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Autorka wykorzystała fragmenty dramatu Stanisławy Przybyszewskiej "Sprawa
Dantona" oraz fragmenty jej "Listów", a także fragmenty listów Stanisława Przyhvszewskiego i Leona Schillera oraz recenzji z premiery "Sprawy Dantona" w Teatrze
Polskim w roku 1933. Aut!Jrka starała się zachować wiernie język i styl Przybyszewskiej, o ile pozwalały na to wymogi dramaturgii i dialogu.

OSOBY:
Pl a n I
SŁAWA - Stanisława Przybyszewska
STEFANIA- Augustyńska, żona dyrektora Gimnazjum Polskiego w Gdańsku
MARYSIA- służąca Stefanii Augustyńskiej
LISTONOSZ
URZĘDNIK- Komisariatu Generalnego w Gdańsku
HELENA - Barłińska, siostra matki SJanislawy Przybyszewskiej

Plan Ir

elefony: REDAKTOR NACZELNY I SEKREZY: 45-54-75. KOREKTA: 45-39-35. Rękopisów
ictwo Współczesne RSW "Prasa-Książka-Ruch" .
.330 egz., obj. ark. druk. 12. Papier druk., sa t. B l.
do druku we wrześniu 1988 r. Druk: Dom Słowa
INDEKS 355542

OJCIEC - Staniślaw Przybyszewski
MA TKA - Aniela Pająkówna
HELENA - Barłińska, siostra matki Stanisławy Przybyszewskiej
JAN- Panieński, mąż Stanisławy Przybyszewskiej
W A CŁA W - Dziabaszewski, przyjaciel Stanisławy Przybyszewskiej
lWI - Bennet, córka Dagny i Stanisława Przybyszewskich
REŻYSER - Leon Schiller
KRYTYK I - Wacław Borowy
KRYTYKII-Adam Grzymala-Siedlecki
KRYTYK III- Antoni Slonimski
KRYTYK IV- Tadeusz Żeleński-Boy
LEKARZ- doktor Ehmke
ROBESPIERRE
DANTON

•

l nagroda w konkursie otwartym, ogłoszonym przez Teatr Polski w Warszawie z okazji 75-lecia tej sceny. (Red.)
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Akc.ja dramatu rozgrywa się na dwóch planach.
P/an I - to wnętrze jednego z pokojów w baraku przy Gimnazjum Polskim w Gdańsku,
w którym mieszka/a Stanisława Przybyszewska. Wnętrze należy potraktować realistycznie: pod oknem stół do pracy, na nim maszyna do pisania, książki, papiery, skrypty,
wazonik z ołówkami, lampa naftowa z różowym abażurem. Etażerka z książkami,
książki także na podłodze. Szajka, na niej maszynka spirytusowa, garnki, czajnik,
resztki jedzenia. Obok szajki, na ziemi, miseczka z mlekiem dla kota. Szafa ubraniowa,
za szafą blejtramy; dwa krzesła, fotel, lóżko. Piecyk z rurą. Taboret, na nim miska,
obok dzbanek i kubełek. Ściany gole, na jednej lustro, na drugiej fotografia maski
po.śmiertnej Robespierre 'a i skrzypce. Pufpil z nutami. Po lewej stronie drzwi, po prawej
okno. Wnętrze ciemne, ponure.
Plan II- to nieokreślona przestrzeń; tutaj Stanisława Przybys::ewska spotyka się z
ludźmi w swojej imaginacji. Są to zarówno ci, którzy odeszlijuż z tego świata (matka,
ojciec, mąż) jak ci, z którymi koresponduje (Helena, lwi, Wac/aw, Schiller i inni) ,jak i
postacie z jej dramatu ( Robespierre i Danton).
Przestrzeń jest nieokreślona ale nie należałoby "widmowo" traktować postaci.
Tylko zjawiać się i znikać powinny nieoczekiwanie. Zależnie od wizji reżysera· i
warunków scenicznych, ta przestrzeń może być w głębi sceny lub na proscenium.
Plan l

Przez okno wpada trochę słońca. Sława siedzi przy stole zakutana w koc, w berecie na
w rękawiczkach z obciętymi palcami - stuka na maszynie. Maszynka
spirytusowa pali się, na niej czajnik. Dochodzą wrzaski chłopców grających w piłkę.
Sława zrywa się; zrzuca koc, rękawiczki, podchodzi do maszynki, wlewa wrzątek do
miski, dolewa do czajnika zimnej wody i znów stawia go na maszynce. Zanurza ręce w
misce z wodą, psyka i pryska, wyciera ręce, wraca do stołu, po drodze głaszcze kota,
wkłada rękawiczki, otula się w koc i znów zaczyna stukać na maszynie. Wrzaski
chłopców wzmagają się- piłka uderza w okno.
'
SŁAW A (zrywa się od stołu, podbiega do okna, krzyczy) Jeszcze mi szybę zbijecie, łobuzy!
(siada z powrotem, pisze)
'
Za chwilę do wrzasku chłopców. dołącza się piskliwy śpięw Marysi.
MARYSIA
My, pierwsza brygada, strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy nasz życia los.
Na stos, na stos.
I dalej, w kó/ko to samo, fałszywie, nierytmicznie.
SŁAWA (znów zrywa się od stołu) Nie! No nie! (zaczyna maszerując po pokoju śpiewać
głośno i rytmicznie)
O cześć wam, panowie magnaci ...
MARYSIA (jeszcze głośniej)
My, pierwsza brygąda ...
głowie,

SŁAWA

Allons enfants de la patrie ...
Marysia śpiewa swoje w kółko a chłopcy wciąż wrzeszczą.
SŁAW A Piekło!
Pukanie do drzwi. Sława podbiega, otwiera, wchodzi Stefania.
STEFANIA Dzień dobry
SŁAWA Dobry! Ależ ona wyje, piszczy, skrzeczy!
STEFANIA Niestety, jak zacznie, nie ma rady. Mówię jej: Marysiu,
da: dobrze, psze pani i po chwili śpiewa dalej.
SŁAWA Śpiewa! Żeby to był śpiew.
STEFANIA Poślę ją po coś do miasta.

przestań.

Odpowia-

OGIEŃ NA WICHRZE

SŁAWA Dziękuję. Niech pani sama
chłopaków nie wyśle pani na miasto

i też nie pomaga.
STEFANIA No cóż- to jest młodzie2
SŁAW A Co, dziwi panią mój polarny
STEFANIA Dlaczego pani nie pali?
SŁAWA Dlaczego ... dlaczego ...
STEFANIA Nie ma pani węgla?
SŁAWA Nie mam.
STEFANIA Boże, mój Boże ... Zaraz. T:
pani. Nie może pani tak marznąć.
SŁAW A Ale ja ...
STEFANIA Za darmo. Zaraz Marysia
SŁAWA Och, dziękuję. Ale czy ... mąż
STEFANIA Nie, skądże. Ja to załatwi~
SŁAWA Dostanę węgiel. Święty Boże
okropna wilgoć. Maszyna mi rdze
wilgotna jak ręcznik. Pantofle w
jeszcze nie jest zielona. (śmieje
STEFANIA Och, pani Stanisławo,
SŁAW A Bałam się, że z tego zimna
napędza mi strachu. (śmieje się)
STEFANIA I pewnie nic gotowanego
SŁAW A Nie znoszę zapachu
STEFANIA Ale trzeba przecież coś
SŁAW A Jak napalę, to podgrzeję
smakują jak glina z deszczem.
mózgiem, pisać palcami! Pani jest
STEFANIA Zaraz wrócę. (wychodzi)
Sława krąży po pokoju, dotyka
urywa się. Sława pochyla się nad
SŁAW A (podbiega do drzwi) Proszę,
Wchodzą Stefania i Marysia. M,
SŁAWA O, dziękuję, dziękuję ci,
Marysia chichocze i wychodzi.
SŁAW A Pani jest aniołem.
STEFANIA Cieszę się, że nie będzie
SŁAW A Ciągle jeszcze "Sprawę
STEFANIA Podziwiamjak pani
pani powiesiła?
SŁAW A Maska pośmiertna Ro
porażki.

STEFANIA Okropność. Nie mogłaby
Przepraszam, że się wtrącam ...
SŁAW A Mam. Stoją tu za szafą.
zniszczyć i te jego.
STEFANIA Dlaczego?
SŁAW A Nie mogę wszystkiego gro
STEFANIA A mnie się zdaje, że pan
SŁAW A Pani myśli, że jestem bez
STEFANIA Ależ ...
SŁAW A Owszem, myślę o nim, ilekroć
okropieństwo. (śmieje się)
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SŁAW A Dziękuję.

przy Gimnazjum Polskim w Gdańsku,
Wnętrze należy potraktować realistydo pisania, książki, papiery, skrypty,
abażurem. Etażerka z książkami,
maszynka spirytusowa, garnki, czajnik,
z mlekiem dla kota. Szafa ubraniowa,
. Piecyk z rurą. Taboret, na nim miska,
lustro, na drugiej fotografia maski
::nutami. Po lewej stronie drzwi, po prawej
Stanisława Przybys::ewska spotyka się z
, którzy odeszlijuż z tego świata (matka,
Helena, lwi, Waclaw, Schiller i inni) ,jak i

'niP7nl."h" ,.

być

traktować postaci.
od wizji reżysera· i
sceny lub na proscenium.

widmowo"

.
w głębi

Zależnie

stole zakutana w koc, w berecie na
- stuka na maszynie. Maszynka
wrwski chłopców grających w piłkę.
innrhr•n~·· do maszynki, wlewa wrzątek do
stawia go na maszynce. Zanurza ręce w
wraca do stołu, po drodze głaszcze kota,
zac::yna ,stukać na maszynie. Wrzaski
) Jeszcze mi szybę zbijecie, łobuzy!

piskliwy

(zaczyna

śpi,ew

Marysi.

maszerując

po pokoju śpiewać

Niech pani sama powie, czy ja mogę w dzień pracować? Tych
nie wyśle pani na miasto. Nawet czytać nie mogę. Zalepiam uszy stearyną
i też nie pomaga.
STEFANIA No cóż - to jest młodzież, musi się wykrzyczeć. Ale ... na miłość boską ...
SŁAW A Co, dziwi panią mój polarny strój?
STEFANIA Dlaczego pani nie pali?
SŁAW A Dlaczego ... dlaczego ...
STEFANIA Nie ma pani węgla?
SŁAW A Nie mam.
STEFANIA Boże, mój Boże ... Zaraz. Tak nie można. Szkoła dostab węgiel. Będzie i dla
pani. Nie może pani tak marznąć.
'
·
SŁAW A Ale ja ...
STEFANIA Za darmo. Zaraz Marysia przyniesie pani koszyk.
SŁAWA Och, dziękuję. Ale czy ... mąż pani nie będzie się gniewał?
STEFANIA Nie, skądże. Ja to załatwię. Nie może pani tak marznąć.
SŁAWA Dostanę węgiel. Święty Boże! Raj! Pani mi ratuje życie. Może zniknie ta
okropna wilgoć. Maszyna mi rdzewieje. Zgroza. Kiedy ścieram kurze - ścierka
wilgotna jak ręcznik. Pantofle w szafie porastają pleśnią. Dziwię się, że moja skóra
jeszcze nie jest zielona. (śmieje się)
STEFANIA Och, pani Stanisławo, pani jeszcze umie żartować.
SŁAW A Bałam się, że z tego zimna wykituję. Wierzę w piekło, więc myśl o nagłej śmierci
napędza mi strachu. (śmieje się) Nareszcie będę mogła porządnie się umyć.
STEFANIA I pewnie nic gotowanego pani nie jadła.
SŁAW A Nie znoszę zapachu gotowania i mycia tłustych naczyń. Obrzydliwa robota.
STEFANIA Ale trzeba przecież coś gorącego ...
SŁAWA Jak napalę, to podgrzeję sobie sandwicze na piecyku. Pycha. Niepodgrzane
smakują jak glina z deszczem. Niepojęte szczęście! Węgle! Będę mogła myśleć
mózgiem, pisać palcami! Pani jest moim aniołem!
STEFANIA Zaraz wrócę. (wychodzi)
Sława krąży po pokoju, dotyka rury piecyka, gasi maszynkę. Nagle śpiew Marysi
urywa się. S lawa pochyla się nad skryptem, coś poprawia ołówkiem. Za chwilę pukanie.
SŁAWA (podbiega do drzwi) Proszę, proszę.
Wchodzą Stefania i Marysia. Marysia niesie kosz z węglem.
SŁAWA O, dziękuję, dziękuję ci, śpiewaczko.
Marysia chichocze i wychodzi.
SŁAW A Pani jest aniołem.
STEFANIA Cieszę się, że nie będzie pani marzła. Pisze pani coś nowego?
SŁAW A Ciągle jeszcze "Sprawę Dantona".
.
STEFANIA Podziwiam jak pani pracuje. (podchodzi do obrazka na ścianie) Coś nowego
pani powiesiła?
SŁAW A Maska pośmiertna Robespierre'a. Widzi pani jaka to twarz? Nie ma w niej
chłopaków

porażki.

li'rzeszczą.

wchodzi Stefania.
zy!
ówię jej:

ej.

Marysiu, przestań. Odpowia-

STEFANIA Okropność. Nie mogłflbY pani powiesić jakiejś swojej pracy albo męża ...
Przepraszam, że się wtrącam ... Nie ma pani jego obrazów?
SŁAWA Mam. Stoją tu za szafą. Swoje już prawie wszystkie poniszczyłam. Muszę
zniszczyć i te jego.
STEFANIA Dlaczego?
SŁAWA Nie mogę wszystkiego gromadzić. To już przeszłość.
STEFANIA A mnie się zdaje, że pan Jan niedawno wyjechał do Paryża ... Przepraszam ...
SŁAW A Pani myśli, że jestem bez serca.
STEFANIA Ależ ...
SŁAW A Owszem, myślę o nim, ilekroć spojrzę na tę szafkę. Tylko Janek mógł kupić takie
okropieństwo. (śmieje się)
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STEFANIA A jak lekcje? Widziałam pani ogłoszenie. "Obce języki, francuski, angielski,
polski .. .
SŁAW A ... uczy cudzoziemka wychowana w Paryżu". Dziękuję, mam kilka lekcji.
STEFANIA (zauważyła miseczkę z mlekiem i kota) Skąd ten kot?
SŁAW A (bierze kota na ręce) Kotka. O, to cała historia.
STEFANIA Jest bardzo milutka, ale ...
SŁAW A Niech pani posłucha: deszcz pada, a ona stoi na środku jezdni. Patrzę na nią
z chodnika, a ona na mnie i nie rusza się. A tu jedzie motocykl i wyje. A ona nic, czeka.
STEFANIA Gdzie instynkt samozachowawczy?
SŁAW A Właśnie. Fenomen.
STEFANIA Dała się zabrać?
SŁAW A W ogóle się nie opierała. Zwinęła się w moich ramionach i zaczęła mruczeć. Tak,
jakby na mnie czekała wśród rozpędzonych aut. (śmieje się) Wybór miałam
niewielki: albo wziąć ją, albo dać zabić.
· STEFANIA Dla pani to chyba za duży kłopot.
SŁAWA Co miałam zrobić? Musiałam ją wziąć. Luka ... Luka ... (głaszcze kota)
STEFANIA Rozgadałyśmy się, a pani powinna od razu napalić.
SŁAW A Zaraz napalę. Dziękuję raz jeszcze.
STEFANIA Do widzenia.
SŁAWA Do widzenia. (w drzwiach) Jeszcze muszę się pani przyznać: kiedy byłam
dzieckiem- dziko uwielbiałam koty.
Plan II
Sława trzyma w ręce pocztówkę. Zjawia się Ojciec.
/
OJCIEC Najdroższa moja Dzidzi, takie koty jak na pocztówce, którą ci posyłam, kupimy
sobie, żeby łowiły myszy w naszym młynie. Całuję cię, pieszczoto ty moja, ojciec.
SŁAWA Nigdy nie mieliśmy młyna. Ani kotów. Kłamałeś. Jak zawsze.
OJCIEC Kłamałem tylko ... gdy byłem ... przymuszony.
SŁAW A Pocztówka z kotami. Adres: Rzym, via ... Miałam osiem lat. I ciągle jeszcze nie
znałam ojca. Nie chciałeś mnie zobaczyć.
·
OJCIEC Chciałem, Dzidziu, bardzo.
SŁAW A Mama mówiła: masz wspaniałego ojca. Gdzie on był?
OJCIEC Ja ...
SŁAW A Przyjechałeś do Paryża. I nawet się z nami nie zobaczyłeś.
OJCIEC Byłem bardzo kr;_ótko.
SŁAW A A gdzie byłeś, kiedy się urodziłam?!
Zjawia się Matka.
OJCIEC Chciałem krzyczeć na cały świat, żeś ty moim dzieckiem. Nie mogłem. Wiem,
żem twojej matce ogromne krzywdy wyrządził. Ale nie żałuję, żem spłodził z nią
ciebie. W pojęciu ludzi to straszne, ohydne, zbrodnicze; w moim pojęciu - święte,
ciche i tajemnic pełne. Cierpię! Gdy pomyślę, jak ona, moje biedactwo naj droższe, w
mękach ciebie rodziła, a ja schlany jak świnia leżałem gdzieś w rynsztoku
warszawskim ... Taka wściekłość, taki ból mną szarpie, że mógłbym się na dwoje
rozedrzeć.

SŁAW A

Kiepski dramat układasz. Mamo, jak ty musiałaś go nienawidzić.
MATKA Nie, Dzidziu. Kochałam twego ojca. Taki był nieszczęśliwy. Gdy się dowiedziałam, że w jego życiu jest jeszcze inna kobieta, sama się odsunęłam.
SŁAWA Ja bym tak samo postąpiła.
Zjawia się Helena.
HELENA Moja najdroższa siostra. Nie rozpaczała, nie narzekała. Urodziła ciebie.
OJCIEC Byłaby zwiędła w samotności. Przyszedłem i dałem jej dziecko. Ciebie.
MATKA Wielkie szczęście być matką.

OJCIEC Wielkie szczęście wiedzieć, że o
cię kocham!
SŁAW A Kochasz mnie i nie chciałeś
OJCIEC Obłęd alkoholiczny nie pozwołt
duszy nie znajdę.
HELENA Rzucano jej kłody pod nogi.
a nie miała obrączki!
OJCIEC Nie miała obrączki! Dziecko
w oczy i powiedz: wara ode mnie! l
nazwisko.
HELENA Ja to załatwiłam, Dzidziu. Z
OJCIEC Jesteś dumna, że nazywasz się
SŁAW A Już nie jestem.
OJCIEC Kocham cię. Zawsze cię koch
SŁAWA Jak? Nigdy cię nie było!
OJCIEC A moje książki?
SŁAW A Tak. Twoje książki. Szaleję z za
moja krew, moja myśl. Nareszcie nil
tym samym życiem, co myśli tak ja
powiernikiem, spowiednikiem, mist
cham cię, och kocham cię.
OJCIEC Kocham twoje listy.
SŁAW A M usiałam cię odnaleźć, musiała
-jestem w raju.
OJCIEC Przyjedź do Poznania! Stachulk
Tulą się do siebie.
SŁAW A Jestem szczęśliwa.
OJCIEC Jakże jestem dumny, żem twoim
Ty mój Bogu, ty moje wszystko. Jest!
artyści, nie znamy żadnych praw
żadnych względów, każdy przejaw
tajemnicą, skoro jest potężny. Wyje·
okrutnie. Ta pani, co się moją żoną
SŁAW A Powiedziałeś jej, że nie masz có
OJCIEC Ona kłamie!
SŁAWA Jakie to wstrętne.
OJCIEC Ona wie, jak ja cię mesKonczen~
SŁAW A Przysięgałeś jej, że nie masz już
OJCIEC Musiałem tak kłamać. Ona
SŁAW A Jakże nielojalny jesteś wobec
OJCIEC Ty jej bronisz? Ty? Och, nie
SŁAW A Robisz z siebie ofiarę a z niej
Zginąłbyś bez niej.
OJCIEC Ginę z nią. Przez nią. Ciebie
Stachuniuta.
SŁAW A Po co się z tobą spotkałam?
OJCIEC Żałujesz tych cudownych dni w
SŁAW A Nie widziałabym twoich wad,
OJCIEC Któż mógłby być tak doskonały
SŁAWA Nie mogę cię kochać, gdy cię
Zjawia się Wacław. Podaje jej bukiet
SŁAWA Wacław ... Nie ... Nie. Nie będzie
WACŁAW Kocham cię.
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ramionach i zaczęła mruczeć. Tak,
aut. (śmieje się) Wybór miałam
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Ojciec.
/
na pocztówce, którą ci posyłam, kupimy
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. Kłamałeś. Jak zawsze.
uszony.
a ... Miałam osiem lat. I ciągle jeszcze nie
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Y moim dzieckiem. Nie mogłem. Wiem,
dził.

Ale nie żałuję, żem spłodził z nią
zbrodnicze; w moim pojęciu - święte,
, jak ona, moje biedactwo naj droższe, w
świnia leżałem gdzieś w rynsztoku
ną szarpie, że mógłbym się na dwoje
ty musiałaś go nienawidzić.
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nie narzekała. Urodziła ciebie.
i dałem jej dziecko. Ciebie.

OJCIEC Wielkie szczęście wiedzieć, że ojcemjestem ja, Stanisław Przybyszewski. O jakże
cię kocham!
SŁAW A Kochasz mnie i nie chciałeś mnie zobaczyć? Ciągle pytałam: gdzie tatuś?
OJCIEC Obłęd alkoholiczny nie pozwolił mi wybrać twojej matki. Tak cudownej i świętej
duszy nie znajdę.
HELENA Rzucano jej kłody pod nogi. Nie dalijej wystawiać obrazów. Bo miała dziecko,
a nie miała obrączki!
OJCIEC Nie miała obrączki! Dziecko moje, bądź piękna, mocna, całemu światu spluń
w oczy i powiedz: wara ode mnie! Mój ojciec - Stach Przybyszewski! Dałem ci
nazwisko.
HELENA Ja to załatwiłam, Dzidziu. Z trudem. Miałaś już trzynaście lat.
OJCIEC Jesteś dumna, że nazywasz się Przybyszewska.
SŁAW A Już nie jestem.
OJCIEC Kocham cię. Zawsze cię kochałem.
SŁAWA Jak? Nigdy cię nie było!
OJCIEC A moje książki?
SŁAWA Tak. Twoje książki. Szaleję z zachwytu. Szaleję z miłości. To jesteś ty, mój ojciec,
moja krew, moja myśl. Nareszcie nie jestem samotna. Jest ktoś na świecie, kto żyje
tym samym życiem, co myśli tak jak ja! Twoje książki! Jesteś mi wszystkim: ojcem,
powiernikiem, spowiednikiem, mistrzem. Wszystkim za czym tak tęskniłam! Kocham cię, och kocham cię.
OJCIEC Kocham twoje listy.
SŁAWA Musiałam cię odnaleźć, musiałam ci się powierzyć. Ta zima- pisujemy do siebie
-jestem w raju.
OJCIEC Przyjedź do Poznania! Stachulku, mój najdroższy najukochańszy Stachuniulek!
Tulą się do siebie.
SŁAWA Jestem szczęśliwa.
OJCIEC Jakże jestem dumny, żem twoim ojcem. Jakże ci jestem bezgranicznie wdzięczny .
Ty mój Bogu, ty moje wszystko. Jesteś duszą mojej duszy, sercem mego serca. My,
artyści, nie znamy żadnych praw ani moralnych, ani społecznych. Nie znamy
żadnych względów, każdy przejaw duszy jest dla nas czystym, świętym, głębią i
tajemnicą, skoro jest potężny. Wyjeżdżam do Gdańska. Będę tęsknił. Będę tęsknił
okrutnie. Ta pani, co się moją żoną zwie, tu zostaje. Przyjedź!
SŁAWA Powiedziałeś jej, że nie masz córki. Że jestem antypatyczną, obcą ci osobą .
OJCIEC Ona kłamie!
SŁAW A Jakie to wstrętne.
OJCIEC Ona wie, jak ja cię nieskończenie ukochałem.
SŁAW A Przysięgałeś jej, że nie masz już córki!
OJCIEC Musiałem tak kłamać. Ona wrzała zemstą.
SŁAWA Jakże nielojalny jesteś wobec niej!
OJCIEC Ty jej bronisz? Ty? Och, nie wiesz nic o moim piekle.
SŁAWA Robisz z siebie ofiarę a z niej megierę. To wstrętne. Sam chciałeś takiej żony.
Zginąłbyś bez niej.
OJCIEC Ginę z nią. Przez nią. Ciebie kocham, Stachu!, Stachu!, mój Stachu), najsłodsza
Stachuniuta.
SŁAW A Po co się z tobą spotkałam?
OJCIEC Żałujesz tych cudownych dni w Poznaniu ... W Gdańsku ... ?
SŁAWA Nie widziałabym twoich wad, twoich słabości. Zawód po zawodzie.
OJCIEC Któż mógłby być tak doskonały jak ty tego żądasz?
SŁAWA Nie mogę cię kochać, gdy cię przestałam wielbić.
Zjawia się Wacław. Podaje jej bukiet białych róż. Ojciec zostaje w głębi.
SŁAWA Wacław ... Nie ... Nie. Nie będzie ślubu. Nie powinnam cię ze sobą wiązać.
WACŁAW Kocham cię.

KRYSTYNA BERWIŃSKA

lO
SŁAW A

'

Moja niewolnicza uległość doprowadza mnie do szaleństwa. I twoje okrucieństwo. (obrywa płatki róż i rzuca je na ziemię) Nienawidzę cię z całego serca.
WACŁAW Jesteś niesprawiedliwa.
SŁAW A Może. Uczucia nigdy nie są sprawiedliwe.
WACŁAW Co mi zarzucasz?
SŁAWA Drobnostkę. Jesteś okrutny.
WACŁAW Ja? Okrutny?
SŁAWA Wyrafinowany, duchowy sadysta. Jakież poniżenia znoszę. Znów trzy dni
czekałam na ciebie. Miłość sprowadza mnie do moralnego poziomu psa.
WA CŁA W Co ty wygadujesz?
SŁAW A Tak. Psa. Pies zamiast ugryźć rękę pana, co go bije bez winy - płaszczy się
i czołga...
W A CŁAW Bredzisz.
SŁAW A Chciałabym się za to spolic2Jkować.
WA CŁA W Moje okrucieństwo, to tylko twoja imaginacja. Chora wyobraźnia. Nigdy nie
chciałem cię poniżyć. Przypadki, nieporozumienia ...
SŁAW A Mam ci uwierzyć?
WA CŁA W Kocham cię. Chcę mieć z tobą dzieci.
SŁAW A Nie chcę mieć dzieci.
WACŁAW Sama jesteś jeszcze dzieckiem. Dlaczego niszczysz kwiaty?
SŁAW A Przepraszam ... Może dlatego, że ... nie będzie ślubu.
WACŁAW A jednak za Janka wyszłaś za mąż. ,
SŁAWA O, Janek to zupełnie co innego.
~
Zjawia się Jan.
OJCIEC Co myślisz o Janku? On się z taką miłością do ciebie odnosi.
SŁAW A Swatasz mnie?
OJCIEC Chcę, żebyś była szczęśliwa.
SŁAW A Szczęśliwa!
OJCIEC Malarz ... i filozofią się pasjonuje. I historią sztuki, i fizyką . Artystyczna dusza.
SŁAW A Chcesz się mnie pozbyć?
JAN Dostałem posadę nauczyciela w Gdańsku. W Gimnazjum Polskim.
OJCIEC Moje dzieło! Po całym kraju zbierałem funduszę, żeby to gimnazjum mogło powstać. Widzisz, jak się wszystko pięknie układa? Teraz moja córka będzie tam
mieszkać .

JAN Na razie dają mi mieszkanie w baraku przy szkole ...
OJCIEC No to na razie .. . Parniętaj, Stachulka, kocham cię i chcę, żebyś była szczęśliwa!
(znika)
JAN Miłość twego ojca! Jakież to nieszczere. Jesteś mu kulą u nogi. Chce się pozbyć tego
ciężaru . Ale mu nie wypada powiedzieć wprost. Po tym, co między warni zaszło.
SŁAW A Teraz ty dźwigasz ten ciężar. Teraz tobie nie wypada go zrzucić po tym, co
między nami zaszło.
JAN Stasiu!
SŁAWA Nie mów do mnie "Stasiu"! Nienawidzę tego imienia! Dltczego upierasz się przy
małżeństwie? Legalizacja jest obrzydliwa.
JAN Chcę ci pomóc. Żebyś nie była sama. Żebyś nie musiała martwić się z czego żyć.
Żebyś mogła pracować dla siebie.
SŁAWA Wiem, Janku. Potworny mam charakter. Nie umiem być wdzięczna.
JAN Nie musisz.
Na podłodze wielki arkusz pakowego papieru. Sława rysuje węglem. Obok sztalugi, Jan
maluje.
SŁAWA Powinnam. Tak, to prawda. Wyszłam za ciebie za mąż, bo harówka byłaby mnie
zżarła do kości. To był jedyny ratunek. Nie patrz tak na mnie. Wiem, to jest
łotrostwo . Jestem okropnie zdemoralizowana.
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JAN

Boże ...

SŁAWA

Ale potem polubiłam cię napra
do siebie.
SŁAW A Nie spodziewałam się, że ta
nieobecności. Co to jest?
JAN Może miłość.
SŁAWA Och, nie zakłamujmy się sen ty
ciebie, i dla mnie była już zbyt cięż_
JAN Stachna? Dlaczego boisz się uczuci
SŁAW A Zaraz miłość ...
JAN Dobrze ci ze mną?
Sf:A W A Nie zmuszaj mnie do wyznań .
JAN Czujesz się lepiej . Widzę to.
SŁAW A Nie muszę walczyć o kawałek
JAN Przestałaś bać się ludzi. Przestałaś l
SŁAWA Goisz moje rany.
Przez chwilę pracują w ciszy.
SŁAWA To mieszkanie ... tuż nad
JAN Nic nas nie kosztuje.
SŁAW A Wiem. To bardzo ważne . M
truciznę . Powiedz, kiedy to się u
JAN W czasie wojny. Wojna. Za dużo
SŁAWA Dlatego jesteś taki nerwowy.
JAN Nie chcę o tym mówić .
SŁAWA (pokazuje swój rysunek ) Na
en face, prawda? Pięknejest. (
okropne. Ty się w ogóle nie
gdańska martwota dookoła . Ani
Jan ciska pęd::el, odchodzi od
SŁAW A I ty się jeszcze wahasz? Musisz
JAN Jak ty wytrzymasz sama?
SŁAWA Żeby mi tylko starczyło mor fi
JAN Stachna, nie wolno ci przeda
SŁAWA Tobie też nie wolno, pamiętaj .
JAN Oczywiście.
SŁAW A Najgorsze te noce bez końca.
JAN Więc nie pojadę.
SŁAWA Musisz jechać! Musisz. lVlUSlSZ. I
JAN Zginąłem tam.
SŁAW A Głupcy mówią, że ty nie
JAN Żyję. Póki o mnie pamiętasz
SŁAW A A gdy i ja ... odejdę?
JAN Wtedy będziemy razem.
SŁAW A Bzdura! Kłamstwo! Zostawiłeś
Tulą się

Przedawkowałeś.

Może . Nie kochasz mnie.
SŁAWA Ciebie już nie ma.
JAN Nie kochałaś mnie.
SŁAWA Kiedy nie mogłam się już bez
się męczę w tym strasznym domu.

JAN

JAN Dlaczego nigdy mnie nie wspom
SŁAWA Wspominam cię . Kiedy patrzę
kupić. (śmieje się)
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Boże .. .

SŁAWA

Ale potem po, ubiłam cię naprawdę. Przebacz mi. Przebacz.
do siebie.
SŁAW A Nie spodziewałam się, że tak się z tobą zżyję. Nie wytrzymuję twojej
nieobecności. Co to jest?
JAN Może miłość.
SŁAW A Och, nie zakłamujmy się sentymentalnie. Pobraliśmy się, bo samotność i dla
ciebie, i dla mnie była już zbyt ciężka .
JAN Stachna? Dlaczego boisz się uczucia?
SŁAW A Zaraz miłość ...
JAN Dobrze ci ze mną?
StAW A Nie zmuszaj mnie do wyznań .
JAN Czujesz się lepiej. Widzę to.
SŁAWA Nie muszę walczyć o kawałek chleba.
JAN Przestałaś bać się ludzi. Przestałaś ludzi nienawidzić.
SŁAWA Goisz moje rany.
Przez chwilę pracują w ciszy.
SŁAWA To mieszkanie .. . tuż nad ziemią . Ponure jak grób.
JAN Nic nas nie kosztuje.
SŁAWA Wiem. To bardzo ważne . Możemy sobie pozwolić na książki i na ... naszą
truciznę . Powiedz, kiedy to się u ciebie zaczęło?
JAN W czasie wojny. Wojna. Za dużo widziałem.
SŁAWA Dlatego jesteś taki nerwowy.
JAN Nie chcę o tym mówić .
SŁAW A (pokazuje swój rysunek ) Na pierwszy rzut oka wygląda jak zgłodniała gorylica
en face, prawda? Piękne jest. (śmieje się, patrzy na obraz, który maluje Jan) Janku, to
okropne. Ty się w ogóle nie rozwijasz. Ta szkoła, ta pańszczyzna zabija cię. I ta .
gdańska martwota dookoła. Ani krzty prawdziwej kultury.
Jan ciska pędzel, odchodzi od sztalug.
SŁAWA I ty się jeszcze wahasz? Musisz jechać do Paryża. Musisz!
JAN Jak ty wytrzymasz sama?
SŁAWA Żeby mi tylko starczyło morfiny, to jakoś wytrzymam.
JAN Stachna, nie wolno ci przedawkować, pamiętaj .
SŁAWA Tobie też nie wolno, pamiętaj.
JAN Oczywiście .
SŁAW A Najgorsze te noce bez końca.
JAN Więc nie pojadę.
SŁAWA Musisz jechać! Musisz. Musisz. Inaczej tu zginiesz.
JAN Zginąłem tam.
SŁAW A Głupcy mówią, że ty nie żyjesz.
JAN Żyję. Póki o mnie pamiętasz - żyję .
SŁAW A A gdy i ja ... odejdę?
JAN Wtedy będziemy razem.
SŁAWA Bzdura! Kłamstwo! Zostawiłeś mnie. Nie zabrałeś mnie ze sobą. Rzuciłeś mnie.
Tulą się
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Sława rysuje węglem.

Obok sztalugi, Jan

ciebie za mąż, bo harówka byłaby mnie
ie patrz tak na mnie. Wiem, to jest
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Przedawkowałeś .

Może. Nie kochasz mnie.
SŁAWA Ciebie już nie ma.
JAN Nie kochałaś mnie.

JAN

SŁAWA Kiedy nie mogłam się już bez ciebie obejść- uciekłeś. Nic się nie obchodzi, jak ja
się męczę w tym strasznym domu. Ponurym. Zimnym! Wiatr hula.
JAN Dlaczego nigdy mnie nie wspomnisz?
SŁAWA Wspominam cię . Kiedy patrzę na tę okropną szafkę, którą tylko ty mogłeś
kupić. (.§mieje się)
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JAN

Jesteś

bez serca.

SŁAW A Nienawidzę cię.
ma. Ty umarłeś.

JAN

Dlaczego mnie zostawiłeś? Głupcy zawsze mają rację. Ciebie nie

Chciałem, żebyś była szczęśliwa.

WACŁAW Chciałem, żebyś była szczęśliwa.

OJCIEC

Chciałem, żebyś była szczęśliwa.

Każdy

z mężczyzn trzyma w ręku kwiat dla niej.
(zaczyna tańczyć) Szczęście?! To nie dla ludzi świadomych. Wróżbita mi
powiedział, że w sprawach serca nigdy nie będę miała szczęścia.
OJCIEC Pamiętaj, Stachulku, jeżeli ci ktoś powie, że się ciebie wyrzekłem- uśmiechnij
się pobłażliwie. Zawsze cię kochałem i kocham.
SŁAWA Słyszałeś, co mówił Janek? Twoja miłość do mnie to fałsz. Jestem ci kulą u nogi.
(do Waclawa, ciągle w tańcu) Ach, jakaż jestem idiotka! Stworzyłam sobie ciebie i
tańczę wokół złotego cielca. Ty ... martwy bożku!
WACŁAW Dlaczego zadajesz mi ból?
SŁAW A Moja nienawiść do ciebie już nie jest namiętnością. Tak samo z ojcem ... (do
Ojca) Przez rok pozwoliłam kwitnąć mojej miłości do ciebie.
OJCIEC Nad życie. cię ukochałem.
WACŁAW Chciałem mieć z tobą dzieci.
JAN Stasiu, jestem twoim mężem.
SŁAW A Podejrzewam się o domieszkę kolorową. Mam cechy ... negroidalne. Animalizm
erotyczny ... ( caluje każdego w tańcu) Niesamowite poczucie rytmu. Patrzcie! Rytm
po prostu wibruje we mnie!
JAN Chciałem, żebyś była szczęśliwa.
SŁAWA

WACŁAW Chciałem, żebyś była szczęśliwa.

OJCIEC Chciałem, żebyś była szczęśliwa.
SŁAW A Jestem szczęśliwa! Słuchajcie! Popadłam w opętanie. Jestem już tylko "piórem
Pana Boga". Spełniam zadanie nałożone mi przez Stwórcę. Wy już nic dla mnie nie
znaczycie. (do Ojca) Tyle lat chowałam listy od ciebie ... Wierzyłam ... nie tylko w to,
że będziemy mieli młyn i koty. A ty kłamałeś! Ciągle kłamałeś. Kłamiesz. Tyle lat. A
terazje podrę. Zniszczę. Spalę. (drze kartę z kotami; do Waclawa) I twoje listy. (do
Jana) l twoje. l obrazy. Jestem wolna! To wszystko nie ma już dla mnie znaczenia.
Piszę "Sprawę Dantona"! Mój dramat! Moje dzieło! Ach, jak ten rytm we mnie
1
wibruje! (tańczy)
Pla n I
Sława stoi przed piecykiem. Pali się w nim węgiel. Drze i wrzuca do ognia kartki, listy,
rysunki ...
SŁAWA Ojciec, Wacław, Janek ... Janek, Ojciec, Wacław ... Wacław, Janek, Ojciec.

Planll
SŁAW A Ciociu, jestem szczęśliwa.
HELENA Twoje życie jest niewiarygodnie ciężkie.
SŁAWA Żyję takjak chcę. Siedemnaście godzin czuwania na dobę. Nieocenione godziny.
Nie widzę nikogo. Nie słyszę nikogo. Śpię od siódmej rano do trzeciej po południu.
Czytam w łóżku. Wstaję o szóstej i zaczyna się życie. To znaczy praca. W ciszy
nocnej. Pod lampą z różowym abażurem.
HELENA Dzidziu, to wbrew naturze. Wstawać o zachodzie słońca!
SŁAWA Wtedy mogę pisać. To jest cudowne.
HELENA Jak ty żyjesz? Żadnych rozrywek, żadnego towarzystwa. Nie masz nikogo?
Przecież jesteś taka młoda. Jak można tak żyć?

,
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SŁAW A Nic nie rozumiesz! Można c
zachwytów, wstrząsów- co ja prze

HELENA Mój Boże ...
SŁAW A Dręczy mnie, że

nie jestem dla ci
HELENA Dlaczego tak trudno nam się
SŁAW A Dlaczego ... Rozumieć się tak ...
trochę ... Ale żebyś wiedziała, jak ci
Przyślij mi choć dziesięć złotych. Bła
Zbliża się z oddali Listonosz.
LISTONOSZ Pieniądze dla pani. Z War
SŁAWA O - dziękuję. (podpisuje kwit)
LISTONOSZ Do widzenia pani.
SŁAWA Do widzenia. (do Heleny) lwi
Zjawia się lwi.
SŁAWA Och lwi, bądź błogosławiona.
LISTONOSZ Pieniądze dla pani. Z No
SŁAWA O- dziękuję. (podpisuje kwit)
LISTONOSZ Do widzenia pani. (znika)
SŁAW A Nie ma cenniejszego daru niż
lWI Daj spokój, to nie jest dla mnie
SŁAWA Wiem! I dlatego żebrzę bez
lWI Miałabyś kontakt z ludźmi ... może
SŁAWA (śmieje się) Żebrzę, żebrzę. lwi
lWI Gdyby nie pogrzeb ojca, może nigd
SŁAWA Jednak na pożegnanie dał mi
lWI Kochana moja Stasza ... Czasem
HELENA Gdybyś musiała pracować na
SŁAW A Równowagę?
lWI Miałabyś kontakt z ludźmi ... może
SŁAW A Przestańcie! Mnie to jest
HELENA Już niekoniecznie mężczyzna.
SŁAW A Nic nie rozumiecie. Nic. M
lWI A Dostojewski ... A Czechow ... ?
SŁAW A Może byli silniejsi ode
Dosłownie jakby kurek zakręcono.
Nic. l... bezgraniczna nienawiść. Do
do Boga. Pracowałam w czterech
każdym razem byłam okropną u
umiałam nauczyć się najprostszych
wbijania gwoździ. Wy myślicie, że
lekcji dziennie, to znaczy pięć
pracy narzuconej. A przecież
HELENA A gdybyś spróbowała żurna
SŁAW A Brr! Od powietrza, głodu ...
lWI Albo short stories. Albo love sto ·
SŁAW A Nie mam do tego żadnych
śmiertelnie. Interesują mnie jedynie
nie powoli pracuję! Ciężko. Z ped
lWI Jednak ... muszę ci powiedzieć ... J
SŁAW A Wiem. Gardzisz mną.
lWI Nie. Ale nie rozumiem cię. Mnie
mieszkanie, przyjmowanie
SŁAW A Wiecie, jak można ująć mój

KRYSTYNA BER WIŃSKA

Głupcy zawsze mają rację.
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Nic nie rozumiesz! Można całe życie przeżyć i nie doznać tyle radości,
zachwytów, wstrząsów- co ja przez miesiąc. Ty nic nie rozumiesz.
HELENA Mój Boże ...
SŁAW A Dręczy mnie, że nie jestem dla ciebie taka, jak bym chciała. Bardzo cię kocham.
HELENA Dlaczego tak trudno nam się porozumieć?
SŁAW A Dlaczego ... Rozumieć się tak ... aż do trzewi ... to jest może nawet bezwstydne
trochę ... Ale żebyś wiedziała, jak cię błogosławię, kiedy mi przysyłasz pieniądze.
Przyślij mi choć dziesięć złotych. Błagam.
Zbliża się z oddali Listonosz.
LISTONOSZ Pieniądze dla pani. Z Warszawy.
SŁAW A O - dziękuję. (podpisuje kwit)
LISTONOSZ Do widzenia pani.
SŁAWA Do widzenia. (do Heleny) lwi też mi trochę pomaga.
Zjawia się lwi.
SŁAWA Och lwi, bądż błogosławiona.
LISTONOSZ Pieniądze dla pani. Z Norwegii.
SŁAWA O- dziękuję. (podpisuje kwit)
LISTONOSZ Do widzenia pani. (znika)
SŁAW A Nie ma cenniejszego daru niż pieniądze. Jesteś moim aniołem.
lWI Daj spokój, to nie jest dla mnie taki problem.
SŁAWA Wiem! I dlatego żebrzę bez skrupułów.
lWI Miałabyś kontakt z ludźmi ... może spotkałabyś ...
SŁAWA (śmieje się) Żebrzę, żebrzę. lwi, morza nas dzielą, a taka mi jesteś bliska.
lWI Gdyby nie pogrzeb ojca, może nigdy byśmy się nie spotkały.
SŁAW A Jednak na pożegnanie dał mi coś dobrego: ciebie - siostrę.
lWI Kochana moja Stasza ... Czasem wydaje mi się, że nie powinnam ci pomagać.
HELENA Gdybyś musiała pracować na chleb, odzyskałabyś równowagę.
SŁAW A Równowagę?
lWI Miałabyś kontakt z ludźmi ... może spotkałabyś ...
SŁAW A Przestańciel Mnie to jest zupełnie niepotrzebne.
HELENA Już niekoniecznie mężczyzna. Ale dom ... przyjaciele ...
SŁAW A Nic nie rozumiecie. Nic. Muszę pisać. Tylko pisać.
lWI A Dostojewski ... A Czechow ... ?
SŁAW A Może byli silniejsi ode mnie. U mnie pańszczyzna zabija tworzenie.
Dosłownie jakby kurek zakręcono. Żadnych pomysłów, żadnej ochoty do pracy.
Nic. L.. bezgraniczna nienawiść. Do siebie, do świata, do przełożonych, do kolegów,
do Boga. Pracowałam w czterech biurach, zawsze około dziesięciu tygodni. Za
każdym razem byłam okropną urzędniczką. Miano mnie za półidiotkę, bo nie
umiałam nauczyć się najprostszych rzeczy. Po prostu mikroskop nieprzydatny do
wbijania gwoździ. Wy myślicie, że nie chcę zarobkować z lenistwa! Nawet godzinę
lekcji dziennie, to znaczy pięć guldenów - trudno wytrzymać. Nie nadaję się do
pracy narzuconej. A przecież pracuję intensywnie dziesięć godzin na dobę.
HELENA A gdybyś spróbowała żurnalistyki?
SŁAWA Brr! Od powietrza, głodu ...
lWI Albo short stories. Albo love stories.
SŁAW A Nie mam do tego żadnych uzdolnień. Tak, to pech! Erotyka nudzi mnie
śmiertelnie. Interesują mnie jedynie najpoważniejsze zjawiska ludzkie. I tak potwornie powoli pracuję! Ciężko. Z pedantyzmem buchaltera.
lWI Jednak ... muszę ci powiedzieć ... Jeśli mam ci być siostrą, muszę być szczera.
SŁAW A Wiem. Gardzisz mną.
lWI Nie. Ale nie rozumiem cię. Mnie by to ubliżało ... ja bym się wstydziła ... bezpłatne
mieszkanie, przyjmowanie pomocy ... przecież jesteś młoda, zdrowa.
SŁAW A Wiecie, jak można ująć mój przypadek? Nędza versus intelektualne powołanie.
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(chowa pieniądze) Moja praca ma znaczenie dla ogółu, nie tylko dla mnie. I dlatego
wiem, że nie jestem nikczemna, choć jestem dla was ciężarem. Tak, jestem
bezwstydna. Piszę dramat. Dzieło mego życia. Tylko to jest ważne. Pasożytuję na
was. Tak. O zgrozo, nie wstydzę się tego.
lWI Przestań.
HELENA Przecież ci nie wymawiam ...
SŁAW A Twój mąż zatruwa ci życie, wiem.
IWI Gdybyś miała choć kilka lekcji, czy nie czułabyś się lepiej?
SŁAW A Lepiej? Posłuchajcie: wstyd mi, ale przyznam się. Mam pięć lekcji. Daję jedną.
Na cztery po prostu nie chodzę. Czuję się wobec tych ludzi jak ostatnia świnia.
Czekam, aż mi sarni wypowiedzą.
HELENA Dlaczego? Dlaczego to robisz?
lWI Dlaczego?
SŁAW A Dlaczego? Tłumaczę wam, a wy nic nie rozumiecie! Dlatego, że piszę "Sprawę
Dantona". Dlatego!
Helena i lwi znikają. Zjawiają się Robespierre i Danton.
SŁAW A Nie mam już żadnej lekcji. Powinnam się martwić. Z czego będę żyć? Kończy się
kredyt... A ja się cieszę. Cieszę się! Nareszcie mogę być sam na sam z warni. Z tobą,
Robespierre!
ROBESPIERRE Myśmy zginęli tak dawno. Nie ma już ani drgnienia po atmosferze
naszego życia. Ani echa naszych myśli.
SŁAWA Ja wam dam nowe życie. Będziecie żyli na wszystkich scenach świata.
Robespierre! Danton! Wasze spotkanie. Jedna z nieodgadnionych tajemnic historii.
Sarkofag zamknięty, pokryty nieczytelnymi hieroglifami.
DANTON Może wcale nie było tego spotkania.
SŁAWA Było. Są relacje dwu tępych świadków. To spotkanie zdecydowało o twoim losie,
Danton.
DANTON Tak.
SŁAW A Więc jak to było? Zacznijmy od początku. Dlaczego zmieniłeś zdanie,
Robespierre? Tak zaciekle w Konwencie broniłeś stanowiska, że nie wolno już dalej
posuwać terroru, a potem oddałeś go pod sąd.
DANTON Ja byłem gotów do zgody.
SŁAW A Bo miałeś nóż na gardle. Ale dlaczego ty zmieniłeś zdanie, Robespierre?
DANTON Mściwość.
ROBESPIERRE Nieprawda.
SŁAWA Oczywiście, że nieprawda. Tak mówią prymitywy, belfry. Ale dlaczego
Ma((ime, dlaczego? Nie mogę napisać tej sceny, póki nie wiem dlaczego.
ROBESPIERRE On się zdradził . przede mną. Bo nie mógł mnie pÓjąć.
SŁAW A Och, tak! Widział w tobie aspiranta do osobistej władzy. Tylko jeszcze
sprytniejszego od siebie.
ROBESPIERRE Zrozumiałem jak fałszywe i groźne są jego myśli. Groźne jak zaraza.
Musiał zginąć.

SŁAWA

Danton! Idąc na spotkanie z nim, nie wiesz, że jesteś już szczelnie otoczony, że
mu nie sprostasz ...
DANTON Ja mu nie sprostam? Ja, tytan rewolucji? Ja mu nie sprostam?
SŁAWA To są już tylko przechwałki.~Straciłeś wpływ na Centrum Konwencji. Nie udało
ci się zachować autorytetu Komitetów. Pozostało ci jedno wyjście: pojednać się z
przeciwnikiem. Jego władza rośnie z dnia na dzień.
DANTON Wystarczy się z nim pojednać, by się zabezpieczyć? Tak ... Muszę się
zastanowić, co to za człowiek. Dlaczego nie< wyzyskuje dla siebie władzy, którą
zdobywa z taką łatwością ... Na co mu ta władza?
SŁAW A Myśl! Myśl!
DANTON Czego on chce? Do czego dąży?
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SŁAW A Egocentryku! Egoisto! Nie wierzysz w cele pozaosobiste? W to, że zdobywa
władzę tylko po to, by stworzyć nowe formy ustroju dla społeczeństwa. To ci się w
głowie nie pomieści.
DANTON Prędzej uwierzę, że zwariował. Ale nie, nie. On chce zostać cezarem! Zabiera
się do tego zręczniej niż ja ... nie zdradza się przedwcześnie , jest diabelnie ostrożny.
Tylko, u kaduka, czemu opiera się na najbardziej zdradzieckim żywiole? Na płynnej,
głupiej masie, zamiast na świadomych kapitalistach?
SŁAWA Myślisz, że on jest głupszy od ciebie? To, czego nie rozumiesz, uznajesz za błąd?
D ANTO N To jest błąd. Ja mu to wytłumaczę. Mam stosunki w świecie kapitału. Pornogę
mu przesunąć punkt oparcia z masy na " elitę" .
SŁAWA Dla ciebie rewolucja jest tylko narzędziem ku osobistemu wyniesieniu?
Narzędziem , które trzeba potem zniszczyć.
D ANTO N Oczywiście nie od razu. Powoli. Trzeba rewolucję u d o s tę p n i ć .
SŁAW A Ty spryciarzu! Chcesz tymczasowo zrezygnować z własnych ambicji, stać się
niezbędnym rywalowi, a później ...
DANTON O, później będzie można wykorzystać sytuację na tysiąc sposobów. Może uda ,
mi się go usunąć. A może opanować tak, że pozóstając bezimiennym, będę rządził
poprzez niego. Zobaczymy.
SŁAWĄ Ach, ty myślisz: zwąchało się dwu bystrych kajdaniarzy? ( do Robespierre'a)
Jakże się myli. Zapłaci za tę pomyłkę . (do Dantona ) Jak chcesz zjednać sobie
Robespierre'a? Pochlebstwem! No tak, jesteś chorobliwie próżny, więc myślisz, że i
on jest próżny. Jak mu pochlebisz, to go zjednasz bez wysiłku, jakby magicznym
ur~iem ...
ROBESPIERRE Odczuwam wstręt do pochlebstwa.
SŁAWA On o tym nie wie. Zaskocz go . Zbliż się do niego pierwszy. Ty poproś go
o spotkanie.
Dwa krzesła, stolik, na nim butelka wina i dwa kieliszki.
SŁAW A Przywitaj go, Max im e.
Ceremonia przywitania.
D ANTO N ( do Sławy) To mnie rzeczywiście zaskoczyło. Nie spodziewałem się, że on
mnie zaprosi. Sam nie wiem, jak zacząć rozmowę.
SŁAWA Widzisz! Na nic twoje wykręty. Ty, nawykły do naginania do swoich celów
każdego, kto wpadnie na twoje pole - widzisz, że tu ci się nie uda!
DANTON Po co pan mnie wzywał?
SŁAWA Złożyłeś broń tym pytaniem. Zrzekłeś się inicjatywy w prowadzeniu rozmowy.
ROBESPIERRE Manewry pańskie paraliżują rząd. Przegrał pan dawno, lecz z pewnych
względów, Danton, wolimy zachować, niż usunąć pana.
D ANTO N (do Sławy) Ach, więc dlatego zwrócił się do mnie. Rozumiem. Uznał, że na
ryzykownej ścieżce ku tronowi moja pomoc, moje stosunki są mu niezbędne. "Dla
pewnych względów". Rozumiem .
SŁAW A Nic nie rozumiesz. Źle jego słowa pojąłeś i głową zapłacisz za tę pomyłkę . Ty,
Robespierre, teżjeszcze go nie rozumiesz. Nie doceniasz go umysłowo. Nie rozumiesz
moralnie.
ROBESPIERRE Jeżeli się pan wyprze swej kontrrewolucyjnej opozycji, gwarantujemy
panu bezpieczeństwo.
DANTON Pan się zapomina, Robespierre! Będę stawiać opór Komitetom do ostatniej
kropli krwi. Dobro narodu jest mi jedynym prawem.
ROBESPIERRE Danton- bez frazesów. Ja pana znam.
DANTON Co to ma znaczyć?
ROBESPIERRE Znam pochodzenie pańskiego majątku. Pańską dyplomację z wrogiem
- o życie króla, o koronę, o pokój. Tego bilansu nic już pogorszyć nie może.
DANTON Maxime, kto pa~JU wmówił te brednie?
ROBESPIERRE "Dobro narodu" brzmi w pańskich ustach trochę ... niegustownie.
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DANTON Mówmy po ludzku, Robespierre. Tak jest, ma pan nade mną przewagę.
Rządowi- sławetnym Komitetom i Konwencji- nie poddałbym się nawet gdybym
był pokonany. Przed niższymi od siebie nie pochylę czoła.
ROBESPIERRE Rząd niższy od pana?
DANTON Jak każdy tłum - od wybitnej jednostki.
SŁAWA (do Robespierre'a) Nie myśl, że masz do czynienia z "nieszkodliwym prosięciem
Epikura". To mózg bardzo niebezpieczny. Potrafi wymyślić taktykę rozkładającą
rewolucję za pomocą idei pozornie szlachetnych. Gotów ratować własną skórę za
cenę katastrofy państwowej. Ty, absolutnie czysty moralnie, nie możesz go
zrozumieć. (do Dantona) Przyznaj się, Danton. Sensacja uległości jest dla ciebie
czymś nowym, więc ma urok. Jest ci to perwersyjnie przyjemne. Zawsze podbijałeś, a
·
tu zostałeś podbity.
DANTON Tak? Sądzi, że mnie złamał? Tym lepiej. Niech będzie przekonany, że mu się
oddałem na łaskę i niełaskę. Łatwiej go omotam. Opanuję jego wolę. Zawiążę z nim
tajną spółkę łotrowską, stanę mu się niezbędny jako przewodnik ku władzy. (do
Robespierre'a) Dobrze, pogadamy bez frazesów. (nalewa wino) Proszę, skoro pan się
trucizny nie boi ...
Trącają się, piją.

DANTON Gardzę waszym rządem, Maxime. Gardzę nim, jak pan nim gardzi. Ale
podziwiam, wielbię pana. Bo panjest większy ode mnie. Ma pan nade mną przewagę.
(do Sławy) Do stu diabłów, przecież to prawda, co ja mu plotę.
SŁAW A Więc przesadzaj w pochlebstwie aż tak, żebyś uczuł, że kłamiesz. Poniżaj się,
bratku. Bij czołem o ziemię. Postaw sobie jego nogę na karku. Robisz to E:hętnie.
DANTON Gardzę tłuszczą jak pan nią gardzi - nieskazitelny! Pan umiał sobie
zbudować z rządu posłuszny instrument. Pan ...
ROBESPIERRE Dokąd pan zmierza?
DANTON Do zgody, Maxime!- widzisz ...
ROBESPIERRE Przepraszam! Jesteśmy sobie obcy.
D ANT ON Gotów jestem złożyć hołd lennika panu, jedynemu człowiekowi wyższemu ode
mnie na świecie. Sądzę, że się porozumiemy.
ROBESPIERRE Niech będzie. To kwestia formy. Warunkijuż wymieniłem. Gwarantuję
panu bezpieczeństwo, jeśli się pan wyprze kontrrewolucyjnej opozycji.
SŁAWA Wszystko buduję na n i e p o rozum i e n i u! Danton uwierzył, że Robespierre
potrzebuje jego pomocy, że przyznał się do zbrodniczych ambicji. Więc ostrożność
zbędna. Może mówić "po ludzku", i pije kieliszek za kieliszkiem. (do Dantona) Pij!
Pij! Danton! (do Robespierre'a) On nigdy nie pojmie twojej bezinteresowności.
Wiesz, że jest łotrem, ale nie przyszło ci do głowy, że on ciebie też za łotra
uważa.

D ANTO N Polityka pańską jest polityką wspaniałego obłędu.
ROBESPIERRE Zarzuty jakie pan nam stawia w Konwencji są dziecinne, Danton.
D ANTO N Oczywiście. To efekty dla galerii. Pański błąd leży znacznie głębiej. Izoluje pan
rewolucję, Robespierre! Nieludzkie wymagania odstraszają. Na pańskich szczytach
nie można oddychać. Albo terror. Nie o te baranie głowy mi chodzi. Głowy to
głupstwo. Ale pan tępi złodziejstwo i korupcję, a to naturalne potrzeby, bez których
państwo ginie.
ROBESPIERRE Cóż mi pan zatem radzi?
DANTON Zniżyć poziom rewolucji do poziomu natury ludzkiej. Złagodzić żądania,
uspokoić afery finansowe. Słowem, u d o stęp n i ć rewolucję.
ROBESPIERRE Danton, pan reprezentuje pięć procent społeczeństwa. Ja- siedemdziesiąt procent. Pan mówi: udostępnić rewolucję. Ja to nazywam: zdradzić ją.
DANTON A jednak tędy tylko dojdzie pan do celu.
ROBESPIERRE Przyznam się, że nie rozumiem.
DANTON Doprawdy?
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ROBESPIERRE Mój cel, Danton, to s
sięciu procentom narodu! Więc ...
DANTON Proszę bez frazesów. Ja pa
ROBESPIERRE I wonder...
SŁAW A Zrozumiałeś nareszcie, że bie
bez skazy przerwałby rozmowę. 1
wyznania.
ROBESPIERRE (do Sławy) Tak. MuSJ
rozstrzygnąć, gdzie ryzyko więkd
DANTON Robespierre, oprzeć się na
póki pan stoi jak głaz. Ale niechn]
pan padnie - trzoda rozszarpie,
natura trzody.
ROBESPIERRE Słowem, nasz progr
DANTON Ja też marzyłem o władzy. E
ziemi znęcić może? Ale tyś silniej
zawszawionym świecie- ty jedd
stoję, ja co kłamałem królom i
ności.
SŁAW A Tak, tak! Bies w tobie łakni~
D ANTO N (do Sławy) Ale ten człowie
boską, czyżbym ja... Podnieca
Nieskazitelny. Zgwałciłem twoją t
betonowym murze, nie na kupie
ROBESPIERRE Mdłości mnie biorą!
DANTONO ...
ROBESPIERRE Wybaczy pan. Pomy
przerwać tę tragifarsę.
l
SŁAW A Koniec! Za późno na otrzeź~
sam zakładasz sobie stryczek na s
DANTON Życie na takim świecie ni
SŁAW A Życie takie, jak twoje, nie jest
i zostałeś skreślony.
DANTON Nie masz dla mnie litości?1
SŁAW A Nie. Życie zmarnowane, żyd
katastrofalnie. Sądziłeś, że to jest
D ANTO N Pomyliłem się. Nie jestem
wrogiem.
SŁAW A Tak. Tak. Dziękuję wam. To jl
w dramacie. um
Pla n l
Nie ma już blejtramów za szafą.
wpada już światło dnia. Sława
SŁAWA Uff1 Napisałam chyba
łam. Wszystko oparte na n i e p o
Spać. Co to? Chyba łza mi na
Pukanie. Sława otwiera.
STEFANIA Przepraszam, że tak
SŁAW A (pólprzytomnie) Jeszcze się
Tak mi się wydaje. Właśnie
STEFANIA Nocami pani pracuje ...
SŁAW A Co z tego? Za to śpię w dzień.
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Tak jest, ma pan nade mną przewagę.
encji- nie poddałbym się nawet gdybym
e pochylę czoła.

ostki.
o czynienia z" nieszkodliwym prosięciem
Potrafi wymyślić taktykę rozkładającą
~tnych. Gotów ratować własną skórę za
tnie czysty moralnie, nie możesz go
nton. Sensacja uległości jest dla ciebie
ersyjnie przyjemne. Zawsze podbijałe~, a

r

f

~iej.

przekonany, że mu się
jego wolę. Zawiążę z nim
będny jako przewodnik ku władzy. (do
~sów. (nalewa wino) Proszę, skoro pan się
Niech

ptam.

będzie

Opanuję

Gardzę

nim, jak pan nim gardzi. Ale

[Yode mnie. Ma pan nade mną przewagę.

·awda, co ja mu plotę.
k, żebyś uczuł, że kłamiesz. Poniżaj się,
jego nogę na karku. Robisz to chętnie.
tlzi - nieskazitelny! Pan umiał sobie
~an ...

pbcy.
~u, jedynemu człowiekowi wyższemu ode
ly.
~· Warunkijuż wymieniłem. Gwarantuję

ontrrewolucyjnej opozycji.
e n i u! Danton uwierzył, że Robespierre
zbrodniczych ambicji. Więc ostrożność
eliszek za kieliszkiem. (do Dantona) Pij!
nie pojmie twojej bezinteresowności.
do głowy, że on ciebie też za łotra

r

tiałego obłędu.

w Konwencji są dziecinne, Danton.
ki błąd leży znacznie głębiej. Izoluje pan
nia odstraszają. Na pańskich szczytach
e baranie głowy mi chodzi. Głowy to
rję, a to naturalne potrzeby, bez których
u natury ludzkiej. Złagodzić żądania,
ę p n i ć rewolucję.
rocent społeczeństwa. Ja- siedemdzieję. Ja to nazywam: zdradzić ją.
celu.
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ROBESPIERRE Mój cel, Danton, to stworzyć ludzkie warunki egzystencji siedemdziesięciu procentom narodu! Więc ...
DANTON Proszę bez frazesów. Ja pana znam.
ROBESPIERRE I wonder ...
SŁAW A Zrozumiałeś nareszcie, że bierze cię za łotra. Teraz musisz być perfidny. Rycerz
bez skazy przerwałby rozmowę. Ty tego nie zrobisz. Czekasz na kompromitujące
wyznania.
ROBESPIERRE (do Stawy) Tak. Muszę go poznać na wskroś, dla dobra sprawy. Muszę
rozstrzygnąć, gdzie ryzyko większe: usunąć go czy pozostawić żywym.
DANTON Robespierre, oprzeć się na pospólstwie, to ryzyko straszne. Buty panu liżą
póki pan stoi jak głaz. Ale niechno się pan zachwieje- znajdzie się pan sam. A gdy
pan padnie - trzoda rozszarpie, rozniesie pana. Ubabrze się w pańskiej krwi. To
natura trzody.
ROBESPIERRE Słowem, nasz program to absurd?
DANTON Ja też marzyłem o władzy. Bo cóż innego nas, ludzi genialnych na tej nędznej
ziemi znęcić może? Ale tyś silniejszy ode mnie. Wielbię cię. Na tym olbrzymim,
zawszawionym świecie- ty jeden, ty herosie. Będę ci służyć. Jak nagi przed tobą
stoję, ja co kłamałem królom i ministrom ... tobie i tylko tobie dochowam wierności.
SŁAWA Tak,

tak! Bies w tobie łaknie poniżenia, nawet hańby.
Sławy) Ale ten człowiek jest naprawdę diabelnie pociągający. Na miłość
boską, czyżbym ja ... Podnieca mnie, jak ładna dziewczyna. (do Robespierre'a)
Nieskazitelny. Zgwałciłem twoją tajemnicę. Oprzyj się na mnie, na nas, na elicie- na
betonowym murze, nie na kupie gnoju! Zrobię cię cesarzem, Maxime ...
ROBESPIERRE Mdłości mnie biorą!!!
DANTON 0 ...
ROBESPIERRE Wybaczy pan. Pomyliliśmy się obaj. (wstaje od stolika, odchodzi) Czas
D ANTO N (do

przerwać tę tragifarsę.

SŁAWA

Koniec! Za późno na otrzeźwienie, Danton. Jesteś pijany. Sam się krępujesz,
sam zakładasz sobie stryczek na szyję.
D ANTO N Życie na takim świecie nie jest warte ...
SŁAW A Życie takie, jak twoje, nie jest warte kiwnięcia palcem. Spartaczyłeś swoją robotę
i zostałeś skreślony.
DANTON Nie masz dla mnie litości?
SŁAW A Nie. Życie zmarnowane, życie zakłamane, życie zgniłe na pniu. Zbłaźniłeś się
katastrofalnie. Sądziłeś, że to jest szukający z tobą spółki łajdak.
D ANTO N Pomyliłem się. Nie jestem mu niezbędny. Zdradziłem się doszczętnie przed ...
wrogiem.
SŁAWA Tak. Tak. Dziękuję wam. To jest ta scena. To będzie wspaniała scena. Kluczowa
w dramacie. um
Pl a n I
Nie ma już blejtramów za szafą. Sława siedzi przy stole. Lampa się pali, choć przez okno
wpada już światło dnia. Sława rzuca pióro. Wstaje.
SŁAW A Uff1 Napisałam chyba najważniejszą scenę w dramacie. Nareszcie to zobaczyłam. Wszystko oparte na n i e p o rozum i e n i u. Koniec. Koniec. Teraz spać. Spać.
Spać. Co to? Chyba łza mi na rzęsach zamarzła. (chucha w palce)
Pukanie. Sława otwiera.
STEFANIA Przepraszam, że tak wcześnie. O, już pani wstała?
SŁAW A ( pólprzytomnie) Jeszcze się nie położyłam. Napisałam wspaniałą scenę ... Chyba.
Tak mi się wydaje. Właśnie miałam iść spać.
STEFANIA Nocami pani pracuje ...
SŁAW A Co z tego? Za to śpię w dzień. Nigdy dotąd nie zaznałam takiego napięcia. Wizja
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tak jaskrawa, że musiałam pisać natychmiast, niemal jak pod dyktando. (przytomnieje, rzuca się ku Stefanii i obracają wkoło) Pani Stefanio! W jakim momencie pani
przyszła! Skończyłam "Sprawę Dantona". Już koniec. Koniec.
STEFANIA O, to historyczny moment.
SŁAW A Którego dzisiaj mamy?
STEFANIA Siódmego marca ...
SŁAW A Roku pańskiego 1927. Teraz już tylko przepjsać - i w świat.
STEFANIA Bardzo się cieszę, pani Stanisławo. Bardzo się cieszę. Może się wszystko
u pani odmieni. Ale ... dlaczego pani nie pali? Przecież tu jest lodownia.
SŁAW A Widzi pani: deszcz drobniutkiej sadzy na cały pokój. Nie mam już siły walczyĆ
z rurami od pieca. Muszę czyścić co cztery, pięć dni. To czyszczenie wzbudza we mnie
ciche ubolewanie, że przyszłam na świat.
STEFANIA Woli pani marznąć?
SŁAWA Już sama nie wiem.
STEFANIA Pani się tak nieludzko ze sobą obchodzi. Zrujnuje pani sobie zdrowie. Boję
się o panią.
SŁAW A Dobrze. Przeczyszczę te rury. Jeszcze raz zabawię się w kominiarza. l
STEFANIA Przyślę pani. Marysię. Pomoże pani.
SŁAWA Och, jaki pani dobry, jaki życzliwy człowiek. Pani jest moim aniołem.
Naprawdę. Jakie ja mam szczęście.
STEFANIA A jak lekcje? W porządku?
SŁAW A Ach, pani Stefanio, z pięciu została mi jedna, a i ta ...
STEFANIA Co się stało? Dlaczego?
SŁAWA Nieważne. Bardzo dobrze. Nienawidzę najemnej pracy. Mogę być literatem albo
niczym. Idę po zakupy - obmyślam scenę. Wycieram kurze - obmyślam scenę.
Przygotowuję jedzenie - obmyślam scenę. Nie mam innego życia.
STEFANIA To ... niedobrze ...
SŁAWA Niedobrze? Raczej dzięki Bogu! Jestem panią swojego życia. Ja, tylko ja . .
Jestem wolna.
STEFANIA Ale za jaką cenę ...
SŁAW A Dość wysoką, to prawda.
STEFANIA Przecież są pisarze, którzy mają posady. A pani miała propozycje i nie
przyjęła ich.
SŁAW A Nie przyjęłam.
STEFANIA Teraz nie chce pani nawet lekcji.
SŁAWA Nie chcę. Muszę mieć cały zasób sił do rozporządzenia.
STEFANIA A z czego będzie pani żyła? Przepraszam.
SŁAW A Och, jakoś się utrzymam nad powierzchnią Hadesu. Dzięki cudom
ekwilibrystyki i bo~kich interwencji.
STEFANIA Przepraszam.
SŁAW A Czarna nędza to nie za wysoka cena za życie - własne - moje. Za możność
pisania "Sprawy Dantona". Jestem do tej dramy aż komicznie przywiązana. Wprost
·
po macierzyńsku.
STEFANIA Oby się pani powiodło. Musi się powieść! Pani tyle w- to wkłada.
SŁAW A Pragnę druku i sceny bardziej niż zbawienia duszy. Ale ... wiem, że furory nie
zrobię. Sensacją dnia nie będę nigdy.
·
STEFANIA Dlacżego?
SŁAW A Za trudna jestem. ,Za ciężka. Och, co ja teraz będę pisać. Jeszcze do mnie nie
dociera, że skończyłam "Sprawę".
STEFANIA Teraz będzie pani przepisywać.
SŁAW A Czwarta redakcja. Nie mogłam się uporać z jedną sceną. Kluczową. I dzisiaj ją
napisałam. Co tam rury!
STEFANIA Niech je pani jednak przeczyści i napali. Zaraz przyślę Marysię. (wychodzi)
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SŁAW A Dzięki. Dzięki, grazie. (podcha
przekreśla, poprawia, mruczy: "Ali

kartki maszynowego papieru. Wkrę
Fukanie. Wchodzi Marysia z garm,
MARYSIA Dzień dobry.
SŁAWA Dzień dobry, śpiewaczko.
MARYSIA Hi, hi, hi. Pą.ni kazała to z
SŁAWA O, dziękuję. Zupa? (bier:::e ly;
pysznej zupy.
MARYSIA Ale tu mróz u pani. Rury
SŁAW A Marysia powinna włożyć coś
MARYSIA Mam chustkę. (wyciąga d
SŁAW A Muszę przykryć wszystko. ( śc,
na stole)
MARYSIA A pościel się zabrudzi ...
SŁAW A Och, to się wytrzepie. (rzuca
MARYSIA Te rury trzeba powyciągać
SŁAW A Właśnie.
MARYSIA Uff, ale sadzy ... (śpiewa),
SŁAWA Mogłabyś, śpiewaczko, nie śp
MARYSIA Mogłabym.
SŁAWA No to nie śpiewaj.
MARYSIA Dobrze. (po chwili) "My,

Planii

Przy fortepianie siedzi lwi, gra j1
Mamo, mamo.
Zjawia się Matka.
SŁAW A Skończyłam "Sprawę Dantor
Treść. życia. I teraz koniec. Tak m
odpowiada. Czekam. Czekam. Co
MATKA Żebyś wreszcie była wolna. S
SŁAWA To już nieważne. Mnie już nie
ujawnić! Tylko to jest ważne. Man
Jeśli nie będę sławna w całej Euro
MA TKA Po mnie nie zostało nic.
SŁAW A Jestem podła. Nie zachowałaJ
MATKA To już nie ma znaczenia. Będę
mnie wszystkim.
SŁAW A Mamo, ale ja jestem głodna.
MATKA Boże ...
SŁAW A Och, ty mi nie możesz pomóc
Matka znika.
SŁAWA (podchodzi do fortepianu) lwi
lwi przerywa grę.
SŁAW A lwi, nie mam już kredytu. Na\\
Budzą mnie długi. Robię się chora,
Wypieki. Oczy błędne. Liczę osta
herbaty, ani spirytusu, ani nafty ...
lWI Przestań. Dam ci pieniądze.
Zjawia się Listonosz, zbliża się pov
SŁAWA Jak ty musisz mną gardzić.
SŁAWA
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SŁAW A Dzięki. Dzięki,

grazie. (podchodzi do stołu, pochyla się nad rękopisem, coś jeszcze
poprawia, mruczy: "Allons enfants de la patrie". Wkłada kalki między
kartki maszynowego papieru. Wkręca papier do maszyny) O Chryste ...
Fukanie. Wchodzi Marysia z garnuszkiem.
MARYSIA Dzień dobry.
SŁAWA Dzień dobry, śpiewaczko.
MARYSIA Hi, hi, hi. PVJ.i kazała to zjeść! Zaraz. Póki gorące.
SŁAWA O, dziękuję. Zupa? ( bier::e łyżkę, zajada) Pyszna zupa. Wieki nie jadłam tak
pysznej zupy.
MARYSIA Ale tu mróz u pani. Rury mamy czyścić, co?
SŁAW A Marysia powinna włożyć coś na głowę . .Sadze będą lecieć.
MARYSIA Mam chustkę. (wyciąga chustkę z kieszenifartucha i zakłada na głowę)
SŁAWA Muszę przykryć wszystko. (ściąga koc z lóżka i przykrywa nim wszystko, co jest
na stole)
MARYSIA A pościel się zabrudzi ...
SŁAW A Och, to się wytrzepie. (rzuca na lóżko płaszcz)
MARYSIA Te rury trzeba powyciągać tak ...
SŁAW A Właśnie.
.
MARYSIA Uff, ale sadzy ... (śpiewa) "My, pierwsza brygada ... "
SŁAW A Mogłabyś, śpiewaczko, nie śpiewać?
MARYSIA Mogłabym.
SŁAWA No to nie śpiewaj.
MARYSIA Dobrze. (po chwili) "My, pierwsza brygada ... ".
przekreśla,

Plan II
Przy fortepianie siedzi lwi, gra jeden z utworów Skriabina.
Mamo, mamo.
Zjawia się Matka.
SŁAW A Skończyłam "Sprawę Dantona", mamo. Już wysłałam ją w świat. Straszne.
Treść życia. I teraz koniec. Tak mi dziwnie, tak pusto. Jak ja będę żyła? Nikt nie
odpowiada. Czekam. Czekam. Co za męka.
MATKA Żebyś wreszcie była wolna. Szczęśliwa.
SŁAWA To już nieważne. Mnie już nie ma. Jestem źródłem wielkiej siły. Ta siła musi się
ujawnić! Tylko to jest ważne. Mam światu coś nowego i ważnego do powiedzenia.
Jeśli nie będę sławna w całej Europie - na· darmo żyłam.
MA TKA Po mnie nie zostało nic.
SŁAW A Jestem podła. Nie zachowałam żadnego twego obrazu.
MATKA To już nie ma znaczenia. Będę żyła w twoim dziele. W twojej sławie. Ty jesteś dla
mnie wszystkim.
SŁAW A Mamo, ale ja jestem głodna.
MATKA Boże ...
SŁAWA Och, ty mi nie możesz pomóc. lwi! lwi!
M a tka znika.
SŁAWA (podchodzi do fortepianu) lwi ...
lwi przerywa grę.
SŁAWA lwi, nie mamjuż kredytu. Nawet bułki nie mogę kupić bez pieniędzy. Koszmar.
Budzą mnie długi. Robię się chora, jakbym miała gorączkę- a nie mam. Ręce drżą.
Wypieki. Oczy błędne. Liczę ostfitnie fenigi. Nie mam ani chleba, ani sera, ani
herbaty, ani spirytusu, ani nafty ...
lWI Przestań. Dam ci pieniądze.
Zjawia się Listonosz, zbliża się powoli.
SŁAWA Jak ty musisz mną gardzić.
SŁAW A
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LISTONOSZ Pieniądze dla pani. Z Norwegii.
SŁAWA Sto koron! Dzięki, och,. dzięki. A listy? Żadnych listów do mnie nie ma?
(podpisuje kwit, ·bierze pieniądze i trzyma je w uniesionych dłoniach)
Listonosz <Jdchodzi.
SŁAW A I wi, och, dzięki.
lWI Nie mówmy o tym.
SŁAWA Przyjmuję bez namysłu, jak cud prawdziwy. (chowa banknot) Przebacz mi, jeśli
możesz. (chce poeatować ją w rękę)
lWI Daj spokój. Nie poniżaj się.
SŁAWA Nie poniżam się. Wstydziłabym się, gdybym była człowiekiem przeciętnym.
Moje prawa moralne są inne.
lWI Hola! To bardzo niebezpieczne. Jesteś o krok od filozofii Raskolnikowa.
SŁAWA Mnie zarobkować nie wolno. Ja napisałam "Sprawę Dantona". Mimo pozorów,
nie jestem nikczemna. Uwierz mi.
lWI Po prostu nie rozumiem ciebie.
SŁAW A Nie możesz zrozumieć, że moja praca jest aż tak ważna. Że to co piszę, to jest
wielka literatura.
lWI Nie mówmy już o tym.
SŁAWA Notuję, ile ci jestem winna. Zwrócę ci, kiedy zarobię pisaniem. Jeśli w ogóle do
tego dojdzie. Może nie dożyję druku.
lWI Nad czym teraz pracujesz?
SŁAWA "Sprawę" posłałam w świat. Czekam. Czekam. Nikt nie odpowiada. Oszaleć
można.

lWI Oby ci się powiodło.
SŁAW A Piszę nową powieść. Ale ... ani śladu taj,emniczego podniecenia, jak przy pisaniu
"Sprawy". Tylko przymus. Zamiłowanie do rzemiosła. Jakbym ćwiczyła palcówki
na fortepianie. A propos, lwi, co teraz grasz?
lWI Kocham Skriabina.
SŁAW A Zagraj mi, lwi, proszę ... Jakże ci zazdroszczę, że masz talent muzyczny.
Moje rzępolenie jest okropne. Zagraj. Może choć przez chwilę zapomnę o czekamu.
lWI Mój Skriabin. (gra)
SŁAWA (wyjmuje banknot, ogląda go) Dzięki ci, lwi, dzięki ci raz jeszcze. Ty jesteś
zamożna. Ty możesz łatwiej znieść pasożyta, niż moja biedna ciocia.
Zjawia się Helena.
SŁAWA Jestem bez centa. I bez lekcji. Już mi nie chcą sprzedawać na kredyt.
HELENA Dzidziu ...
SŁAWA Nie martw się. Mam jeszcze bursztyny. I skrzypce.
HELENA Nie zastawiaj. Ja ci coś przyślę.
SŁAWA Nie, nie ... Nie martw się. Niepotrzebnie powiedziałam. Mieszkanie mam za
darmo. Opał mam za darmo. Mogę jakoś wyżyć. Może znów dostanę coś z
Ministerstwa.
HELENA O, to byłoby bardzo dobrze.
SŁAW A Zawsze w momencie, kiedy już mam runąć w przepaść - zjawia się ratunek.
HELENA Kochanie, przecież ja wiem, dlaczego nigdy nie masz pieniędzy. Znam twoje
nieszczęście. Niepotrzebnie się kryjesz. Ja je znam.
SŁAW A Znasz? Chwała Bogu. Nazywasz to "nieszczęściem". Czemu mi wcześniej nie
powiedziałaś?

HELENA Myślałam, że ty mi powiesz.
SŁAWA Nie chciałam cię martwić. Wiem, jak to przeraża. Ale posłuchaj. To nie jest
nieszczęście. Morfina daje mi radosne podniecenie.
HELENA Nie próbowałaś się odzwyczaić?
SŁAWA Nigdy! Morfina nie wywiera takiego wpływu na charakter, jak sądzą laicy.
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HELENA Kochanie, ·kochanie, to niep
późno. Błagam cię. Błagam cię z c
SŁAWA No, widzisz, nie wierzysz mi.
HELENA Dlaczego to robisz?
SŁAW A Dlaczego? Bo nie chcę konać
HELENA Ratuj się. Jesteś jeszcze tak
SŁAWA Młoda? Jestem poza wiekiem
HELENA Dzidziu, jak mam to rozu
SŁAW A Nie słyszysz zwycięskiej dumy
nie znasz, dear. Jak trudno się p.
cudownie rozkwita, ty drżysz o~
HELENA Przecież sama mówisz, że Wl
SŁAWA To co? Ale we mnie jest Alleluj
to nie za wysoka za to cena. Chciał
bardziej niż pieniędzy.
Zjawia się Listonosz.
LISTONOSZ Pieniądze dla pani. Z W:
SŁAW A O, dziękuję. A listy? Nie ma !
Listonosz znika.
SŁAWA Zwariuję z tego czekania! Dzi
ciem, jest w twoich oczach hańbą,
względem.

HELENA Niestety! Był nieszczęściem
Nikczemny!
Zjawia się Ojciec. Helena znika.
SŁAWA Jak mogłam mieć nadzieję, że
OJCIEC Byłem chory.
SŁAW A Powinnam wiedzieć, że nie do
OJCIEC Chcesz mnie obrazić.
SŁAW A Ja ciebie znam! Nie kocham
OJCIEC Sama zaczęłaś pisać i jesteś z
SŁAWA Bzdura! Zawsze gotowa jeste
OJCIEC Dzisiaj w całej Europie tylko~
SŁAWA Dzisiaj? Może wczoraj!? Dzi'
Heros, lub święty. Największe
przeciętnych - są zbyt błahe, by
Ojciec odwraca się.
SŁAW A Przeczytaj "Sprawę DantoM
sobie miedziane czoło. Przeczytaj ,l
jeżeli ją uznasz za mydło wojenne dd
porcję piołunu. Nie bój się.
OJCIEC PrzeczY.tam.
' .
.
SŁAWA Przeczytaj! I wstaw s1ę za mną
żeby przeczytali. Nic więcej. I
OJCIEC Obiecuję. (znika)
SŁAW A Zabiłeś moją tęsknotę za
Zjawia się Waclaw.
WACŁAW Bardzo chcę przeczytać.
SŁAWA Wyślę ci, gdy tylko będę
Szyfmanowi i do "Wiadomości
wydrukują? Sto osiemdziesiąt
całości. Czasem wydaje mi się
WACŁAW Powinnaś to zostawić
.
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ty? Żadnych listów do mnie nie ma?
w uniesionych dłoniach )

iwy. (chowa banknot) Przebacz mi, jeśli

Idybym była człowiekiem przeciętnym.

jOk od filozofii Raskolnikowa.
lm "Sprawę Dantona". Mimo pozorów,

est aż tak ważna. Że to co piszę, to jest
iedy zarobię pisaniem. Jeśli w ogóle do
zekam. Nikt nie odpowiada.

Oszaleć

G

nicz~go podniecenia, jak przy pisani u
rzemtosła. Jakbym ćwiczyła palcówki
?

~~roszczę, że masz talent muzyczny.
o czeka-

e choć przez

chwilę zapomnę

ci, lwi, dzięki ci raz jeszcze. Ty
, niż moja biedna ciocia.
'e chcą

sprzedawać

jesteś

na kredyt.

I skrzypce.
ie

powiedziałam.

Mieszkanie mam za

ś wyżyć. Może znów dostanę coś z

ąć w przepaść - zjawia się ratunek.
igdy nie masz pieniędzy. Znam twoje
znam.
szczęściem". Czemu mi wcześniej nie

przeraża .

Ale

posłuchaj.

To nie jest

ecenie.
ływu

na charakter, jak

sądzą

laicy.
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HELENA l,(ochanie,"kochanie, to nieprawda. Ratuj się. Jesteś silna. Jeszcze nie jest za
późno. Błagam cię. Błagam cię z całej duszy.
SŁAWA No, widzisz, nie wierzysz mi. I nic nie rozumiesz.
HELENA Dlaczego to robisz?
SŁAW A Dlaczego? Bo nie chcę konać z zimna, ze zmęczenia, z depresji.
HELENA Ratuj się. Jesteś jeszcze taka młoda.
SŁAW A Młoda? Jestem poza wiekiem.
HELENA Dzidziu, jak mam to rozumieć? To okropne.
SŁAWA Nie słyszysz zwycięskiej dumy w moim głosie? Jestem poza wiekiem! Jak ty mnie
nie znasz, dear. Jak trudno się porozumieć. Właśnie teraz, kiedy moje życie tak
cudownie rozkwita, ty drżysz o mnie, ty myślisz, że moja sytuacja jest beznadziejna.
HELENA Przecież sama mówisz, że wydałaś ostatnie grosze.
SŁAWA To co? Ale we mnie jest Alleluja! Napisałam "Sprawę Dantona". Czarna nędza,
to nie za wysoka za to cena. Chciałabym, żebyś mnie rozumiała. Przyjaźni trzeba mi
bardziej niż pieniędzy.
Zjawia się Listonosz.
LISTONOSZ Pieniądze dla pani. Z Warszawy.
SŁAWA O, dziękuję. A listy? Nie ma dla mnie listów? (podpisuje kwit)
Listonosz znika.
SŁAWA Zwariuję z tego czekania! Dziękuję, ciociu. To, co nazywasz moim nieszczęś
ciem, jest w twoich oczach hańbą, a dla mnie ... Tylko ojciec mnie rozumie ... pod tym
względem.

HELENA Niestety! Był nieszczęściem twojej matki, a teraz zdemoralizował ciebie.
Nikczemny!
Zjawia się Ojciec. Helena znika.
SŁAWA Jak mogłam mieć nadzieję, że pokażesz mój dramat komukolwiek?
OJCIEC Byłem chory.
SŁAW A Powinnam wiedzieć, że nie dotrzymasz słowa, będąc tym kim jesteś.
OJCIEC Chcesz mnie obrazić.
SŁAWA Ja ciebie znam! Nie kocham cię. Nie lubię cię.
OJCIEC Sama zaczęłaś pisać i jesteś zazdrosna.
SŁAWA Bzdura! Zawsze gotowa jestem pochylić czoło przed większym od siebie.
OJCIEC Dzisiaj w całej Europie tylko Strindberg i ja jesteśmy w stanie napisać dramat.
SŁAWA Dzisiaj? Może wczoraj!? Dziś przedmiotem tragedii może być tylko geniusz,
Heros, lub święty. Największe bóle, najgwałtowniejsze kryzysy w życiu Judzi
przeciętnych - są zbyt błahe, by mogły stanowić treść tragedii.
Ojciec odwraca się.
SŁAWA Przeczytaj "Sprawę Dantona"! Jestem natrętna. Wiem. Trudno, wyrabiam
sobie miedziane czoło. Przeczytaj "Sprawę Dantona". Nie boję się krytyki. Nawet
jeżeli ją uznasz za mydło wojenne domowego wyrobu. Ja się nie obrażę. Połknę każdą
porcję piołunu. Nie bój się.
OJCIEC PrzeczY,tam.
SŁAWA Przeczytaj! l wstaw się za mną do swoich możnych przyjaciół. Nic nie chcę, tylko
żeby przeczytali. Nic więcej. l odpisz mi. Już nie mam siły czekać.
OJCIEC Obiecuję. (znika)
SŁAW A Zabiłeś moją tęsknotę za ojcem.
Zjawia się Wacław.
WACŁAW Bardzo chcę przeczytać.
SŁAW A Wyślę ci, gdy tylko będę miała jaki wolny skrypt. Wysłałam ojcu, Schillerowi,
Szyfmanowi i do "Wiadomości Literackich". Czy mi zwrócą? Czy wystawią? Czy
wydrukują? Sto osiemdziesiąt sześć stron ... Rozpacz! Czytam: Nie mogę objąć
całości . Czasem wydaje mi się śmiertelnie nudne ... Żadnej odpowiedzi znikąd.
WA CŁA W Powinnaś to zostawić losowi i pisać dalej.
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SŁAW A Pięćset lat życia mało, by wyrazić to wszystko, co mnie rozsadza. Co widzę. Co
wiem. Męczę się okropnie. Za dużo. Od czego zacząć? Ze "Sprawą" było inaczej.
Wiedziałam, że to i tylko to muszę pisać. Kochałam Robespierre'a. Kocham. Nie

umiem go zdradzić.
Hm ...
SŁAWA Czy napiszę jeszcze rzecz lepszą? A przynajmniej równie dobrą? Wątpię. Nie
mam trzydziestu lat, a osiągnęłam pełną dojrzałość. Nie ma idei na świecie, która
byłaby mi niedostępna. Nie ma stanu ducha, który nie byłby mi znany. Może mam
już niewiele czasu przed sobą? Siła twórcza, która przeze mnie działa, staje się coraz
bardziej odrębna ode mnie, samoistna. Obrała sobie mnie za drut przewodni.
WACŁAW Nie jesteś sobą. Kreujesz siebie.
SŁAW A Pewnie! To brzmi żałośnie, jeśli ktoś, kto nie ogłosił ani linijki choćby w
prowincjonalnej gazecie- nazywa siebie wybitną pisarką. Dlatego ukrywam swój
zawód jak hańbę. Nikomu o tym nie mówię. Żałuję, że tobie powiedziałam.
WACŁAW Nie o to chodzi.
SŁAWA Gdybym nie wierzyła, że potrafię się przebić - dawno bym się powiesiła!
W A CŁA W Nie to miałem na myśli mówiąc, że nie jesteś sobą. Twoje myślenie jest jak
doskonała maszyna z metalu: logika, precyzja, konsekwencja. I przez tę diabelną
logikę zatraca się istotę rzeczy, która z logiką nie ma nic wspólnego. I dlatego mówię,
że nie jesteś cała sobą.
SŁAW A Och, bo ty przez "całe ja" rozumiesz uczucia i cierpienia. Tak zwane osobiste
przeżycia. Ale ja jestem typ mentalny. Umysł, to jedyna udana rzecz we mnie.
Osobiste przeżycia są tylko wtedy pasjonujące,· gdy przynoszą jakieś rewelacje
biologiczno-psychÓlogiczne. Żeby na przykład zrobić z tego nowelę. Potworne, co?
WACŁAW Dosyć potworne.
SŁAW A Nie umiem przejmować się własnym ... poza pracą. Wszystko wydaje mi się zbyt
małe. Zrozum -ja już jestem poza tym. Miłość mnie już po prostu nie interesuje.
Wieczny temat erotyczny w literaturze zanudza mnie na śmierć. Mocniej niż
erotyczne subtelności przejmuje mnie na przykład mord sądowy na Sacco i
Vanzettim albo wyprawa Nobilego ...
WACŁAW Wszystko to jest bardzo smutne.
SŁAW A Dlaczego? Co istotniejszego jest w człowieku, niż jego myśli? Niż obraz świata
w jego umyśle?
WACŁAW Uczucia, moja miła.
SŁAWA O tak! Kiedyś miałeś w garści "całe moje ja". Wtedy potrafiłam o tym mówić.
Potrafiłam być bezwstydna jak wszystkie kobiety, kiedy szaleją z bólu.
WA CŁAW Zadawaliśmy sobie rany wzajemnie.
SŁAWA Dość tego. Dość! Posłuchajcie, jak lwi gra Skriabina.
lwi gra , Matka, Helena , Ojciec, Wacław- gromadzą się przy fortepianie.
SŁAWA (do Wacława) Na pewno nie dotknęłam cię tak głęboko, jak ty mnie. Nigdy nie
zapomnę ... kwadranse wątpiiwego szczęścia okupowane godzinami, dniami, tygodniami nękającego czykania na ciebie. Tej udręki czekania - nigdy nie zapomnę.

WACŁAW

Wszyscy znikają.
Czekanie! Koszmar. Zwęglam się jak na wolnym ogniu.
Zjawia się Reżyser.
SŁAW A Dlaczego pan mi nie odpowiada? Dlaczego pan mnie tak upokarza? Otrzymał
pan mój skrypt?
•
SŁAW A

REŻYSER Otrzymałem.
SŁAW A Obiecał pan przeczytać?
REŻYSER Obiecałem.
SŁAW A Cóż, autor nieznany, biedny, bez protekcji.
REŻYSER Ależ skąd . Rychło przeczytam.

Obietnica nie obowiązuje.
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SŁAWA Rychło! Przypomnę panu to
. zapomniał o jakimś tam skrypcie!
REZYSER Nie zapomniałem. Chorow~
SŁAWA Jak pan może skazywać mni
milczenia, a ja przed nim stoję. Ha
radę! Przestałam zupełnie pracowa

REŻYSER Ależ proszę pani...
SŁAW A Zrezygnowałam z
z opłaconą odpowiedzią.

REŻYSER Przykro mi, ale ...

podzelow
A pan m

SŁAWA

Niech się pan obraża! Wszyst
Jestem wściekła i pełna rozpaczy. N
wszystkich świętych pańskich, niec
sztukę czy nie?
REŻYSER Gdy tylko przeczytam ...
SŁAWA Och, jakże chciałabym mieć
żeby pan poczuł i długo popamięta
męka tak nienawidzić.
REŻYSER Ależ proszę pani ...
SŁAW A Mogłabym oczernić pana o
sreber, szpiegostwo, sutenerstwo.
wtedy ... zniszczę pana perfidnie,
REŻYSER Jaka pani zabawna ... SŁAWA Oby pan konał dokładnie tyle
w gorącej smole odpokutował
mogę pisać. A przecież tylko po
męki w czyśćcu, gdzie będę tkwić
Byłaby to tylko sprawiedliwość.
sposobności.

REŻYSER No dobrze, dobrze, niech
SŁAWA Przecież "Sprawy Dantona"
długo mam jeszcze z panem wa

telegramy. I nic, nic, nic! Czy wie
rodzoną matkę, dopuściłabym się

(okłada

go pięściami)

REŻYSER (zdumiony ucieka)
SŁAW A

.vr7Pr''7"1

Ciociu!
Zjawia się Helena.
SŁAW A Ciociu, może by przyjechać
HELENA Przyjeżdżaj. Osobiście
SŁAW A Nie, nie, nje mogę. Żebyś
mnie. Nie umiałabym rozmawiać.
HELENA Dostałaś coś z Ministerstwa)
SŁAW A Nie. Mdło mi się robi na
HELENA Gdyby nie 1porfina .. .
SŁAWA Morfina temu winna? Tak?!
Dla swoich mają pieniądze. Nie
mnie nie ma pieniędzy.
HELENA Dowiadywałam się ...
SŁAWA "W tych dniach"! Ach, wy
głodni, wam licytacja nie wisi nad
Bydlaki się nie spieszą.
HELENA Jakaś ty niesprawiedliwa.
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SŁAW A Rychło! Przypomnę panu to "rychło"
zapomniał o jakimś tam skrypcie!

na

sądzie

ostatecznym! Pan po prostu

REŻYSER Nie zapomniałem. Chorowałem ... Byłem w podróży ...
SŁAWA

równie dobrą? Wątpię. Nie
Nie ma idei na świecie, która ,
który nie byłby mi znany. Może mam
ra przeze mnie działa, staje się coraz .
sobie mnie za drut przewodni.

vw•1uuu'"1

ogłosił ani linijki choćby w
pisarką. Dlatego ukrywam swój

kto nie

. Żałuję, że tobie powiedziałam.
- dawno bym się powiesiła!
Twoje myślenie jest jak
a, konsekwencja. I przez tę diabelną
· ma nic wspólnego. I dlatego mówię,
jesteś sobą.

·a i cierpienia. Tak zwane osobiste
to' jedyna udana rzecz we mnie.
· gdy przynoszą jakieś rew~lacje
zrobić z tego nowelę. Potworne, co?
pracą.

Wszystko wydaje mi się zbyt
mnie już po prostu nie interesuje.
udza mnie na śmierć. Mocniej niż
przykład mord sądowy na Sacco i

Jak pan może skazywać mnie na to nieskończone czekanie? Betonowy mur
milczenia, a ja przed nim stoję. Haniebna niewolnicza rezygnacja. Cóż, dał mi pan
radę! Przestałam zupełnie pracować.

REŻYSER Ależ proszę pani ...
SŁAWA Zrezygnowałam z
z opłaconą odpowiedzią.

REŻYSER Przykro mi, ale ...

podzelowania trzewików, •żeby
A pan mi nie odpowiedział.

wysłać

panu telegram

SŁAWA

Niech się pan obraża! Wszystko mi jedno. Grzeczność to zaleta lokajów. Tak!
Jestem wściekła i pełna rozpaczy. Niech mnie pan zwymyśla, ale raz nareszcie, w imię
wszystkich świętych pańskich, niech się dowiem: tak czy nie? Przyjmuje pan moją
sztukę czy nie?
REŻYSER Gdy tylko przeczytam ...
SŁAWA Och, jakże chciałabym mieć znaczenie, mieć władzę! Żeby się zemścić. Tak,
żeby pan poczuł i długo popamiętał. Zaprzedałabym zbawienie wieczne. Jezu, co za
męka tak nienawidzić.
REŻYSER Ależ proszę pani ...
SŁAWA Mogłabym oczernić pana o jakieś drobne świństwa, defraudacje, kradzież
sreber, szpiegostwo, sutenerstwo ... Daj, Belzebubie, żebym się rychło wybiła i
wtedy ... zniszczę pana perfidnie, artystycznie, z okrucieństwem katów chińskich!
REŻYSER Jaka pani zabawna... SŁAWA Oby pan konał dokładnie tyle dni, godzin i minut, ile mi pan ich zatruł! Oby pan
w gorącej smole odpokutował każdą godzinę, którą przez pana straciłam. Ja nie
mogę pisać. A przecież tylko po to żyję! (nagle- z humorem) Oby za każdy dzień
męki w czyśćcu, gdzie będę tkwić za te życzenia - pan smażył się przez tydzień.
Byłaby to tylko sprawiedliwość. Niech pana gęś kopnie i mocno uszczypnie przy
sposobności.

REŻYSER No dobrze, dobrze, niech mnie gęś kopnie.
niż

jego

myśli? Niż

obraz

świata

ja". Wtedy potrafiłam o tym mówić.
, kiedy szaleją z bólu.

SŁAWA Przecież "Sprawy Dantona" nie można lekceważyć, jeśli się nie jest osłem. Jak
długo mam jeszcze z panem walczyć? Czekam już sześć tygodni. Wysłałam list i dwa
telegramy. l nic, nic, nic! Czy wie pan, że dla wystawienia "Sprawy" sprzedałabym
rodzoną matkę, dopuściłabym się szantażu? (z nagłą furią) Ty bydlaku, ty kacie.
(okłada
SŁAW A

przy fortepianie.
tak głęboko, jak ty mnie. Nigdy nie
godzinami, dniami, tygodczekania - nigdy nie zapomnę.

urtlm,ąń,•n się

pan mnie tak upokarza?

Obietnica nie

Otrzymał

obowiązuje.

go

pięściami)

REŻYSER (zdumiony ucieka) Przeczytam. Przeczytam. Napiszę do pani. (znika)

Ciociu!
Zjawia się Helena.
SŁAWA Ciociu, może by przyjechać do Warszawy?
HELENA Przyjeżdżaj. Osobiście prędzej załatwisz.
SŁAWA Nie, nie, nje mogę. Żebyś wiedziała, w jakimjestem stanie. Czekanie wykończyło
mnie. Nie urruałabym rozmawiać.
HELENA Dostałaś coś z Ministerstwa?
SŁAW A Nie. Mdło mi się robi na myśl, że przyjdzie mi znów błagać ich o pieniądze ...
HELENA Gdyby nie 1porfina ...
SŁAW A Morfina temu winna? Tak?! Rasowe bydło z ministerstwa WRiOP żadną miarą?
Dla swoich mają pieniądze. Nie należę do żadnego kręgu, do żadnej grupy, więc dla
mnie nie ma pieniędzy.
HELENA Dowiadywałam się ... Powiedzieli, że wyślą ci coś w tych dniach.
SŁAW A "W tych dniach"! Ach, wy bydlęta, wy bydlęta, wy bydlęta! Wy nie jesteście
głodni, wam licytacja nie wisi nad głową. Co wy uważacie za "te dni"? Czy ich dożyję?
Bydlaki się nie spieszą.
HELENA Jakaś ty niesprawiedliwa.
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SŁAWA

Straszne trzy tygodnie bez grosza, bez papierosów, męka ... I kredyt- koszmarny kredyt, te spojrzerńa ... Boże, ten ton ... Upokorzenie gorsze od głodu. Albo tak
samo złe. Nie mogę spać. Czas można zabić tylko snem. Żądają recepty na każdy
środek. Nawet na to, co nie dobiłoby dogorywającej muchy. Nie mamjuż siły czekać.
HELENA Boże ... Wyślę ci coś telegraficznie.
SŁAW A Och, dzięki, dzięki, dzięki.
Helena znika.
SŁAW A Mamo, mamo, mamo!
Zjawia się Matka.
SŁAWA Jestem chora. Nie mogę utrzymać źrenic w ognisku. Biorę prochy. Obłędne
ilości. Jestem jak piwniczny pęd kartofla. Poczucie śmierci na karku. Strach, że za
chwilę zacznę się dusić. Straszliwe poranki kraczące o ciepło, o morfinę, o chleb. Śpię
prawie bezustannie. Żeby się pozbyć świadomości. Wypaliłam dziurę w kołdrze.
MATKA Jezus Maria. Mogłaś się spalić.
SŁAW A Spalam się. A mogę się jeszcze i spalić. Tak. Jest mi bardzo źle. Niemożność.
Potworna niemożność. Kłębi się we mnie. Kotłuje. Ja wiem. Wszystko wiem. I nic nie
potrafię. Jaka nędza, jaka rozpacz. Odchodzę od zmysłów ze strachu, że może mnie
opuścić siła twórcza. Płaczę ze strachu. Kto mi zabiera głos? A gdybym diabłu
sprzedała duszę?
Diabła nie ma.
Jest. Dobrze go znam! Mój ojciec. Ale on nie chce mojej duszy. Oddałabym
mu ją, ale on nie chce.
Zjawia się Ojciec, Matka znika.
•
SŁAW A O, nieuleczalna naiwności. Po cóż prosiłam cię, abyś mnie poparł w teatrze
i wydawnictwach.
OJCIEC Myślisz, że to takie proste.
SŁAWA Wiedziałam, że tego nie zrobisz.
OJCIEC Jestem chory.
SŁAWA Tak!
OJCIEC Nienawidzisz mnie.
SŁAWA Nazwałeś Robespierre'a nędznym, głupim adwokatem!
OJCIEC I dlatego jesteś tak ciężko obrażona?
SŁAWA Kocham, wielbię tego człowieka! Nie masz prawa go sądzić. Naczytałeś się
bzdur!
OJCIEC Nie obrażaj się. Dla mnie on jest właśnie tylko nędznym, głupim adwokatem.
SŁAW A To ty jesteś nędzny i głupi!
OJCIEC Zapominasz się!
SŁAW A Kocham go! I dlatego mnie ranisz.
OJCIEC Po prostu takie jest moje zdanie o tym krwawym adwokacinie.
SŁAW A Twoje zdanie! Roma locuta, causa finita. T>Voje zdanie jest na poziomie
zakutych belfrów. Kompromitujesz się. Obrażasz człowieka, którego nie znasz.
Robespierre to nie bohater powieściowy, to człowiek, który napra~dę żył, pragnął,
zapracowywał się na śmierć i cierpiał, więc go nie obrażaj! Nie obrażaj jego pamięci.
Poległ za swoich bliźnich.
ROBESPIERRE (zjawia się) Potomność może mnie zrozumie.
OJCIEC No i znalazła się egzaltowana idiotka. To nienaturalne, tak angażować się
w uczucie dla nieboszczyka.
SŁAW A Ty byś wolał, żebym się angażowała w uczucia dla ciebie!
OJCIEC Już nie.
SŁAW A Nie daje ci spokoju fakt, że uwielbiam kogo innego!
OJCIEC Śmieszna jesteś.
SŁAW A Więc dowiedz się. Usłysz prawdę. Długo hodowałeś we mnie pogardę dla siebie.
Z reguły nie znasz przedmiotu, który kategorycznie oceniasz. Jesteś intelektualnie-

MATKA

SŁAWA
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nieuczciwy! O rewolucji nie pos
Robespierre'a. Zachw
cznym, przykrojonym na tanie e
OJCIEC Dosyć. Nie chcę cię znać.
SŁAWA Obrażasz to, co jest dla mn
OJCIEC Robespierre jest tym, co m
SŁAW A Odwracasz się? Zrywasz ze
siebie!
OJCIEC Przykro mi, ale nie mogę ci
SŁAWA Ja cię nie proszę o pieniądze
mi ... Zapomniałeś o obietnicy?
Ojciec znika.
SŁAW A Ależ ty potrafisz być nikcze
ma dla ciebie znaczenie? Że chcę w
wart, "c·i'1
ROBESI'I l RRE Mojej wartości?
mądrLc:jsza o sto trzydzieści lat.
walk ... Ja ... nie wiem już nic ...
SŁAW A Chciałeś przeobrazić człowi
ROBESPIERRE Nie wiem czy to, co
ludzi ... wybawieniem? Jeżeli dykt
może rządzić się sam- że dernok
Czego ludziom potrzeba? Czy są
SŁAWA Ludowi wszystko jedno, na
człowieczeństwa. Albo jaki będzi
nareszcie mogli żyć po ludzku.
ROBESPIERRE Nie, nie. Grunt, na
być, żeby rozwój Republiki, ż
anarchii, terroru. Gdzie tu tkwi
Kiedy? A jeśli same podstawy
zrozumieć

poetycką fantazją?

SŁAW A Nawęt jeżeli to jest
ROBESPIERRE Fikcja najwyższą
SŁAWA Danton zawyłby z radości,

Zjawia się Danton.
DANTON Nie zabiłeś mnie, Ro
życia, pierworodny syn Natury.
SŁAW A Chytra, podła, nieśmiertelna
DANTON Ja, moje dziecko, znam
dogadzam jej. W tym tajemnica
ROBESPIERRE Wychowywać ludzi
D ANTO N Chcesz opanować człowi
papierowy ideał.
SŁAW A Póki człowiek nie pokona
i krwawić daremnie.
DANTON Ja chociaż nie mam czego ·
dobrze jadłem i piłem. Twój
jaśnieje złotymi zgłoskami w Pa
wyryte na jej pręgierzu.
SŁAWA Już nie. Ja sprawię, że tak
ROBESPIERRE Każdy broni się przed
- spartaczył swą robotę l został
Robespierre i Danton znikają.
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męka ...
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nieuczciwy! O rewolucji nie posiadasz ani jednej własnej myśli. Nie jesteś w stanie
Robespierre'a. Zachwycasz się przystrojonym wstążkami, hurrapatriotycznym, przykrojonym na tanie efekty kinowe Dantonem!
OJCIEC Dosyć. Nie chcę cię znać.
SŁAW A Obrażasz to, co jest dla mnie najdroższe!
OJCIEC Robespierre jest tym, co masz najdroższego w życiu? Biedna jesteś ...
SŁAW A Odwracasz się? Zrywasz ze mną? Nigdy mnie nie kochałeś. Kochasz tylko
siebie!
OJCIEC Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc.
SŁAWA Ja cię nie proszę o pieniądze! Nie udawaj, że nie wiesz o co cię proszę! Pomóż
mi ... Zapomniałeś o obietnicy? Zapomniałeś o mojej sztuce?
Ojciec znika.
SŁAWA Ależ ty potrafisz być nikczemny ... 0 ... Maxime ... (płacze) Czy to, co robię,
ma d la ciebie znaczenie? Że chcę wbić w tępe ludzkie łby przeczucie twojej prawdziwej
w a n~ '"L· i'!
ROBESI'II RRE Mojej wartości? Podsuwasz mi swoje myśli. Jesteś ode mnie
mądw:jsza o sto trzydzieści lat. Sto trzydzieści lat doświadczeń, badań, przeżyć,
walk ... Ja ... nie wiem już nic ...
SŁAW A Chciałeś przeobrazić człowieka.
ROBESPIERRE Nie wiem czy to, co wodzom rewolucji wydaje się klęską, nie byłoby dla
ludzi ... wybawieniem? Jeżeli dyktatura jest koniecznością, to znaczy, że naród nie
może rządzić się sam- że demokracja, podstawa obywatelskiego ustroju jest iluzją.
Czego ludziom potrzeba? Czy są naprawdę stworzeni do wolności?
SŁAWA Ludowi wszystko jedno, na podstawie jakich teorii wywalczysz mu prawo do
człowieczeństwa. Albo jaki będzie ustrój państwa, jeśli tylko wszyscy będą w nim
nareszcie mogli żyć po ludzku.
ROBESPIERRE Nie, nie. Grunt, na którym stałem pięć lat- chwieje się! To nie może
być, żeby rozwój Republiki, żeby demokracja wymagały tego piekła paniki,
anarchii, terroru. Gdzie tu tkwi błąd? Czyżbyśmy obrali fałszywą drogę? Ale gdzie?
Kiedy? A jeśli same podstawy Rewolucji, sama "Deklaracja Praw Człowieka" jest
zrozumieć

poetycką fantazją?
SŁAW A Nawęt jeżeli to

jest złudzenie, to przecież wyższych wartości nie ma na ziemi.
ROBESPIERRE Fikcja najwyższą wartością na ziemi? Cierpieć dla fikcji?
SŁAWA Danton zawyłby z radości, gdyby wiedział, jak dobrze się pomścił.
Zjawia się Danton.
DANTON Nie zabiłeś mnie, Robespierre. Mnie zabić nie można. Bo ja jestem kolos
życia, pierworodny syn Natury.
SŁAW A Chytra, podła, nieśmiertelna Bestia w Człowieku.
DANTON Ja, moje dziecko, znam ludzką naturę. Zamiast ją bezmyślnie atakować,
dogadzam jej. W tym tajemnica mojej potęgi.
ROBESPIERRE Wychowywać ludzi na ludzi - oto nasz pierwszy, najważniejszy cel.
D ANTO N Chcesz opanować człowieka aż do kości, przerobić każdą jednostkę na swój
papierowy ideał.
SŁAW A Póki człowiek nie pokona bestii w sobie- póty będzie raz po raz buntować się
i krwawić daremnie.
DANTON Ja chociaż nie mam czego żałować. Zbijałem forsę, obłapirtłem dziewczynki,
dobrze jadłem i piłem. Twój bilans, Robespierre, mniej wesoły. Nazwisko moje
jaśnieje złotymi zgłoskami w Panteonie Historii a twoje - łotrze Robespierre,
wyryte na jej pręgierzu.
SŁAWA Już nie. Ja sprawię, że tak nie będzie.
ROBESPIERRE Każdy broni się przed świadomością, że jak miliony przed nim i po nim
-spartaczył swą robotę

Robespierre i Danton

l został skreślony.

znikają.
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Czy ja spartaczyłam robotę? Dlaczego wszyscy milczą?
Zjawia się Lekarz w białym fartuchu.
SŁAW A Panie doktorze ... muszę pana prosić ...
LEKARZ Proszę na mnie spojrzeć. Ta-a-k. (mierzy puls) Miewa pani lęki?
SŁAW A Tak. Strach odczuwam często. Taki ... jak przed chorobą umysłową. Czuję
się wyizolowana jak zesłaniec. W zamarłej ciszy mierzonej metalicznymi drgawkami
zegara. Miesiącami nie widuję nikogo, prócz ludzi na ulicy. Samotność i cisza są tak
głębokie, że można się utopić.

LEKARZ Czuje się pani wydalona ze wspólnoty ... A czy chciałaby pani do niej wrócić?
SŁAWA Nie.
LEKARZ A pani praca?
SŁAWA Tak. Jedyny ratunek w pracy. Tylko w pracy. Kiedy piszę, zapominam
o wszystkim. Żyję w innym świecie.
Lekarz pisze receptę.
SŁAWĄ Panie doktorze, znów muszę pana prosić ...
LEKARZ W ciągu trzech tyg<idni ... Tyle? Ależ łaskawa pani, pani zniszczy się zupełnie.
SŁAW A To były koszmarne trzy tygodnie, panie doktorze. Pan wie, że umiem panować
nad sobą.
LEKARZ Dotychczas w to wierzyłem.
SŁAWA Tyle co teraz, nie brałam nigdy. Musiałam się oszałamiać, żeby zapomnieć.
Wiem, że się zatruwam. Brzydzę się sobą. Ale od trzech tygodni nie mogę pracować,
nie mogę spać. Czekam na ważną wiadomość. Budzi mnie każde skrzypnięcie mebla,
każdym nerwem czekam na listonosza. Ale ja się opanuję! To się już nie powtórzy.
Panie doktorze... teraz nie mogę zostać bez niczego. Zginę, pan to wie ... pan
rozumie .. . Czekam na ważną odpowiedź.
Lekarz wypisuje receptę, podaje ją Sławie. Znika.
Plan I
Sława krąży

po pokoju. Co chwila podchodzi do o.kna.
Nie do wytrzymania. Nie usnę. Nie usnę. W ogóle nie usnę. Muszę wziąć
weronal. Czekać! Czekać. Na co? Skoro już mam pewność. (do kota) Widzisz,
wysłałam telegram z opłaconą odpowiedzią ale Schiller, bydlę przeklęte, nie
odpowiedział. Z "Wiadomości Literackich" też nic. Na ojca nie liczę ... Nie wolno
nam podchodzić do okna, rozumiesz? Całe szczęście, że mam ciebie, bo bym zaczęła
gadać do lampy. Strach, co się ze mną dzieje. Rozsypuję się po prostu. Wszystko od
szpiku pacierzowego do naskórka czeka na listonosza. Odrzucona. Moja "Sprawa
Dantona" odrzucona. (bierze kota na ręce) No co, głuptasie, muszę cię oddać
ogrodnikowi. A co, wolisz śmierć głodową? Co zrobisz, jeżeli umrę? Nie bój się, jeżeli
nie umrę to wezmę cię z powrotem. No, czemu się tak smucisz, głupie bydlątko?
Martwisz się, że listonosz nie przychotlzi? Nie przyjdzie. Już dzisiaj nie przyjdzie. Nie
przyjdzie. Jutro? Jutro też nie przyjdzie.
Pukanie. Stawa puszcza kota, otwiera drzwi, wchodzi Stefania.
STEFANIA Dzień dobry.
SŁAWA 0 ... tak dawno pani nie widziałam.
STEFANIA Wyjeżdżałam.
.
SŁAWA Dzięki , że pani przyszła. Jestem w samobójczym nastroju.
STEFANIA Pani Stanisławo, jak można tak mówić. To grzech. Pani jest taka młoda.
SŁAWA Wybrańcy bogów umierają młodo.
STEFANIA Ale są też wybrańcy ... którzy dożywają stu lat. Goethe, pani ulubiony
Shaw ...
SŁAWA Ma pani rację. Dosyć tego. Dobrze, że pani przyszła. Jeżelijuż mam trzasnąć, to
na posterunku. Zabieram się do pracy.
SŁAW A
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STEFANIA Nie, pani Stanisławo. N
prowadzi, ma sens. Nie. Nie m
prostu ginie.
SŁAWA Nie mówmy o tym. Nie j
Dla prawdziwej literatury warto
Wassermann, Shaw, Wells, Che
sens, nie jest absolutną bzdur
doczekać. Przeczytała pani "Spr
STEFANIA Już mam niewiele do k
SŁAWA Czy za trudne?
STEFANIA Nie. To jest bardzo głęb
swoją drogą mój sąd ... to nie m
SŁAWA Pani skromność jest fatalna
STEFANIA Cieszę się, że mogę to c
SŁAWA Bardzo mnie pani podniosł
STEFANIA A czy ma pani ...
SŁAWA Tak, wszystko w porządku.
ogłupiające czekanie na listy.
STEFANIA Musi pani być cierpliwa.
pani czego nie potrzeba ...
SŁAWA Nie, nic. Dziękuję. Do widz
Stefania wychodzi.
SŁAW A (bierze znów na ręce kota) Ac
Schillera jeszcze jedną depeszę z
skrzypce. To też nie pomoże. D
nadziei nie utłuczesz nawet macz
Och, przecież wiem, że to wiatr, n
wikt tak cię smętnie nastroił. Dwa
dla kota. Luka, siadam do pracy.
listonoszowi. Nie chcę umierać za
Idzie listonosz. Do mnie? Od Sc
zemdleję ...
Pukanie.
SŁAWA (otwiera) Do mnie?
LISTONOSZ Tak. List do pani. Z W
SŁAWA Och, dziękuję. Dziękuję.
Listonosz wychodzi.
SŁAWA (ogląda kopertę) Schiller
Szanowna pani ... przeczytałem
Sława śpiewa, tańczy, powtarza
tal!" Stukanie. Sława otwiera
garnuszkiem.
MARYSIA Moja pani przysyła zupę.
Sława wybucha histerycznym śmi,
MARYSIA (obrażona) Co się pani ze
SŁAW A Nie z ciebie, nie ... Podziękuj
MARYSIA Później przyjdę po
SŁAWA Kotku! Schiller przeczytał.
Słychać śpiew Marysi: "My,
śpiewać razem z Marysią: " ..
SŁAWA Schiller - przeczytał. Składa
Składa mi "hommage".
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STEFANIA Nie, pani Stanisławo. Nie wmówi już pani we mnie, że sposób życia, jaki pani
prowadzi, ma sens. Nie. Nie mogę patrzeć, jak taki wybitny człowiek jak pani po
prostu ginie.
SŁAW A Nie mówmy o tym. Nie jest tak źle. Zawsze jeszcze mogę uciec w czytanie.
Dla prawdziwej literatury warto żyć choćby się nie miało nic. Bernanos, Mauriac,
Wassermann, Shaw, Wells, Chesterton ... Mann ... Dzięki takim pisarzom życie ma
sens, nie jest absolutną bzdurą. Co nowego napisze Bernanos? Nie mogę się
doczekać. Przeczytała pani "Sprawę"?
STEFANIA Już mam niewiele do końca. Nie mogę się śpieszyć. To jest trudne .
SŁAWA Czy za trudne?
STEFANIA Nie. To jest bardzo głębokie. I mądre. I piękne. Podziwiam panią. Ale też
swoją drogą mój sąd ... to nie ma przecież sensu.
SŁAW A Pani skromność jest fatalna. Zależy mi na pani sądzie.
STEFANIA Cieszę się, że mogę to czytać.
SŁAWA Bardzo mnie pani podniosła na duchu. Zabieram się do pracy.
STEFANIA A czy ma pani ...
SŁAWA Tak, wszystko w porządku. Zupełnie dobrze mi się powodzi. Gdyby nie to
ogłupiające czekanie na listy.
STEFANIA Musi pani być cierpliwa. Nie ma rady. Do widzenia. Wpadłam zapytać, czy
pani czego nie potrzeba...
l
SŁAW A Nie, nic. Dziękuję. Do widzenia.
Stefania wychodzi.
SŁAWA (bierze znów na ręce kota) Ach ty mój kocie- nie oddam cię nikomu. Wyślę do
Schillera jeszcze jedną depeszę z opłaconą odpowiedzią. Za co? Za co? Zastawię
skrzypce. To też nie pomoże. Dlaczego miałby teraz odpowiedzieć? Och, Luka,
nadziei nie utłuczesz nawet maczugą. (jakby stukanie w okno, Sława już przy nim)
Och, przecież wiem, że to wiatr, nie listonosz. Co ciebie obchodzi listonosz? Pewnie
wikt tak cię smętnie nastroił. Dwa kawałki tłustej, twardej kiełbasy, to nie jest uczta
dla kota. Luka, siadam do pracy. Zaczyna się moja noc. Na przekór śmierci i diabłu. I
listonoszowi. Nie chcę umierać za żadną cenę. Dosyć tego czekania! Chryste Panie!
Idzie listonosz. Do mnie? Od Schillera, że nic niewarte ... że odrzucone ... Boże, ja
zemdleję ...
Fukanie.
SŁAWA (otwiera) Do mnie?
LISTONOSZ Tak. List do pani. Z Warszawy.
SŁAWA Och, dziękuję. Dziękuję.
Listonosz wychodzi.
SŁAWA (ogląda kopertę) Schiller tak - Schiller. (rozrywa kopertę, czyta)
Szanowna pani ... przeczytałem sztukę i posyłam pani mój "hommage" ...
Sława śpiewa, tańczy, powtarza niezliczoną ilość razy: "Przeczytał! Schiller przeczytal!" Stukanie. Stawa otwiera drzwi trzymając list w ręce. Wchodzi Marysia z
,
garnuszkiem.
MARYSIA Moja pani przysyła zupę. Tylko żeby pani zaraz zjadła. Póki gorąca.
Sława wybucha histerycznym śmiechem.
MARYSIA (obrażona) Co się pani ze mnie śmieje .. .
SŁAWA Nie z ciebie, nie ... Podziękuj swojej pani ... (śmieje się)
MARYSIA Później przyjdę po garnek. Też coś!!! (wychodzi obrażona)
SŁAWA Kotku! Schiller przeczytał.
Słychać śpiew Marysi: "My, pierwsza brygada ... ". Sława wciąż się śmieje i zaczyna
śpiewać razem z Marysią: " ... strzelęcka gromada ... ". Jeszcze raz ogląda i czyta list.
SŁAWA Schiller- przeczytał. Składa mi "hommage". Ułaskawienie spod szubienicy!
Składa mi "hommage".
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Plan II
Zjawia

się Reżyser.

REŻYSER

Jestem świadom mojej wielkiej winy wobec pani. Chorowałem. .. No
i stosunki z dyrekcją Teatru Polskiego po wystawieniu "Opery za trzy grosze"- jak
najgorsze -jak najgorsze. Echa tej burzy w szklance wody zapewne fale Wisły
zaniosły aż do Gdańska.
SŁAW A Przeczytał pan ...
REŻYSER Tak. I składam pani swój "hommage". Pani sztuka jest lepsza od Bi.ichnera,
od Rollanda.
SŁAW A Wiem. Ale pańskie uznanie jest dla mnie najdroższym trofeum.
REŻYSER Wystawiłbym ją z największą chęcią.
SŁAW A Więc dlaczego pan nie wystawia?
REŻYSER Mogłaby mieć powodzenie.
SŁAW A Więc dlaczego?
REŻYSER Teraz są takie nastroje ... Jestem w niełasce. Ale dałem utwór pani kilku
przyjaciołom i zrobiłem mały huczek. Chory i zniechęcony na pięć minut do
Ojczyzny rozstałem się z różowym skoroszytem z żalem. Dałem go dyrektorowi
Teatru Narodowego.
SŁAWA Och, u konserwatystów nie mam szansy. Bo mój Robespierre nie jest krwawym
błaznem. Tylko pan mógłby dobrze wystawić moją sztukę - i ~łaśnie pana
bojkotują!

REŻYSER Zarzucają

mi "bolszewizm"!
za nonsens! I "Sprawa" podoba się panu? Naprawdę?
REŻYSER Ze scenicznego punktu widzenia nie mam sztuce absolutnie nic do zarzucenia.
Tym bardziej z literackiego. Wystawiłbym ją, gdybym mógł.
SŁAWA I właśnie pan nie może! Och, jaki pech mnie prześladuje! Pan, jedyny polski
reżyser na miarę europejską. I nie dają panu pracować! Perły i wieprze!
REŻYSER Odstawiono mnie na boczny tor. Nie mam w tym roku engagement. Ale
zrobię wszystko, żeby poprzeć pani sztukę w Narodowym.
SŁAW A Och, jeżeli ją nawet przyjmą, to tak ją okaleczą i zmaltretują, że jej nie poznam.
Bez pana inteligencji, bez pana twórczego talentu- ciarki mnie przechodzą na myśl,
co z niej wyjdzie. Mojemu dramatowi potrzebny jest genialny reżyser, bo to sztuka
napisana dla reżysera! Dla pana!
Reżyser znika. Sława w łóżku. Przy niej Wacław .
WACŁAW Nie żałujesz, że nie zostałaś moją żoną?
SŁAW A Z tobą pod jednym dachem? Brr! Taka miłość jak nasza nie znosi powszedniego
dnia. Czyżbyś ty żałował?
WACŁAW Nie. Bardzo chciałem mieć dzieci.
SŁAW A I masz.
,
WACŁAW Mam.
SŁAWA A ja mam naturę hetery. Gotowa jestem wszystko rzucić i paść w ramiona
kochanka. A potem zostawić go dla innego. Ale to przeszłość! Seks już mnie nie
interesuje.
.
WACŁA W Nie masz jeszcze tr;zydziestu lat.
SŁAW A Ale duchowo mam sto. Już te dreszczyki nie są mi potrzebne.
WACŁAW Dreszczyki ... A miłość?
SŁAW A Jestem stworzona do życia umysłowego. Chcę być wolna. Seks tylko przeszkadza. Ty jesteś typem małżonka i ojca. I dzięki Bogu!
SŁAWA Cóż

Czytałeś? Przeczytałeś?

WA CŁA W

Przeczytałem.

Pierwsze wrażenie- wspaniałe. Byłem zachwycony. Ale gdy
gdy spojrzałem na twój dramat krytycznie- dalekijestem od zachwytlj.
Tak? Cóż ci się nie podoba?

ochłonąłem,
SŁAWA
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WACŁAW Czy mam być szczery?
SŁAW A Oczywiście. Absolutnie szcz
WACŁAW Zacznę od tego, co mnie
SŁAWA Słucham.
WA CŁA W Jedna z postaci twojego
SŁAW A Eleonora? Dlaczego?
WACŁAW Bo w niej przejawia się t
SŁAWA Ujawniłam moją mentalną
WA CŁA W To nie sprawa Dantona,
SŁAWA Trudno powiedzieć coś bard:
do Eleonory. O co chodzi?
WA CŁA W Więc posłuchaj. (chwilę s
dzieci. ( czyta) " Niech sobie n
niezdolnych do szczęścia" . Wylęg
to kobieta.
SŁAW A Powinnam pomyśleć, że ty to
w tajemnicy swego braku tęsknoty
Powinnam dla ciebie zmienić cha
WA CŁA W Nie zmieniaj. To jedyna p
jest tobą . Bo to jesteś ty.
SŁAW A Robespierre papierowy? Da n
WACŁAW Zbiór suchych notatek, in
scenicznych ani literackich waloró
SŁAWA Bzdura!
Wacław znika. Sława kuli się na Id
JAN Stasza .. . Dlaczego nie śpisz?
SŁAW A Nie mogę ...
JAN Dlaczego się tak dręczysz?
SŁAWA Okropnie się boję. Czy to nie je.,
JAN A gdyby ...
SŁAWA (krzyczy) Nie chcę! Nie chcę!
dźwigam .. . jak młyński kamień.
JAN Ranisz mnie. Okrutnie.
SŁAWA Wiedziałeś, że nie chcę. Pawi
JAN Ale mogłem mieć nadzieję, że
współżycie ... jak wszystko ... trak
!izm taki ... owaki! Za dużo
SŁAWA Dlatego uciekłeś! Tak! Nie
JAN Kota umiesz tulić.
SŁAWA Co? W tym potwornym
JAN Nie zwalaj na mieszkanie.
SŁAWA To prawda. W Nłacu też
Zjawia się Robespierre, siada przy
przyglądają się tej scenie.
SŁAWA (do Robespierre'a) Lepiej się
Ładnie byś zresztą na tym wyszed 1'
ROBESPIERRE Gdybym tylko mógł
Eleonoro ...
SŁAW A Przyjacielu, miłość to nie
ROBESPIERRE A dzieci, dearest?
SŁAWA Dzieci? Człowieku , a na cóż
sobie natura zakłada wylęgarnie w
ROBESPIERRE Szczęścia ...? Nasze idy
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Czy mam

SŁAW A Oczywiście.

WA CŁA W
wobec pani. Chorowałem ... No
·
"Opery za trzy grosze"- jak
szklance wody zapewne fale Wisły
. Pani sztuka jest lepsza od Biichnera,
najdroższym

i

trofeum.

Ale dałem utwór pani kilku
zniechęcony na pięć minut do
z żalem. Dałem go dyrektorowi

Bo mój Robespierre nie j~st krwawym
- i właśnie pana

wić moją sztukę

panu? Naprawdę?
.
sztuce absolutnie nic do zarzucema.
.
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gdybym m?gł.
mnie prześladuje! Pan, Jedyny polski
pracować! Perły i wieprze!
e mam w tym roku engagement. Ale
Narodowym.
aleczą i zmaltretują, że jej nie poznam.
>n tu- ciarki mnie przechodzą na myśl,
bny jest genialny reżyser, bo to sztuka
law.
ą?

ił ość jak

nasza nie znosi powszedniego

m wszystko rzucić i paść w ramiona
. Ale to przeszłość! Seks już mnie nie
i nie

są

mi potrzebne.

Chcę być

wolna. Seks tylko przeszka-

ki Bogu!
vspaniałe. Byłem zachwycony. Ale gdy·

ytycznie- daleki jestem od zachwytl!.

Zacznę

osobiście dotknęło.

SŁAW A Słucham.

WA CŁA W Jedna z postaci twojego dramatu. Eleonora.
SŁAW A Eleonora? Dlaczego?
WACŁAW Bo w niej przejawia się twój stosunek do życia, który mnie oburza.
SŁAW A Ujawniłam moją mentalną naturę, a ty nienawidzisz typu mentalnego.
WACŁAW To nie sprawa Dantona, to twoja sprawa!
SŁAW A Trudno powiedzieć coś bardziej bezsensownego. Czysty nonsens. Ale wróćmy
do Eleonory. O co chodzi?
WA CŁA W Więc posłuchaj. (chwilę szuka w egzemplarzu) O, jest. A propos posiadania
dzieci. (czyta) "Niech sobie natura zakłada wylęgarnie w innych ciałach niezdolnych do szczęścia". Wylęgarnie! Co za ohyda. Trudno uwierzyć, że napisała
to kobieta.
SŁAW A Powinnam pomyśleć, że ty to słowo potępisz! Zgrzeszyłam, że nie utrzymałam
w tajemnicy swego braku tęsknoty za dzieckiem, jak utrzymuje się hańbiącą chorobę.
Powinnam dla ciebie zmienić charakter Eleonory!
WA CŁA W Nie zmieniaj. To jedyna postać, która nie szeleści papierem. Która żyje. Bo
jest tobą. Bo to jesteś ty.
SŁAWA Robespierre papierowy? Danton papierowy? Oszalałeś!
WACŁAW Zbiór suchych notatek, informacji historycznych. Twój dramat nie ma ani
scenicznych ani literackich walorów. Tylko Eleonora żyje. Bo to twój autoportret.
SŁAW A Bzdura!
Wacław znika. Sława kuli się na łóżku. Zjawia się Jan.
JAN Stasza ... Dlaczego nie śpisz?
SŁAWA Nie mogę ...
JAN Dlaczego się tak dręczysz?
SŁAW A Okropnie się boję. Czy to nie jest to? Takie nagłe osłabienia ... i ciągły ból głowy ...
JAN A gdyby ...
SŁAWA {krzyczy) Nie chcę! Nie chcę! Nigdy nie chciałam. Mówiłam ci ... ten strach ...
dźwigam ... jak młyński kamień.
JAN Ranisz mnie. Okrutnie.
SŁAW A Wiedziałeś, że nie chcę. Powiedziałam ci to wyraźnie.
JAN Ale mogłem mieć nadzieję, że się zmienisz. Że miłość cię zmieni. Ale ty ... nasze
współżycie ... jak wszystko ... traktowałaś naukowo. Obłożyłaś się książkami! Seksualizm taki ... owaki! Za dużo matematyki!
SŁAWA Dlatego uciekłeś! Tak! Nie chcę pieluch. Chcę pisać. Już wiem. Chcę tylko pisać.
JAN Kota umiesz tulić.
SŁAWA Co? W tym potwornym mieszkaniu jeszcze dziecko? Oszalałeś!?
JAN Nie zwalaj na mieszkanie.
SŁAW A To prawda. W pąłacu też bym nie chciała.
Zjawia się Robespierre, siada przy niej na łóżku. Zjawia $ię Wacław. Razem z Janem
przyglądają się tej scenie.
SŁAWA (do Robespierre'a) Lepiej się czujesz? Nie pielęgnowałam cię: nie jestem żoną.
Ładnie byś zresztą na tym wyszedł!
ROBESPIERRE Gdybym tylko mógł uwierzyć w ten ~wój metaliczny egoizm, lwico ...
Eleonoro ...
SŁAW A Przyjacielu, miłość to nie miłosierdzie.
ROBESPIERRE A dzieci, dearest?
SŁAWA Dzieci? Człowieku, a na cóż mi nędzna karykatura, gdy mam oryginał? Niech
sobie natura zakłada wylęgarnie w innych ciałach- niezdolnych do szczęścia.
ROBESPIERRE Szczęścia ... ? Nasze idylliczne plany- Great God!- gdym myślał, że
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się spełnia swoją porcję rewolucyjnej roboty przez rok łub dwa, a potem wraca do
domu. Lecz te czasy minęły! Kochałem cię wtedy. Dziśjesteś mi środkiem nasennym.
Ciałem kobiecym ... pod ręką.
SŁAW A Czy twoja w tym wina, że los przeznaczył mnie do twego użytku? Przecież po to
tu jestem, by ci oszczędzić wędrówek po mieście, gdyś zmęczony, i uchronić cię od
. zakażenia. Gorszę cię? Jestem twoją własnością. Cokolwiek od ciebie pochodzi jest mi sensem istnienia, nie hańbą.
ROBESPIERRE Wstyd mi za ciebie. (znika)
W A CŁAW Właśnie. Wstyd mi za ciebie.
JAN Wstyd. Stasia ... O Stasza.
SŁAW A Ten dramat nie został napisany dla was!
Jan znika.
WACŁAW Dotknęłaś mnie w najgłębszej świętości mego serca! Tak jakby moje dziecko .. .
SŁAW A Twoje dziecko jest dla ciebie świętością. Tak! Ale dla mnie nic nie jest świętością.
Ty wciąż myślisz, że jestem potulnym cielęciem!
WACŁAW O nie, od dawna wiem, że jesteś drapieżnym wilkiem.
SŁAWA Najgorsze, że mówisz o mojej sztuce okropnie głupie rzeczy, a głosisz je jak
wyrocznia. (śmieje się)
WACŁAW Po co ten szyderczy śmiech? Czy myślisz, że ci z nim do twarzy?
SŁAWA Nie śmieję się szyderczo. Śmieję się szczerze, bo jesteś naprawdę śmieszny.
WA CŁAW Bohaterem zrobiłaś najciemniejszego aktora rewolucji.
SŁAW A I ty tak myślisz? Głupota, głupota, głupota ludzka!
WACŁAW Jeśli chcesz mnie obrażać ...
SŁAW A Niezniszczalna jak granit. Potężniejsza od śmierci . Nieśmiertelna głupota.
WACŁAW Uspokój się.
SŁAW A Nikt go nie rozumiał za życia. Nikt go nie rozumie po śmierci.
W A. CŁAW Nie unoś się tak. To przecież było tak dawno.
SŁAW A Każdy może dziś rozumieć Goethego, każdy musi rozumieć Napoleona.
A Robespierre'a? Niesamowite. Nikt go zrozumieć nie jest w stanie. Czarny
__.. charakter rewolucji. Co za bzdur~!
W A CŁA W Znasz go lepiej niż francuscy historycy.
SŁAWA Nie ironizuj. Znam go lepiej, bo go rozumiem. Niezwykłe połączenie myśli
i czynów. Charakter heroiczny. Geniusz, Bóg rewolucji. W trzydziestym piątym roku
życia rządzi niepodzielnie Francją w najcięższych chwilach kryzysu . I byłby przemógł
ten kryzys ...
WACŁAW Za dużo krwi jak na mój gust.
SŁAW A Twój gust! Oczywiście wolisz Dantona!
WACŁAW Poza tym ... Dwieście stron! Nie jesteś Shawem ani O'Neiłłem! Kto ci wystawi
dwustustronicową kolubrynę? Nie można tak zaczynać .
SŁAW A Nie ma zdania, które by nie było potrzebne! Przez grzeczność nie pytasz
"komu". Właśnie, w tym sęk, "komu"?
Wacław znika.
SŁAW A Ciociu!
Zjawia się Helena, siada przy niej na łóżku.
SŁAW A Ciociu, jestem chora. Nie mogę się ruszać. Reumatyzm w obu nogach. W moim
wieku! Hańba! Przyślij mi choćby pięć złotych. Błagam. Bydlęta z Ministerstwa
zawiadomili, że nie mogą mi dać subwencji.
HELENA Dowiedziałam się w_Ministerstwie, że powinnaś napisać sprawozdanie ...
SŁAW A Sprawozdanie?
HELENA Nad czym pracujesz ...
SŁAW A A to bydlęta. Żądają sprawozdania! I tak się człowiek uzależnia.
HELENA Za co ty ich tak nienawidzisz? To nie ich wina, jeśli ...
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SŁAWA No wiesz! Jak możesz tak
cierpienia? Co mnie ich wina Ju

HELENA Przecież ci ludzie szafują
rodzin nie ma tyle.
SŁAW A Wiem. Myślisz, że jestem roz
subwencje, przyznaję, umyślnie,
za niecały kwartał i tak koniec.
HELENA Marnujesz swój talent.
SŁAWA Ha, ha, ha! Co za diabelska
Chwała Bogu! Nie będę się d
brzytewka .. . Każde pisanie poda
błoto tej niewoli!
HELENA Och, jakże jesteś niespraw
SŁAW A Podła, tak? To chciałaś po
HELENA Choroba cię usprawiedliw
SŁAWA Robisz ze mnie wariatkę!
HELENA Dzidziu, przestań. Przyślę
SŁAW A Och, dzięki.
Helena znika. Znika też lóżko
Literackie", "Kurier Poranny" i
SŁAWA Sukces! Sukces! "Wiadom oś
spotkania Robespierre'a z Dad
niemiecki, na ukraiński. Sukces!
komentarz do "Sprawy" . O C
"normalny"! l interpunkcja! Wię
O każdy przecinek trzeba się bić
zdania wiją się jak rozpłatany
niepotrzebnego. Sukces! Sukces!
Cztery przedstawienia.
Z oddali zbliża się Listonosz.
LISTONOSZ Pieniądze dla pani. Ze
SŁAW A Z teatru! Co? Ile?
LISTONOSZ Sto czterdzieści dziewię
SŁAWA Ha, ha, ha! Za "Sprawę Da
groszy! Tak! Umrzeć można ze ś
Listonosz znika.
SŁAW A Nigdy się nie przebiję. Nie bę
Sukces. ( czyta depeszę) "Rada
się jednogłośnie pochlebnie o «S
Panie, co oni zrobią z tą moj
Junosza-Stępowski, Danton "Dantona" na przyszły sezon.
Zjawia się Reżyser.
REŻYSER W Teatrze Narodowym
ną co magistracką .
SŁAWA Zgadzam się na Łódź,
REŻYSER Niestety, aparat tecuuJI_;ZUJ
prymitywny, by mógł kolosowi
SŁAWA Ha!
REŻYSER Będę dalej walczył, żeby
' nić, że można i trzeba pani
Reżyser znika.
SŁAW A Sukces! W końcu Szyfman się
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No wiesz! Jak możesz tak mówić?! Nie czujesz, że to jest szyderstwo z mego
cierpienia? Co mnie ich wina lub niewina obchodzi?
HELENA Przecież ci ludzie szafują nie swoim groszem. Dawali ci dużo. Wiele licznych
rodzin nie ma tyle.
SŁAW A Wiem. Myślisz, że jestem rozrzutna, marnotrawna. Tak! Trwoniłam te haniebne
subwencje, przyznaję, umyślnie, aby się nie przywiązywać do życia, bo wiedziałam, że
za niecały kwartał i tak koniec.
HELENA Marnujesz swój talent.
SŁAW A Ha, ha, ha! Co za diabelska radość, że tak bardzo się mylisz. Niech mi nie płacą.
Chwała Bogu! Nie będę się dłużej świnić. Nawet gdyby ... pozostała mi tylko
brzytewka ... Każde pisanie podania było śmiertelnie poniżające. Dość! Zmyć z siebie
błoto tej niewoli!
'
HELENA Och, jakże jesteś niesprawiedliwa, że nie powiem ...
SŁAWA Podła, tak? To chciałaś powiedzieć?
HELENA Choroba cię usprawiedliwia.
SŁAW A Robisz ze mnie wariatkę!
HELENA Dzidziu, przestań. Przyślę ci coś. Wezwij lekarza.
SŁAW A Och, dzięki.
Helena znika. Znika też lóżko , teraz Sława trzyma plik gazet , "Wiadomości
Literackie", "Kurier Poranny" i inne.
SŁAWA Sukces! Sukces! "Wiadomości Literackie" drukują fragment "Sprawy". Scenę
spotkania Robespierre'a z Dantonem. Sukces! Chcą tłumaczyć na angielski, na
niemiecki, na ukraiński. Sukces! Sukces! "Wiadomości Literackie" drukują mój
komentarz do "Sprawy". O Chryste! Dwa byki zecerskie. "Moralny" zamiast
"normalny"! I interpunkcja! Więc rozgłos jeszcze większą udręką niż przemilczanie?!
O każdy przecinek trzeba się bić z wszechwładnym osłem?! Posiekali przecinkami,
zdania wiją się jak rozpłatany wąż! Chciałabym coś rozbić, ale nie mam nic
niepotrzebnego. Sukces! Sukces! Prapremiera we Lwowie. Sukces ... Ha, ha, ha.
Cztery przedstawienia.
Z oddali zbliża się Listonosz.
LISTONOSZ Pieniądze dla pani. Ze Lwowa.
SŁAW A Z teatru! Co? Ile?
LISTONOSZ Sto czterdzieści dziewięć złotych i dziesięć groszy.
SŁAWA Ha, ha, ha! Za "Sprawę Dantona" sto czterdzieści dziewięć złotych i dziesięć
groszy! Tak! Umrzeć można ze śmiechu. Ha, ha, ha!
Listonosz znika.
SŁAWA Nigdy się nie przebiję. Nie będę miała ani pieniędzy, ani sławy. Umrę tu w nędzy.
Sukces. (czyta depeszę) "Rada Repertuarowa Teatru Narodowego wypowiedziała
się jednogłośnie pochlebnie o «Sprawie Dantona». Decyzja wystawienia". Chryste
Panie, co oni zrobią z tą moją sztuką? Obsada znakomita ... Robespierre Junosza-Stępowski, Danton Samborski ... Sukces ... Teatr Narodowy odkłada
"Dantona" na przyszły sezon.
Zjawia się Reżyser.
REŻYSER W Teatrze Narodowym termin przesunięty w dal. Nie tyle astronomiczną co magistracką.
SŁAWA Zgadzam się na Łódź, byleby pan reżyserował.
REŻYSER Niestety, aparat techniczny i artystyczny teatru łódzkiego jest za ubogi, za
prymitywny, by mógł kolosowi pani sprostać.
SŁAWA Ha!
l
REŻYSER Będę dalej walczył, żeby Warszawa zobaczyła "Sprawę"! Chcę udowod' nić, że można i trzeba pani dzieło grać. Będę czuwał.
Reżyser znika.
SŁAWA Sukces! W końcu Szyfman się zdecydował. W końcu pójdzie w Teatrze Polskim.
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Ta sama obsada protagonistów: Junosza i Samborski. (czyta) "«Sprawa Dantona»,
monumentalny dramat Stanisławy Przybyszewskiej w repertuarze Teatru Polskiego". "Teatr Polski zapowiada sensacyjny debiut autorski Stanisławy Przybyszewskiej, córki wielkiego pisarza". Ha! Chryste, co oni zrobią z tą moją sztuką?!
Zjawia się Reżyser.
REŻYSER Cieszę się, że "Danton" wreszcie ożyje, jakbym sam był jego autorem. Choć
jestem tylko autora wielbicielem i sługą.
SŁAW A Tylko pan powinien reżyserować.
REŻYSER Cóż ... jestem w niełasce ... (znika)
SŁAW A Premiera we wrześniu. Chcą, żebym przyjechała.
Zjawia się Helena.
HELENA Dlaczego nie chcesz jechać na premierę?
SŁAW A Nie wiem. Nie chcę.
HELENA Nie masz pieniędzy? Boisz się?
SŁAW A Nie wiem. Nie mogę się z Gdańska ruszyć.
HELENA Dlaczego?
SŁAWA Mieszkanie bez sąsiadów ... i nie mam porządnego zamka. A przede wszystkim
kot. Nie mam komu go powierzyć.
HELENA To są wykręty. To nie jest cała prawda. Ty się boisz.
SŁAW A Tak, boję się ... Co oni zrobili z mojej sztuki. Tylko Schiller mógł ją wystawić ...
Nawet lepiej niż napisałam. Oni nie wiedzą jak to ugryźć. Muszą rozłożyć. Nie
zniosłabym tego. Albo bym wrzeszczała, albo zemdlałabym. Byłby skandal. Nie
mogę jechać. A jednak ... gotowa jestem maszynę zastawić i pojechać, i zobaczyć ... I
cierpieć piekielnie.
HELENA Więc przyjeżdżaj.
SŁAWA Tak naprawdę to byłabym rada, żeby znów nie doszło do premiery. I sukces
i klęska równie fatalne.
HELENA Nieprawda. Sukces wydobyłby cię z depresji. To strach przed klęską każe ci tak
myśleć.
SŁAW A

Sukcesu jestem pewna. Choć może dopiero po latach. Teraz będzie klęska.
HELENA Jednak przyjedź na premierę.
SŁAW A Nie. Jestem w okropnym stanie. Roi mi się w oczach. Od sześciu dni nie
trzymałam pióra. Żyć mi się nie chce.
Helena znika. Zjawia się Lekarz.
SŁAW A Coś się dzieje z moim sercem i z moimi nerwami ... panie doktorze.
LEKARZ Co z pani premierą?
SŁAWA Wyznaczono na trzydziestego września. Na inaugurację sezonu. Chcą, żebym
przyjechała kilka dni wcześniej. Czy ja mam jechać, panie doktorze?
LEKARZ Oczywiś..cie.
SŁAW A Będę musiała prowadzić zaciętą wojnę na obcym terenie.
LEKARZ Dlaczego wojnę?
SŁAWA Bo oni to muszą zrobić okropnie. Nie, nie wiem czy będę w stanie
wytrzymać.

LEKARZ Na lwowską premierę też pani nie pojechała. Tak nie można, łaskawa pani.
Nie wolno pani uciekać od życia.
SŁAW A Kie\ły czuję, że jestem skazana na dożywotnie milczenie.
LEKARZ Niech pani jednak opanuje się i pojedzie. A teraz panią zbadam.
SŁAW A Nie, nie, panie doktorze. Nic mi nie jest, to tylko nerwy. Gdybym umiała, to
poprosiłabym pana, by pan wysłuchał spowiedzi z mojego życia ... I odsłonił mi
siedem prawd ostatecznych. Niech pan będzie wyrozumiały. Poproszę tylko o
receptę. Pan jeden rozumie ... nie mogę bez mojej trucizny żyć.
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Pla n I
Sława gra na skrzypcach "Pstrąga " Schuberta. Słychać glosy chłopców grających w
piłkę nożną. Sława gra glośno,jakby chciała ich zagłuszyć . Pukanie. Wchodzi Stefania.
STEFANIA O, przepraszam, że przeszkadzam. Pani gra ... Dzień dobry.

SŁAWA Dzień dobry. Cudownie, że pani przyszła. Co tam moje granie. Udało mi się
przeskrzypić album Schuberta dla początkujących. Nie do wiary, że kiedyś uczyłam
się systematycznie.
STEFANIA Niech mi pani coś zagra.
SŁAW A O Matko Boża, jak mi pozwalano trzymać i skrzypce i smyczek. Gram z
fałszami , ale smyczek przestał skakać. (gra ) No, dość tego, przecież nie będę się
popisywać. To śmieszne.
STEFANIA Mnie się podoba.
SŁAW A A ci wciąż ryczą, piszczą , wrzeszczą , jak oszalałe zwierzęta . Wyją jak
torturowani. Prawdziwy sabat.
STEFANIA Kiedy chłopcy grają w piłkę, muszą krzyczeć.
SŁAWA Ale aż tak! Mam ochotę zamienić ich w myszy. I wypuścić na nich moją Lukę .
Choćby za cenę zbawienia wiecznego. Cóż za rozkosz byłoby patrzeć na to krwawe
igrzysko.
Smieją się obie.
SŁAW A Doktór każe mi jechać .
STEFANIA Stanowczo powinna pani.
SŁAW A Nie, nie! W tym stanie nie chcę się pokazywać . Okropnie zmizerniałam .
STEFANIA Ależ pani Stanisławo, przecież oni tam na panią czekają. Nie może pani
tego zrobić teatrowi.
SŁAWA Nie, nje. Jestem zdenerwowana, jak jeszcze nigdy w życiu. Nie nadaję się do
ludzkiego towarzystwa. Może później pojadę . Jeśli będzie więcej niż cztery przedstawienia. (śmieje się)
STEFANIA Nie jest pani ciekawa?
SŁAW A I tak, i nie. Dysproporcja między wymaganiami, jakie stawia moja sztuka,
a siłami i środkami teatru. Groteska. To ubóstwo. Ta przeciętność .
STEFANIA Przecież grają bardzo dobrzy aktorzy: Junosza, Samborski ...
SŁAW A Ta-ak.
STEFANIA Niech się pani namyśli. Lukę wezmę do siebie. ( wychodzi)
SŁAW A Dziękuję. (patrzy w lustro) Po co obcięłam włosy? Nie mogę patrzeć na moją
gębę. (wkłada kapelusz ) No, w kapeluszu jeszcze można wytrzymać. Pojechać? ( do
kota ) Ciągle jeszcze wierzysz, że życie jest dopre? Takajesteś tajemnicza ... Zdradź mi
swoją tajemnicę ... Nie zdradzisz ... No to chociaż powiedz: jechać czy nie?

Plan II
będę

w stanie

Sława

znów z plikiem gazet.
Jak to dobrze, że nie pojechałam! Ach, jaka pompa! ( czyta) "Trzydziestego
września trzydziestego trzeciego roku ., Inauguracja sezonu. Inauguracja Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej. Swięto Teatru Polskiego". "«Sprawa Dantona», jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej powojennej literatury dramatycznej ."
"Udział najwyższych władz państwowych. Bankiet w Pałacu Rady Ministrów na
Krakowskim Przedmieściu". Podobno odczytali dramat aktualnie! Że w Polsce
potrzeba silnej ręki. Danton to Korfanty! Państwowotwórcze przedstawienie.
Dobrze, że nie pojechałam. Straszna gala na premierze. Potem ten bankiet.
Spaliłabym się ze wstydu. Podobno żadnej reżyserii nie było, każdy stawał i łaził po
scenie jak chciał . Tak trudną sztukę przygotować w cztery tygodnie! Nie chcę tego
oglądać. Zdjęcia mi wystarczą . Liczący się krytycy warszawscy- objechali. Ha, ha,

SŁAWA

echała.

Tak nie
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można, łaskawa
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ha! (czyta) "Rewolucja i miłość", zdjęcie Samborskiego z amantką w "efektownej
scenie potężnego dramatu Przybyszewskiej". Ha, ha, ha. Nie mogę się
nawet irytować. A pochwały?! Można przyznać mi miejsce (czyta) "w licznym
zastępie autorek polskich!" Uff1 Teatr musiał spartaczyć piekielnie. Już po fotografiach to widać.
Zjawiają się krytycy.
KRYTYK I Muszę panią pochwalić.
SŁAWA Za co?
KRYTYK l Porządny język, dobre dialogi, sumienne przygotowanie, brak histerii
w podejściu do tematu. Muszę przyznać, ma pani talent.
SŁAW A Do stu tysięcy smażonych szczurów! Przecież na pewnym poziomie to wszystko
rozumie się samo przez się. Nie jestem, do jasnego szatana, sztubakiem literackim,
żeby mnie chwalić za takie oczywistości. Pan, taki wykształcony krytyk nie zobaczył
nic więcej? A wizji człowieka w najwyższym natężeniu siły witalnej w moich dwóch
postaciach: geniuszu Robespierre'a i genialnym renegacie Dantonie nie zauważył
pan?
KRYTYK I Ależ tak, oczywiście, nie dała mi pani dojść do słowa.
SŁAW A A tak oryginalnie przeprowadzonego konfliktu między nimi, między twórczą
a destrukcyjną siłą, nie zauważył pan?
KRYTYK I Ależ ..
SŁAW A A zupełnie nowego pogłębienia psychologicznego, a tragicznego napięcia, nie
zauważył pan?
KRYTYK I Proszę pani, pani mi nie dała dojść do słowa. Jednak zwraca moją uwagę
pewien brak konkretności w konflikcie.
SŁAW A Na tej niekonkretności polega cały wic.
KRYTYK I Jak na debiutantkę nie jest pani skromna.
SŁAW A Nie będę udawać skromności, skoro jej nie odczuwam.
KRYTYK II Uparto się w Teatrze Polskim przekonać nas, że ta książka może być
widowiskiem. Nie pomogła kariera "Sprawy Dantona" wteatrze lwowskim, gdzie
sztuka dwóch całych przedstawień nie miała.
SŁAW A Były cztery!
KRYTYK II Nie pomogły losy tejże sztuki w Teatrze Narodowym, gdzie po pewnej,
wcale znacznej ilości prób, dyrekcja poniechała wystawienia jej. Postanowiono
udowodnić, że racja jest po stronie tych, którzy "Sprawę Dantona" uważają za
arcydzieło poezji dramatycznej. Nie jest arcydziełem. Nie jest poezją i nie jest
dramatem. Jest to relacja niemalże encyklopedyczna, o bardzo wątłych· wyżłobie
niach uczuciowych, z minimalnymi dawkami dramatycznego konfliktu. Publiczność
czuje się znużona już w połowie sztuki, tak że z aktu na akt zauważyć można
zwiększającą się dezercję widzów. Teatr popełnił dotkliwą pomyłkę.
KRYTYK I Pan jest specjalistą od utrącania młodych talentów. Pana opinia
o "Sprawie Dantona" jest szkodnictwem tak wyrazistym, tak oburzającym, że
zasługuje na publiczn~ napiętnowanie.
KRYTYK III Gdzieżeś zawędrowała biedna marksistko, ze swoim niepokojem przed
humanitaryzmem, przed tą ludzką zawadą na drodze niecierpliwej rewolucji?
SŁAWA Marksistką nie byłam nigdy. Mam wielki respekt dla bolszewików. Taki sam
mam dla Kościoła. Taki sam dla Żydów, wybranego narodu twórców i męczenni
ków. Nie należę do żadnej grupy, do żadnego prądu.
KRYTYK III Twórcy spektaklu wyzyskali dramat dla zaprezentowania doraźnych
rozgrywek politycznych i nadali mu kształt kiepskiej szopki politycznej. DantonKorfanty, Robespierre - Pieracki etc. Kto zrobił tę państwowotwórczą reklamę
Robespierre'owi? Że niby trzeba silnej ręki. Lewicowa sztuka stała się proklamacją
sanacji.
KRYTYK IV Ambitny zamiar przewartościowania historii nie został osiągnięty. Jeśli
pełnej napięcia
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Danton jest kreaturą i szp1eg1e
Tendencyjne ujęcie głównych
historyczne.
KRYTYK III Robespierre srrueraz~
w Sowietach, to na pewno w
KRYTYK IV Robespierre nie jest
piekielną wytrzymałość nerwową

ludzkiej nikczemności. Ale wierzy
ludzkiej, jak komentuje autorka!!
SŁAW A Czemuż nie wystarczyła
ściętego Robespierre'a? Obrona
takich ataków! Mocny Boże!
Krytycy znikają.
SŁAW A Dziwne, jestem zaaowoton
może zaszkodzić znakomite
Zasypanie ... Jak zasypało PomnPP
Zjm-via się lwi.
SŁAW A Popatrz lwi, stałam się
tłumaczenia - i właśnie teraz
lWI Nie mogę pojąć, jak mogłaś
bezsensowna duma.
SŁAWA Nie z dumy odrzuciłam
lWI A dlaczego?
SŁAWA Z poczucia odpowiedzi
jak moje życie·. Nie mogę k1erowa1
wypowiedzieć się w ciągu trzech,
talent, i umrzeć.
•
lWI Dlaczego? Co za pomysł?
SŁAW A Nie rozumiesz? Żeby zdjąć
lWI Przestań.
SŁAW A Przecież wiem, że ty już ńie ·
o moją maszynę do pisania.
strachu, co będzie, gdy ją stracę.
bliźniego, lwi, pomóż. Uwolnij
lWI Można by pomyśleć, że tracisz
SŁAWA Zaklinam cię, lwi!
lWI Przestań. Przyślę ci coś znowu.
SŁAWA Jesteś aniołem.
lwi znika.
SŁAWA Nie kochasz mnie już, lwi ...
Zjawia się Wacław.
WACŁAW Nie kochasz mnie.
SŁAW A Dziwny zarzut. Jesteś żonaty i
WACŁAW Istnieje coś takiego jak
SŁAWA Między kobietą a mężczvL.Il
oziębłej istoty jak ja. Nawet,
WACŁAW Czego ty chcesz szalona
SŁAWA Chciałabym, by między nami
WA CŁA W To niewiele.
SŁAW A Chcę się czasem pokrzepić
potrzebuję. Nie miej złudzeń. Jesteś
obejść.

WACŁAW
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Danton jest kreaturą i szpiegiem, to nie ma sprawy. Jest tylko egzekucja.
Tendencyjne ujęcie głównych postaci, uproszczenia psychologiczne, nieścisłości
historyczne.
. .
. ,. .
KRYTYK III Robespierre śmierdzący z lekka hitleryzmem byłby na mieJSCu Jesh rue
w Sowietach, to na pewno w dzisiejszych Niemczech.
KRYTYK IV Robespierre nie jest postacią przekonywającą, przedstawia jedynie
piekielną wytrzymałość nerwową monomana i doskonałe opano~anie ~lawiatur~
ludzkiej nikczemności. Ale wierzyć, że jest to człowiek-duch przec1wstawwny bestu
ludzkiej, jak komentuje autorka!!!?
SŁAW A Czemuż nie wystarczyła panom moja głowa, po cóż ścinać zarazem stokroć
ściętego Robespierre'a? Obrona ubliżałaby wielkiej pamięci tego człowieka? Wobec
takich ataków! Mocny Boże!
Krytycy znikają.
.
SŁAWA Dziwne, jestem zadowolona z tej tragikomedii. "Sprawie Dantona" me
może zaszkodzić znakomite niepowodzenie. Powinna czekać! Może bardzo długo.
Zasypanie ... Jak zasypało Pompeę ...
Zjawia się lwi.
.
SŁAWA Popatrz lwi, stałam się znana w kraju. Dwie premiery, artykuły, krytyk1,
tłumaczenia - i właśnie teraz stoję przed śmiercią głodową. Obłęd, co?
lWI Nie mogę pojąć, jak mogłaś odmówić Teatrowi Narodowemu w Berlinie? Jakaś
bezsensowna duma.
SŁAWA Nie z dumy odrzuciłam ofertę teatru z Berlina.
lWI A dlaczego?
SŁAWA Z poczucia odpowiedzialności za dzieło. Ono już do mni~ nie należy. Tak samo
jak moje życie. Nie mogę kierować się własnym interesem. Załuję, że nie p_otra~~
wypowiedzieć się w ciągu tr~ech, czterech miesięcy aż do końca, aż wyczerpię swoJ
talent, i umrzeć.
\
lWI Dlaczego? Co za pomysł?
.
SŁAWA Nie rozumiesz? Żeby zdjąć ciężar mego ziemskiego bytu z obcych barków.
lWI Przestań.
SŁAW A Przecież wiem, że ty już nie jesteś bogata. Ale pożycz mi jeszcze sto koron. Idzie
o moją maszynę do pisania. Zastawiłam ją. Stracę, jeśli nie wyku~ię. Jes~err: ch~ra .z~
strachu, co będzie, gdy ją stracę. Kto dzisiaj przeczyta rękopts? W nruę rmłosCI
bliźniego, lwi, pomóż. Uwolnij mnie od tej męki.
lWI Można by pomyśleć, że tracisz dziecko, tak rozpaczasz.
SŁAWA Zaklinam cię, lwi!
lWI Przestań. Przyślę ci coś znowu. Wykupisz swoją maszynę.
SŁAWA Jesteś aniołem.

lwi znika.
Nie kochasz mnie już, lwi ...
Zjawia się Wacław.
WACŁAW Nie kochasz mnie.
SŁAWA Dziwny zarzut. Jesteś żonaty i masz dwoje dzieci. Więc jak ja mam cię kochać?
WACŁAW Istnieje coś takiego jak przyjaźń.
SŁAWA Między kobietą a mężczyzną? Zawsze ma podłoże erotyczne. Nawet u tak
oziębłej istoty jak ja. Nawet, choć seks już dla mnie nie istnieje.
WACŁAW Czego ty chcesz szalona dziewczyno?
SŁAWA Chciałabym, by między nami istniało coś między znajomością a przyjaźnią.
WACŁAW To niewiele.
SŁAWA Chcę się czasem pokrzepić rozkoszą ludzkiego języka. !ylko tego od _cieb~e
potrzebuję. Nie miej złudzeń. Jesteś dla mnie luksusem ... czyms, bez czego mozna stę
obejść.
.
,
WACŁAW Czy musisz używać "rozkoszy języka" tylko po to, żeby mm e dręczyc?
SŁAWA
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SŁAW A O, im coś mniej konieczne, tym bardziej urocze.
W A CŁA W Jesteś koszmarna.
SŁAWA Tak! Jestem koszmarna. Ale jestem także genialna. Zastanów się nad tym.
Wreszcie komuś muszę to powiedzieć. Byłeś mi kiedyś bardzo bliski. Kochałam cię.
Więc słuchaj: we mnie tkwi geniusz.
WACŁAW Stacha ...
SŁAW A Wiem, że to brzmi śmiesznie. Możesz mnie uznać za ciężko neurotyczny
przypadek. Za obłąkaną . Ale tak jest. Jestem jeśli nie najsilniejszym, to jednym z
najgłębszych i najostrzejszych talentów w całej Europie Środkowej .
WACŁAW Odważna jesteś. ·
SŁAW A Wiem, że to okropne, mówić coś takiego o sobie. Gorsze od przyznania się do
jakiejś śmiesznej lub haniebnej wady.
WACŁAW Cóż , muszę stwierdzić, że jesteś nieco zarozumiała .
SŁAWA Och, uśmiechasz się współczująco . Dobrze, że nie powiedziałeś " idiotka" .
WACŁAW Nie, idiotką nie jesteś. Ale twoja mania wielkości jest niepokojąca.
SŁAW A Kiedy to jest prawda. Mam kłamać? Udawać skromność? Tkwi we mnie geniusz.
Ta ciężka, gnębiąca wiedza zabarwia całe moje istnienie.
WA CŁA W Dlaczego ciężka, gnębiąca? Raczej powinno cię to napawać radością.
SŁAWA Żałuję, że ci powiedziałam . Widzę jak pobłażliwie traktujesz moje wyznanie.
Dziwne, ale nie boli mnie to . Miłość własna nie wyje we mnie z bólu. Nie. Obojętność .
A miałam cię za bliskiego przyjaciela.
WACŁAW Jestem nim.
SŁAW A Och, nie, nie. Jesteś obcy, jak wszyscy.
WACŁAW Dlatego, że nie padłem na kolana przed geniuszem?
SŁAW A Milcz. Dosyć. Dosyć.
W A CŁA W Nienawidzisz mnie.
SŁAWA To nie ty. To brak morfiny. Nie uprzytomniłam sobie niebezpieczeństwa jej
braku. Jestem ciężko chora. Muszę ją zdobyć. ·
WACŁAW Ja ci pomóc nie mogę
SŁAW A Wiem, wiem. Co za nędza chwytać się ludzi, którzy nie mogą mi być bliskimi.
WACŁAW Uspokój się. Nie unoś się tak .
SŁAWA Widzę, traktujesz mnie jak wariatkę. To obelga! Nie znasz mnie, więc jakże
mógłbyś pojąć takie oświadczenie . Niech ci się zdaje, że nic ci nie wyznałam.
W A CŁA W Nie uważasz, że geniusz objawia się w dziele a nie w autodeklaracji?
SŁAWA Właśnie! "Sprawa Dantona" jest dziełem genialnym.
WACŁAW Obawiam się, że cierpisz na manię wielkości .
,
SŁAWA No tak, no tak, tego mogłam się spodziewać . Ale dobrze, że stało się tak, jak
stało. Nigdy już nie będę tak szalona, żeby dzielić z tobą moje myśli .
WA CŁA W Stachna, nie rwij ostatnich więzów . Będą ci potrzebne.
SŁAWA Nigdy nie byłeś mi bliski. Obcy mężczyzna!
Wacław znika, zjawia się Robespierre.
SŁAW A Kocham cię , Maxi me.
ROBESPIERRE Umarłem sto trzydzieści lat temu.
SŁAWA Mam fotografię twojej maski pośmiertnej . Tak byłeś zmaltretowany, a ta twarz
nie wyraża klęski . Ty musisz zwyciężyć . Kocham się w tobie .. . Pięć lat. Nikomu tak;,
długo nie byłam wierna. Jestem głębiej w tobie zakochana niż pięć lat temu.
Poznałam cię lepiej. Strasznie smutno rozstać się. Wiem, kiedy skończyłam pisać ,
musisz ode mnie odejść .
ROBESPIERRE Będziemy się spotykać w teatrach.
SŁAW A Nienawidzę aktorów, którzy będą cię grać. Żaden ci nie sprosta. Nie potrafi
wcielić się w ciebie. Jesteś tak niedostępny. Czemu to ja właśnie mogę cię zrozumieć?
Jest we mnie struna, która wydaje rezonans na twój głos. Mam receptor do fali tej
długości .
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ROBESPIERRE Tylu pisarzy ...
SŁAW A Oni są głusi! Śmieszy mnie na
cię za geniusza. bronią cię przed
ROBESPIERRE Ty rozumiesz moją
metafizykę .

SŁAWA

Ja rozumiem! Na każdym
ROBESPIERRE Dlatego wystąpiłem
w nieśmiertelność duszy, kult
SŁAW A Nikt cię nie rozumiał. I nie
ROBESPIERRE Tylko ty.
SŁAW A Tylko ja. Drugi raz
mrugnięcie, sposób, w jaki siadasz
nie miałam tak żywych wizji.
ROBESPIERRE To ja ci dziękuję .
SŁAW A Ty, czysty z najczystszych.
duchowe pojęcie ludzkości.
Plan I
Na

.~cianie

nie ma skrzypiec.
(stoi w oknie, z kotem na
Agonia przed śmiercią. Koszmar
czasu już tak stoję przed oknem i
przyjdzie. Kto? Może diabeł. To
może być tylko żona dyrektora
przyjdzie, prawda, kocie? Nie
kieliszków rumu . Smutek zjada
Takie ufne, takie zawsze gotowe
wyskoczyłeś z Poego? Tajemnica,
mm e.
Ostre pukanie.
SŁAWA Chryste Panie, do mnie! (
W drzwiach staje Urzędnik.
URZĘDNIK Pani Przybyszewska!
SŁAWA Tak.
URZĘDNIK Jestem z urzędu ... (
Komisarz Generalny polecił mi
leczenie w zakładzie rządowym dla
SŁAWA

Gdańskiego

SŁAW A

Co? Wykluczone. Nie zgadzaq
Tam leczą także
wbrew pani woli.
SŁAW A Wbrew mojej woli? Pan
Ja ... Ja.,.
URZĘDNIK Niechże się pani u~l-'uł\.u~
jakiejś solidnej akcji leczniczej.
SŁAW A Najlepsza akcja lecznicza dla
(krzyczy) Niestety, tego nie po
URZĘDNIK Spokojnie, spokojnie.
SŁAW A Zaraz pójdę do komisarza.
URZĘDNIK Bardzo proszę. Żegnam
SŁAW A Żegnam ...
Urzędnik wychodzi.
URZĘDNIK
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SŁAW A Oni są głusi! Śmieszy mnie na przykład ... jak nawet ci nieliczni, którzy uważają
cię za geniusza. bronią cię przed zarzutem religijności.
ROBESPIERRE Ty rozumiesz moją awersję do materializmu,

moJą wrażliwość

na

metafizykę.

za ciężko neurotyczny
jeśli nie najsilniejszym, to jednym z
Europie Środkowej .

mnie

uznać

o sobie. Gorsze od przyznania

się

do

zarozumiała .

że

nie powiedziałeś "idiotka".
jest niepokojąca.
skromność? Tkwi we mnie geniusz.
istnienie.
cię to napawać radością.
traktujesz moje wyznanie.
wyje we mnie z bólu. Nie. Obojętność.
wielkości

SŁAW A Ja rozumiem! Na każdym kroku widzę to w tobie.
ROBESPIERRE Dlatego wystąpiłem z projektem dekretu o uznaniu religii, wiary
w nieśmiertelność duszy, kult Istoty Najwyższej.
SŁAW A Nikt cię nie rozumiał. I nie rozumie.
ROBESPIERRE Tylko ty.
SŁAWA Tylko ja. Drugi raz urodziłeś się w moim mózgu. l żyjesz. Każde słowo,
mrugnięcie, sposób, w jaki siadasz na krześle czy stole widzę wyraźnie. Nigdy jeszcze
nie miałam tak żywych wizji. Dzięki ci.
ROBESPIERRE To ja ci dziękuję.
SŁAW A Ty, czysty z najczystszych. Dzięki tobie odkryłam moralność, najwyższe
·
duchowe pojęcie ludzkości. Kocham cię.

Plan l
Na

.~cianie

nie ma skrzvpiec.

SŁAWA (stoi w oknie, z koiem na rękach) Widzisz, Luka ... już jesień. Strach przed zimą.

. niłam sobie niebezpieczeństwa jej
· którzy nie mogą mi być bliskimi.

obelga! Nie znasz mnie, więc jakże
zdaje, że nic ci nie wyznałam.
dziele a nie w autodeklaracji?
n genialnym.

ielkości.
~
ewać. Ale dobrze, że stało się tak,
lzielić z tobą moje myśli.

lędą

jak

ci potrzebne.

ma!

u.
1. Tak byłeś zmaltretowany, a ta twarz

am się w tobie ... Pięć lat. Nikomu tak.
tobie zakochana niż pięć lat temu.
; się . Wiem, kiedy skończyłam pisać,

;h.
ać. Żaden ci nie sprosta. Nie potrafi

:mu to ja właśnie mogę cię zrozumieć?
a twój głos. Mam receptor do fali tej

Agonia przed śmiercią. Koszmar bez końca, ciasna, ciemna, ~i~na nora, st~ach ... I~e
czasu już tak stoję przed oknem i patrzę, patrzę, patrzę. Moze Jednak ktos do mme
przyjdzie. Kto? Może diabeł. To byłby cud. A~bo kto~ zza si.edmiu. mórz .. K!oś, t.o
może być tylko żona dyrektora gimnazjum, pam Stefama. Ale 1 ona me przyJd~Ie. Nie
przyjdzie, prawda, kocie? Nie przychodzi całymi tygodnia~i. ... Ch~ba wypiJę. parę
kieliszków rumu. Smutek zjada mnie żywcem. Ach, ty moJe mezw1erzęce ZWierzę!
Takie ufne, takie zawsze gotowe do kochania. A może ty jesteś z raju? A może
wysko~yłeś z Poego? Tajemnica, tajemnica, tajemnica ... Ktoś idzie! Przecież nie do
mnie.
Ostre pukanie.
SŁAWA Chryste Panie, do mnie! (otwiera)
W drzwiach staje Urzędnik.
URZĘDNIK Pani Przybyszewska!
SŁAWA Tak.
URZĘDNIK Jestem z urzędu ... (pokazuje legitymację} To dla pani. (wręcza kopertę)
Komisarz Generalny polecił mi zawiadomić panią, że została pani skierowana na
leczenie w zakładzie rządowym dla nerwowo chorych w Kocborowie koło Stargardu
Gdańskiego
,
SŁAWA Co? Wykluczone. Nie zgadzam się na żadne leczenie. Ja muszę pracowac.
URZĘDNIK Tam leczą także nałogowych morfinistów. Musimy panią leczyć. Nawet
wbrew pani woli.
SŁAWA Wbrew mojej woli? Pan oszalał? Co? Wsadzicie mnie w kaftan bezpieczeństwa?
Ja ... Ja.,.
.
.
, .
.,
URZĘDNIK Niechże się pani uspokoi. Doprą.wdy powmna pam dac s1ę skłomc do
jakiejś solidnej akcji leczniczej.
SŁAW A Najlepsza akcja lecznicza dla mnie, to duża dawka weronalu lub mocny rzemyk.
(krzyczy) Niestety, tego nie potrafię.
URZĘDNIK Spokojnie, spokojnie.
SŁAW A Zaraz pójdę do komisarza.
URZĘDNIK Bardzo proszę. Żegnam panią.
SŁAWA Żegnam ...
Urzędnik wychodzi.
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SŁAWA Boże ...

mój Boże ... Może naprawdę jestem obłąkana? (patrzy w lustro) Boże
w niebiosach ... te łachmany na szkielecie ... Ta twarz naznaczona głodem ... (zaczyna
drżeć, krzyczy) Hel p, Hel p! S.O.S!
Wpada Stefania.
STEFANIA Co się stało? Pani Stanisławo ...
SŁAWA Och, przepraszam- nic- nic się nie stało. Głos ćwiczyłam. Nie przypuszczałam, że tak głośno ... że aż u pani słychać ...
STEFANIA Naprawdę nic się nie stało?
SŁAWA Nawet lepiej mi się powodzi, bo wyżebrałam kilka papierosów. Ha, ha, ha!
Wykolejona, odrzucona, zapomniana - po "sukcesie" artystycznym alias fiasco
kasowe! Nawet najgłośniejszy sukces nie mógłby mi już w niczym pomóc.
STEFANIA Niech pani się uspokoi, pani Stanisławo ... Co pani jest? Wygląda pani jak
ciężko chora.
SŁAW A Nie szkodzi. Wyglądam jak nieboszczyk, ale jeszcze pożyję. (wyciąga papierosa)
Położyłam zapałki tu na półce, a nie ma ich. Nie ma. Czyżbym miała halucynacje?
STEFANIA O - tu leżą.
SŁAWA Dziękuję. (zapala) Niedługo umrę.
STEFANIA Pani nie wolno tak mówić.
SŁAWA Nie mam już proszków ... Nie mogę spać. Nie mam na swoje lekarstwo.
W_szystko jest takie drogie. Pani pewnie nie wie, że od dziewięciu lat co trzy miesiące
regularnie wypowiadają mi mieszkanie. Wyobraża pani sobie, jak ja się czuję? Nie
mam samobójczych skłonności, a jednak w tej sytuacji rozważałam, czy nie byłoby to
· najlepsze ...
STEFANIA Niech pani nie grzeszy, pani Stanisławo. Bóg ...
SŁAW A Przychodzi pani
mnie jako ten anioł pański.
STEFANIA Pani Stanisławo, pani powinna opuścić ten barak! Pani powinna przenieść
się do innego mieszkania.
SŁAW A Co? Już się nie da uniknąć eksmisji?
STEFANIA Nie o to chodzi. Gdyby się nawet dało ... przecież tu jest wilgoć, brak słońca,
jak długo można ... to miał być lokal tymczasowy, a pani już tyle lat. ..
SŁAW A Strata tego mieszkania ... tak, tu się kruszą ściany, wiem, tu są lodowe przeciągi ...
wiem. Tu jest pleśń i rdza! Wiem. Ale ... Błagam, niech państwo załatwią, żebym tu

fO

mogła zostać.

STEFANIA Przecież to dla pani dobra.
SŁAW A (krzyczy) Za inne mieszkanie musiałabym płacić!
STEFANIA Boże ...
SŁAWA Ja muszę wyjść. Przepraszam. (narzuca płaszcz, chwyta kopertę) Zaraz wrócę.
STEFANIA (patrzy na zegarek) Czy mogę na panią-zaczekać? Marysia szoruje podłogi,
nie chciałabym jej przeszkadzać.
SŁAW A Ależ oczywiście. Bardzo proszę, zaraz wrócę. (zatrzaskuje za sobą drzwi)
- Stefania obchodzi pokój. usiluje coś uladzić, wzdycha, zapala maszynkę, stawia czajnik,
patrzy na zegarek. Pukanie. Stefania otwiera drzwi, w drzwiach staje Helena.
HELENA O! Nie ma Stasi?
STEFANIA To ja jestem Augustyńska.
HELENA Dzień dobry pani.
STEFANIA Pani Stanisława wyszła. A ja wiedziałam, że pani zaraz przyjdzie, bo
pociąg ...
HELENA Dokąd wyszła? •
STEFANIA Nie wiem! Okropnie była zdenerwowana. Powiedziała, że zaraz wróci.
A ja ... nic jej nie mówiłam o pani przyjeździe ... tak jak się umówiłyśmy.
HELENA Może to i lepiej, że możemy chwilę porozmawiać same.
STEFANIA I ja tak myślę.
HELENA Nie wiem, jak -mam wyrazić pani wdzięczność za to, co pani dla niej robi.

•
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STEFANIA Dla niej już nic zrobić ni
sama rozchoruję się nerwowo.
HELENA Jaka to okropna nora ...
) STEFANIA Straszna ... nie mogę p
w co ubrać ... Za pieniądze, które
cukier.
HELENA Ona wszystko wydaje na
STEFANIA Nie potrafi już żyć be•
Komisariat Generalny zainteres
Kocborowa, do zakładu dla ner
HELENA O Boże mój ... Ja ją zabior'
STEFANIA Gdyby to się pani udało ..
z Ministerstwa.
HELENA Wiem.
STEFANIA Wraca. To ja pójdę. Nie
HELENA Oczywiście.
STEFANIA Ona tu ginie. (wychodzi
SŁAWA (za drzwiami) Co? Mam
(wchodzi) Ty .. .
HELENA Dzidziu .. .
SŁAW A Co się stało? Dlaczego przyj
HELENA Chciałam cię zobaczyć.
SŁAW A Boże ... lepiej na mnie nie pa
HELENA Dzidziu ... kochanie. Ostat
z tobą.
SŁAW A Ze mną? O, wspaniale. Tego s
taka ciekawa ... Na przykład: nied,
po raz piąty. A raz był taki dzień, ki
HELENA Dzidziu.
SŁAWA Ale tylko raz. Wiesz, można za·
z pudełek po sardynkach ...
HELENA Boże mój ...
SŁAW A Ale tej zimnej wody nie zap
leżałam. Możesz to sobie wyobra
HELENA Tu, wtych warunkach? Sa]
SŁAW A Żywej duszy nie widziałam
i kolanach. Ależ to musiało być ś
HELENA Śmieszne?
SŁAWA No, pokraczne. Byłam prawi
Stworzyłam wtedy projekty siede
HELENA Aż siedemnaście?
SŁAW A Cóż ... około dwudziestu lat pr
O ile lepsza byłaby śmierć, rychła ś
książka ...
HELENA Usiądź, uspokój się. Zrobię
SŁAWA Przywiozłaś?
HELENA Wszystko przywiozłam. K
Warszawy.
SŁAW A Opuścić Gdańsk? Niemożliwe,
HELENA Dlaczego? Dałabym ci pokój
SŁAW A Wkraczać do stolicy jako nędza
nie jest takie ważne.
HELENA Więc co jest ważne?
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STEFANIA Dla niej już nic zrobić nie można! W każdym razie ja- nie mogę. Czuję, że
sama rozchoruję się nerwowo. Dlatego prosiłam, żeby pani przyjechała.
HELENA Jaka to okropna nora ...
, STEFANIA Straszna ... nie mogę patrzeć jak ginie z głodu, zimna ... jak nie ma się
w co ubrać ... Za pieniądze, które pani przysłała, kupiłam pięć litrów nafty, herbatę i
cukier.
HELENA Ona wszystko wydaje na narkotyki.
STEFANIA Nie potrafi już żyć bez narkotyków. To już przestało być tajemnicą.
Komisariat Generalny zainteresował się jej sprawą. Musi wyjechać z Gdańska do
Kocborowa, do zakładu dla nerwowo chorych.
HELENA O Boże mój ... Ja ją zabiorę do Warszawy.
STEFANIA Gdyby to się pani udało ... Rozpaczliwe położenie. Już dawno nie dostaje nic
z Ministerstwa.
HELENA Wiem.
STEFANIA Wraca. To ja pójdę. Niech pani potem do mnie zajrzy. Co postanowicie ...
HELENA Oczywiście.
STEFANIA Ona tu ginie. (wychodzi)
SŁAWA (za drzwiami) Co? Mam gościa? Jakiego gościa? Dosyć gości na dzisiaj!
(wchodzi) Ty .. .
HELENA Dzidziu .. .
SŁAW A Co się stało? Dlaczego przyjechałaś?
HELENA Chciałam cię zobaczyć.
SŁAWA Boże ... lepiej na mnie nie patrz.
HELENA Dzidziu ... kochanie. Ostatnio prawie nie piszesz ... Musiałam zobaczyć co
z tobą.
SŁAWA Ze mną? O, wspaniale. Tego się nie da opisać. Ale powiem ci ... Powiem, skoroś
taka ciekawa ... Na przykład: niedopałki wygrzebywane ze śmieci, herbata parzona
po raz piąty. A raz był taki dzień, kiedy jadłam tylko suchy chleb i piłam zimną wodę .
HELENA Dzidziu.
SŁAWA Ale tylko raz. Wiesz, można zapomnieć nawet o tych niedopałkach wyławianych
z pudełek po sardynkach ...
HELENA Boże mój...
.
SŁAWA Ale tej zimnej wody nie zapomnę. Tego się nie .da zapomnieć. Pięć tygodni
leżałam. Możesz to sobie wyobrazić?
HELENA Tu, tych warunkach? Sama?
SŁAWA Żywej duszy nie widziałam przez pięć tygodni. Poruszałam się na dłoniach
i kolanach. Ależ to musiało być śmieszne.
HELENA Śmieszne?
SŁAW A No, pokraczne. Byłam prawie pewna, że nie będę mogła już nigdy chodzić.
Stworzyłam wtedy projekty siedemnastu powieści, spisane maczkiem.
BELENA Aż siedemnaście?
SŁAWA Cóż ... około dwudziestu lat pracy. Trudno mi spojrzeć za siebie w tę przepaść.
O ile lepsza byłaby śmierć, rychła śmierć, zanim zacznie się mróz. Ale powstaje moja
książka ...
HELENA Usiądź, uspokój się. Zrobię herbatę.
SŁAW A Przywiozłaś?
HELENA Wszystko przywiozłam. Kochanie, zamieszkaj u mme. Jedź ze mną do
Warszawy.
SŁAW A Opuścić Gdańsk? Niemożliwe, teraz. To byłaby klęska.
HELENA Dlaczego? Dałabym ci pokój, utrzymanie.
SŁAWA Wkraczać do stolicy jako nędzarka? Nigdy bym jużjej nie zdobyła. Ale nawet to
nie jest takie ważne.
HELENA Więc co jest ważne?

w

płasze:, chwyta kopertę) Zaraz wrócę.
ią.zaczekać? Marysia szoruje podłogi,
wrócę.

(zatrzaskuje za sobą drzwi)
:::apala maszynkę, stawia czajnik,
drzwi, w drzwiach staje Helena.

że

pani zaraz przyjdzie, bo

vowana. Powiedziała, że zaraz wróci.
:ie ... tak jak się umówiłyśmy.
'orozmawiać same.

lięczność

za to, co pani dla niej robi.
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SŁAWA

Rozkaz ... albo zakaz nieznanej władzy duchowej. Nie wiem. Instynkt.
Sumienie. Nie wiem. Ale wiem, że muszę być posłuszna na ślepo, przez wszystkie
męki, pod karą potępienia.
'
HELENA O czym ty mówisz?
SŁAWA Nie rozumiesz? Nie wolno mi zejść z wąskiej ścieżki powołania. To najgorsze
nieszczęście ze wszystkiego, co mogłoby mnie spotkać, gorsze od śmierci.
HELENA Przecież mogłabyś pisać w Warszawie. Daję ci pokój niekrępujący.
SŁAW A A obok wasze życie. O nie. Gdybym dała sobie wydrzeć samotność, idealną,
zupełną samotność ... w niej rośnie moja siła, nie rozumiesz? To jest dobro większe od
sytości, od czystości, od ciepła nawet. Dziękuję ci, najdroższa, ale nie mogę. Nie
mogę. Muszę tkwić tu w tym mieście zawieszonym między dwoma wrogimi światami.
HELENA Kochanie, za tym wszystkim kryje się morfina. To, że tu możesz ją dostać,
a w Warszawie może nie ...
SŁAW A Tak myślisz ... Tak myślisz ... że kłamię?
HELENA Nie, nie kłamiesz, ale ... Cóż to za człowiek jest ten twój lekarz, który ci ją daje
bez ograniczeń?
SŁAWA To jest człowiek ... który rozumie ...
HELENA Pójdę do niego.
SŁAWA Nie, nie zrobisz tego. Jeżeli mnie kochasz. Tego przezwyciężyć się nie da. Jak
śmierci.

HELENA To jest śmierć! Na Boga, miej trochę dobroci dla siebie. Nie pojedziesz ze mną?
SŁAWA Nie. Stanowczo nie. Nie masz zbędnego koca?
HELENA Przyślę ci pierzynę.
SŁAW A O, pierzyna lepsza od koca, cudownie! Nie będę musiała spać pod płasz
czem.
HELENA A co będzie jak tu także naziści obejmą władzę?
SŁAWA Obejmą na pewno. Newzora nacjonalistyczna spadła na światjak dżuma. Hitler-horror moralny. Zdaje mi się, że nawet podczas wojny świat nie był straszniejszy.
Żyjemy w wieku potwornym, w świecie potwornym. I sami jesteśmy potworami.
Świat musi wybuchnąć jak beczka prochu. Sytuacja naszego stulecia jest bez wyjścia,
roztrzaskanie ludzkości wisi wprost nad naszymi głowami. Chryste, czyż nasze
pokolenie całe skazane?
HELENA Jaka cię przyszłość czeka, tu, w Gdańsku?
SŁAWA Okropna. Jeszcze jeden powód, żeby tu zostać.
HELENA Co ty mówisz? Nie wiesz, że i Henryk, i Tomasz Mann, i Feuchtwanger,
·
i Ludwig, i Bre<;ht, i Zweig wyemigrowali?
SŁAWA Wiem. Palą ich książki. Wiem. Dziwne, prawda? Wiem, że powinnam wytrwać
poza ojczyzną, skoro nie mam ojczyzny.
HELENA Jak to, nie masz ojczyzny?
SŁAW A Nie chcę mieć.
HELENA Więc kim ty jesteś? Nie jesteś Polką?
SŁAW A Jestem pisarzem.
Plan li
Na scenie: · Matka, Ojciec, Jan, Wacław, lwi, Helena, Lekarz - w nieruchomych
pozach. Wśród nich krąży Sława. Postacie ożywają, gdy się do nich zwraca.
SŁAWA lwi, piszę powieść! Wspaniałą! Trzeba by dekretu Belzebuba, żeby jej odmówić
sukcesu. W przeciwieństwie do ojca stawiam sobie wymagania nadludzkie. Chyba
jeden J oyce może mi dorównać.
lWI Raczej ty jemu.
SŁAWA No tak. oczywiście. On był pierwszy. Wiem, mogę stracić dach nad głową,
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naziści mogą mnie wsadzić do obo
sukces jest. Sukces! Sukces! lwi-\
od pleśni i rdzy.
lWI Przyjedź do mnie. Zamieszkaj u
HELENA Przyjedź do Warszawy. J
SŁAW A Dziękuję, lwi. Dziękuję, ci
tu zostać. Nigdzie indziej nie
lWI Miałabyś absolutną swobodę.
HELENA Miałabyś swobodę. Oso
SŁAWA Nie, lwi. Nie, ciociu. Muszę
tylko po wielkim sukcesie. (do
Mamo, ty .też nie wierzysz?
Matka milczy, tuli ją do siebie.
SŁAW A Mamo, nie mów mi o tym,
MA TKA Chciałaś, żebym przyszła.
SŁAW A Tak, ale zrozum ... każda
Muszę brać ogromne ilości
MATKA Nie rób tego.
SŁAWA Jak uciec przed strachem? (
mnie pan ratuje. Oni chcą mnie
odzwyczaję. Pan wie, że
pracować.

LEKARZ Obawiam się, że nie będę ·
recepty.
SŁAWA Pan ma przykrości. Przeze
że nie mogę pańskiej stawki
minimalnym honorarium.
LEKARZ Niechże łaskawa pani o tym
SŁAWA (do Matki) Mamo ... Byłabyml
Nie umiem za bardzo cierpieć ...
MATKA Nie doszło do tego ... ?
SŁAW A Nie. Coś tam jeszcze
Kupiłam chleb i papierosy. I
MA TKA Juź jako maleńkie dziecko
i słodycz, i wdzięk. A świat taki
SŁAWA lwi! lwi! Jeśli tylko możesz,
tylko możliwe. Ginę. O Boże! To
pomyślenia. Boję się, naprawdę się

O beznadziejnym umieraniu. Bo
lWI Stasza ... ja mam dzieci.
SŁAW A Wiem, że jesteś teraz biedna ..
tydzień leżeć śmiertelnie chora,
znalazł. Zaklinam, przyślij mi, ile
śmierć. A sama nie zabiję się.
lWI Stasza. Przyślę ci coś.
SŁAW A Przyślesz mi? Uczucie
zostawia się w spokoju "do jutra".
twoje dzieci. (do Ojca) Ty ... mój
OJCIEC Jestem ciężko życiem zmęczony,
Większego piekła, większej męki
rozumującego

usuniemy, a na
fatalista i szaleniec. Wspaniałe, co?

-
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naziści mogą

mnie wsadzić do obozu koncentracyjnego, czy ja wiem ... ale szansa na
sukces jest. Sukces! Sukces! lwi -wolność od tej straszliwej jamy, od ohydnej nędzy,
od pleśni i rdzy.
lWI Przyjedź do mnie. Zamieszkaj u mnie.
HELENA Przyjedź do Warszawy. Jeszcze raz cię proszę. Zamieszkaj u mnie.
SŁAWA Dziękuję. lwi. Dziękuję, ciociu. Z całej duszy. dziękuję. Ale, nie ... nie ... ja muszę
tu zostać. Nigdzie indziej nie mogłabym pracować.
lWI Miałabyś absolutną swobodę.
HELENA Miałabyś swobodę. Osobny pokój.
SŁAWA Nie, lwi. Nie, ciociu. Muszę być tu. Tylko tu mogę pisać. Mogę się stąd ruszyć
tylko po wielkim sukcesie. (do Matki) Mamo, wierzysz, że jest we mnie geniusz?
Mamo, ty też nie wierzysz? Mamo ... Mamo ... (łkanie)
Matka milczy, tuli ją do siebie.
SŁAW A Mamo, nie mów mi o tym, co mi grozi. Nie strasz mnie.
MA TKA Chciałaś, żebym przyszła.
SŁAW A Tak, ale zrozum ... każda godzina mojej pracy jest cenna. A strach paraliżuje.
Muszę brać ogromne ilości proszków, żeby spać.
MA TKA Nie rób tego.
SŁAWA Jak uciec przed strachem? (do Lekarza) Panie doktorze, panie doktorze, niech
mnie pan ratuje. Oni chcą mnie przymusowo leczyć. Przecież pan wie, że ja się nie
odzwyczaję. Pan wie, że morfina mi nie szkodzi. Przeciwnie, pozwala mi żyć,
pracować.

LEKARZ Obawiam się, że nie będę już mógł pani pomóc. Mają mi za złe, że daję pani
recepty.
SŁAWA Pan ma przykrości. Przeze mnie. O Boże, Boże ... O,jak mi jest okropnie przykro,
że nie mogę pańskiej stawki odpowiedzialności i czasu zrekompensować nawet
minimalnym honorarium.
LEKARZ Niechże łaskawa pani o tym nie myśli.
SŁAWA (do Matki) Mamo ... Byłabym dzisiaj żebrała ... Na ulicy albo pod kościołem ...
Nie umiem za bardzo cierpieć ... Nie znoszę głodu.
MATKA Nie doszło do tego ... ?
SŁAWA Nie. Coś tam jeszcze wygrzebałam i dostałam w zastawie siedem guldenów.
Kupiłam chleb i papierosy. I kiełbasę dla kota.
MATKA Już jako maleńkie dziecko za dobra byłaś, za dobra. Sama miłość i dobroć,
i słodycz, i wdzięk. A świat taki brutalny. Życie takie brutalne.
SŁAW A lwi! lwi! Jeśli tylko możesz, lwi, przyślij mi pieniądze, szybko, szybko, jak to
tylko możliwe. Ginę. O Boże! To nie śmierć, żeby śmierć, wielodniowe tortury nie do
pomyślenia. Boję się, naprawdę się boję. Czytałaś kiedyś o umieraniu wśród lodów?
O beznadziejnym umieraniu. Bo nie ma i nie będzie żadnych sań.
lWI Stasza ... ja mam dzieci.
SŁAWA Wiem, że jesteś teraz biedna .. Och, ale nie jesteś samotna. Ja mogłabym przez
tydzień leżeć śmiertelnie chora, potem trzy tygodnie martwa i nikt by mnie nie
znalazł. Zaklinam, przyślij mi, ile możesz, nie krzywdząc swoich. Pozostaje tylko
śmierć. A sama nie zabiję się.
lWI Stasza. Przyślę ci coś.
SŁAW A Przyślesz mi? Uczucie tymczasowego wybawienia, tak jak torturowanego
zostawia się w spokoju "do jutra". Przyślesz. O, bądź błogosławiona ty, twoje życie,
twoje dzieci. (do Ojca) Ty ... mój ojciec.
OJCIEC Jestem ciężko życiem zmęczony, dusza mi posiwiała. Cały jestem biały jak gołąb.
Większego piekła, większej męki ode mnie żaden człowiek nie przeżył. Człowieka
rozumującego usuniemy, a na tronie zasiądzie człowiek bez zasad, marzyciel,
fatalista i szaleniec. Wspaniałe, co? Pragnę rozkiełznać człowieka, ujrzeć go nagim .
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SŁAW A

Przez całe życie wgrzebywałeś się w nieznane, opętane, obłąkane, wariackie
stany duszy człowieka.
OJCIEC Boję się ... tylko, na Boga żywego, nic nikomu nie mów- morfina mnie pożera.
SŁAWA Morfina mnie pożera? (do Lekarza) Panie doktorze, błagam, pan mi nie
odmówi.
LEKARZ Nie mogę. Niechże pani zrozumie.
SŁAW A Przecież ja zginę, panie doktorze, błagam ... Bez tego noszę w sobie śmierć jak
dojrzały do wybuchu granat. Czy będę żyła za godzinę? Panie doktorze, błagam ...
(do Heleny) Ciociu, nie mogę do ciebie przyjechać.
HELENA Nie ufasz mi. Nie masz dla mnie odrobiny serca.
SŁAW A Los okrążył mnie skotłowanym wirem nieszczęść. Jedno tylko jest dobre,
trwałe, to ty. Kocham cię. (do Wacława, który przygarniają do siebie) Wykorzystujesz to, że jestem słaba, bezbronna. Przestraszona. Spragniona ludzkiego ciepła.
WACŁAW Pragnę ci je dać.
SŁAW A Już dawno rzuciłabym się na prostytucję. Ale na to nie jestem ani dość ładna, ani
dość zręczna. Stałabym" na końcu, tak jak w biurze. A uliczna prbstytucja jest zbyt
odrażająca.
WACŁAW Ależ

ty jesteś ... (wypuszcza ją z objęć)
z tobą pożegnać.
WACŁAW Nie chcę się z tobą żegnać.
SŁAWA Niedorzeczna scena! Nic już do ciebie nie czuję. Mój Wacław nigdy nie istniał.
Wacław, Jan, Ojciec otaczają ją.
JAN A ja? Czy ja też nie istniałem?
SŁAWA (przygląda mu się,jakby go nie poznawalaJ Ty ... istniałeś. Ale to było tak dawno.
OJCIEC Nic o tobie nie wiem. Nie miałem sposobności cię poznać. Przed śmiercią
'Chciałem z tobą mówić. Ukochałem cię nad życie, nad wszystką miarę. I nic ci więcej
nie powiem.
SŁAW A Chcę się

SŁAW A Kłamiesz! Kłamiesz!
Mężczyźni chcą ją przytrzymać, Sława

wyrywa im się.
Maxime!
Zjawia się Robespierre.
SŁAW A Maxime ... Chcieliśmy przeobrazić człowieka. Prze o b raz i ć człowieka. Ty
i ja. Przeobrażałam siebie samą. Chciałam być tylko myślą, tylko ideą, tylko duchem
- tylk~ stylografem Pana Boga. Czy to jest możliwe?
ROBESPIERRE Czy to jest możliwe ... ?
SŁAW A Żegnaj, Maxime.
ROBESPIERRE Żegnaj. (znika)
SŁAWA (do Matki) Mamo ... mamo ... Brak mi mojego chleba. A bez niego nie mogę
żyć. Męczy mnie zimno.! znikąd miłości. Nie mamjuż odwagi. Gdybym wiedziała, że
takie cierpienie jest możliwe - chyba zawahałabym się przyjść na świat. Teraz
odbiera mi się jeszcze moje schronienie, moją kryjówkę ... Chcą mnie wyrzucić z
baraku. Moja wolność jest zagrożona. Każą mi się leczyć ... Nie chcę niczego.
Nikogo. Tylko spokoju. Zużyłam się. Nadużyłam. Już dłużej nie mogę. Mamo,
wyjednaj mi śmierć.
MATKA Chodź, córeczko. Nie bój się. Odpoczniesz. Chodź ze mną, chodź ... Jesteś tak
bardzo zmęczona. Za dużo cierpisz. Chodź. Zabiorę cię stąd.
SŁAW A A ojciec? Mamo, ja nie chcę spotkać tam ojca.
MATKA Nie spotkasz go! Chodź! Nie mogę patrzeć na twoją mękę.
SŁAWA A kot? a kot?
1
MATKA Nie lękaj się. Chodź. Jutro ktoś przyjdzie i wypuści kota. Nie umrze z głodu.
Nie lękaj się. Chodź.
SŁAW A I ja już nic nie napiszę? Nic? Nic więcej, mamo?!
MATKA To co napisałaś- żyć będzie.
SŁAW A
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SŁAW A "Sprawa D antona" zwycięży
MATKA O tak, dziecino.
Za kulisami rytmiczne oklaski. Kr:::
Krytj•cv.
REŻYSER,Pani odniosła wielki sukces
pani wyjdzie.
SŁAWA Nie, nie.
KRYTYK l Słyszy pani? Zwycięstwo.
SŁAW A Nie, nie, nie jestem ubrana.
KRYTYCY Pani sztuka jest wspaniał
Nieustająca wrzawa entuzjazmu. Q
różnych językach. Dominuje: "bra
MATKA Chodź już, chodź.
SŁAW A Widzę światło, mamo. Świati
MATKA Tam właśnie idziesz.
SŁAW A Tym tunelem?
MA TKA Tym tunelem. W światło.
Sława w objęciach MatkiMuzyka.
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nie mów- morfina mnie pożera.
Panie doktorze, błagam, pan mi nie
. .. Bez tego noszę w sobie śmierć jak
godzinę? Panie doktorze, błagam ...
nieszczęść. Jedno tylko jest dobre,
przygarniają

do siebie) WykorzystuSpragniona ludzkiego ciepła.

Ale na to nie jestem ani dość ładna, ani
·
A uliczna prostytucja jest zbyt
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SŁAW A "Sprawa Dantona" zwycięży?
MA TKA O tak, dziecino.
Za kulisami rytmiczne oklaski. Krzyki: "Brawo! Brawo! Autor!" Zjawiają się Reżyser i
Krytjlc}'.
REŻYSER Pani odniosła wielki sukces. Publiczność wzywa panią na scenę. Proszę, niech
pani wyjdzie .
SŁAW A Nie, nie.
KRYTYK I Słyszy pani? Zwycięstwo. Kwiaty dla pani.
SŁAWA Nie, nie, nie jestem ubrana. Mam podarte pończochy. Muszę pocerować.
KRYTYCY Pani sztuka jest wspaniała. Mądra. Głęboka. Wielka.
Nieustająca wrzawa entuzjazmu. Okrzyki "autor", "wspaniale", "nadzwyczajne" w
różnych językach. Dominuje: "brawo, brawo, autor".
MA TKA Chodź już, chodź.
SŁAW A Widzę światło, mamo. Światło.
MA TKA Tam właśnie idziesz.
SŁAW A Tym tunelem?
MA TKA Tym tunelem. W światło. Chodź.
Sława w objęciach Matki- odchodzą w głąb.
Muzyka.

czuję. Mój Wacław nigdy nie istniał.

Koniec
Ty ... istniałeś. Ale to było tak dawno.
bności cię poznać. Przed śmiercią
nad wszystką miarę. I nic ci więcej

P r z e o b r a z i ć człowieka. Ty
myślą, tylko ideą, tylko duchem
we?

ojego chleba. A bez niego nie mogę
m już odwagi. Gdybym wiedziała, że
ałabym się przyjść na świat. Teraz
kryjówkę ... Chcą mnie wyrzucić z
mi się leczyć... Nie chcę niczego.
łam. Już dłużej nie mogę. Mamo,
z. Chodź ze mną, chodź ... Jesteś tak
biorę cię stąd.

ojca.
ć na twoją mękę.
i wypuści kota. Nie umrze z głodu.
amo?!

