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Osoby:
Anna -babsztyl w Srednim wieku, rozczoclrana, w zlacharrych dzinsach i
powyci4ganym swefize
Duch Brzozowskiego - niski, w okularach, w pancerryku, z cnikamjna glowie
Duch Witkacego - wysoki, w pancerzyku j.w.
Kazio - postawny, elegancki, lekko siwiej4cy, w eleganckiej granatowej
marynarce zblyszczqcymi gutkarni, w rözowyn krawacie w dyskrefiry rz]|lck
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Scena pierwsza

Sala wystawowa, pod Scionami stojq obrazy rö2nej wielhoSci. ANNA chodzi po
sali, przestswia obrazy, niehöre podnosi jokby chciala zawiesiö. Mruczy
siebie: Ooo, tak! Teraz lepiej, zdecydowaniet W pewnym momencie z ciemnego
kqta wylazi DUCH BRZozowsKIEGo, chodzi za ANN,I, wyglqda jej zza
plecöw stajqc na palcach. Po chwili ANNA cofa siq wpadaiqinä niego.
odwraca siq z przeraieniem, DUCH BRZozowsKIEGo pokazuje
Jazyk i robi
,,diabelkn" przykladajqc do czolo palce wskazujqce.
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ANNA
Aaaaaaal
Ucieka z sali. Z kqta wylazi

DUCH WITKACEGO.

DUCH BRZOZOWSKIEGO
Co sig

jej stalo?t Dlaczego uciekla?

DUCH WITKACEGO
PrzestrasryleS ja!
DUCH BRZOZOWSKIEGO
Przecie? chcialem j ej pomdc

!

DUCH WITKACEGO
ona sobie nie da pomöc. wszystkich przegnala. Nawet twojego syna.
DUCH BRZOZOWSKIEGO
Tu j4rozumiem, WawrzuS bywa czasem nieznoSny.
DUCH WITKACEGO
Rozbestwiles go. A moze przeciwnie? zaduzo sig po nim spodziewales?
DUCH BRZOZOWSKIEGO
sam nie wiem. Bylprzecieitil<r inteligentry. od dziecka. I wraäiwy. Tylko
nigdy nie umial niczego nealizowaö. ZawszekoftczyLo sig na gadaniu. Nie

mialem do niego cierpliwoSci. Wolalem malowaö.

DUCH WITKACEGO zaczepnie, pokazuiqc
Te bebechy?

na

jeden z obrazöw

DUCH BRZOZOWSKIEGO
o co ci chodzi? sam przeciez napisales - we wstqltie do Czystej Formy w
teatrze, bodaj - Le na obraz sklada sig
,,cala pryrhiku danego artysty, wszystkie

j ego wspomnienia przeiryö dawnych,
caty Swiai j ego wyo
czynrto' 2e nrezatreinie od jego zdolno6ci prrenilsieni

bruzehi uczuö,ktöry

i*riiw

rzeczywistoSö

jest on tym wla{tde a nie innym Istnieniem
Poszczeglln5rm, o takim wlaSnie
charakterze i wlaSciwoSciach psychicznych,,. . .

DUCH WITKACEGO
No tak, ale mi chodnlo o przeirycia METAfi
4rcrre, a twoje obrazy to czysta
frzjologpa. slyszalem, ze poröwnywales emocj e towarzyszace
tworzeniu z
emocjami n*iqzanymi zvnzyt4u dentysty, porodem (fuj!) a nawet
möwiles, ze

malujesz obnaZone nerwy...

DUCH BRZOZOWSKIEGO
A ty nie? zapomntales o tej'kompozy cji z l922roku, w ktörej mo2na
narysowanemu czlowiekowi zajr ze ö do czaszf<r?
DUCH WITKACEGO
Daj spoköj, bylem wtedy naöpany...
DUCH BRZOZOWSKIEGO
To byly podobno eksperymenty naukowo-artys tycne?
DUCH WITKACEGO
Owszem' .- zq scenq slychaö iakii halas, gtosy Cicho, chyba wraca!
I to nie sama.
Lepiej sig schowajmy, bo znowu bgdzie wrzeszczeö. Nie lubig halaSliwych
kobiet!

DUCH BRZOZOWSKIEGO
Ani ja.
Wracajq do kqta.
Scena druga

WchodzqANNA i KAZIO.

ANNA

M6wi9 ci, ze byl tutaj! wygl4dal jak ogromny, obrrydriwy karaluch!

KAZIO
Kto?!

ANNA
No... Brzozowski!

KAZIO
Arulku, jesteS zrngczona.Iü2 jrz do domu, pol6z sig. Jutro chlopaki wszystko
powiesz4 a ja stawiam drinki. OK?

ANNA
Dla mnie whiskyl

KAZIO
OczywiScie!

ANNA
Ale musz p jeszcze to poustäwi aö . Popah4 j ak pipkni e . Ju2 zaczlnawygl4dad
KAZIO chodzi po sali, oglqda obrazy, zatrzymuje siq przed jednym z nich
A to ten, co bEdzie na okladce i zaproszeniu.
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KAZIO
Taaak... Psie jajca rozjechane przez traktor!

ANNA
Cos ty? Cudny obraz,bardzo go lubig, taki jest cieply iprzenoczystyt Narywa
siQ ,,Szkarady"...

KAZIO
Rzec4nviScie... Szkaradyl Podchodzi do innego obrazu. A to? Wyglqda jak
w4troba alkoholika!

ANNA
To nasza ,,Struna". Bardzo wainy obraz, byl na weneckim Biennale w 62 roku.

KAZIO
A to? Pluca palaczapo dwudziestu latach?
ANNA
To ,flycl ada" . Brzozowski malowal j4 w Rogalinie sluchaj4c muzyki barokowej.

KAZIO
Kiedy ja dojrzejp do tego, Zeby mi sig taka szhrka podobala? A wiesz, slyszalem
od kogoS, 2eBrzozowski sam möwil, Ze maluje genitalia...

ANNA
To calkiem moZliwe.. .Popatrzna to!

KAZIO
Rzec4rwi5cie... Ale wiesz co, nie wieszaj tej dtugiej tkaniny...,

jakjej

tam?

ANNA
,,Olifant".

i^'

KAZro
No wlasnie. Nie wieszaj ,,Olifanta'2 na balustadzie w hallu, bpdzie wygladal jak
dywanik na trzepaku. PowieSmy go na Scianie nad schodami!

ANNA krzyczy
Absolutnie nie! To sig nie bedzie zgadzalo chronologiczrie. Apoza tyn
tym hallu przecie? musi byö! Nie moZe by6 tak pusto!
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ANNA
To zamalo. MySli. Aneszt1... MoZe maszracjg...

KAZIO
Mam! Mam! Na pewno! Cudownie! Kupig ci w ,,Triumphie" komplet czerwonej
bielizry! Jaki rozmiar? 38?

AIINA zmustydzono
Nie... CnerdneSci... przerywo ze zloSciqA co cig to obchodzi?!

KAZIO
Mam te? tak1Slicznq marynare
kratkg! Pr4miosp ci!

c*e. Granatow4 na podszewce w czerwonz[

ANNA sceptycznie
MySlisz, 2e biust mi sig zmieSci?

KAZIO
Na pewno!

ANNApodejrzliwie
A ty dlaczegojej nie chcesz?
KAZIO wstydliwie
Wiesz... brzuch mi trochg ostaürio urös1... Ale pompek to robiE dwanaScie!
Fred tylko trzyt l to z trudem!

A

ANNA
Aha, to pr4mieS! A moZe jeszcze byS mi skombinowal jaka{ czerwon4 szrnatg na
szyjg? Do czanej sukienki. Chcp byö na wernisaZu w kolorach obrazÖw
Brzozowskiego.

KAZIO
Jaka to ma byö czeriren?

ANNA
Karmin. Taka jak tata.j Pokazuje na jeden z obrazöw

KI^ZIO
Dobrze. Poszukam. Ale teraz juL choüimy, P6ino.

ANNA

a)'

Zaraz, zaraz,

a

jutro kim bEdziesz? Dyrektorem czy designerem?

KAZIO
No... mam parg spotkan... Ale krötkich! Wiesz przeciez, ze Fred zlanaLnogg
byczy sig w s4italu, a Dorota sig gdzie$ wN6c4r za grantc4. Samego mnie
zostawili! Ze wszystkim! ! !

ANNA
A ja wezng noZyczki i obetng ci ten Sliczny krawacik!
KAZIO
Nie denerwuj sig, schowzrm go do kieszeni! I bgdg pomaga6!
wychodzq

i

Scena trzecia
Z k4ta wychodzq karaluchy.

DUCH WITKACEGO
Kto to byl ten elegancik?
DUCH BRZOZOWSKIEGO
Tutejszy wiceszef. Czasem projektuje scenografig do wystaw. WymySlit te
szaroSci pod moje obrazy.Bndzo ladnie - od szarego do czarrrego i z powrotem.
DUCH WITKACEGO
WidzialeS jego marynarkg? Kröj z Saville Row!

r^'

DUCH BRZOZOWSKIEGO
Niekoniecmie. Prpdzej Armani.
DUCH WITKACEGO
Kto?
DUCH BRZOZOWSKIEGO
No, ten projektant. Ma sklepy na calym Swiecie. Ale Kaziowi pewni e szyl
marynarke j akiS warszawski krawiec.

DUCH WITKACEGO
A krawat? Wygladal na jedwabny!
DUCH BRZOZOWSKIEGO
Fee tam! Terazrobi4takie tworrywa,2e z daleka nie odrözrisz. Ale przynrajg,
facet ma gust. Möj ojciec mial kiedyS sklep z galanten4mgsk4w Krakowie na
Szewskiej. Sprowadzal wszystko z Anglii. Z pewnym opöznieniem, ale mawial
zawsze, 2e prawdziwy gentleman powinien spözriaö sip z modqo pol roku.
Wawrzek do dziS nosi szaliczf<t ztego sklepu.
DUCH WITKACEGO
Co ty powiesz? S*oda, 2e rie wiedzialem! Na pewno nalazNbymtam coS dla
siebie. A styszales, co lvygadywal o twoich obrazach? Nie obru| sip, ale
potwierdzil to, o crp ci wczesniej möwilem! Bebechy! I to doslownie! No i te
genttalia, nic mi nie möwileS! Dobrze ci bylo! Ja to nie moglemunieszcza1
takich rzeczy na obrazach, pewnie by mnie zamkngli za obrazgmoralnoSci!
NajwyZej kobietkom coS takiego rysowalem, na malych knteczkach... One to
potem zaraz chowaly. A chichotaly!

DUCH BRZOZOWSKIEGO
No to co,2e bebechy i genitalia? Przecie?wszyscy jemy i kochamy. A w moich
obrazach jestte?parg innych rzeczy. A twoja CzystaForma to co? DuZo
gadania, ataknaprawdg- samaliteratura. Wszystkietwoje obrazy op owi a-d
a j q. Do ,Bajki" upchn4leS dwa swoje dramaty, oba,$uszenta Sw. Antoniego"
to Flaubert plus twoje ,,Nienasycenie". Namalowales ,,Kalinowe dwory" ze
,,Slopiewni" Tuwima, zilustrowaleS,flarnleta". - .
DUCH WITKACEGO
Zato w portretach bylem dobry! A te twoje portretowe pröby... PoZal sie BoZe!
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DUCH BRZOZOWSKIEGO
No tak, Chimek mi nie wyszedl, ale Mao? GdzieS tu powinien byö! Chodzi po
sali, szuka, w koricu podnosi niewielki obraz przedstawiajqcy Mao-tse-Tunga
Popatz,jaki Sliczny!
DUCH WITKACEGO krzywi siq
Paskudztwo! To ma byö porfret?

DUCH BRZOZOWSKIEGO
No tak, nie znasz kontekstu. Namalowalem go w 50 roku, tak trochg na zloSö, bo
mieliSmy wtedy socrealizm. ..
DUCH WITKACEGO
Co?

DUCH BRZOZOWSKIEGO
Socrealizn. Realizn socjalistyczry. No wiesz, sztuka socjalistycnaw treSci i
narodowa w formie...
DUCH WITKACEGO
Co zabzdury!
DUCH BRZOZOWSKIEGO
tr atwo ci m6wiö! Jak czerwoni wkroczyli to sig po prostu
musieliSmy z tym iryrö...

DUCH WITKACEGO
Nie musieliScie!
DUCH BRZOZOWSKIEGO

zabrNeSt

A my

To co, mieliSmy wszyscy popehiö zbiorowe samob6jstwo?!
katolikiem!

Ja

jestem

DUCH WITKACEGO
To dlaczego nie siedzisz w niebie, tylko sig tu pgtasz ztnT<tmbezboimiT<rem jak
ja?

DUCH BRZOZOWSKIEGO
Dostalem przepustkg. Daj4po dziesigciu latach, wigc chcialem uczesüriczyöw
swojej wystawie. A ty sk4d sig tu wlaSciwie wziSeS? I po co?
DUCH WITKACEGO
Ja fu mieszkam.
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DUCH BRZozowsKIEGo
Miesz,kasz? Gdzie?

DUCH WITKACEGO
Dwa pigtra wyzej.Maja tu takie zakanary. W dzieri musz€ sig chowaö , Zeby
mnie nie rozdeptali, ale w nocy sobie Nuhp. Cisza, spoköj, ogl4dam swoje portrety
i komporycje, k1örych maj{ tam sporo, wspominam. Nudno. Przewaärie jednak
Spig, bo w dziefr rtje zawsze moZna - czasem straszrie halasuj4. Same baby tam
siedz4 takie wrzaskliwe, zato mo2na posluchaö, jak sig klöc4 o politykg albo
obgaduj4 mphc4rnt Bardzo Smieszre. Twoje obrazy te?tant mqia.
DUCH BRZOZOWSKIEGO
Tak, sprzedalem ittt par€.

.

DUCH WITKACEGO
Ode mnie nie kupowali. Tylko klienci

-

zanaviali portrety. Ale obrazöw nikt nie

chcial.

DUCH BRZOZOWSKIEGO
LldÄe nie lubi4 abstrakcji. Nie rozumiejqjej. Ale dwadzie3cia,ßzydzieSci lat
temu to sig na ni4 snobowali.
DUCH WITKACEGO
Przecie? ani moje ani trvoje obrary to nie abstrakcja!
DUCH BRZOZOWSKIEGO
Ale ludziom sig tak wydaje, bo nie ma na nich czytelnych dla nich ksztahöw.
DUCH WITKACEGO

Leniwa holota!

DUCH BRZOZOWSKIEGO
Nie möw tak!

DUCH WITKACEGO
No tak, ten twöj katolicyzrn - chrzescijanska miloSd blizniego... To skqd ci sig
wzig$ te karaluchy w obrazach i rysunkach?
DUCH BRZOZOWSKIEGO
Wiesz, czasem z t4miloSci4bliZniego trudno jest. A i z siebie nie zawsze
czlowiek jest zadowolony. Czytalel Kafl<E?
DUCH WITKACEGO
Kogo? Aaa,tego czeskiego Zyda. co pisal po niemiecku? Nie, a dlaczego pytasz?
DUCH BRZOZOWSKIEGO
Napisal takie opowiadanie.'Nazywalo sig ,przemiand'. Bohater budzi sig
pewnego dnia i okazuje sig, Ze ni stqd ni zow4d zanrjLentl' sig w ogronnego
Laralucha.Zyj" sobie w swoim pokoju, rodzina go siE troche btzydzi, a trochq
boi, ale go nie vryrntcajqi kanrria. A potem zdycha.

DUCH WITKACEGO
Paskudztwo. Jak montacoS takiego wymySliöl TrzebamieÖ calkiem chorq
wyobralnig.

DUCH BRZOZOWSKIEGO
Kafka mial. Byl neszt4 chory. Ale byl geniuszem.
DUCH WITKACEGO
Geniuszem, geniuszem... A mY to co?

DUCH BRZOZOWSKIEGO
No wlaSni et T e?jestesmy teraz karaluchami!
DUCH WITKACEGO
Ale to nie on nas wymySlil! Sami sig wymySliliSmy. Ja karaluchy wymySlilem
jeszczew dziecifstwie, mialem osiem lat, jak napisalem o nich sztukg!

DUCH BRZOZOWSKIEGO

Karaluchöw nie tzebawyrnyslaÖ. one po prostu S4. Kazdy moZe byö
wiedzial'
karaluchem .Ibardzo.rprto-- nim jest. Tylko o tym nie wie. A Kafl<a
my teL.

DUCH

WITKACEGO

t

Czasem wygodnie bYö karaluchem.

DUCH BRZOZOWSKIEGO
No pewnie! '
Obaj, poktepuiqc siq po pancerzykach, wracaiqdo ciemnego kqta'

Kurtvno
l-

I to na raziekoniec. ByÖ moZe, bgdzie dalszy ci?g, ale nie na pewno'
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