrwały związek + 5 
Zadowalające życie seksualne +3 
Dzieci poniżej 18 lat mieszkające w domu + 3 
Każde pięciolecie samotnego życ ia - 1 
Brak bliskich przyjac i ół - 10 
1 punkt plus za każdego przyjaciela 
lub przyjaciółkę (do p ięciu) + . 
2 punkty plus za każde aktywne członkostwo 
we wspólnocie wyznaniowej, organizacji 
charytatywnej itp. (do czterech) + „ 
Hodowanie zwierzęcia domowego + 2 
Regularny tryb życia + 10 

Godziny nieprzerwanego snu w nocy: 
poniżej 5 - 5 
5-8 + 5 
~10 - 7 
1 punkt ujemny za każdą godzinę powyżej 1 O - „„ 
Nieregularny sen - 7 
Regularna praca + 5 
Nieregularna praca - 5 
2 punkty ujemne za każde 5 godzin przepracowane 
w tygodniu powyżej 40 godzin 
Co najmniej 6 dni urlopu rocznie + 5 
Regularne stosowanie technik antystresowych 
(joga, medytacje, muzykoterapia itp.) + 3 

F. ZMIENNE EMOCJONALNE CZYNNIKI STRESUJĄCE 
(N = nigdy; R = rzadko ; S = niekiedy; A = zawsze lub bardzo często) 

N R 
Jestem ogólnie szczęśliwy -2 -1 
Przebywam chętnie z rodziną i przyjació ł mi , poświęcając im czas -2 -1 
Kontro l uję życie prywatne i karierę -2 -1 
Żyję zgodnie ze stanem majątkowym -2 -1 
Rea l izuję cele i szukam nowych wyzwań -2 -1 
Mam twórcze zajęcie lub hobby -2 -1 
Mam wolny czas i korzystam z niego -2 -1 
Łatwo okazuję uczucia -2 -1 
Chętnie śmieję się -2 -1 
Wierzę w dobro -2 -1 
Łatwo wpadam w złość + 2 + 1 
Jestem samokrytyczny + 2 +1 
Krytyczny wobec innych + 2 +1 
Samotny także w towarzystwie + 2 +1 
Troszczę się o sprawy niezależne ode mnie + 2 +1 
Żałuję wykazanej w życiu ofiarności + 2 + 1 

Gratulacje! Jeżeli uzyskali Państwo 100%, 
sekret Makropulosa nie jest Wam potrzebny. 

s A 
+ 1 + 2 
+1 + 2 
+1 + 2 
+ 1 + 2 
+1 + 2 
+ 1 + 2 
+ 1 + 2 
+1 + 2 
+ 1 + 2 
+1 + 2 

-1 -2 
-1 -2 
-1 -2 
-1 -2 
-1 -2 
-1 -2 
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Maria Czubaszek 

Któż z nas nie chciałby żyć 300 lat? 
A może i więcej? 

Na pewno ja bym nie chciała. A może i więcej osób? 
Wiadomo przecież, że każdy, nawet żyjący najdłużej, żyje tylko do śmierci, 

a życia do grobu i tak nie weżmie. Wydaje się więc oczywiste, że nie warto żyć 
dłużej. Niż się przyjęło. 

1 OO, w porywie 130 lat, człowiek może jeszcze wytrzymać. Zwłaszcza gdy miody, zdro
wy i silny. Tyle tylko, że w tym wieku (nazywanym słusznie, bądź niesłusznie - pięknym) 

zdrowych osiłków jest mato. A według niektórych źródeł nawet mniej. 
Osobiście poznałam takiego jednego. Niestety, okazało się, że ma dopiero 20 lat. 
Wprawdzie nie zawsze tak będzie, na razie, choć zdrowy i silny, za miody. 
Sprawa, przypomnę, dotyczy młodych , którzy mają już, jak to się mówi, swoje lata. I nie chcą, żeby 
ktoś dawał im więcej. Wiem to po sobie. Od kiedy jestem silnie dorosła, żeby nie powiedzieć stara, 
na pytanie, ile mam lat, nigdy nie odpowiadam pytaniem: „A ile by mi pan(i) dal(a)? Tak mniej 
więcej?". Nie pytam, bo na ogól dają więcej. A mnie wystarczy tyle, ile mam. Z czasem może mi 
trochę jeszcze przybędzie ... Ale bez przepychu. Na pewno nie 300! Bo zanudziłabym się na 
śmierć. Koszmarna sprawa! 

Na szczęście jest Sprawa Makropulos. Która skłoniła mnie do powyższych refleksji , 
a, co najważniejsze, podpowiedziała, co zrobić, kiedy ktoś da mi nie tylko wię

cej lat, ale nawet przepis na długowieczność. Zrobię otóż dokładnie to, 
co jedna z bohaterek tej wspanialej opery, młoda śpiewaczka, 

Krista. Nie jestem młoda, nie jestem śpiewaczką, ale 
jestem pod wrażeniem. Czego i Państwu po 

tym wieczorze życzę. 
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Opera w trzech aktach 
Libretto: Leoś Janacek według Karela Ćapka 
Przekład: Jan Gondowicz 

OSOBY: 

u L o s 

EMILIA MARTY vel ELINA MAKROPULOS, słynna śpiewaczka sopran dramatyczny 

ALBERT GREGOR tenor 
ViTEK, dependent Kolenatego tenor 

KRISTA, jego córka, młoda śpiewaczka mezzosopran 

BARON JAROSLAV PRUS baryton 

JANEK, jego syn tenor 

DR KOLENATY, adwokat bas baryton 

MASZYNISTA TEATRALNY bas 

SPRZĄTACZKA alt 

HRABIA HAUK-ŚENDORF tenor 

POKOJÓWKA alt 

LEKARZ rola niema 

CHÓR MĘSKI za sceną 

AKT PIERWSZY 

Biuro adwokackie doktora Kolenatego. 
W gfębi drzwi wejściowe, po lewej 
- do kancelarii. Przy tylnej ścianie 
wysoka szafa na akta, przy niej drabinka. 
Na ścianach rozmaite taryfy, 
obwieszczenia, kalendarz, telefon. 
Wszędzie pefno teczek i plików akt. 

PROLOG 

ViTEK 
(ukfadając akta w szafie) 
O, Boże ty mój! Toż bije pierwsza. 
Stary już nie przyjdzie. 
Causa Gregor-Prus. 
G-G-Gr - tutaj 
(Wchodzi na drabinkę.) 
Causa Gregor - Patrzcie no! 
I na nią przyszła kryska. 
Boże ty mój! 
(Wertuje fascykuf.) 
Tysiąc osiemset dwudziesty siódmy, 
Trzydziesty drugi, czterdziesty, 
Czterdziesty siódmy, za parę lat 
Święcilibyśmy stulecie: 
(Wpycha teczkę na miejsce.) 
Causa Gregor-Prus. 
Ech! Nic nie trwa wiecznie! 

Vanitas „. proch i popiół! 
(Siada w zamyśleniu 
na górnym szczeblu drabinki.) 
Wiadoma rzecz! Stara szlachta! 
Jakże inaczej? Baron Prus! 
Sto lat proces ciągnie! Szubrawiec! 
Citoyens! Obywatele! 
Czyż znosić będziecie , 

(W drzwiach staje Gregor; 
niezauważony, chwilkę sfucha.) 
Że ów stan, co przywileje 
Zawdzięcza wyłącznie tyranii. .. 

GREGOR 
Obywatelu Marat! 

ViTEK 
Ojej! To nie Marat. 
(Schodzi z drabinki.) 
To Danton, mowa z 23 października 1792. 
Stukrotnie upraszam o wybaczenie. 

GREGOR 
Doktora nie ma? 

ViTEK 
Dotąd nie wrócił. 

GREGOR 
A jak z wyrokiem? 
Kiepsko? 
Jestem zgubiony? 
ViTEK 
Trudno powiedzieć. Nie wiem, 
Stary od rana jest w sądzie. 

GREGOR 
(padając z rozmachem w fotel) 
To niech pan zatelefonuje. 

ViTEK 
Proszę bardzo. 
(do tubki) 
Halo! Z doktorem Kolenatym. 
Już wyszedł? To dziękuję . 
(Wiesza sfuchawkę. ) 
Już wyszedł . 

GREGOR 
A wyrok? 

ViTEK 
Trudno powiedzieć. 
Kiedy pomyślę , 
Że od trzydziestu lat, trzydzieści lat 
Prowadziliśmy ten proces .. . 
A pan z nim zaraz do Sądu Najwyższego! 
Tak ukatrupić stuletni zabytek. 

GREGOR 
Nie gadaj pan głupstw, Vftek. 
Ja chcę go wreszcie wygrać! 

ViTEK 
Albo przegrać . 

GREGOR 
A jeśli przegramy, to ... 

ViTEK 
To się pan zastrzeli. 
Tak właśnie mawiał pański ojciec. 

GREGOR 
I naprawdę się zastrzeli!. 

ViTEK 
Przez długi a conto spadku. 

GREGOR 
Milcz pan, bardzo proszę! 

KR ISTA 
(wchodząc) 
Tatku , ta Marty jest boska! 

GREGOR 
Kto? Kto? 

ViTEK 
Kto? Kto? 

KRISTA 
No, przecież Marty! 

GREGOR 
Kto taki? 

KRISTA 
Emilia Marty, Emilia Marty! 

ViTEK 
Moja córka śpiewa w operze! 

KRISTA 
Och, tatku , tatku, 
chyba rzucę operę , 
Nie zostanę tam dłużej „. 

Bo nic a nic nie umiem! 
Tatku, ta Marty! 
Boże , jest nie do wiary, 
Nie do wiary piękna! 

GREGOR 
A ileż lat sobie liczy? 

KRISTA . . . .1 Tego nikt nie wie, nic po mei me znac. 

ViTEK d .. '? 
Lecz, dajmy na to, byłoby z trzy z1esc1. 

KRISTA 
Najwyżej . Ale jest cudna! 

GREGOR 
Dziś wieczór pójdę do opery. 
Nie na Marty, lecz na panią! 

KR ISTA 
To byłby pan ostem! I to ślepym. 

ViTEK 
Ho, ho! 
KR ISTA 
Nie widzieć Marty! 

ViTEK 
Ho, ho! To ci pyskata! 

KRISTA 
Kto nie zna Marty, niech lepiej siedzi cicho! 

KOLENATY 
(wchodząc) 
Tędy, najuprzejmiej proszę . 

(W drzwiach ukazuje się Marty.) 

KR ISTA 
Jezu Chryste! Toż to Marty! Tato, chodż! 
(Vftek wychodzi na palcach, za nim Krista.) 

KO LEN ATY 
Czym mogę służyć? 

MARTY 
Doktor Kolenat}'? 
Tę dziewczynę gdzieś już widziałam„ . 
Nazywam się Marty, 
Przychodzę do pana w sprawie„. 
KOLENATY 
Ależ, proszę , bardzo proszę! 
MARTY 
Przychodzę do pana 
W sprawie procesu Gregora. 
KOLENATY 
Jak to? Łaskawa pani? 
MARTY 
Jestem niezamężna . 
KOLENATY 
(przedstawiając) 
Panna Marty, mój mocodawca, pan Gregor. 
MARTY 
To ten? Taki? No dobrze, niech zostanie. 
(G:egor siada naprzeciwko nich.) 
Więc to pan jest adwokatem 
Który reprezentuje tego Greg'ora 
W sprawie o spadek Pepi Prusa? 
KOLENATY 
~ ściśl~j, barona Ferdinanda Josefa Prusa, 
Sw1ęte1 pamięci. 
MARTY 
To on już umart? 
KOLENATY 
Ba! Dobry wiek temu. 
MARTY 
Biedaczek! Nie wiedziałam. 

KOLENATY 
No cóż , no cóż! 
Mogę Pani służyć czymś jeszcze? 

MARTY 
(wstając) 
O, nie chciałabym zatrzymywać . 

KOLENATY 
(wstając) 
Pardon, moja panno! 
Jak sądzę, nie przyszła pani bez powodu? 

MARTY 
(Siada na powrót, otwiera czasopismo.) 
Istotnie. Znalazłam tu : 
„Ostatni dzień procesu Gregor kontra Prus ''. 
Ciekawe, co? 

KOLENATY 
Jasne, byto w każdej gazecie. 

MARTY 
Krótko mówiąc, może mi pan 
Coś o tym procesie powiedzieć? 

KOLENATY 
Proszę pytać . 

(Zagfębia się w fotel.) 

MARTY 
Niech pan zacznie. 

KOLENATY 
A więc około roku 1820 
Majoratem Prusów władał 
Słaby na umyśle baron Ferdinand Prus. 

MARTY 
Pepi? Że niby słaby na umyśle? 

KOLENATY 
No to dziwak. 

MARTY 
Nie. Nieszczęśliwy. 

KOLENATY 
Skąd pani może wiedzieć? 

MARTY 
A pan tym bardziej! 

KOLENATY 
Niech Bóg osądzi! 
Zatem Josef Ferdinand Prus, 
Który zmart bezpotomnie 
I bez ostatniej woli w roku 1827 „. 

MARTY 
Na co zmart? 

KOLENATY 
Zapalenie mózgu czy coś. 
Sukcesję objął jego kuzyn, 
Emmerich Prus-Zabrzezinski. 
Przeciw niemu wystąpił baron Szephazy, 
Bratanek matki nieboszczyka, 
Wnosząc o całość majątku , 

A z roszczeniem o dobra Loukov 
Niejaki Ferdinand Karel Gregor, 
W tymże roku 1827. 

MARTY 
Czekaj pan - Ferdinand 
Musiał wtedy być małym chłopcem . 

KOLENATY 
Jak najbardziej, 

Wychowankiem Theresianum. 
Jego roszczenia do dóbr loukovskich 
Opierały się na następujących faktach : 
Po pierwsze, zmarty stawił się osobiście 
U przełożonego Theresianum, 
Hochstpersonlich , i oznajmił, 
Że przekazuje całe wyżej wspomniane 
Dobra dem genannten Mindejahrigen, 
Rzeczonemu Gregorowi, który, 
Sobald er majorenn wird, 
Wejdzie w ich posiadanie. 
Item pro secundo: iż rzeczony małoletni 
Otrzymywał z nakazu i za życia 
Nieboszczyka intraty i bilanse 
Wspomnianych dóbr z nagłówkiem 
„Besitzer und Eigentilmer". 

MARTY 
To by się całkiem zgadzało. 

KOLENATY 
Moment, moment, gdyż baron 
Emmerich Prus zaprzeczył, jakoby 
Nieboszczyk nie spisał testamentu , 
Lecz przeciwnie, na łożu śmierci dodał 
Ustną klauzulę na korzyść osoby trzeciej . 

MARTY 
Toż to nieprawda! 

KOLENATY 
W tym właśnie sęk! 

MARTY 
Ależ to niemożliwe! 

KOLENATY 
W tym właśnie sęk! 
(Wchodzi na drabinkę, dobywa akta 
Gregora, zasiada na najwyższym 
szczeblu i wertuje akta.) 
Zaraz to pani wskażę : 

„ Umierający w wysokiej gorączce 
Po wielokroć oznajmia!, że dobra Loukov 
Herm Mach Gregor zukommen sol/„.", 
Po czesku Żehorzowi Machowi! 

MARTY 
Ależ to przecież błąd , to omyłka! 
Pepi musiał mieć na myśli Gregora, 
Ferdi Gregora! 

KOLENATY 
Littera scripta va/et. 
Co napisane, to napisane. 
A tymczasem kuzyn Szephazy 
Wyszperał jakieś indywiduum 
Nazwiskiem Żehorz Mach. 

MARTY 
Moment, moment! 
To przecie byt jego syn! 
Toż Ferdi byt jego synem! 
Toż Ferdi byt synem Pepiego! 

KOL ENATY 
Kto? Czyim synem? 
Jego synem? 

GREGOR 
Jego synem? 

KOLENATY 
A kim była jego matka? 
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MARTY Wie pan, w tym roku Pepi GREGOR 
11 GREGOR MARTY GREGOR 

Matka? Nazywała się Ellian MacGregor, Poznał Ellian MacGregor. Ja wierzę! Wie pani, mam pewność , . Rozrzucałby garściami , smarkacz! A kim ja jestem dla pani , 
Śpiewaczka opery cesarskiej . I w skrytce tej schował listy KOLENATY że się ten testament zna1dz1e! GREGOR Na Boga, proszę nie drwić ze mnie! 
GREGOR Otrzymane od Ellian. Ani słowa! Ani słowa! Nie mam pojęcia, Dlaczego traktuje mnie pani jak chłopca? Proszę mnie nie poniżać! 
Jak niby się nazywała? KOLENATY GREGOR czemu tak ślepo pani wierzę . MARTY 

Myśli pani, że niczym się pani 

MARTY (Siada.) Jak pan śmie?! Pewnie dlatego, że jest pani (Idzie do okna i spogląda przez nie.) 
Nie mogę odwdzięczyć , 

Wie pan, to szkockie nazwisko. Skąd pani to wie? 
KOLENATY 

Tak piękna , tak nieziemsko piękna! 
Hę? 

Bo jest pani po prostu piękną kob ietą , 
Która kogoś olśniła . Proszę posłuchać : 

GREGOR MARTY Ani słowa! Człowieku , miej rozum! MARTY GREGOR Muszę coś pani powiedzieć . 
Słyszy pan, doktorze? Mac - Gregor! Proszę nie pytać . Są tam listy od rządców. Jeśli koperta jest zapieczętowana , Ile pan ma lat? To wprost nie do zniesienia, Pierwszy raz panią widzę . 
Żaden Mach! Pojmuje pan? Słowem , papierzysk bez liku. To jak może ktoś wiedzieć , GREGOR Jak się przy pani czuję zdrobniały! Nie, nie, niech się pani ze mnie nie śmieje! 
KOLENATY 

Wybrałby się pan je przejrzeć? Co jest w środku? Trzydzieśc i cztery. Od małego tym żytem , 
MARTY MARTY 

(Siada.) KOLENATY GREGOR że muszę zdobyć te miliony. 
(odwracając się od okna) Ja się nie śmieję, nie wariuj. 

Ale czemu jej syn Ma się rozumieć. Ja wierzę. Żytem jak wariat, nie umiałem inaczej. 
Jak się nazywasz? GREGOR Jeśli , ma się rozumieć , pan Prus pozwoli. 1 gdyby pani nie przyszła , Nie nazywał się MacGregor? KOLENATY To bym się zastrzelił. GREGOR Ja jestem wariat. 

MARTY MARTY W cudzym domu! Moja panno, ma pani Że co? Nigdy nie bylem takim wariatem. 
Pewno ze względu na matkę . A jeśli nie pozwoli? Szczególny dar opowiadania bajek. MARTY Pani przeszywa mnie dreszczem 

KOLENATY Długi? MARTY 
Gdyż Ferdi nie poznał swej matki. GREGOR Jak się nazywasz? Jak sygnał do bitwy. 
KOLENATY Mówi się trudno! Ja wierzę . Żebyś pan wiedział , GREGOR Widziała już pani, jak płynie krew? 
Powiedzmy. Ma pani na to dowody? MARTY Doktorze, wierzę , co mówi ta panna. A jakże. Niczego przed panią nie kryję : GREGOR To ludzi rozjusza do niepoczytalności. 

Wtedy do tej skrytki Dlatego pójdzie pan do domu Prusa ... Nie byłoby dla mnie ratunku . Gregor. A pani, to znać na pierwszy rzut oka ... MARTY Lecz wtem zjawiła się pani , Bóg wie skąd , MARTY W pani jest coś strasznego. Nie wiem. Jedżmy dalej. Trzeba się dobrać inaczej . KOLENATY Sławna, niezwykła , tajemnicza. Jak? Przeżyta już pani niejedno? Słyszy pani? 
KOLENATY KOLENATY Tego chyba nie zrobię . Czemu się pani śmieje? 

Jasna rzecz, o północy, ze sznurem, GREGOR MARTY No to dalej: od tamtej pory trwa proces GREGOR MARTY MacGregor. Daj spokój! Szeregu pokoleń Prusów, Szephazych, Drabiną , wytrychem, itede, itepe! ... albo zwrócę się o tę usługę Nic. Głupstwa . 
Gregorów - z pomocą kolejnych doktorów Ma pani, moja panno, Do pierwszego adwokata MARTY GREGOR 
Kolenatych , a w ramach tej pomocy Ładne pojęcie o adwokatach! Z książki telefonicznej . GREGOR Na imię , głu pku! Nie pojmuję , że nikt pani nie zabił . 

Zaklinam panią , proszę powiedzieć! Ostatni Gregor go przegra MARTY (Idzie do telefonu i kartkuje książkę. 
Wyjawić mi wszystko! GREGOR MARTY 

I to przypadkiem właśnie dziś! Ale pan musi to zdobyć! Są tam listy, Ko/enat}' podchodzi do niego.) 
(Marty kręci gtową.) Albert. Daj spokój! 

(W irytacji bazgrze po papierach.) A wśród nich taka żółta koperta KOLENATY Nie może pani? MARTY GREGOR I to już wszystko. Chce pani o coś spytać? Z własnoręcznym , zapieczętowanym Na moje, moje miejsce? MARTY Mama mówiła do ciebie Berciku, prawda? O, proszę dać mi skończyć! Testamentem Prusa. MARTY GREGOR Nie chcę . GREGOR Była pani dla mnie surowa, 
Owszem. Co panu trzeba, by to wygrać? KOLENATY Doktor Abeles? Tak. Tylko moja mama już nie żyje . To odbiera rozsądek . 

KOLENATY (wstając) GREGOR A coś buchnęło na mnie KOLENATY Skąd pani wie o tych listach? MARTY 
Testamentu na piśmie . Na Boga żywego, skąd pani to wie? 

Byle nie ten! Jak z paleniska. 
Błagam .. . Z kim jest pani w zmowie? Ba! Wszyscy nic, tylko umierają. Co to takiego? MARTY GREGOR Rozumie pani, że ... że muszę wiedzieć , GREGOR Można to z miejsca zwietrzyć A wie pan o jakimś? GREGOR 

Mówi Gregor! Co się za tym kryje. 
(zrywając się) A jaka była Ellian MacGregor? Niczym zwierzę : 

KOLENATY Wie pani na pewno? KOLENATY MARTY MARTY Od pani wionie coś przeraźliwego . 
Nie ma żadnego . 

KOL ENATY (Wyrywa mu stuchawkę.) Cud. No, w końcu! Wpadło ci na myśl zapytać! Mówił to pani ktoś? 
MARTY Co w nim jest, o czym mowa? Czekaj pan, p rzecież jesteśmy GREGOR GREGOR (Zbliża się do niej.) 
Głupia sprawa. Przyjaciółmi. Pojadę! Dobrze, cud. Ale każdy cud Wie pani coś o niej? Kim była? Emilio, gdyby pani wiedziała , 

KOL ENATY MARTY 
GREGOR Musi znaleźć wyjaśnienie. Jak jest piękna! 

No, że Pepi zostawia majątek Loukov MARTY 
Niewątpliwie . Swemu nieślubnemu synowi. Do Prusa? Inaczej jest nie do zniesienia. 

Wielką śpiewaczką . 
MARTY 

(wstając) KOLENATY ' 
Po co pani przyszła? Patrzcie no! Piękna! 

Jeszcze jakieś pytanie? KOLENATY I 
Czemu mnie właśnie chce pani pomóc? GREGOR (Ogarnia ją świat/o.) 

Jednoznacznie? Choćby do czarta! Czemu właśnie mnie? Piękna była? MARTY (Wybiega.) Jaki ma pani w tym interes? GREGOR 
Do kogo należy teraz dawny dom Prusów? MARTY MARTY Wprost nie do wiary! GREGOR MARTY Jeszcze jak. KOLENATY Tak jest. 

Wreszcie! To moja rzecz. 
Jest pani przepiękna! 

Niestety, do mego oponenta, KOLENATY GREGOR MARTY MARTY GREGOR Jaroslava Prusa. Koperta zapieczętowana? 
Brawo, Gregor! 1 moja także . Panno Marty 

A kochała mojego pradziada? (na wskroś przeszyta świat/em) 
MARTY MARTY MARTY Zostaw mnie! Idź , Berciku! 
To proszę posłuchać : Tak jest. GREGOR ~ś.li będ.ę zawdzięczał pa~i wszystko, Tak. Chyba. Lecz na swój sposób. GREGOR 
W domu Prusa była taka szafa. KOLENATY 

Wreszcie! aiątek 1 samo życie , 
GREGOR Bajecznie piękna! 

Każda szuflada miała swoją datę. Pieczęcią Josefa Prusa? MARTY Czym będę się mógł odwdzięczyć? Kiedy umarta? MARTY Naprawdę jest aż tak tępy? MARTY 
GREGOR MARTY Co Pan ma na myśli? MARTY Wiesz, Berciku, 
Archiwum. Tak jest. GREGOR Nie wiem. Dość tego , Berciku. (Świat/o przygasa.) 
KOLENATY KOL ENATY 

Praktyk. Nie umie l iczyć na cuda! GREGOR Przy innej okazji . Co mógłbyś mi dać? 
Registratura. (siadając) 

Ja wciąż czekałem na cud , Czym będę się mógł odwdzięczyć? 
GREGOR GREGOR A zjawiła się pani. MARTY 

MARTY Wielkie dzięki. Proszę pozwoli ć, że podziękuję . ~eh tak, Patrzcie no tylko 
(zbliżając się do Marty) Co proszę? 

Jedna szuflada nosiła datę Czemu pani robi z nas durniów? 
MARTY en dr · · ' Emilio! MARTY 

Tysiąc osiemset szesnaście. MARTY an m1 proponuje pieniądze! MARTY Sam mi to podsunąłeś. Nie ma za co! GREGOR 
Nie wierzycie mi? Proszę wybaczyć! Nie jestem dla ciebie Emilią . Wiesz, co bym chciała? 
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GREGOR PRUS Że cała buda się zwali. Czyste wariactwo! JANEK (w stronę kulis) ViTEK 
Wszystko jest pani. Proszę mnie przedstawić! Końca temu nie byto. Z pięćdziesiąt razy Coś ty, Krista! Zostawcie mnie, panowie! Tak, wielkie dzięki. 

MARTY KOLENATY Wychodziła się kłaniać ta ... 
KRISTA 

(widząc Prusa) MARTY 
Słuchaj , Berciku, znasz grekę? ... causa Gregor. MASZYNISTA Prawda, że cudowna jest ta Marty? Co, jeszcze któryś? (do Vftka) 

GREGOR MARTY Słuchaj no, słuchaj ... Jak sądzisz: mam dalej śpiewać? PRUS Byt pan w teatrze? 

Nie! Gdzie są te papiery? Te papiery? SPRZĄTACZKA Ale wtedy wszystko skończone, rozumiesz? A skądże , panno Marty. Podobałam się panu? 

MARTY KOLENATY ... ta Marty. Będę musiała żyć tylko operą. Ja w innej sprawie. ViTEK 

Widzisz, dla ciebie to bez wartości. Jakie? MASZYNISTA 1 wiesz, Janku, MARTY Mój Boże, jeszcze jak! 

Daj mi te greckie papiery! MARTY ... ta baba to musi mieć kupę forsy! (Siada na tronie.) (siadając na tronie i patrząc na Janka) Czysta Strada! 

GREGOR Po Ellian. SPRZĄTACZKA 
To straszne, bo cały czas To pański syn? MARTY 
Myślę o tobie, cały czas. 

Jakie? PRUS O Jezu, panie Kudrna, (Janek chce ją catować.) 
PRUS A słysz al pan Stradę? 

MARTY Na razie u mnie, ale pan Gregor Musowo. Tak myślę. Boże , jakiś ty podły! 
Owszem. Podejdź no, Janku. Strada piszczała! 

Które przekazał ci Ferdi, rozumiesz: Nie musi się obawiać . MECHANIK JANEK 
MARTY Corrona miała w gębie kluski. 

Gregor, twój pradziad. Dasz mi je? KOLENATY Ale wiesz: w człowieku Ach, żebyś wiedziała, Kristo, 
Chodźże tu, Janku, niech ci się przyjrzę . A Agujari gęgała. 

GREGOR Pan Prus, nasz nieustępliwy przeciwnik. Się wszystko ino trzęsie , 1 ja mogę już myśleć tylko o tobie! 
Widzialeś przedstawienie? ViTEK 

Nic o nich nie wiem. MARTY 
Jak ona śpiewa. 

KR ISTA 
JANEK Chwileczkę , przepraszam, 

MARTY Ale Bercik mi je da! SPRZĄTACZKA Tobie wolno, ty przecież nie śpiewasz , 
Tak. Ale sto lat, jak się jej zmarto. 

Nonsens, musisz je mieć! PRUS 
To ja panu powiem, panie Kudrna: I w ogóle miej rozum, dzieciaku! MARTY MARTY 

Na Boga, Albercie, powiedz, że je masz! Brak jeszcze tylko drobiazgu. 
Ja żem się zryczata jak bóbr. Mój głos się kształtuje, mnie już I podobałam ci się? Tym gorzej dla niej. 

GREGOR PRUS Nie wolno nawet dużo mówić . JANEK 
Już ja to wiem! 

MARTY 
Nie mam. Nie mam. Czego jeszcze brakuje? 

(wchodząc) Nie, poczekaj. Już zadecydowałam. Tak. KR ISTA 

Nie ma tu panny Marty? Janku! Z nami koniec, koniec i kropka! Chodźmy stąd , Janku! 
MARTY PRUS Będziemy się widywać tylko raz na dzień . 

MARTY 
Nie kłam! Masz je, prawda? Trzeba by dowieść, że ten syn Ferdinand 

SPRZĄTACZKA Umiesz powiedzieć coś więcej niż Jak"? GREGOR 

Durniu! Muszę je mieć! To bezspornie Ferdinand Gregor. 
Jest u pana dyrechtora. JANEK JANEK 

Może sprowadzić jeszcze parę osób, 

Słyszysz? Znajdź je! Ale pewnikiem tu przyjdzie, Ale ... Tak. 
Zeby mogła im pani naubliżać? 

GREGOR 
MARTY Zostawiła rzeczy w szatni. KRIS TA MARTY 

Skąd mogę wiedzieć , gdzie są? 
Jakieś świadectwo? PRUS A poza tym cały dzień 

MARTY Obejdzie się. 
Głupi ten pański syn. 

MARTY 
PRUS Dobrze, poczekam. Będziemy dla siebie jak obcy. KRISTA 

Rozejrzyj się! Przynieś je! 
Przynajmniej. (Staje z boku.) Chodź no, głuptasie , PRUS Chodźmy, chodźmy stąd! 

Przecież po to przybyłam! MARTY SPRZĄTACZKA 
Tu jeszcze jest miejsce. Wstyd mi za niego. 

MARTY 

GREGOR 
Dobrze, doktorze. To już piąty. Kolejka jak w śpytalu. 

Myślisz, że mogłaby kogoś kochać? (Wchodzi Gregor z bukietem, za nim Vftek.) 
Sami przyjdą. 

Emilio! 
Podrzucę panu coś takiego. MASZYNISTA 

JANEK MARTY (Spogląda na przytulonych Janka i Kristę.) 

KOLENATY Kto? O, Bercik! 

MARTY We łbie mi się nie mieści , że takie babsko Cha, cha, cha, to ci parka, tych dwoje! 

Ma je Prus? Zabierz mu je! Wezwij auto! 
Jak to, pani to wozi ze sobą? Jeszcze leci na chłopów! KRISTA GREGOR Czy była już aby w raju? 

KOLENATY 
MARTY SPRZĄTACZKA 

Ona, ma się rozumieć , Marty. Za dzisiejszy wieczór! ViTEK 

(Wchodzi prędko, za nim Prus.) 
Dziwi to pana, co? A juści , a juści! Co prawda, 

Każdy szaleje za Marty, MARTY Co proszę? 

Znaleźliśmy! Jest! KOLENATY To prawda, panie Kudrna. 
Dość, że na kogoś spojrzy. Pozwól je! MARTY 

(Pada przed Emilią na kolana.) Panie Gregor, może lepiej zadzwoń pan MECHANIK 
JANEK (Bierze kwiaty.) Czy już się mieli? 

Stukrotnie proszę o wybaczenie! Pod dwadzieścia siedem. Jasny gwint! Nie mieści mi się we łbie . 
To nieprawda! A to co? 

ViTEK 

Jestem stare, głupie bydlę! GREGOR (Odchodzi.) KRISTA (Wyjmuje z nich futeralik.) 
Na litość boską, Kristo, 

A jakże! A jakże ! To możesz sobie zabrać . 

MARTY (przy telefonie) SPRZĄTACZKA Wciąż kupujesz ozdóbki w puzderkach? Nie powiesz, że to prawda? 

Byto to tam? Do doktora Abelesa? Dlaczego? Co żeś się pan tak zaperzył? 
Mam przy niej taką tremę! 

(Zwraca mu futeralik, wącha kwiaty, KRISTA 

KOLENATY KOLENATY W końcu nie pański jenteres. JANEK Po czym ciska je na ziemię.) Tatku, jak możesz ... ? 

Jest pani wszechwiedząca . Dlatego, że ... że ... (Odchodzi w drugą stronę.) Krystynko! Po coś to kupił, ośle? MARTY 

Ma się rozumieć. KRISTA 
(Kradnie jej cafusa.) Biegałeś po lichwiarzach, Milcz, głupia , czego nie byto, to będzie. 
KRISTA 

GREGOR (wchodząc) 
Ależ, Janku! 

Zapożyczyć s ię , może nie? A w ogóle jedno warte drugiego. 

Ale co? Co? Janku, chodż tu! Ńikogo tu nie ma. 
' 

(Szpera w torebce, dobywa PRUS 

KOLENATY AKT OR U 61 JANEK i PRUS garść banknotów.) Co więc bywa coś warte? 
(Zbliża się nieco.) Bierz! Bo cię wytargam za uszy! 

Testament, listy i coś jeszcze, kochasiu .. . (za nią) MARTY 
A nie wyrzucą mnie stąd? Ja nie patrzę ! GREGOR Nic! Absolutnie nic. 

PRUS Scena wielkiego teatru, pusta, ślad niefadu JANEK Pieniądze! 

(podając Gregorowi rękę) po spektaklu: jakieś praktykable, zsunięte KR ISTA (zrywając się) HAUK 

Gratuluję ... dekoracje, aparatura oświetleniowa ... Ach, Boże, Janku, Tata! 
PRUS (wchodząc z bukietem) 

KOLENATY Z przodu, na podium, teatralny tron. Jaka ja jestem nieszczęśliwa! 
(Umyka z Kristą za kulisy) 

Na litość boską, skończcie to! Za pozwoleniem, 

... kochasiu! SPRZĄTACZKA JANEK PRUS 
GREGOR Łaskawym pozwoleniem. 

PRUS Widzialeś te bukiety? (próbując ją pocafować) 
Nie musisz uciekać . 

Dziwne ma pani obyczaje. (Pada na kolana, szlocha.) 
Dlaczego? (Chwyta pieniądze, daje je Vftkowi.) Och, och, och ... 

... wspaniałego testamentu! MASZYNISTA MARTY Proszę przekazać to do kancelarii. Proszę mi pozwolić ... 
(do Kolenatego) Nie widziałem. KRISTA (za sceną) 

Nie! Żadnego całowania! MARTY (Klęka przed tronem.) 
Proszę mnie przedstawić! SPRZĄTACZKA Starczy już tego. 

Jeszcze jeden? (do Vftka) O, gdyby pani wiedziała ... 
KOLENATY Jak żyję, nie widziałam takiej owacji. Mam teraz inne kłopoty. 

(Wchodzi.) Zgoda, na fundusz dla małej . Och, och, och ... 
Teraz przeprowadzimy restytucję ... Ludziska tak się darli, aż żem myślała, Jeszcze jeden? Jak pani, jak pani ją przypomina! 
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Ten głos i oczy, i czato, Jeszcze się zjawię! PRUS PRUS (Wchodzi Gregor.) MARTY 
Jest pani całkiem jak ona! Całkiem ona! Och, och, och ... ęardzo pani zależy, Pardon, pardon! MARTY Nie, na mą duszę, nie, Albercie, 
Och, och, och. MARTY Zeby wygrał ten proces? Tam jest wyłącznie E. M. To ty, Berciku? Ale musimy mieć inny, 

MARTY Następny. Kto ma coś do mnie? MARTY Nic więcej . GREGOR 
Na nazwisko Makropulos. 

A cóż to za ramol? ViTEK Nie. MARTY Czemu ma pani zamknięte oczy? GREGOR 

HAUK Mam prośbę! Może raczyłaby pani PRUS To niewątpliwie oznacza Ellian MacGregor. Wygląda pani na cierp iącą. A pokocha mnie pani? 

(podnosząc się) Podpisać dla Krystynki swoją fotografię? Dziękuję pani. Nie chcę dociekać , PRUS Co się stało? MARTY 
Tuman we własnej osobie. MARTY Skąd pani wiadomo o wszystkim, To może oznaczać choćby Emilia Marty, MARTY Nigdy! Rozumiesz? Nigdy! 

PRUS Bzdury! Co tkwi w zamkniętych szafach Eugenia Montez, Elina ~akropulos Zmęczenie . Mów ciszej. GREGOR 
Niedojda. KRISTA 

Mego domu. Widocznie to pani sekret. Lub tysiąc innych nazwisk. GREGOR (siadając) 

HAUK Janku, chodź tu! MARTY MARTY (Zbliża się do niej.) Chyba pan ią, Emilio, zabiję ! 

Tak, tak. MARTY 
A owszem. Owszem. Niemniej chodzi o Ellian MacGregor. Ciszej? MARTY 

Jestem Hauk-tuman. A cóż to za sprzeczki? PRUS PRUS Ostrzegam panią . Bzdury! Widzisz na szyi tę bliznę? 

MARTY (Podpisuje.) Wiedziała pani, że są tam te właśnie listy, Już raczej o Elinę Makropulos, Proszę wzbronić mi mówić ciszej! To chciał mnie jeden taki zabić , 

O rany! KRISTA 
Wiedziała pani, że jest tam testament Prusa, Greczynkę z Krety. Słyszy pani, Emilio, A nie myślę się przed tobą 

HAUK Chodź! 
yhoć byt zapieczętowany! Wiedziała pani, MARTY 

Proszę wzbronić mi mówić ciszej! Rozbierać do naga, żebyś zliczy!, 

Bo się kochałem na zabój 
Ze jest tam coś jeszcze? Przekleństwo! 

Ja panią kocham. Ile mam tych waszych pamiątek. 

JANEK MARTY 
Pani się śmieje? Co mi z waszego zabijania? 

Przed pięćdziesięciu laty, To tak tylko ... (Poruszona wstaje.) 
PRUS A ja panią kocham! GREGOR 

W tysiąc osiemset siedemdziesiątym . 
MARTY A co? Znalazł pan tam coś jeszcze? 

Wiedziała to pani? 
MARTY Ja panią kocham. 

MARTY Dla Krystynki to zrobię . Słuchaj pan! Co to jest? MARTY Zimno, Berciku. 
Zgadza się . Do diabła, a skąd pan wie? MARTY 

ViTEK PRUS GREGOR To weź i zabij. 
HAUK (z uklonem) Nie mam pojęcia. 

PRUS To pani spała? O, gdybyś wiedział. .. 
A była to Cyganka, Tysiączne dzięki! To tylko zapieczętowana koperta. 

Bardzo prosto. W testamencie 
MARTY GREGOR 

Którą zwali chu/a negra. Jest mowa o jakimś Ferdinandzie, 
I tam na południu , w Andaluzji, 

(Wychodzi z Kristą.) Co pani wiadomo o tej, Urodzonym w Loukovie 20 listopada 1816, Ale ziąb . Kocham cię! 

Szalał za nią caty świat! MARTY Którą zwie pani Ellian MacGregor? Którego metryka brzmi tak: GREGOR MARTY 
Vaya, Gitana! No, to z Bogiem! MARTY (Wyjmuje notesik i czyta.) Niech się pani strzeże , Emilio. . .. jak mi wszystko jedno. 

Poświęciłem jej wszystko, Och, wynoście się wszyscy! Idźcie! Ma pan jej listy? Nomen intantis : Ferdinand Makropulos; Jest pani dla mnie okrutna, Gdybyś to wiedział! 

Poświęciłem ze szczętem. Zostawcie mnie wreszcie! PRUS Status: nieślubny; Ale i to sprawia mi rozkosz. GREGOR 
I zostałem na resztę życia jak otumaniony. PRUS Pani wie chyba coś więcej o tej dziwce? Pater: pominięte ; Lękam się pani, Co pani jest? 
Raczy pani rozumieć? (klaniając się) MARTY 

Mater: Elina Makropulos. Ale i to sprawia mi rozkosz. 
MARTY 

Odtąd jakbym już nie żyt, Zatuję niewymownie. Za pozwoleniem! MARTY Chciałbym pan ią udusić , 
(zalamując ręce) 

Trwałem tylko w letargu. MARTY Jak pan śmie?! I nic więcej? Kiedy mnie pani poniża. Chciałbym ... 
Biedna, biedna Elina! 

Lecz cóż może panią obchodzić Pan nie! Ale co się ten Janek wciąż gapi? Jak pan śmie tak mówić?! PRUS 
Emilio, chyba pan ią zabiję. 

Ta od tak dawna zmarła? A idźże ty! To wystarczy, to wystarczy! 
Jest w pani coś ohydnego. GREGOR 

MARTY (Janek wychodzi.) 
PRUS Pani jest zła, nikczemna, przerażająca. C hodź, Emilio, odejdźmy stąd . 

Zmarła? Nie gadaj głupstw! Maxi! (do Gregora) 
Ejże, miła panno, co panią ugryzło? MARTY Nieczuta bestia. Nikt cię nie kocha!, tak jak ja. 
Tak pani zależy na jakiejś Biedny Gregor! Słyszysz, Emilio? 

(Schyla się ku niemu.) A ty czego chcesz? Puszczalskiej sprzed stulecia? A więc Loukov zostanie pański , co? 
MARTY 

HAUK GREGOR 
Nieprawda, Berciku. (Marty chrapie.) . 

MARTY PRUS A cóż to znowu? Spi jak pijaczka. 
Eugenio! Muszę z panią pomówić. Właśnie . Nic a nic. Przynajmniej, aż się zgłosi 

GREGOR Robisz ze mnie idiotę? Emilio, to ja. 
MARTY MARTY (Siada.) Jakiś pan Makropulos. 

Jest pani. (Schyla się nad nią.) 
Pocałuj mnie! Nie mam teraz dla ciebie czasu. Więc była to dziwka? MARTY MARTY Nikogo tu nie ma. 

HAUK GREGOR PRUS A jeśli się nie zgłosi żaden Makropulos? 
Nie jestem. SPRZĄTACZKA 

Co proszę? Muszę z panią pomówić! Czytałem, wie pani, jej listy. PRUS GREGOR (Stając w pobliżu, chrząka.) 

MARTY MARTY Nadzwyczaj zmysłowy okaz Koperta pozostanie zamknięta 
Nic nie ma dla pani wartości. Hm, hm, hm. 

Besa me, bobo, bobazo! Berciku, proszę cię , zostaw mnie teraz! To babsko. I nikt jej nie dostanie. 
Zimna jak nóż. Jakby pani z grobu wstała . GREGOR 

HAUK ldż , mity! Idź sobie! MARTY MARTY 
Kochać panią - to perwersja. (Powstaje.) 

Jesus mil veces. Przyjdź choćby za chwilę ! O, nie powinien byt pan ich czytać . Jeszcze się zgłosi , 
A ja tak panią kocham, Co to? Ach, tak, to wy! 
Że mógłbym kąsać własne ciało. 

MARTY GREGOR PRUS Zobaczy pan! Panienka zasnęła, 

Animal, un besito! Przyjdę. Są tam takie aluzje PRUS 
MARTY Proszę jej nie budzić! 

(Hauk ca/uje ją.) (Sklania się ozięble Prusowi, wychodzi.) Do osobliwych czułości. .. G~zie go pani ma? Może w walizce? 
Podoba ci się nazwisko Makropulos? (Ca/uje dlań Emilii i wybiega; 

HAUK MARTY Nie jestem, moja panno, prawiczkiem, Wielka szkoda, że nic z tego. GREGOR do śpiącej podchodzi sprzątaczka.) 

Eugenio, moza negra querida carisima! Nareszcie! Ale wyznam, że najgorsza roue MARTY 
Dość drwin! Kocham panią SPRZĄTACZKA 

PRUS 
Nie ma tyle znawstwa w tych rzeczach, Pan myśli, że kłamię? 

Jak straceniec, Emilio! A mnie jej, tak czy owak, jakoś żal. 
MARTY Co ta pannica. MARTY (Odchodzi.) 
Chite, tanto! Quita! Fuera! Proszę pozwolić mi najpierw spytać : (Prus odchodzi.) 

(Oboje siadają.) MARTY ~ekaj pan! Więc leć do tego swojego adwokata, 
HAUK Chciał pan powiedzieć: „zdzira"? Żeby ci zwróci! ten dokument, (Zza kulis wylania się Janek, 

Es el/a, es el/a, 
Ma pani jakieś szczególne zamiary ile sprzedałby mi pan tę kopertę? Który mu dałam . przystaje dziesięć kroków przed Emilią 

Gitana endiablada! 
Co do osoby pana Gregora? PRUS (Prus się odwraca.) i gapi się na nią.) 

Elfa es el/a, MARTY A jak się naprawdę nazywała Ellian? PRUS GREGOR 

Gitana endiablada! Nie. MARTY Co takiego? Jest fałszywy? MARTY 

(Klania się Prusowi i reszcie, wychodzi.) Ellian MacGregor. (Wychodzi z uktonem.) 
(poruszając się) 

Ma pan to przecież w tych listach. 
To ty, Berciku? 
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JANEK PRUS PRUS li POKOJÓWKA MARTY KOLENATY 

(cofając się) Czekałem na panią . Nie tobie, lecz sobie. No, bo mi się ręce trzęsą! Gdzie? Świetnie . Więc proszę dalej: 

Nie, przepraszam, tylko Janek. MARTY 
A posłała mi pani wczoraj wieczorem 

MARTY MARTY HAUK 

MARTY (stając tuż przy nim) Och, nie krępuj się. Tylko popatrz, ile tu wydartych włosów! Chi, chi , chi! Do Hiszpanii! Ten dokument? Z datą tysiąc osiemset 

(siadając) To daj mi tę kopertę! (pukanie) POKOJÓWKA MARTY 
Trzydzieści sześć? Tak było? 

Janek? Chodź tu, Janku! PRUS Kto tam? Coś się musiało stać! Wygłupiasz się? 
MARTY 

Chciałbyś zrobić coś dla mnie? Nie jest moja. (Wchodzi pokojówka w nocnym A jakże . 

JANEK kaftaniku i halce, zdyszana.) PRUS HAUK KOLENATY 
MARTY (Wchodzi z korytarza; m_a w dloni Moja żona nic nie wie, 

Tak, tak! Przynieś mi ją! POKOJÓWKA Ale spisany został 
otwarty list, ktory machmalme wygladza. Że już do niej nie wrócę. 

MARTY PRUS 
Przepraszam panią , Maca ręką w poszukiwaniu krzesla, Widzisz, co tu przyniosłem? Atramentem alizarynowym. 

Coś wielkiego? Tylko kiedy? Kiedy? 
Nie ma tu może pana Prusa? wreszcie siada.) To biżuteria Matyldy. Racz zrozumieć , 

Wie pani, co to oznacza? Hę? 

JANEK MARTY 
PRUS Odeślij tę dziewuchę„ . Matylda, moja żona , jest stara. MARTY 

Tak! Dziś w nocy. 
Co się stało? MARTY 

Paskudna rzecz być starym. Skąd mam wiedzieć? 

MARTY PRUS 
POKOJÓWKA Idź już! 

MARTY KOLENATY 

Czyn bohaterski? Umowa stoi . 
Jest tu służący pana Prusa. (Pokojówka wychodzi.) Si, si, seńor. Fałszerstwo! 

I c hciałbyś za to coś w zamian? (Szybko wychodzi.) 
Ze musi z nim mówić . PRUS HAUK MARTY 

JANEK 
że ma mu coś dać . Więc to dlatego, dlatego! A ty się nie postarzałaś . Przysięgam , że to pisała Ellian MacGregor. 

Proszę darować, nic a nic! PRUS Nieszczęsny Janek! Wiesz, że wariaci żyją długo . KOLENATY 

MARTY 
Do diabla, jakże mnie znalazł? (Marty bierze grzebień i się czesze.) O, ja będę żyć cale lata! Kiedy? 

Podejdź no bliżej! 
Niech czeka. Nie, proszę tu zostać . Mój jedyny syn! Bo póki człowieka cieszy pożądanie , MARTY 

Wiesz, że to ładnie z twojej strony? AKT TRZECI (Wychodzi do sypialni.) Jato, bądź szczęśliwy, ale ja„. " (Klekocze kastanietami.) To nieistotne. 

Posłuchaj: twój tata ma w domu POKOJÓWKA (wstając) Niech używa miłości. 
KOLENATY 

zamkniętą kopertę ; jest na niej napis: Apartament w hotelu. Po lewej okno, O Boże, Co ty wyprawiasz? Ej, Cyganko, jedziemy? 

„Do rąk mojego syna Ferdinanda". po prawej drzwi na korytarz. (Marty siada przy toaletce; MARTY MARTY 
Oj, istotne, istotne! 

Chowa ją w biurku, w sejfie, Pośrodku wejście do sypialni Emilii pokojówka rozpuszcza jej wlosy.) (ze szpilkami w ustach) Jedziemy! 
Kiedy zmarta Ellian MacGregor? 

albo i gdzie indziej. Compris? za pófprzejrzystą zasianą; na niej cienie Alem się przelękła! Czeszę się . (Zbiera bagaże.) MARTY 

JANEK ubierającej się pary. Z sypialni wychodzi A już ten jaśniepana sługa PRUS 
A dajcież mi spokój! 

Tak, tak, jak najbardziej. w peniuarze Marty. Za nią Prus Całkiem kotowaty i gadać nie może. Chybaś nie zrozumiała. 
(pukanie) Nie powiem już ani słowa! 

MARTY 
w smokingu, ale bez kolnierzyka; Gosik musiało się stać , pszepani. Janek się w tobie kochał! POKOJÓWKA GREGOR 

Przynieś mi ją. 
siada po prawej. Emilia idzie do okna MARTY Zabił się przez ciebie! (Wsuwa gfowę.) Wtedy sami zrewidujemy pani rzeczy. 

JANEK 
i unosi roletę. Slaby poblask świtu. Uważaj, szarpiesz! MARTY 

Przepraszam, pszepani, MARTY 

Da mi ją tata? 
MARTY POKOJÓWKA E tam, tylu się ich zabija! 

Mnóstwo jakichś państwa. Zostaw to! Ani się waż! 

MARTY 
(odwracając się od okna) A blady niby ściana ten sługa . PRUS MARTY (Wysuwa szufladę toaletki.) 

Nie da. Musisz mu zabrać. 
No? Słyszysz? PRUS A ty tak możesz się czesać? 

To ci wizyta! GREGOR 

Dawaj mi tę kopertę! (wychodząc pospiesznie z sypialni MARTY 
(Wchodzą: Gregor, KolenafY, (Skacze ku niej, wytrąca rewolwer.) 

JANEK (Prus dobywa z kieszeni sakiewkę, Vftek, Krista, Prus i lekarz.) Strzelanina? 

To niemożl iwe! A z niej - zapieczętowaną kopertę. 
w kolnierzyku i krawacie) A co, mam może biegać rozczochrana? Uprzedzam was, panowie, Ale najpierw spojrzyj tej malej w oczy! 
Pardon! 

MARTY Rzuca ją na stolik. Marty bierze kopertę (Odchodzi na prawo.) 
PRUS Że zamierzam wyjechać! Wiesz, co się stało? 

Chłoptaś boi się taty. i idzie ku toaletce; siada przy niej, zapala 
POKOJÓWKA 

Przez ciebie się zabił! HAUK MARTY 

JANEK 
lampkę i sprawdza pieczęć, po czym 

(szczotkując wlosy) 
MARTY Już mnie mają! Janek! 

Ja się nie boję , 
szpilką do wlosów rozcina kopertę Co ja na to poradzę? KOLENATY 
i wyjmuje manuskrypt. Wstaje.) To musi być wielki pan, nieprawda? GREGOR 

Ale, ale„ . W porządku! Zeby pani widziafa, PRUS Upraszam, moja panno, A wiesz, czemu? 

MARTY (Sklada manuskrypt i chowa w zanadrze.) Jak się ten sługa trząsł. Słyszysz? By pani tego nie robiła! Tego chłopca masz na sumieniu! 

Janku, słowo honoru, PRUS MARTY MARTY (Lekarz podaje ramię Haukowi MARTY 

Ze to tylko pamiątka bez wartości. 
Okradłaś mnie. Przynieś mi potem jajecznicę. Przez ciebie też! i wyprowadza go.) Ba! To o to ci chodzi? 

I tak mi na niej zależy! (Ziewa.) Mam się może targać za włosy? HAUK Wszystko wam powiem, 

JANEK 
MARTY Która godzina? PRUS Chi, chi, chi! Tylko się ubiorę i coś przekąszę . 

No, to spróbuję . 
Masz, coś chciał. 

POKOJÓWKA Milcz, bo jak nie.„ KOLENATY (Wybiega do sypialni.) 

PRUS 
PRUS I w ręku miał jakieś pisanie, czy co. (Pukanie; Prus, wychodząc, Proszę po dobremu zostać , 

(występując z cienia) 
Okradłaś mnie. zderza się w drzwiacl1 z Haukiem.) Żebym nie musi at zawołać„ . 

(Wszyscy rzucają się na podróżny neseser, 

Zimna jak lód. MARTY Canaille! Gregor lapie pieczątkę, Vftek medalion, 
Nie fatyguj się , Janku! Jakbym trzymał trupa„ . Która godzina? (Hauk wchodzi na palcach 

MARTY KolenatY listy.) 

JANEK I po to sprzeniewierzyć dokumenty! POKOJÓWKA ca/uje Marty w kark.) ' 
Policji? 

Tatku, to znowu ty! Piękne dzięki! Dochodzi siódma. 
(KolenatY podsuwa jej krzeslo.) GREGOR 

PRUS 
MARTY Przesłuchać mnie chcecie? Pieczątka z inicjałami E. M„ 

MARTY MARTY Buenas dias , Maxi! Taka, jak w papierach Ellian MacGregor. 

Precz! Precz! Żal ci zamkniętej koperty? Zgaś światło i zamknij się . 
KOLENATY 

(Zawstydzony Janek wychodzi.) 
HAUK Mila panno, to tylko ViTEK 

Widzi pani, moja panno, myślałem , 
PRUS POKOJÓWKA Pst, pst! Przyjazna pogawędka! Herb pana Hauka. 

że się włóczy pod teatrem, aż tu.„ 
Nie powinienem ci jej dawać. A wargi miał całkiem sine ten sługa . MARTY Podpisała pani Krystynce KOLENATY 

MARTY 
Jakbym ją ukradł . Tfu! Tfu! Myślałam , że zemgleje . Co tak wcześnie? Tę tu fotografię? To pani podpis? Gdzie on? 

A czemu pan się włóczył pod teatrem? 
MARTY I takie, o, takie Izy miał w oczach. HAUK MARTY ViTEK 
Chciałbyś mi napluć w twarz? MARTY Pst, pst! Ubierz się , Eugenio! Jedziemy! Mój. Już go odwieźli . 

Kretynko, przecież wyrywasz mi włosy! 
Pokaż grzebień. • 48 
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KOLENATY MARTY MARTY GREGOR KOLENATY CHÓR 
Eugenia Montez, Elsa Muller, Na Krecie . „. Ferdinand Makropulos. 1 tylko po to pani przyszła? Proszę nie kłamać! My szczęśliwi! 
Dziewięćdziesiąty dziewiąty, KOLENATY KOLENATY Jest pani Emilią Marty„. Jakżeśmy szczęśliwi! 

Ellian MacGregor, Ile ma pani lat? A pani kiedy się urodziła? 
MARTY 

MARTY MARTY Cha, cha, cha„ . . . . Ekatierina Myszkin„ . 
MARTY MARTY Mam gdzieś, że jestes moim potomkiem! Pater hemon! „. przez głupi kaprys losu, 

ViTEK A ile pan by mi dat? O Christos Soter, daj mi z tym spokój! I Skąd mogę wiedzieć , ile tysięcy KOLENATY Że tak rychło pomrzecie. 
Same E. M. 

KR ISTA W tysiąc pięćset osiemdziesiątym piątym. Moich bachorów lata po świecie , .„ i skradła pani Eugenii Montez CHÓR 
KOLENATY Pod czterdziestkę . Byłam też Ekatieriną Myszkin i Elzą Mliller. I Ile mych bachorów zapełnia świat? Ten medalion! My szczęśliwi! Głupcy, jakżeśmy szczęśliwi! 

Hopla! Meine liebste Ellian.„ 
MARTY 

Bo jakże inaczej przeżyć trzysta lat (przyciskając do pi~rsi kopertę) MARTY MARTY 
PRUS (Wywala do niej język.) 

Pośród ludzi? Trzysta lat takiego życia! A teraz go mam, iuz go mam, Pater hemon, has eis en uranois! Wierzycie w ludzkość , w chwalę , w miłość! 
Chyba Elina? Ty smarkulo! PRUS Już jest mój! Spisał go mój ojciec 

KOLENATY Więcej nie sposób wręcz chcieć! 

KOLENATY KOL ENATY 
A jak pani mogla znać zawartość Dla cesarza Rudolfa. 

My wszystko wiemy! CHÓR 
Gdzie tam. Ellian MacGregor, Wien. Kiedy urodzona? 

Zapieczętowanej koperty? ViTEK Jak się pani nazywa? Więcej nie wolno nam chcieć! 
Panie Vftek, skocz pan po nasze togi . MARTY Cesarza Rudolfa? 

MARTY MARTY MARTY 
ViTEK W tysiąc pięćset osiemdziesiątym piątym . 

Dlatego, że pokazał mi ją Pepi, MARTY (osuwając się) Lecz we mnie zastygło życie , 

Już się robi! 
KOLENATY 

Zanim ją zamknął, Ach, ludzie kochani , cóż to byt za zbereźnik! Elina„. Makropulos. O, Chryste Panie i ani kroku dalej! 
(Wybiega.) Zebym opowiedziała o tym A kiedy się postarzał , zaczął zajadle szukać 

KOLENATY Ta potworna samotność! 
Że jak? To już szczyt wszystkiego! Temu głupiemu Ferdzie. Eliksiru życia , aby odzyskać młodość . 

(podtrzymując ją w upadku) To równie daremne, Krystynko, 

(Krista pfacze.) MARTY PRUS I wtedy przybył doń mój ojciec Śpiewać czy milczeć . 
I spisał dla niego zaklęcie, Przekleństwo , ona nie kłamie! 

KOLENATY Mam więc lat trzysta trzydzieści siedem. I czemu mu pani tego nie powiedziała? 
Ten sekret - jak zostać na trzysta lat, PRUS 

Brzydnie być dobrą , brzydnie być podlą. 

Nie płacz , Krysiu-mysiu! KOLENATY MARTY Cale lat trzysta młodym. Nie kłamie! 
Zbrzydnie ci ziemia, zbrzydnie i niebo! 

PRUS Kim byt pani ojciec? Bo się , psiakrew, nie troszczę , Lecz cesarz Rudolf miał stracha 
Aż odkrywa się w końcu , 

GREGOR Że umarła w nas dusza. 
Pokażcie mi ten papier! MARTY Chi, chi , chi, I rzeki: „Wypróbuj to na swej córce, Nie kłamie! 
Ten dokument jest prawdziwy, Hieronymos Makropulos, Za grosz o swoje młode! Najpierw na swojej córce! ". GREGOR 

To pisała Greczynka, Elina Makropulos. Medyk przyboczny cesarza Rudolfa li. KOLENATY A byłam to właśnie ja. To byłam ja. ViTEK A jednak przybyłaś„. 

KOLENATY KOLENATY Ależ się pani wyraża! Miałam wtedy szesnaście lat, Nie kłamie! ViTEK, KOLENATY, PRUS 

Ale to przecież pisała„ . Odechciewa mi się z panią mówić , MARTY I wypróbował to na mnie. KOLENATY A jednak przybyłaś . 

PRUS Odechciewa do reszty! Ty smarku, ty smarku, Tydzień , jeśli nie dłużej (ściągając togę) GREGOR 

Bezsprzecznie Elina Makropulos. PRUS Od niepamiętnych czasów Leżałam bez pamięci, Wezwijcie lekarza! „ . po sekret, sekret Makropulosa! 
Nie jestem żadną damą. Aż wreszcie ozdrowiałam. (Przenoszą Marty do sypialni. ViTEK, KOLENATY, PRUS 

KOLENATY Jak się pani nazywa naprawdę? 
ViTEK Wchodzi lekarz.) Chcesz sobie golnąć? Po sekret Makropulosa? 

Głupieję z tego. MARTY O, Matko Boska, ależ mi zaschło w ustach! A cóż cesarz? MARTY 
PRUS Elina Makropulos. Pali żywym ogniem.„ MARTY (Wkracza niby zjawa, jak cień. 

MARTY 

To ta sama ręka , co na moich listach. PRUS PRUS Nic. Bo skądże mógł wiedzieć , Podtrzymuje ją lekarz. Wszyscy wstają. 
Patrzcie, tak się zaczyna: 

KOLENATY Jest pani spokrewniona z Eliną Makropulos, Te listy pani napisała? Ze przeżyję trzysta lat? Scenę i widownię zalewa 
„Egó, Hierónymos Makropulos, 

Kochanką Josefa Prusa? iatros kaisaros Rodolphou". 
(do wchodzącego Vftka) MARTY Więc wtrącił ojca do lochu jako szarlatana. zielonkawa poświata.) Ja już tego nie chcę! 
Panie Vftek, zawołaj ją pan! MARTY 

Napisałam. Wiesz, A ja umknęłam z sekretem na Węgry Poczułam, jak śmierć po mnie sięga. Weźcie to ode mnie! 
(Vftek wprowadza Emilię To jestem przecież ja! Pepiemu wyznałam wszystko. Czy sama nie wiem gdzie. Nie byto to aż tak straszne. Co, nikt tego nie chce? 
w wieczorowej kreacji. PRUS Bo go kochałam. Kochałam go szczerze. PRUS GREGOR, ViTEK, PRUS, KOLENATY Ty tu jesteś , Krystynko, 
Emilia niesie butelkę i szklankę, Jak to? I dlatego zwierzyłam mu Zdradziła pani komuś sekret Makropulosa? Panno Marty, byliśmy dla pani okrutni! Zabrałam ci chłopca; 
z której pociąga.) MARTY Sekret Makropulosa. MARTY KRISTA Jesteś śliczna , weźże to! 
ViTEK To ja byłam kochanką Pepi Prusa. PRUS Użyczyłam go Pepiemu, Jak strasznie mi pani żal! Będziesz stawna, 
Ona chleje whisky. I właśnie to ja miałam z nim tego Gregora. Czyli co? Skoro tak strasznie mnie błagał. MARTY 

Będziesz śpiewać jak Emilia Marty! 

MARTY GREGOR KOLENATY Ale musiałam go odzyskać „. Jesteście tu wszyscy, 
Bierz to, mata, bierz, mata! 

(Podpita, opiera się o ścianę.) A Ellian MacGregor? Co takiego? KOLENATY A jakby was nie byto. GREGOR, KOLENATY 
Puść mnie! To tylko dla kurażu. MARTY GREGOR 

To ile ma pani lat? Same kształty i cienie! Nie bierz! 

KOLENATY To przecież jestem ja. Znaczy, co mu pani zwierzyła? MARTY CHÓR ViTEK, PRUS 
(przywdziewając togę) GREGOR ViTEK 

„ . bo się starzeję . Jesteśmy kształty i cienie! Nie bierz! 
Histerie! Zabierzcie jej tę flaszkę! Kpi pani sobie? Co to byto? KOLENATY MARTY 

(Krista bierze manuskrypt i trzyma 

MARTY MARTY Ile ma pani lat? Umrzeć czy odejść to rzecz ta sama, nad pfomieniem, aż obejmie go ogień. 

Nie! Nie oddam! MARTY 
MARTY Wszystko jedno! Czerwone światfo zalewa scenę.) 

(Przyciska butelkę do piersi.) 
Ja jestem twoją Sekret Makropulosa. 

Nie Zbijaj mnie pan z tropu! MARTY 
Pra-pra-pra-prababką . Skoro tak strasznie go pragnął . CHÓR 

Bo nic nie powiem! A Ferdi byt moim smykiem. (do Prusa) Trzysta dwadzieścia siedem To samo, wszystko jedno! Pater hemon? 
(do Kolenatego) A to d~~tego , że dobiegam j~ż końca . (Rozpada się w proch.) 
Wygląda pan jak karawaniarz! GREGOR Ten dokument, który mi dziś oddałeś , 

~otkn!J. ~erciku , jak lodowacieję , 
MARTY 

KOLENATY 
Który Ferdi? Tę zapieczętowaną kopertę . (famiąc ręce) (Manuskrypt się dopala.) 
MARTY Pepi chciał to wypróbować . Otkni1c1e moich rąk! Ach, nie powinno się żyć tak długo! 

Jak się pani nazywa? 
No, przecież Ferdinand Gregor. Przysięga! , że mi go odda, KOLENATY O, gdybyście wiedzieli, jak łatwo wam żyć! 

MARTY Ale w metryce musiało być podane A tymczasem dołączył do testamentu! A czemu pani sfałszowała Jak blisko wam do wszystkiego! 
Ja? Elina Makropulos. Prawdziwe nazwisko„. Myślał , że po to przyjdę , ale.„ Rękopis Ellian MacGregor? Wszystko ma dla was sens! 

KOLENATY KOLENATY 
Ale, przyszłam dopiero teraz. MARTY Wszystko ma dla was wartość! 

Gdzie urodzona? Boże święty! 
Chciałam odzyskać ten sekret, Pater hemon! Głupcy, jakże jesteście szczęśliwi. .. 
Dzięki któremu można żyć trzysta lat! 
Trzysta lat młodości! - 51 50 
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GERO 
SCHALLER 
dyrygent 

Absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Wurzburgu. Karierę rozpoczynał jako dyrygent 
Opery w Hanowerze (1993) . W 1998 roku został pierwszym dyrygentem w Staatstheater 
Braunschweig, a w latach 2003-2006 był dyrektorem muzycznym Theater Magdeburg. 
Jest wszechstronnym dyrygentem, ale za swoją specjalność uważa operę wioską i nie
miecką Ceniony jest za interpretacje muzyki późnego romantyzmu oraz kompozytorów 
XX wieku . Ma w repertuarze m.in.: Fidelia Beethovena, Eugeniusza Oniegina Czajkow
skiego, Cyganerię i Toskę Pucciniego, Holendra tulacza Wagnera oraz Aidę , Otella , 
Traviatę i Trubadura Verdiego. Prowadził wykonania Herodiady Masseneta, Umarlego 
miasta Korngolda i Adriany Lecouvreur Cilei . Odkrywa także na nowo dla publiczności 
mniej znane i rzadko wystawiane dzieła , jak choćby Królową Saby i Merlina Goldmarka 
oraz Fedrę Mayra. Za poprowadzenie Salome Richarda Straussa został uznany przez 
Radio B erlińskie dyrygentem roku 2005 („Opernwelt"). Jego interpretacja opery Merlin , 
wydanej we współpracy z Radiem Bawarskim i wytwórnią Profil Hanssler1 zyskała wiel 
kie uznanie słuchaczy i prasy muzycznej. Nagranie zdobyło Nagrodę Echo Klassik 201 O 
w kategorii : nagranie operowe roku (XIX wiek) . W jego dorobku koncertowym dominują 
symfonie Beethovena, Brahmsa, Brucknera i Mahlera. Współpracował z wieloma zna
kom itymi orkiestrami świata , takimi , jak: Staatsorchester Hannover, Radiophilharmonie 
Hannover, Dresdner Kapellsolisten, Munchner Bachsolisten, Orchester Bremerhaven, 
Radiowa Orkiestra Symfoniczna w Budapeszcie , Orkiestra Filharmoniczna im. George'a 
Enescu w Bukareszcie, Orkiestra Symfoniczna Teatru Narodowego w Pradze, Orkiestra 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Orkiestra Filharmonii Magdeburskiej, Kameralna 
Orkiestra Filharmoniczna w Bambergu, Orkiestra Państwowa w Brunszwiku i Orkiestra 
Kameralna Dolnej Saksonii. Ma na koncie wiele nagrań dla radia, telewizj i oraz CD, na 
których można usłyszeć przede wszystkim utwory klasyków wiedeńskich i romantyków. 
Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Festiwalu Ebracher Musiksommer, któ
ry wspólnie z Bayerisches Rundfunk organizuje od wielu lat niedaleko Bambergu. Był 
wykładowcą dyrygentury w Hochschule fUr Musik und Theater w Hanowerze. Z Teatrem 
Wielkim - Operą Narodową współpracuje od 2007 roku; dyrygował u nas Wozzeckiem 
Berga, Rigolettem Verdiego i premierą opery Senso Marca Tutino. (fot. C. Seven) 
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CHRISTOPH 
MARTHALER 
reżyser 

JOACHIM 
RATHKE 
współpraca reżyserska 

Pochodzi z Erlenbach pod Zurychem. Początkowo był muzykiem w niemiecko-języcz

nych teatrach. W latach 1988-1993 współpracował z Theater Basel , gdzie wystawił m.in. : 
Ankunft Badischer Bahnhof,· Stageli uf, Stageli ab, juhee!; Prohelvetia ; kolejne spektakle 
The unanswered question i 20/h Century Blues zrealizował wspólnie z Jurgiem Henneber
gerem, a w ostatnim czasie powstały także : La Grande Duchesse de Gerolstein , prapremie
ra WUstenbuch Beata Furrera, Meine Faire Dame - ein Sprachlabor oraz projekt do muzyki 
Verdiego Stimolatore Cardiaco. Przedstawieniem Murx den Europaer! Murx ihn! Murx ihn! 
Murx ihn' Murx ihn ab! dal się poznać jako twórca własnego języka teatralnego, co zaowo
cowało kolejnymi inscenizacjami na scenie Volksbuhne am Rosa Luxemburg-Platz w Ber
linie (m.in. Sturm var Shakespeare - le petit Rien) oraz w Schauspielhaus Hamburg (m.in. 
Goethes Faust - Wurzel 1 +2) . Do jego legendarnej inscenizacji La vie parisienne nową 
orkiestrację opracował Sylvain Cambreling , z którym reżyser regularnie współpracuje . 

W latach 2000-2004 kierował Schauspielhaus Zurich. Za jego dyrekcji scena ta dwukrot
nie otrzymała tytuł : ,,Teatr Roku". Marthaler jest twórcą takich produkcji , jak: prapremiera 
opery Lieber nich/. Eine AusdUnnung (do tekstów Marguerite Duras i muzyki Beata Furrera) 
na Zurcher Festspiele, Das goldene Zeitalter, Śmierć Dantona oraz O. T. Eine Ersatzpas
sion (wspólnie z Meg Stuart i Stefanem Pucherem) , Die Fruchtfliege i Opowieści Lasku 
Wiedeńskiego (premiera) w berlińskiej Volksbuhne, Traviata w Opera National de Paris, 
Sauser aus ltalien do muzyki Giacinta Scelsi na Festiwal w Salzburgu, Pia/z Mangel (nomi
nowany do Berlińskich Spotkań Teatralnych 2008) , Wozzeck w paryskiej Opera Bastille, 
Das Theater mit dem Waldhaus z okazji stulecia Hotelu w Waldhaus i Riesenbutzbach. 
Eine Dauerkolonie z Anną Viebrock na Wiener Festwochen (oba zaproszone na Festiwal 
Berliner Theatertreffen). W 201 O roku Marthaler wspólnie z Olivierem Cadiot jako arti
s/es associes zostali zaproszeni na Festiwal w Awinionie , gdzie zrealizowali Papperlapapp. 
W 2011 roku na Festiwal w Salzburgu przygotował inscenizację opery Sprawa Makropulos. 
Jego ostatnie dokonania, to projekt + -O stworzony w Nuuk, stolicy Grenlandii oraz Glaube 
Liebe Hoffnung w berlińskiej Volksbuhne; oba przedstawienia zaprezentowane zostaną na 
międzynarodowych festiwalach teatralnych . Ulubione gatunki muzyki reżysera to: klasyka, 
pop i szwajcarska muzyka ludowa. (fot. D. Wimmer) 

Pochodzi z Kilonii. Mieszka w Berlinie i Laboe w Niemczech. Studiował muzykologię 
i romanistykę na Uniwersytecie w Hamburgu. W 1992 roku wziął udział w warsztatach Achi 
ma Freyera i został jego asystentem. W tym samym roku rozpoczął studia w zakresie reży
serii operowej w berlińskiej Akademii Muzycznej im. Hannsa Eislera. W latach 1995-1998 
pracował jako asystent reżysera w: Operze w Kilonii , Folkoperan w Sztokholmie, Staatsthe
ater w Brunszwiku oraz Operze Frankfurckiej, gdzie rozpoczęła się jego długa współpraca 
z Christophem Marthalerem. W 1998 roku został reżyserem wznowień w Staatsoper Ber
lin, gdzie współpracował m.in. z Harrym Kuplerem, Thomasem Langhoffem, Jurgenem 
Flimmem. Od roku 2001 pracuje jako reżyser niezależny . Jego spektakle wystawiane 
były m.in. w: Halle (Rigoletto, Holender tulacz) , Akwizgranie (Traviata) , Ratyzbonie (La 
BohBme) , Koblencji (Trubadur) , Salzburgu (Jaś i Malgosia), na Festiwalu Operowym Enga
din w St. Moritz (Lukrecja Borgia, Dzień panowania, Otello) , a także na Festiwalu Operowym 
w Riehen, operze w Dublinie i w Opera National de Paris, gdzie reżyserował wspólnie z Chri
stophem Marthalerem. Dla Festiwalu Menuhin w Gstaad przygotował prapremierę opery 
Daniela Schnydera Casanova. Spektaklami Księżyc i magnolie Rona Hutchinsona oraz Blue 
Room Davida Hare'a w Teatrze Konradshaus w Koblencji rozpoczął współpracę z teatrami 
dramatycznymi. W 201 O roku współpracował z Georgesem Delnonem przy prapremierze 
opery Maldoror Philippa Maintza podczas Munchner Biennale (koprodukcja z Theater Basel 
i Theater Aachen) . Od 2007 roku jest wykładowcą w Hochschule fUr Musik und Theater 
w Lipsku oraz w Hochschule fUr Fernsehen und Film w Monachium.(fot. arch. artysty) 
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ANNA 
VIEBROCK 
scenografia i kostiumy 

OLAF 
WINTER 
reżyser świateł 

Studiowała scenografię w Akademii Sztuk Pięknych w DOsseldorfie pod kierunkiem Karla Kne
idla. Współpracuje z Christophem Marthalerem, z którym realizowała projekty, m.in. dla: The
ater Base! , VolksbOhne am Rosa-Luxemburg-Platz w Berlinie, Schauspielhaus Hamburg, Oper 
Frankfurt, Opera National de Paris i Schauspielhaus ZOrich , gdzie do 2004 roku była jednym 
z dyrektorów artystycznych. Wspólnie z Marthalerem przygotowywała też przedstawienia na festi
wale w Bayreuth (Tristan i Izolda), Wiedniu , Awinionie i Salzburgu (Pierrot lunaire/ Quatuor pour 
la fin du temps, Kalia Kabanowa, lur schonen Aussicht, Wesele Figara) . Od 1994 roku regu
larnie współpracuje z Jossim Wielerem i Sergiem Morabito. Przy inscenizowanych przez nich 
operach m.in. dla Salzburger Festspiele (Ariadna na Naxos) , Theater Base! , Nederlandse Opera 
w Amsterdamie i przede wszystkim Staatsoper Stuttgart odpowiadała za kostiumy i scenografię . 

W plebiscycie pisma ,,Theater heute" wielokrotnie otrzymała tytuł scenografa/kostiumografa roku. 
Wystawa prezentująca jej dorobek artystyczny pokazywana była w Rotterdamie, Pradze, Frankfur
cie, Bazylei , Madrycie, Brukseli, Gandawie i Awinionie. Viebrock zajęła się także reżyserią Wysta
wiła m.in. : prapremierę iOPAL Hansa-Joachima Hesposa w Hanowerze, Ariadnę i Sinobrodego 
w Opera Bastille, prapremierę opery Fremd w Staatsoper Stuttgart, przedstawienie muzyczne IQ 

Enno Poppe na Schwetzinger Festspiele, In Vain oder Reproduktion verboten i Geschwister Tanner 
w Schauspielhaus ZOrich (też scenografia) , Ohne Leben Tod w Berlinie (również scenografia), 69 
Arten den Blues zu spie!en, Doubleface oder Die lnnenseile des Mantels , Die BDgelfalte des Him
me!s haft fur immer. fine Reinigung, Das Mansion am SDdpol. Eine lmmobilie w Theater Base! , 
a także Der letzte Riesenalk. Ein Diorama oraz Wozuwozuwozu wg Heinricha Balla w Schauspiel 
Kain. (fot. U. MOiier Tischler) 

Studiował muzykologię, germanistykę oraz dziennikarstwo. W roku 1983 został oświetleniowcem 
i pracownikiem technicznym sceny w Wolfgang-Borchert-Theater w Monster. W latach 1986-
1988 kształcił się w Nowym Jorku w dziedzinie reżyserii oświetlenia. Następnie pracował dla 
Williama Forsythe'a i Ballet! Frankfurt, a także m.in. dla Bayerische Staatsschauspiel i Ensemble 
Modern (Yellow Shark Franka Zappy). W latach 1994-2001 był reżyserem oświetlenia Baletu 
i Opery we Frankfurcie, gdzie współpracował m.in. z takimi twórcami, jak: Christoph Nel , Axel 
Corti , Christoph Marthaler i Anna Viebrock. Od roku 2002 jest dyrektorem technicznym Ope
ry we Frankfurcie, gdzie przygotowywał projekty oświetlenia do następujących premier: Gosi 
fan tufie (reż. Christo! Loy) , li trittico oraz Daphne (obie w reżyserii Clausa Gutha) , lfoto Renu 
i Walkiria (reż. Vera Nemirova). Dla Festiwalu w Salzburgu przygotowywał reżyserię świateł do 
Mozart/Da Ponte -cykl w reżyserii Clausa Gutha (Wesele Figara , 2006; Don Giovanni, 2008; Gosi 
fan tufie, 2009). Regularnie współpracuje z Christophem Marthalerem (m.in.: Kalia Kabanowa, 
lur schonen Aussicht, Wesele Figara oraz Traviata i Wozzeck w Opera Bastille) oraz Christofem 
Loyem (m.in. Armida, Giulio Cesare w Theater an der Wien , Tristan i Izolda w Royal Opera House, 
Alceste podczas Festiwalu d'Aix-en-Provence) . W 2009 roku został dyrektorem technicznym 
Schauspiel Frankfurt. (fot. arch . artysty) 

MAL TE 
UBENAUF 
dramaturg 

BOGDAN 
GOLA 
przygotowanie chóru 

Pochodzi z Hamburga. Po studiach kompozytorskich, muzyko
logicznych i literaturoznawczych w Hamburgu i Wiedniu począt
kowo pracował jako reżyser (m.in. w Schauspielhaus ZOrich, 
Theater Aachen, Theater Meiningen, Kampnagel Hamburg), 
a następnie (2003) został dramaturgiem Christopha Marthalera 
w Schauspielhaus ZOrich. Następnie przeniósł się do VolksbOh
ne am Rosa Luxemburg-Platz w Berlinie, gdzie współpracował 
m.in z Jonathanem Meese. Od roku 2006 pracuje dla licznych 
teatrów dramatycznych i operowych, z żadnym nie jest związany 
na stałe. Regularnie współpracuje z takimi reżyserami , jak: Anna 
Viebrock, Christoph Marthaler, Christiane Pohle i Sven Holm/ 
Novoflot oraz z takimi scenami, jak m.in.: Staatsoper Hannover, 
Theater Base! , Opera National de Paris, Kunstenfestivaldesarts 
(Bruksela) , Salzburger Festspiele, Sophiensaele (Berlin) , Festi 
wal w Awinionie, Ruhrtriennale, HAU Hebbel am Ufer (Berlin) , 
Festiwal w Bayreuth, MOnchner Kammerspiele, Opernhaus 
ZOrich, a także Schauspiel Kain. Byt dramaturgiem przy realiza
cji Tristana i Izoldy Wagnera w realizacji Christopha Marthalera 
w Bayreuth. (lot. arch. artysty) 

Debiutował w Operze Śląskiej w Bytomiu (1977-1982). Potem kierował chórami Filharmonii im. 
Józefa Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca „Ś ląsk ", Akademii Muzycznej w Katowicach oraz 
Chórem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Jest twórcą Zespołu Muzyki Dawnej All 
Antico (1976-1986) , a także Chóru Polifonicznego Sacri Concentus, działającego w latach 1993-
1998 przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Z tym ostatnim zrealizował cykl nagrań archi
walnych dla TVP2 „Brzmienie sacrum - polska muzyka sakralna". Kierowany przez niego w latach 
1984-1995 i ponownie od 1998 roku Chór Teatru Wielkiego - Opery Narodowej zdobył sobie trwałe 
uznanie krytyki i publiczności w kraju i za granicą Dzięki wzbogaceniu repertuaru chóru o liczne 
dzieła oratoryjne i symfoniczne zespół odnosi sukcesy nie tylko na scenie operowej, lecz także 
na estradach koncertowych. Poziom artystyczny chóru dokumentują liczne nagrania fonograficzne 
i telewizyjne zrealizowane przez wytwórnie: EMI, Polskie Nagrania, CD ACCORD, Schwann Koch 
International , Studio Berlin Classic, CPO, a także TVP, ZDF, 3SAT, ARTE i Polskie Radio. Bogdan 
Gola w swoich programach koncertowych dyryguje wielkimi dziełami oratoryjnymi , często sięga po 
stare i zapomniane partytury muzyki polskiej. Równolegle z pracą artystyczną prowadzi działalność 
pedagogiczną, którą rozpoczął w 1979 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach . Od 1986 roku jest pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej, dziś Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1998-2004 był prodziekanem Wydziału 
Edukacji Muzycznej, obecnie kieruje Katedrą Dyrygentury Chóralnej. W 2001 roku otrzymał tytuł 
naukowy profesora sztuk muzycznych. Jest laureatem Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis". (lot. J. Multarzyński) 
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EVA 
JOHANSSON 
Emilia Marty 

RAYMOND 
V ERY 
Albert Gregor 

Sopran. Pochodzi z Kopenhag i, gdzie studiowała w Królewskiej Szkole Operowej oraz w Konser
watorium Królewskim. Debiutowała w 1982 roku w kopenhaskiej Operze Królewskiej jako Hrabina 
(Wesele Figara} , otrzymując tam stały angaż. W 1988 roku Gótz Friedrich zaprosił ją do Deut
sche Oper Berlin. Od tego czasu jest blisko związana z tym zespołem. W Berlin ie i Kopenhadze 
wykonywała takie partie, jak: Mimi (Cyganeria} , Pamina (Czarodziejski flet} , Donna Anna (Don 
Giovanni), Fiordiligi (Gosi fan tufie}, Liu (Turandot} , Tatiana (Eugeniusz Oniegin}, a także role 
dramatyczne z repertuaru niemieckiego, jak: Gutrune (Zmierzch bogów), Elza (Lohengrin ), Agata 
(Wolny strzelec} , Regina (Mateusz malarz) , Ewa (Śpiewacy norymberscy), Elżbieta (Tannhauser). 
Gościnnie występowała także m.in. w: Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper w Monachium, 
Semperoper w Dreźnie , Staatstheater Stuttgart, Oper am Rhein w DOsseldorfie, Royal Opera 
House w Londynie, Opera Bastille i Opera Garnier w Paryżu, Liceu w Barcelonie, Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku, teatrach operowych Nicei, Genewy, Sewilli, Madrytu, Sztokholmu, Oslo, 
Tel Awiwu i Japonii. Śpiewała pod batutą takich dyrygentów, jak Claudio Abbado, Wolfgang 
Sawallisch, Bernard Haitink, James Levine, Daniel Barenboim, Marek Janowski, Christian Thie
lemann, Peter Schneider, Christoph von Dohnanyi, Sir Simon Rattle, Franz Welser-Móst, Valery 
Gergiev. W latach 1988-1993 występowała na Festiwalu w Bayreuth jako Elza w Lohengrinie 
i Freja w Zlocie Renu. Odniosła sukces w partii Senty w Holendrze tufaczu (1999), Zyglindy 
w Walkirii (2000) w Los Angeles Music Center z Placidem Domingo oraz debiutując w partii 
tytułowej w Salome (2001 ). W dorobku ma ponadto role w takich operach, jak Fidelio (Leonora) 
w Berlinie (Deutsche Oper}, San Diego, Hamburg i Tokio, Ariadna (partia tytułowa}, Tristan i Izolda 
(Izolda) w Wenecji , Dreźnie i Tokio, Kobieta bez cienia (Cesarzowa) w Madrycie, Elektra (partia 
tytułowa) w Zurychu, Kopenhadze, Dreźnie, Berlinie, Budapeszcie, Monachium i Rzymie, Holen
der tufacz (Senta) w Mediolanie (La Scala}, Zurychu, Wiedniu, Bilbao, Monachium, Hamburgu 
i Pekinie, Walkiria (Zyglinda) na Festiwalu w Bayreuth i w Kopenhadze, Dzień Pokoju w Dreźnie , 

nowa Walkiria (Brunhilda) na Festiwalu w Aix-en-Provence, w Wiener Staatsoper, na Festiwa
lu w Salzburgu, Salome (partia tytułowa) w Hamburgu, nowe inscenizacje Holendra tufacza 
i Zmierzchu bogów w Wiener Staatsoper, Pierścień Nibelungów (Brunhilda) w Zurychu, Wiedniu 
i Hamburgu, nowa inscenizacja Kobiety bez cienia (Żona Farbiarza) w Berlinie (Deutsche Oper) 
i Barcelonie. (fot. arch. artysty) 

Tenor. Pochodzi z Pittsburgha. Uznawany za jeden z najlepszych amerykańskich głosów tenoro
wych. Na początku kariery wykonywał głównie partie liryczne takie, jak: Tarnino (Czarodziejski 
flet) , Rodolfo (La Boheme} , Ks iążę Mantui (Rigoletto}, Des Grieux (Manon Lescaut} , Matteo (Ara
bella). Obecnie śpiewa wielkie role romantyczne i dramatyczne, a także współczesne , jak m.in. 
Faust (Potępienie Fausta) , Albert Gregor (Sprawa Makropulos}, Don Jose (Carmen}, Stolzing 
(Śpiewacy norymberscy} , Kapitan Vere (Billy Budd} , Steva i Laca (Jenota). ,Gościł na takich sce
nach, jak: Metropolitan Opera w Nowym Jorku, San Francisco Opera, Houston Grand Opera, San 
Diego Opera, Seattle Opera, Santa Fe Opera, Washington National Opera, New York City Opera, 
Tulsa Opera, Opera Omaha, Opera Theatre of St. Lou is, Portland Opera, Washington Summer 
Opera, Pittsburgh Opera, Royal Opera House w Londynie, Bayerische Staatsoper w Monachium, 
Maggio Musicale we Florencji, Theater an der Wien i Wiener Staatsoper, norweska Opera w Oslo, 
Oper Frankfurt, Deutsche Oper Berlin, Opera w Lipsku, Semperoper w Dreźn ie , Staatsoper w Stut
tgarcie, Welsh National Opera w Cardiff, Nederlandse Opera w Amsterdamie oraz Opera w Bilbao. 
W 2011 roku wykonywał partię Billy'ego Budda w Deutsche Oper am Rhein w DOsseldorfie, 
a w 2012 - partię El is w Schatzgaber Schrekera w Nederlandse Opera. Współpracował z taki
mi orkiestrami, jak: New York Philharmonic Orchestra, Orkiestra Symfoniczna z Chicago, San 
Francisco, Pittsburgha, Orkiestra Festiwalu Muzycznego w Aspen, Orkiestra Radiowa VARA 
z Amsterdamu oraz Wiedeńska Orkiestra Radiowa. W 2011 roku występował z Holenderską Filhar
monią Radiową, wykonując Mszę Gtagolicką Janaeka. Dyskografia Raymonda Very'ego obejmuje: 
Tiefland d'Alberta (dyr. Bertrand de Billy}, Harvey Milk Stewarta Wallace'a (dyr. Donald Runnic
les}, Resurrection loda Machovera (dyr. Patrick Summers), Dracula Diary Roberta Marana i The 
Song of Majnun Brighta Shenga, (oba dyr. Ward Holmquist) oraz Sprawa Makropulos nagrana na 
Festiwalu w Salzburgu. (fot. arch. artysty) 

JAN I 

VACIK 
Vitek 

ANNA 
BERNACKA 
Krista 

Tenor czeski. Pochodzi z Pragi. Studiował grę na oboju i skrzypcach oraz kompozycję w tamtejszej 
Akademii Muzycznej. Karierę zaczynał jako zawodowy muzyk. W 1985 roku rozpoczął naukę śpie

wu u Else Domberger-Widmayer w Monachium. Otrzymał też stypendium od Carlo Bergonziego 
w Academia Verdiana Busseto oraz w Corale Verdi w Parmie. W 1988 roku został zaangażowany 
jako solista Bayerische Staatsoper w Monachium. Od 1993 roku występuje już jako artysta nie
zależny. Karierę międzynarodową rozpoczął w 1988 roku, deb iutując w mediolańskiej La Scali 
jako Polluks w Mifości Danae R. Straussa pod batutą Wolfganga Sawallischa (reż. Giancarlo del 
Monaco). W La Scali wykonywał także part ię Florestana w Fideliu (1999, 2000, 2002) pod batutą 
Riccardo Mutiego. Z okazji ponownego otwarcia praskiego teatru Stavovske Divadlo w 200-lecie 
śm ierci Mozarta zaśp iewał partię Don Ottavia pod batutą Sir Charlesa Mackerrasa. Występował 
na scenach operowych niemalże całej Europy oraz w Azj i i Izraelu. Współpracował z tej miary 
dyrygentami, co: Riccardo Muli, Giuseppe Patane, Giuseppe Sinopoli, Leonard Slatkin, Fabio 
Luisi, Roberto Abbado, Georg Albrecht, Philippe Auguin, Jifi Belohlavek, Mare Soustrot, Marcello 
Viotti , Sigmund Kóhler, Alain Lombard, David Robertson, Gary Bertini, Sir Roger Norrington oraz 
reżyseram i, jak m.in.: August Everding, Tobias Richter, Joachim Herz, Harry Kupler, Robert Wil
son, Peter Konwitschny, Werner Saladin, Werner Herzog, Marco Arturo Marei li, Johannes Schaaf, 
Nigel Lowery. W ramach cyklu oper Janaeka w Deutsche Oper am Rhein wykonywał następujące 

partie Gregor (Sprawa Makropulos} , Skuratow (Dom umartych} , Laca Klemen (Jenota) w reżyse
rii Steina Winge i pod batutą Johna Fiore. Ponadto wystąpił w Jenatie (Laca Klemen) w Operze 
Lipskiej, Salome (Herod) w praskim Teatrze Narodowym pod batutą Tomasa Netopi la, Elektrze 
(Egist) w Operze Genewskiej pod batutą Stefana Soltesza, Pasji greckiej (Yannakos ) pod batutą 

Ashera Fischa i w reżyserii Damiana Michielettiego oraz Borysie Godunowie (Szujski) w reżyserii 

Hugo de Any i pod batutą George'a Pehlivaniana, oba w Teatra Massimo, Sprawie Makropulos 
(Vftek) we florenckim Teatra Maggio w reżyseri i Williama Friedkina i pod batutą Zubina Meh
ty Oprócz bogatego repertuaru operowego wykonuje także p ieśni, oratoria i msze. Brat udział 
w wielu wykonaniach radiowych i telewizyjnych. (fot. arch. artysty) 

Mezzosopran. Z wyróżnieniem ukończyła wrocławską Akademię Muzyczną w klasie śpiewu 
Ewy Czermak. W latach 2004-2007 stud iowała w Hochschule tor Musik und Theater w Hano
werze w klasie Carol Richardson-Smith. Otrzymała stypendia: Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Accademia Rossiniana i Richard Wagner Stipendium Bayreuth. Jest finalist
ką i laureatką wielu międzynarodowych konkursów wokalnych, m.in.: VII Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, M iędzynarodowego Konkursu 
Wokalnego im. Antonina Dvoraka w Karlovych Varach, li Ogólnopolskiego Konkursu Wokal
nego im. Hal iny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławi u . Uczestniczyła w kursach mistrzowskich 
Teresy Berganzy, Christy Ludwig, Teresy Żyl is-Gary, Heleny Łazarskiej , Ryszarda Karczykowskie
go. Debiutowała w 2006 roku na scenie Oldenburgisches Staatstheater w Ariadnie na Naxos 
R. Straussa (Driada}, następnie zaśpiewała na tej scenie w Dialogach karmelitanek Poulenca 
(Mere Marie). Od 2007 roku związana jest z Operą Wrocławską, gdzie wykonuje takie partie, 
jak: Cherubin w Weselu Figara Mozarta, Niklas w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, Rosina 
w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Dorabella w Gosi fan tu/le Mozarta, Maryna Mniszek w Bory
sie Godunowie Musorgskiego, Magdalena w Rigoletcie Verdiego, Orlofsky w Zemście nietoperza 
J. Straussa. W 201 O roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu śpiewała Jess i kę w Jutrze Bairda i Che
rubina w Weselu Figara. Partię Cherubina zaśpiewała też w 2012 roku w Operze Krakowskiej oraz 
Operze na Zamku w Szczecinie. Debiut artystki na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
w Borysie Godunowie (2009) zaowocował udziałem w kolejnych realizacjach: Weselu Figara 
Mozarta (Cherubin}, Strasznym dworze Moniuszki (Jadwiga), Carmen Bizeta (Mercedes) i Don 
Giovannim Mozarta (Donna Elvira) . (fot. K. Szczuka) 
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JASON 
HOWARD 
Jaroslav Prus 

RAFAŁ 
BAR MIŃSKI 
Janek 

Baryton. Uznawany za jednego z najlepszych brytyjskich śpiewaków operowych. Pochodzi z Połu
dniowej Walii. Zrezygnował z pracy strażaka , swojego pierwszego zawodu, i rozpoczął studia 
w Trinity College of Music pod kierunkiem Johna Wakefielda i w Royal College of Music pod 
kierunkiem Normana Baileya. Karierę rozpoczął w Scottish Opera. Występował ze wszystkimi 
ważnymi zespołami operowymi i orkiestrami w Angli i. Odnosił ogromne, potwierdzone recen
zjami, sukcesy w całej Europie i Ameryce Północnej . Znany jako doskonały wykonawca reper
tuaru francuskiego i włoskiego . Zaśpiewał wiele barytonowych partii Verdiowskich, w takich 
operach, jak: Attyla, Traviata, Don Carlos, Rigoletto, Makbet, Nabucco, Trubadur. Debiutował 
w Royal Opera House i w Operze Paryskiej partią Marcella w Cyganerii. Po sukcesie w roli Walana 
w Pierścieniu Nibelungów Wagnera (reż. David McVicars) w Opera National du Rhin w Stras
burgu, stał się wiodącym wykonawcą ról bohaterskich w operach niemieckich. Był Wotanem 
w Walkirii , Orestem w Elektrze, wykonawcą tytułowej rol i w Holendrze tulaczu i Jochanaanem 
w Salome (Lizbona i USA). Ponadto wystąpił w: premierze Śmierci w Wenecji Brittena w Teatra 
Colón w Buenos Aires, Burzy (Prospero) Thomasa Adesa w Strasburgu, Rycerskości wieśniaczej 

(Alfio), Pajacach (Tanio) i Traviacie (Germont) w Welsh National Opera, Żafoba przystoi Elek
trze (Adam Brani) w Chicago Lyric Opera, Seattle i Nowym Jorku, Tosce (Scarpio) w Salzburgu 
i Otellu (Jagon) w Ameryce. W 2009 roku powróc i ł do amerykańskiego musicalu partią Emila de 
Beque w South Pacific w Lincoln Center Theater, później także w Toronto (2011 ). W 2011 roku 
miał swój niemiecki debiut w Operze Frankfurckiej jako Scarpio w Tosce . W 2012 roku wykonał 
partię tytułową w rzadko wystawianym Henryku VIII Saint-Saensa podczas Bard Music Festival 
w USA oraz partie tytułowe w Nabuccu (Minnesota) i Rigoletcie (Hamilton w Ontario). W dorobku 
ma liczne nagrania płytowe , m.in.: The Student Prince, A Song of Norway, A Little Night Music, 
Showboat, Calamity Jane , The King & I, Don Pasquale (Dr Malatesta) i Faust i Helena (Mefisto) 
Boulangera. Wydał równ ież płytę solową Make Believe. The Hollywood Baritones z piosenkami 
z klasycznych hollywoodzkich musicali . (lot. S. Howard) 

Tenor. Absolwent katowickiej Akademii Muzycznej (klasa prof. Eugeniusza Sąsiadka) . Laureat 
XI Konkursu Wokalnego im. Ady Sari w Nowym Sączu (2001 , Ili miejsce), VI M iędzynarodowego 

Konkursu Wokalnego im. Moniuszki w Warszawie (2007, li miejsce i nagrody pozaregu lamine). 
Na scenie operowej zadebiutował partią Leńskiego w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego (Teatr 
Wielki - Opera Narodowa). Głównymi jego rolami na narodowej scenie były m. in.: Tarnino 
w Czarodziejskim flecie Mozarta, Ismaele w Nabuccu Verdiego, Tamburmajor w Wozzecku 
Berga, Boris w Kalii Kabanowej Janacka, Pinkerton w Madame Butterfly Pucciniego, Stefan 
w Strasznym dworze i Jontek w Halce Moniuszki oraz Rybak w Stawiku Strawi ńskiego . Od 
2006 roku stale współpracuje z Operą Wrocławską, występując tam jako: Nemorino w Napoju 
mifosnym Donizettiego, Pasterz w Królu Rogerze Szymanowskiego, Stefan w Strasznym dworze 
Moniuszki, Don Ottavio w Don Giovannim Mozarta. W 2009 roku zadebiutował w Teatrze Bolszoj 
jako Tamburmajor w Wozzecku w nowej produkcj i Dmitra Tcherniakova. Wykonywał Ili symfonię 
- Pieśń o nocy Szymanowskiego z Filharmonią Narodową w Warszawie pod dyrekcją Antoniego 
Wita (nagranie na DVD), z Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks w Monachium 
i Kolonii pod dyrekcją Marissa Jansonsa w 2008 roku (nagranie na CD), a w 2011 roku z 
Orquesta Sinfónica de RTVE pod dyrekcją Hannu Lintu w Madrycie. Do ostatnich osiągn ięć 
artysty należą wykonania Polskiego requiem Pendereckiego w Lipsku z MDR-Sinfonieorchester 
pod dyrekcją kompozytora oraz w Operze w Rydze, Harnasi Szymanowskiego w paryskim Theatre 
du Chatelet i partii Wacława w Marii Szymanowskiego podczas Wexford Opera Festiwal w Irlandii. 
Współpracuje ze znanymi dyrygentami, takimi jak Łukasz Borowicz, Teodor Currentzis, Miguel 
Gomez-Martinez, Tomas Hanus, Mariss Jansons, Jacek Kaspszyk, Hannu Lintu, Mare Minkowski, 
Krzysztof Penderecki, Antoni Wit oraz Alberto Zedda, a także z reżyserami : Davidem Aldenem, 
Dmitrim Tcherniakovem, Mariuszem Trelińskim i Krzysztofem Warlikowskim. (lot. arch. artysty) 

MAREK M. 
GASZTECKI 
Kol enaty 

~ 
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MIECZYSŁAW 
MILUN 
Maszynista 

Bas. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jeszcze w czasie studiów debiutował w tam
tejszym Teatrze Wielkim ro lą Tezeusza w Śnie nocy letniej Brittena. Nagrodzony na M iędzynaro
dowym Konkursie w Tuluzie, otrzymał pierwsze angaże w operach w Darmstadt i Norymberdze. 
W repertuarze posiada około 80 ról operowych i blisko 40 partii koncertowych, od klasyki po 
muzykę współczesną. Występował m.in. jako Leporello w Don Giovannim Mozarta, Daland 
w Latającym Holendrze Wagnera, Borgini w Żydówce Halevy'ego. Za te role otrzymał tytuł 
„ Młody Artysta Roku 1994" magazynu „Opernwelt". Odniósł sukces w medio lańskiej La Scali 
w Czarodziejskim flecie Mozarta (dyr. Ricardo Muli), Trojanach Berlioza (dyr. Sir Colin Davis), 
Salome R. Straussa (dyr. Myung Whun Chung). W dorobku ma występy gościnne w Brukseli 
w Śpiewakach norymberskich Wagnera (dyr. Antonio Pappano), w Zurychu w Weselu Figara 
(dyr. Nicolaus Harnocourt), w Detroit w Holendrze tufaczu (dyr. John Mauceri), na Festiwalu 
w Edynburgu w Mazepie Czajkowskiego (dyr. Kirill Petrenko) , w Doktorze Fauście Busoniego 
(dyr. Kent Nagano) podczas Festiwalu w Salzburgu i wreszcie w Paryżu w Kobiecie milczącej 
R. Straussa (dyr. Christoph von Dohnanyi), w Amsterdamie w Wozzecku Berga oraz Królu Roge
rze Szymanowskiego (oba: dyr. Hartmut Hanchen), w Tokio w The Vision of Lear Hosokawy 
w partii tytułowej (zarejestrowana przez NHKTV oraz na CD) , a także w Hamburgu, Frankfurcie 
i Stuttgarcie. Koncertował w Europie, Japonii, Chinach, Ameryce Północnej i Połud n iowej oraz 
Izraelu, wykonując m. in.: Requiem Verdiego z Orki estrą Symfon iczną z Osaki (dyr. T. Hanna), 
Stabat Mater Rossiniego z Filharmonikami Izraelskimi (dyr. M. Rodan), Gurrelieder Schtinber
ga z Nacional Orquesta Sinfonica d · Espana (dyr. G. Pelavahnian) , Mszę gtagolicką Janacka 
z orkiestrą Accademia Santa Cecilia (dyr. Myung Whun Chung), VIII Symfonię Mahlera z China 
Philharmonic Orchestra (dyr. Liu Long), Mszę Nelsońską Haydna (dyr M. Gielen) z Filharmo
nikami Berl ińskim i oraz Mszę h-moll Bacha z orki estrą Maggio Musicale Fiorentino (dyr. lvor 
Bolton).W 2012 roku wystąp i ł w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej jako Geronie Di Ravoir 
w Manon Lescaut Pucciniego. (fot. arch. artysty) 

Bas. Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu , której był wykładowcą w latach 
1980-1990. Solista Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. W latach 1988-1990 
związany był z Badisches Staatstheater w Karlsruhe. Współpracował ze scenami 
operowymi w kraju i za g ranicą, m.in. w: Bydgoszczy, Bytomiu, Krakowie, Poznaniu, 
Wrocławiu , Gdańsku, Łodz i, Wiedniu, Karlsruhe i Moskwie. W swoim bogatym reper
tuarze posiada takie partie, jak Rocco w Fideliu Beethovena, Chan Kończak w Kniaziu 
Igorze Borodina, Griemin w Onieginie Czajkowskiego, Schmidt i Dumas w Andrei 
Chenier Giordana, Stolnik w Halce, Chorąży w Hrabinie , Skołuba w Strasznym dworze 
Moniuszki, Moloch w Raju utraconym Pendereckiego, Bałkański i Kutuzow w Wojnie 
i pokoju Prokofiewa, Bonza w Madame Butterfly i Timur w Turandot Pucciniego, 
Mustafa we Wfoszce w Algierze Rossiniego, Ksiądz Pleban w Wyrywaczu serc Sikory, 
Stary Sługa w Elektrze R. Straussa, Archiereios w Królu Rogerze Szymanowskiego, 
Faraon i Ramfis w Aidzie, Zachariasz w Nabuccu, Lodovico w Otellu, Sparafucile 
w Rigoletcie Verdiego, Król Henryk w Lohengrinie, Titurel w Parsifalu, Fasoli w Zlo
cie Renu i Hagen w Zmierzchu bogów Wagnera oraz Mnich w Don Carlu Verdie
go. Z powodzeniem wykonuje równ ież repertuar oratoryjno-kantatowy i koncertowy. 
Występował na prestiżowych scenach filharmonicznych w Bonn, Berlinie, Zurychu 
i Londynie. Jest siedmiokrotnym laureatem „Złotej Iglicy", symbolu Wrocławia; 

w plebiscycie jubileuszowym został uznany za najlepszego artystę czterdziestolecia. 
(fot. arch. artysty) 
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JOANNA 
CORTtS 
Porządkowa I Pokojówka 

PAWEŁ 
WUNDER 
Hauk-Śendorf 

Sopran. Urodzona w Warszawie, w rodzinie kultywującej tradycje muzyczne. Studia wokal
no-aktorskie ukończone z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej we Wrocławiu kontynuowała 

w Niemczech oraz we Włoszech (Accademia Chigiana). Debiutowała na scenie Opery Wrocław
skiej partią Tatiany w Eugeniuszu Onieginie. Była solistką Teatru Wielkiego w Łodzi i Poznaniu, 
współpracowała z Teatrem Muzycznym Roma. Od 1992 roku jest solistką Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej. Śpiewała tum.in. główne partie w Makbecie Verdiego, Salome Straussa, ToscePucci
niego, Halce Moniuszki, Fedorze Giordana, Carmen Bizeta, a także Abigail le w Nabucco Verdiego, 
Ada lgizę w Normie Belliniego, Zyglindę w Walkirii Wagnera, Pile w Ubu Rex Pendereckiego, Starą 
w Pasażerce Weinberga i Kucharkę w Stawiku Strawińskiego. W inscenizacjach Mariusza Treliń
skiego wykonuje partie: Hrabiny w Andrei Chenier Giordana, Łariny w Onieginie i Hrabiny w Damie 
pikowej Czajkowskiego oraz Flory Bervoix w Traviacie Verdiego. Jej Abigaille w Nabuccu okrzyk
nięto najciekawszym osiągnięciem sezonu 1987 /1988, a rolę Carmen nagrodzono Złotą Maską za 
najlepszą rolę kobiecą sezonu 1991/1992. W 1990 roku wystąpiła w nowojorskiej National Grand 
Opera w Tosce pod dyrekcją Antona Coppoli. Śpiewała z Placidem Domingo (duet z Carmen 
Bizeta) podczas koncertu Serce dla Serc zorganizowanego przez prof. Zbigniewa Religę w Zabrzu 
(1992). Współpracowała z Krzysztofem Pendereckim (Dies irae, Polskie requiem, Te Deum, Diabfy 
z Loudun). Brata udział w prapremierze opery Mikisa Theodorakisa Elektra (Luksemburg 1995) 
oraz opery Zbigniewa Krauzego Iwona, księżniczka Burgunda (Paryż 2004). Koncertuje w kraju i za 
granicą. W 201 O roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis" . (fot. arch. artystki) 

Tenor. Urodził się w Kazachstanie. Naukę śpiewu rozpoczynał w Szkole Muzycznej im. Piotra Czaj
kowskiego w Ałma-Acie . W 1987 roku rozpoczął studia na wydziale wokalnym Konserwatorium 
im. Nikołaja Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu, które ukończył w 1992 roku. Debiutował 
jeszcze jako student; w latach 1991-93 byt związany byt kolejno z: Operą Wrocławską, Operą 
Krakowską (1993-2000) i Operą Narodową w Ostrawie (2000-01 ). Współpracuje też regularnie 
z innymi teatrami muzycznymi w Polsce i za granicą. Na zaproszenie Opery w Tel Awiwie wykonał 
part ię Heroda w operze Salome Richarda Straussa (2008) . Występował też w Belgii, Czechach, 
Danii, Francji, Holandii, Niemczech i na Węgrzech . W bogatym repertuąrze operowym artysty 
znalazły się takie partie, jak: Don Jose w Carmen Bizeta, Lenski w Eugeniuszu Onieginie i Herman 
w Damie pikowej Czajkowskiego, Can i o w Pajacach Leon caval la, role tytułowe w Opowieściach 
Hoffmanna Offenbacha i w Królu Ubu Pendereckiego, Pinkerton w Madame Butterfly, Cavaradossi 
w Tosce i Calat w Turandot Pucciniego, Bachus w Ariadnie na Naxos i Herod w Salome Richar
da Straussa, Radames w Aidzie, Riccardo w Balu maskowym, Manrico w Trubadurze i Ismaele 
w Nabuccu Verdiego, Loge w Zlocie Renu Wagnera i Max w Wolnym strzelcu Webera. Wystę

puje też z powodzeniem w repertuarze oratoryjnym (Polskie Requiem Pendereckiego, Requiem 
Dvoraka i Requiem Verdiego). Śpiewa ponadto utwory neapolitańskie , Czajkowskiego, Dvofaka, 
Szostakowicza i innych kompozytorów. W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej wykonał partię 
tytułową w operze Ubu Rex Pendereckiego (2003), Heroda w Salome Straussa (2004), Hermana 
w Damie pikowej Czajkowskiego (2004). Hauptmanna w Wozzecku Berga (2006), Monostatosa 
w Czarodziejskim flecie Mozarta (2006). W 2007 roku wystąpił w poczwórnej roli jako Andres, 
Cochenille, Frantz i Pitichinaccio w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, w 2009 roku jako 
Szujski w nowej inscenizacji Borysa Godunowa Musorgskiego, a w roku 201 O jako Ti chon w Kalii 
Kabanowej Jarnicka i Basilio w Weselu Figara Mozarta. (lot. arch. artysty) 

SASHA 
RAU 
Jin Ling 

LIDIA 
MAJERCZAK 
Mary Long 

Aktorka i pisarka. Urodziła się w Locarno, wychowywała w Zurychu, a od 20 lat 
mieszka w Paryżu. Ukończyła Ecole Nationale Superieure des Arts et Techniques 
du Theatre. W ostatnich latach pracuje jako aktorka niezależna m.in. z Christophem 
Marthalerem (Papperlapapp, Riesenbutzbach. fine Dauerkolonie, Das Theater mil 
dem Waldhaus, Wozzeck, Sauser aus ltalien Maeterlinck, Winch Only, +/- O) oraz 
Gianem Manuelem Rauem w Theatre Vidy-Lausanne (Die Probe Lukasa Barfussa, 
Pelikan Strindberga, trylogia Pintera Dawne czasy/ Krajobraz/ Milczenie). W 2004 
roku podczas Festiwalu Współczesnych Dramatopisarzy odbyto s ię czytanie perfor
matywne jej sztuki De frere inconnu. W roku 201 O jej sztuka Schlaf dich zrealizowa
na przez Duri Bischoffa została wystawiona na Festiwalu w Awinionie. Utwór został 
wyróżniony nagrodą Centre National du Theatre (CNT). W roku 2012 za sztukę Oh, 
it's like Home Sasha Rau została wyróżniona nagrodą KunstSalon-Autorenpreis filr 
das Schauspiel Kóln. (lot. BAUS) 

Aktorka. Przez wiele lat współpracowała z licznymi teatrami w Polsce, najd łużej 

z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Jest współzałożyciel ką jednego z pierwszych 
prywatnych teatrów w Polsce - Teatru Własnego . Od 2003 roku mieszka w Szwecji. 
Od tego czasu bierze udział w projektach teatrów niezależnych. Wystąp iła m.in. 
w spektaklu Transgression/exces w Hamburgu, w reżyserii Malle Ubenaufa. Zaj
muje s ię równ ież pisaniem scenariuszy, scenografią teatralną i projektowaniem 
kostiumów. (lot. A. Paluchiewicz) 
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We współpracy 

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMW. ~ TEATR WIELK I 

OPERA 
NARODOWA 

~ i 
OPERALAB 
Dowiedz się więcej o aktualnych 

projektach na operalab.pl 

Partne<medialny: ams ;p 

RADOŚĆ TO PASJA 
TWORZENIA. 

~uż Ponad cztery dekady BMW Group jest zaangażowane we wspieranie kultury i sztuki na całym świecie. To ważny element strategii 
irmy 1 odpowiedzialności społecznej. Sztuka współczesna i nowoczesna, jazz i muzyka klasyczna, architektura i design - BMW Group 
realizuje długoterminowe działania we wszystkich tych obszarach, od początku współpracując z największymi artystami, 
~· 1 n: : Andym Warholem, Royem Lichtensteinem, Jenny Holzer i Jeffem Koonsem. Warszawski Teatr Wielki - Opera Narodowa stanowi 
oleJną szanowaną instytucję, którą od dłuższego czasu wspiera BMW Group Polska . Partnerstwo tej klasy to dla nas niewysłowiony zaszczyt. 

BMW Group Polska jest partnerem 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

• TEATR WIELKI 

OPERA 
NARODOWA 



www.pwc.pl 

pwc 
To ambitne wyzwanie chcemy zrealizować poprzez dzielenie się tym, co mamy najcenniejsze 
jako firma, czyli wiedzą. Bardzo ważnym obszarem zaangażowania PwC jest inicjowanie 
lub aktywne uczestniczenie w debacie publicznej na istotne gospodarczo jak i społecznie tematy, 
a kultura na pewno jest jednym z nich. 

Partnerstwo z Teatrem Wielkim wpisuje się również w działania PwC na rzecz społecznej 
odpowiedzialności biznesu, które stanowią integralny element naszej strategii biznesowej. 
W firmie działa zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, który na co dzień 
doradza naszym klientom, ale także dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi 
uczestnikami rynku, budując świadomość CSR w Polsce. 

© 2012 PwC Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone . W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PwC Polska Sp. z o.o„ firmy wchodzącej 
w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. 
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CUKIERNIE © RESTAURACJE CAPE BLIKLE © DELIKATESY 

J869 

MARCEPANY 

CHOPI 
Marcepany A.Blikle dla poszukujących oryginalnych smaków. 

Ręcznie robione marcepany A. Blikle nasączone są alkoholami w sześciu smakach i oblane najlepszą 
belgijską czekoladą. Oryginalną bombonierkę zdobi reprodukcja obrazu Henryka Siemiradzkiego 

pt.: „ Chopin grający na fortepianie w salonie Księcia Radziwiłła". W środku opakowania oprócz dwunastu 

marcepanów, znajduje się jeden z czterech mini albumów z fotograficznymi impresjami 

Tomka Sikory: wiosna, lato, jesień i zima. 

© WWW.BLIKLE.PL © 





WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 
Dyrektor techniczny Janusz Chojecki 
Asystent dyrygenta Piotr Staniszewski 
Przygotowanie muzyczne solistów Bronislav Prochilzka 
Asystenci reżysera Georg Simonsky, Jerzy Krysiak, Krzysztof Knurek 
Asystenci scenografa Hannah Albrecht, Wacław Tadeusz Ostrowski, Jadwiga Wóycicka 
Asystenci kostiumologa Anna Behrend, Wanda Radwan-Richard 
Dyrygent chóru Mirosław Janowski 
Pianiści korepetytorzy solistów Małgorzata Szymańska , Ewa Pelwecka 
Pianiści korepetytorzy chóru Ewa Goc, Wioletta Łukaszewska 
Inspicjenci Andrzej Wojtkowiak, Marzenna Domagalo 
Produkcja dekoracji i kostiumów Mariusz Kamiński, Katarzyna Luboradzka (kostiumy) 
Kierownictwo obsługi sceny Robert Karasiński, Andrzej Wróblewski 
Realizatorzy świateł Stanisław Zięba, Tomasz Mierzwa 
Sufler Jacek Parol 
Kierownik statystów Tomasz Nerkowski 
Przygotowanie polskiego tekstu na tablicę świetlną Katarzyna Fortuna, Joanna Gondowicz według przekładu: Jana Gondowicza 
Emisja tekstu na tablicy świetlnej Katarzyna Fortuna 
Realizatorzy dżwięku Iwona Saczuk, Adam Ciesielski, Michał Polański 
Podukcja Małgorzata Szabłowska, Konrad Szpindler, Katarzyna Szybińska 

Zdjęcia ze spektaklu wykorzystane w programie pochodzą z przedstawienia Sprawa Makropu/os 
prezentowanego na Salzburger Festspiele w 2011 roku © Walter Mair 

Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

JHIJEIDO 

J.1[ pwc 
Partner technologiczny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

SONY 
make.believe 

Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

~-
!lal Harvard 
~Business 

Revlew 
POLSKA 

l~lllll1ł [f!1 

O nstytut 

llonitorowania 
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Zdjęcia i ilustracje: Agencja fotografów FORUM (Karel Ćapek autoportret, s.12; Leos Janacek s.14) 

Kierownik Działu Literackiego Marcin Fedisz 
Opracowanie programu Iwona Witkowska 
Współpraca redakcyjna Aleksandra Piętka 
Koncepcja graficzna i projekt Adam Żebrowski 
Współpraca Kasia Ogrodnik 
Projekt plakatu Adam Żebrowski , Zdjęcie Hans Gissinger 

Druk Argraf 
Wydawca Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 2013 
Cena 20 zł 

ISBN 978-83-63432-21-8 EGZEMPLARZ BEZPłATNY ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 





LEOS JANAćEK 

4~ 
TEATR WIEL KI 

OPERA 
NARODOWA 

SPRAWA 
MAKRO PU LOS 
Opera w trzech aktach 
Libretto Leos Janacek według komedii Karela Ćapka 
Oryginalna czeska wersja językowa 

PREMIERA POLSKA: Sala Moniuszki, 17/02/2013, niedziela, godz. 18.00 (po raz 1) 
bez przerwy, zakończenie ok. godz. 20.05 

OBSADA 
Emilia Marty EVA JOHANSSON 
Albert Gregor RAYMOND VERY 
Vftek JAN VACIK 
Krista ANNA BERNACKA 
Jaroslav Prus JASON HOWARD 
Janek RAFAŁ BARTMIŃSKI 
Dr Kolenazy MAREK M. GASZTECKI 
Maszynista MIECZYSŁAW MILUN . 
Porządkowa, Pokojówka JOANNA CORTES 
Hauk-Sendorf PAWEŁ WUNDER 

Jin Ling SASHA RAU (aktorka) 
Mary Long LIDIA MAJERCZAK (aktorka) 
Ewa Nienałtowska EWA NIENAŁTOWSKA (statystka) 

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ 
oraz statyści 

Dyrygent GERO SCHALLER 
Reżyseria CHRISTOPH MARTHALER 
Scenografia i kostiumy ANNA VIEBROCK 
Reżyseria świateł OLAF WINTER 
Współpraca reżyserska JOACHIM RATHKE 
Dramaturg MALTE UBENAUF 
Przygotowanie chóru BOGDAN GOLA 

PREMIERA: 17/02/2013 
Koprodukcja: Salzburger Festspiele 

Asystent dyrygenta: Piotr Staniszewski. Dyrygent chóru: Mirosław Janowski 
Asystenci reżysera : Georg Simonsky, Jerzy Krysiak, Krzysztof Knurek 
Inspicjenci: Andrzej Wojtkowiak, Marzenna Domagało . Sufler: Jacek Parol 
Kierownik statystów: Tomasz Nerkowski. Emisja tekstu na tablicy świetlnej : Katarzyna Fortuna 
Realizacja świateł : Zachariasz Kot. Realizacja dźwięku: Iwona Saczuk, Adam Ciesielski, Michał Polański 
Nakład 900 egz. (druk bezpłatny) 

SE ZON 2012 DYREKTOR NACZELNY WALDEMAR DĄBROWSKI I DYREKTOR ARTYSTYCZNY MARIUSZ TRELIŃSKI 
2013 DYREKTOR POLSKIEGO BALETU NARODOWEGO KRZYSZTOF PASTOR I DYREKTOR MUZYCZNY CARLO MONTANARO 



PREMIERY 2012/2013 

Giacomo Puccini 
MANON LESCAUT opera 

Dyrygent PATRICK FOURNILLIER 
Reżyseria MARIUSZ TRELIŃSKI 

Koprodukcja: 
Theatre Royal de La Monnaie, Bruksela 

Welsh National Opera, Cardiff 
23/10/2012 

John Adams/ Alfred Schnittke, Henryk Mikołaj Górecki 
Johann Sebastian Bach, Eva Crossman-Hecht 

ECHA CZASU wieczór baletowy 

CENTURY ROLLS I MOVING ROOMS I ARTIFACT SUITE 
Choreografia 

ASHLEY PAGE I KRZVSZTOF PASTOR I WILLIAM FORSYTHE 
17/11/2012 

Giuseppe Verdi 
DON CARLO opera 

Dyrygent CARLO MONTANARO 
Reżyseria WILLY DECKER 

Produkcja: De Nederlandse Opera, Amsterdam 
13/01/2013 

Leos Janacek 
SPRAWA MAKROPULOS opera 

Dyrygent GERO SCHALLER 
Reżyseria CHRISTOPH MARTHALER 

Koprodukcja: 
Salzburger Festspiele 

17/02/2013 

Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
Gyorgy Ligeti I John Neumeier 
SEN NOCY LETNIEJ balet 

Choreografia JOHN NEUMEIER 
Dyrygent ŁUKASZ BOROWICZ 

15/03/2013 

Peter Eotvos 
LADY SARASHINA opera 

Dyrygent CHRISTIAN SCHUMANN 
Reżyseria USHIO AMAGATSU 

Produkcja: Opera National de Lyon 
Koprodukcja: 

Theatre National de l'Opera-Comique, Paryż 
07/04/2013 

Paweł Szymański 

QUDSJA ZAHER opera 
Dyrygent WOJCIECH MICHNIEWSKI 
Reżyseria EIMUNTAS NEKROSIUS 

Prapremiera 20/04/2013 

PROJEKT 'P'opera 

Dyrygent MARTA KLUCZVŃSKA 
Jagoda Szmytka 

DLA GŁOSÓW I RĄK 
Reżyseria MICHAŁ ZADARA 

Wojtek Blecharz 
TRANSCRYPTUM 

Reżyseria WOJTEK BLECHARZ 
Prapremiery 23/05/2013 

KREACJE 5 wieczórbaletowy 

V warsztat choreograficzny 
Nowe prace młodych choreografów 

19/04/2013 

Teatr zastrzega sobie prawo do zmianY. repertuaru . 
Podczas przedstaw ień obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku . 

Prosimy również o wylączenie telefonów komórkowych 
Terminy przedstawie ń znajdą Państwo w naszych folderach repertuarowych , na afiszach miesięcznych , 

na naszej stronie internetowej i w prasie codziennej. 
Zapraszamy do kas w godz. 9-19, a w dni świąteczne w godz. 11-19. Biuro Organizacji Widowni : bow@teatrwielki.pl 

~~~ 

~~~ 

~~~ 

INFORMACJE I INFORMATION 
Plac Teatralny 1. 00-950 Warszawa 

tel. (48) 22 692 02 OO 
fax (48) 22 826 04 23. (48) 22 826 50 12 

e-rna1I off1ce(iilteatrw1elk1pl 
sprzedaż biletów I box office tel. (48) 22 826 32 88. (48) 22 826 32 87 

biuro prasowe I press office tel. (481 22 692 02 66 

Osoby spoznione mogą we1sc n<l widownię w czasie p1erwsze1 przerwy 
Please note that latercorners will not be adrnitted 
into the auditonurn t1ll the first interm1ss1on 

teatrwielki.pl 


