
�wiat³o schulza

1.
P r z y m i e r z e  z   B o g i e m  �  U m o w a

Jestem Schulz!
Pamiêtasz mnie?
Jestem Schulz, Bruno Schulz!
Natychmiast sobie przypomnij!
Bo jest bardzo ze mn¹ �le
Powiem krótko:
Bo¿e, nie porzucaj mnie teraz
Bo patrzê w oczy Bestii

OSOBY:

SCHULZ
POLSKI PAN BÓG
AUTORKA
KOBIETA MÓZG
PODSEKRETARZ
EKSPERT / UCZEÑ
ALEX SCHULZ
PAN ZE LWOWA
FICOWSKI
¯ONA
TELEFON
RE¯YSER

DRZWI
MAMUSIA
DUCHY
SIOSTRA
WIATR ZA OKNEM
LANDAU
OBERG
GUNTHER
UKRAINKA I
UKRAINKA II
WARIAT
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Trwa �miertelny bój
Moja rêka uniesiona
Nie wiadomo, do ciosu czy obrony
Jego paszcza rozwarta
Nie wiadomo, do krzyku czy skandowania hase³
Jego ogon
Miêdzy moimi nagimi nogami
Ja nigdy nie by³em taki piêkny
Jak teraz
Gdy walczê z Potworem
Tak jak mnie nauczy³e�
Piszê powie�æ
T¹ uniesion¹ rêk¹
Maczam pióro
W chmurach nad miastem
Piszê Mesjasza
Bestia rozwar³a paszczê
Jest g³odna g³odna g³odna
�wiat to dla niej za ma³o

Pozwól mi skoñczyæ powie�æ
Mesjasz kontra Bestia
Tytu³ na czasie
W³a�nie
Zatrzymaj czas
Zrób to dla mnie
Zanim Bestia zaryczy
Zanim uk¹si
Celnym strza³em w g³owê
Niech zawi�nie nad nami chmura
Pod chmur¹ ptak
Pod ptakiem pszczo³a
Czas stanie

Dokoñczê powie�æ
Bêdzie doskona³a
Na pewno zwyciê¿ê

Zgadzasz siê, Bo¿e?
Oddam ci wszystko
Za zgodê:
Mo¿e chcesz kawa³ek w¹troby?
P³uca, nerki?
Moj¹ psi¹ twarz?
Wszystko ci oddam
Cia³o cia³o cia³o
Niech odpadnie jak od trêdowatego
Ale pozwól mi skoñczyæ Mesjasza!
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Wydawa³o mi siê
¯e s³yszê:
�Umowa stoi�
Wy to te¿ s³yszeli�cie?
To dobrze.
Bêdziecie �wiadkami.

2.
¯ o ³ n i e r z  B e s t i i

Na nazwisko mam Landau
I jestem ¿o³nierzem.
Kiedy� by³em stolarzem
Mo¿na rzec � prawie cie�l¹
Jak Józef z Nazaretu
Tak mi przysz³o do g³owy

Jako ¿o³nierz
Mam wiele zas³ug:
Zas³ugujê na pochwa³y
Na wyczyszczone buty
Mundur, w którym mi do twarzy
Ale najbardziej zas³ugujê
Na uwagê

Ten Schulz
Rozczuli³ mnie
Chodzi³ z podniesion¹ rêk¹
Czasem z dwoma
Mówi³, ¿e macza pióro w chmurach
Dziwak
Kaza³em mu robiæ co� po¿ytecznego
Zaprz¹g³em do roboty
By³o mu do twarzy w zaprzêgu
Galopowa³
Malowa³
Stawa³ dêba
Od razu by³o weselej

Czy on ze mn¹ walczy³?
Nie zauwa¿y³em
Co� mamrota³ pod nosem
Bardzo siê stara³

Tych, co siê nie starali
Zabija³em
Z balkonu

No có¿, mog³em siê myliæ
Kto pierwszy rzuci we mnie kamieniem?
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3.
A n e k s  d o  U m o w y - p r z y m i e r z a  m i ê d z y  S c h u l z e m
a  P o l s k i m  P a n e m  B o g i e m

POLSKI PAN BÓG A czemu ty, Schulz, nie pisa³e�, skoro by³ na to czas?
SCHULZ Poniewa¿ � Panie Bo¿e. Pisa³em podania o urlop twórczy. Odmowa. Pisa³em

podania o uznanie za pisarza polskiego ze specjaln¹ pensj¹. Odmowa. Pisa³em do towa-
rzysza po piórze, Thomasa Manna, a¿eby mnie wyci¹gn¹³ na �wiat³o dzienne, umy³
i pokaza³ umytego na niemieckich salonach. Odmowa. Wys³a³em mu, niezra¿ony, próbkê
swej twórczo�ci napisan¹ po niemiecku. Bez odpowiedzi. Po latach badacze dopatry-
wali siê wspólnych w¹tków, plagiatu, zapo¿yczeñ. Niech T. Mann spoczywa w pokoju.
Chcia³em dostaæ piecz¹tkê z napisem Uznany Pisarz Polski, któr¹ móg³bym p³aciæ ra-
chunki. Dosta³em wawrzyn z li�ci laurowych. Li�cie wrzuci³em do zupy, z patyczków
zrobi³em wyka³aczki.

POLSKI PAN BÓG Wiêc powiadasz, ¿e to Polska kaza³a ci rze�biæ w gównie, ¿yæ od
pierwszego do pierwszego, a ty sam jeste� bez winy?

SCHULZ
Mo¿e jeszcze gdybym mia³ w domu
Uwiêzion¹ na strychu muzê
Ale tak¹ prawdziw¹ muzê
Najlepiej muzê-kurwê
No kurwê po prostu
Kto pyta kurwê
Czy to odpowiednia chwila
Czy ma nastrój
Czy nie jest zmêczona
Nie boli j¹ g³owa
Czy w³a�nie nie pada z nóg
A przecie¿ ma byæ
Gotowa
Penetrowaæ najczarniejsze zakamarki cz³owieczeñstwa
O ka¿dej porze
Wiêc jak, Panie Bo¿e!?

Nie strzelaj

Umowa stoi?!
Tak?
Mo¿e walnij piorunem
Albo spal jaki� krzak
¯eby �wiadkowie widzieli?
Proszê, proszê

4.
R o z w a ¿ a n i a  o d a u t o r s k i e

AUTORKA Jestem niespokojna, bo zgubi³am kartkê, któr¹ da³ mi Re¿yser. Co by³o na
tej kartce? No w³a�nie, muszê sobie przypomnieæ. Dlaczego j¹ zgubi³am? Kiedy?
Pamiêtam, ¿e Re¿yser patrzy³ na mnie bardzo skupiony i powtarza³ �Mesjasz, Mesjasz,
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Mesjasz, Mesjasz�. Czy to mo¿liwe? Potem napisa³ to s³owo na kartce i poprowadzi³
od niego promieniste linie we wszystkich kierunkach. I ja tê kartkê zgubi³am. I to
wcale nie by³a jedna kartka, przecie¿ Re¿yser mówi³, pisa³ i rysowa³, a¿ zrobi³o siê
zupe³nie ciemno i przesta³am widzieæ, co jest za oknem, i przestraszy³am siê, ¿e nie
wiem, gdzie jestem. Pamiêtam tylko, ¿e w samym �rodku, w centrum wszystkiego,
by³ �Mesjasz�, a od niego odchodzi³y te linie, jak promienie, wê¿e, strza³y, drogo-
wskazy, emanacja, i prowadzone nieub³agan¹ logik¹ Re¿ysera, doprowadza³y do ja-
kich� szalenie wa¿nych rzeczy.
Mo¿e Re¿yser chce, ¿ebym zaczê³a historiê w ten sposób: teraz, po kilkudziesiêciu
latach od wojny, usi³ujemy opowiedzieæ o tym, jak powie�æ �Mesjasz� Brunona Schulza
� powie�æ, która byæ mo¿e nigdy nie powsta³a � lub je�li powsta³a, to zaginê³a �
bezpowrotnie lub nie � w ka¿dym razie ta powie�æ zagadka wywo³a³a tyle ró¿nych
zdarzeñ swoim nieistnieniem, ¿e warta jest przedstawienia.
Mogê siê na to zgodziæ. Nie ma w tym nic podejrzanego, choæ sam Re¿yser jest po-
dejrzany, czas powiedzieæ to g³o�no.
Muszê to sobie wyobraziæ. Publiczno�æ siedzi i patrzy na nas. To jest jedyna rzeczy-
wisto�æ i jedyny czas, z którym mamy do czynienia. Jest rok 2010, Wiedeñ, Austria.
Publiczno�æ siedzi i patrzy. Jak siê czuje? Bezpiecznie? Pewnie tak, choæ sk¹d mogê
wiedzieæ, jak czuje siê ta publiczno�æ? Co mamy jej pokazaæ? Re¿yser powiedzia³
�Chcia³bym znale�æ element ³¹cz¹cy Schulza i dzisiejsz¹ Austriê. Przerzuciæ pomost
pomiêdzy przesz³o�ci¹ a tera�niejszo�ci¹�. Co by to mia³o byæ? Miejsce? Osoba? Co
dzi� mamy ze sob¹ wspólnego?

5.
C z a s  s i ê  z a t r z y m a ³  d l a  B r u n o n a  S c h u l z a

SCHULZ
Oczywi�cie
Dziêkujê ci Bo¿e
¯e zatrzyma³e� czas
Taka metafora
Czas w miejscu stan¹³
No w³a�nie
Zatrzyma³e� go dla mnie

Gdy pisa³em
Wydaje mi siê
Wiesz Bo¿e nie �miej siê
¯e ja�nia³em
¯e by³em boski
Ale niewywy¿szony
Nie mam s³ów

Czas siê zatrzyma³
Widzia³em z bliska twarz Gunthera
By³ taki piêkny
Mój brat Gunther
Z ¿y³¹ nabrzmia³¹ na czole
Z ustami w krzyku
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Pog³aska³em go po rêce
W której trzyma³ broñ
Po brodzie
Wytar³em mu kropelki �liny
Jakie on ma piêkne oczy
Brwi jak jaskó³cze skrzyd³a
Jaki jest ca³y piêkny

A wiesz, Bo¿e
W moim �Mesjaszu�
Napisa³em, ¿e
Ale nie, nie powiem
Nie mogê
Nie chcê zdradzaæ fabu³y
To nieprofesjonalne
Ale ka¿dy siê dowie
Gdy przeczyta �Mesjasza�
Dowie siê, ¿e

Nie mogê tego teraz powiedzieæ
To za wcze�nie
Niech ka¿dy ma to przed sob¹

To bêd¹ wspania³e czasy
Naprawdê wzruszaj¹ca chwila
Pe³na �wiat³a
Gdy ka¿dy siê dowie, ¿e

6.
M ê k i  p a n i  P o d s e k r e t a r z

PODSEKRETARZ (czyta z kartki) �Wszêdzie s¹ kanalie, dla których nie ma nic �wiêtego.
Oni w swoich szpetnych gêbach maj¹ zawsze do�æ �liny, aby opluæ cudze �wiêto�ci.
Wszystko jest dla nich mo¿liwe do splugawienia.� Witam pani¹ docent, nie s³ysza³am,
kiedy pani wesz³a.

KOBIETA MÓZG Nie s³ysza³a pani, gdy¿ g³o�no mówi³a pani do siebie.
PODSEKRETARZ Otó¿ mówi³am o kanaliach, draniach i szubrawcach, którzy gotowi s¹

pluæ, pluæ i jeszcze raz pluæ na wszystko, co piêkne, dobre i �wiête.
KOBIETA MÓZG Chodzi pani podsekretarz o plucie dos³owne czy metaforyczne?
PODSEKRETARZ Jak najbardziej metaforyczne � i zaraz przybli¿ê pani to zagadnienie.

(przybli¿a i czyta) �We�my dowolne miasto i jego dumê, w postaci zabytków, kultury
albo artystów. Kanalie, o których piszê, bêd¹ bez ¿adnych oporów �miaæ siê z tego wszyst-
kiego. Kto� naiwny pokaza³by im na przyk³ad Hofburg albo Schonbrunn w zachwycie,
a oni wtedy za�mialiby siê drwi¹cym: �cha, cha, cha� na ten widok, i tak samo na widok
insygniów i klejnotów cesarstwa � albo te¿ drwiliby z niewinnych bia³ych kwiatków
szarotki. Te przyk³ady mo¿na by mno¿yæ i mno¿yæ�.
Donos, który trzymam w rêku, koñczy siê wezwaniem, aby nasze ministerstwo ostrze-
g³o Austriaków przed tymi kanaliami i podaje ich nazwiska.

KOBIETA MÓZG A s¹ to�?
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PODSEKRETARZ A taki jeden nasz re¿yser i autorka.
KOBIETA MÓZG Nie rozumiem tylko, czemu ci arty�ci mieliby �miaæ siê z kwiatków?

Dziwny jaki� ten donos. Co pani z nim zrobi?
PODSEKRETARZ Donosy zawsze do niszczarki wrzucam. Zbyt kocham Polskê i powietrze

swojskie, ¿eby mi tu smrodem �mierdzia³o. (wrzuca donos do niszczarki)
KOBIETA MÓZG To mo¿e ju¿ mi pani teraz powie, w jakiej sprawie wezwa³a mnie pani

do wa¿nego Ministerstwa Kultury?
PODSEKRETARZ W patriotycznej sprawie! Zawezwa³am pani¹ pilnie, bo stawka jest nie

byle jaka i na imiê jej ojczyzna.
KOBIETA MÓZG Polska?
PODSEKRETARZ Polska.

 Minuta ciszy ku czci Polski.
PODSEKRETARZ Nie ma co milczeæ, czas nagli! Na zebraniu w ministerstwie odkryli�-

my, ¿e Polska nie posiada dostatecznego zestawu eksportowego artystów �wiatowego
formatu, a tych, których ma, zaw³aszczaj¹ jej inne nacje � mówimy tu o nieszlachetnym
zachowaniu siê Francuzów, którzy uwa¿aj¹, ¿e Fryderyk Chopin jest trochê Francuzem.
Pani mi nie przerywa, dobrze?

KOBIETA MÓZG Dobrze.
PODSEKRETARZ A Kopernik, nasz swojski Kopernik, który wstrzyma³ s³oñce, ruszy³

ziemiê, polskie go wyda³o plemiê, w grobie siê przewraca, s³ysz¹c, jakoby by³ on czê-
�ciowo Niemcem. Wszystko to jest pod³e, niskie i godzi w nas, w ka¿dym razie godzi
we mnie, wiêc, wracaj¹c do w¹tku, tych artystów polskich nie jest szczególnie du¿a
kupa i co� z tym trzeba zrobiæ!

KOBIETA MÓZG Je�li mam u¿yæ swego wybitnego intelektu w tej sprawie, to proponujê
odwróciæ sytuacjê.

PODSEKRETARZ Jak?
KOBIETA MÓZG Stanowczo i oficjalnie og³osiæ, ¿e wszyscy wybitni arty�ci byli Polaka-

mi: Mozart, To³stoj, Czechow, Beethoven, Mann, Dostojewski, Jelinek, Tycjan, da Vinci,
Arystoteles, Proust, Shakespeare i tak dalej.

PODSEKRETARZ To jest piêkna i odwa¿na idea, ale nie przejdzie w naszym wa¿nym
ministerstwie. I tak mia³am ju¿ problem z przeforsowaniem Projektu Mesjasz.

KOBIETA MÓZG Mesjasz!?! Czy to ma co� wspólnego z wezwaniem mnie tutaj?
PODSEKRETARZ Jak najbardziej!
KOBIETA MÓZG Czy¿by chodzi³o o zaginion¹ powie�æ �Mesjasz� Brunona Schulza?
PODSEKRETARZ Tak! I je�li nam siê uda, je�li Projekt Mesjasz wypali, nastanie z³ota era

dla polskiej kultury � a tym samym dla �wiatowej, na któr¹ nasza kultura bêdzie z³oci�-
cie promieniowaæ!

KOBIETA MÓZG Jak to mia³oby siê staæ?
PODSEKRETARZ Projekt Mesjasz jest eksperymentem. Musimy byæ bardzo ostro¿ne.

Oczy ministerstwa ca³ego skierowane s¹ na nas.
KOBIETA MÓZG Dos³ownie czy metaforycznie?
PODSEKRETARZ Ja widzê, ¿e pani docent ma k³opot z odró¿nieniem rzeczywisto�ci od

metafory i ju¿ drugi raz pani o to pyta � bo poprzednio pyta³a pani o plucie!?
KOBIETA MÓZG Poniewa¿ czujê na sobie czyje� �widruj¹ce spojrzenie, choæ nikogo tu-

taj nie ma. A ja rzadko co� czujê, wiêc ono musi byæ bardzo �widruj¹ce.
PODSEKRETARZ Nikogo tu nie ma.
EKSPERT Jestem tu � ale niewidoczny � i obrzucam pani¹ Kobietê Mózg �widruj¹cym

spojrzeniem.
KOBIETA MÓZG Je�li czego� nie widaæ, to nie znaczy, ¿e tego nie ma.
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PODSEKRETARZ I to jest w³a�nie fundamentem Projektu Mesjasz! Bo po có¿ Polsce siêgaæ

po nowych artystów, którzy przecie¿ nie rodz¹ siê na pniu pêczkami � mówiê o artystach
wysokiej klasy, bo pe³no jest, owszem, grafomanów, szalbierzy, wy³udzaczy stypendiów
i tak dalej, i tak dalej � skoro my w Polsce mamy artystów najwy¿szej próby, tylko ¿e
w stanie niedostêpno�ci! Projekt Mesjasz ma to zmieniæ! Na pocz¹tek postanowi³am siê-
gn¹æ po artystê sprawdzonego, choæ nie¿yj¹cego nam ze smutkiem Brunona Schulza. Za
¿ycia nie by³ on specjalnie w Polsce ho³ubiony, na o³tarze wynoszony, ale pañstwowo�æ
Polski by³a wówczas �wie¿a i Polska jej jeszcze do koñca nie ogarnia³a. Bo � tu cieka-
wostka � tamta pañstwowo�æ polska to by³y kiedy� Austro-Wêgry i by³ Schulz obywate-
lem Austro-Wêgier, ale nie zaczynajmy znowu wchodziæ w to, czy to by³ nasz artysta
polski, czy te¿ kto� chce nam go dziabn¹æ, bo on by³ bezdyskusyjnie obywatelem Polski,
choæ wyznania moj¿eszowego � z którego w pewnym momencie zrezygnowa³ z powo-
dów osobistych, czyli on, jak to siê w Polsce ³adnie, elegancko mówi, mia³ ¿ydowskie
korzenie. To by³ wspania³y polski pisarz ze znakiem jako�ci, nie jaki� tam przymêdrek,
pipek, dupek, zgni³ek, �wistek, przypisek, dukacz, j¹kacz, s³owotoczeñ, durnos³ów, grafo-
dudek, krwawakiszka, pierdzicz, pustosmrodacz i oszustoman literacki!

W tym momencie Poczta Polska troskliwie przesy³a pocztówkê z pozdrowieniami dla
t³umacza:
Panie Olafie!
U nas w Warszawie ju¿ wiosna. Ja siedzê i piszê. Trochê ¿al, bo wszystko woko³o
pachnie, no ale deadline, deadline� My�lê sobie, ¿e s³owotoczeñ to dla pana ma³y
pipek, prawda? Pozdrawiam. Autorka.

KOBIETA MÓZG Pani Podsekretarz � Bruno Schulz nie ¿yje. Jak pani chce po niego
�siêgn¹æ�?

PODSEKRETARZ Za pomoc¹ tajnych s³u¿b. Oni maj¹ swoje sposoby.
KOBIETA MÓZG Pani Podsekretarz, ja zrobi³am doktorat z Schulza. Chcia³abym odna-

le�æ rêkopis �Mesjasza� � je�li to prawda, ¿e Schulz zd¹¿y³ go napisaæ. Ale co to ma
wspólnego z innymi polskimi martwymi artystami wysokiej jako�ci �A�?

PODSEKRETARZ I to o pani mówi¹ Kobieta Mózg? Przecie¿ on nie by³ jeden, ten Schulz!
Wszyscy wielcy polscy arty�ci potracili swoje najlepsze dzie³a! Rêkopisy i partytury,
obrazy, rze�by i scenariusze, wszystko przepad³o w wojnach, po¿arach i powstaniach.
Trzeba je odnale�æ, a staniemy siê potêg¹ kulturaln¹.

KOBIETA MÓZG Jest pani pewna?
PODSEKRETARZ Tak! Mieli�my pecha, nie tak jak inne narody. Czym by³by Dostojew-

ski bez �Zbrodni i kary� albo �Braci Karamazow�? Nieznanym autorem powie�ci epi-
stolarnej i kilku opowiadañ! A Musil? Musil bez �Cz³owieka bez w³a�ciwo�ci� by³by
autorem kolejnego bildungsromanu. A to tylko niektóre przyk³ady!

KOBIETA MÓZG I ma pani na to sposób?
PODSEKRETARZ Tak! Tajne s³u¿by przydzieli³y nam Eksperta. Bêdzie na nas czeka³

w Drohobyczu ko³o murka.
KOBIETA MÓZG A jakie jest moje zadanie?
PODSEKRETARZ Pani wiedza o faktach z ¿ycia Schulza, relacjach �wiadków, domys³ach,

artyku³ach, monografiach, przypisach, bibliografiach, fa³szywych tropach, doktoratach,
habilitacjach, sensacyjnych w¹tkach, wstydliwych tajemnicach i innych elementach tej
uk³adanki jest dla nas bezcenna. Bêdzie pani mózgiem ca³ego przedsiêwziêcia.

KOBIETA MÓZG Dobrze, ¿e nie sercem. Nie znoszê tej bezmy�lnie przypisywanej kobie-
cie funkcji uczuciowej.
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7.
A u t o r e f l e k s j a  p r z e d  l u s t r e m  �  p a n i  P o d s e k r e t a r z

PODSEKRETARZ Czasami jestem ju¿ bardzo zmêczona. Nie czujê siê szczê�liwa. Mam
wra¿enie, ¿e mi³o�æ do ojczyzny, o której mówiê dzieñ i noc, to nie jestem ca³a ja. Co�
we mnie jeszcze jest, i to �co�� sprawia � gdy siê ujawnia � ¿e zaczynam nawet inaczej.
Co robiæ? Je�li zacznê w¹tpiæ w to, ¿e nie jestem wy³¹cznie wcielon¹ mi³o�ci¹ do Pol-
ski, co siê ze mn¹ stanie? Kogo mam zapytaæ o radê? Podobno ka¿dy cz³owiek ma
w sobie wszystkie odpowiedzi. W takim razie dlaczego s³yszê ciszê, gdy zadajê sobie
pytanie: kim jestem, gdy nie jestem pani¹ Podsekretarz?

8.
A u t o r e f l e k s j a  p r z e d  l u s t r e m  �  K o b i e t a  M ó z g

KOBIETA MÓZG Proszê pañstwa, jak ¿yæ? Czy zadajemy sobie to pytanie, czy nie, jako�
wszyscy ¿yjemy, prawda? Ale co to jest za ¿ycie, powiedzmy sobie szczerze, ja na
przyk³ad ¿yjê, ale w ogóle nie jestem szczê�liwa. Nawet je�li mnie co� uszczê�liwia, to
tylko na krótko. Zapisa³am sobie, jakie jest i ile trwa moje szczê�cie, wiêc tak: obrona
doktoratu � piêæ minut szczê�cia, patrzenie, jak pada pierwszy �nieg � trzydzie�ci se-
kund, �piewanie w samochodzie � trzy do piêciu minut (jeden kawa³ek muzyczny), no
i jeszcze pozostaje seks, ha, ha, ale tu niespodzianka, bo � zero szczê�cia, przez ostatnie
lata tylko masturbacja, to upokarzaj¹ce w moim wieku, wiêc zero szczê�cia z seksu, ha,
ha, i dlatego, jak pisa³ poeta, choæ mamy poradniki, zbadano s³oñce, ksiê¿yc, gwiazdy,
zgubiono mnie� Tak, mnie, i mo¿e pana zgubiono, i pani¹, dlatego szukam pociechy
gdzie siê da, i znów wo³am, zwracaj¹c oczy ku niebu, a w³a�ciwie ku sufitowi � dlacze-
go tak jest? Boli mnie serce! Czy kto� ma na to radê?

9.
T e l e f o n y  i   c z e k a n i e

a. A l e x  S c h u l z  i   t e l e f o n  o d  P a n a  z e  L w o w a

 Dzwoni telefon w Kalifornii.
ALEX SCHULZ Halo, przy telefonie Alex Schulz, nie�lubny syn Izydora Schulza, brata

Brunona Schulza. Nazwisko Schulz mam po matce, taki zbieg okoliczno�ci.
PAN ZE LWOWA Nie ma zbiegów okoliczno�ci, gospodi pomi³uj. Ja zwoniu wam iz Nju

Jorka, no ja sam iz goroda Lwow.
ALEX SCHULZ Szalom panu, what do you want?
PAN ZE LWOWA U mienia dwa ki³ogramma bumagi i risunki. Wsia eta bumaga zapisana

poczierkom Brunona Schulza, waszego rodstwiennika. I want to sell it. Ten thousand
dollars in cash. Deal?

ALEX SCHULZ Are you sure to s¹ papiery mojego wuja?
PAN ZE LWOWA Ja jestem, ale czy pan jest, to niech pan sam siebie zapyta. Pozwoniu

wam again later.
Pip, pip, pip!

b. A l e x  S c h u l z  d z w o n i  d o  J e r z e g o  F i c o w s k i e g o

ALEX SCHULZ Panie Ficowski! Panie Ficowski! Czy pan sobie wyobra¿a, z czym ja
mogê do pana dzwoniæ? Z jak¹ wiadomo�ci¹?
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FICOWSKI Trwam w oczekiwaniu od ponad pó³wiecza, wierz¹c i nie dowierzaj¹c na prze-

mian, ¿e siê doczekam. Czy �Mesjasz��?
ALEX SCHULZ Bardzo mo¿liwe, bardzo mo¿liwe! Alex Schulz z Kalifornii z Ameryki

siê k³ania! Chc¹ mi sprzedaæ paczkê z papierami i rysunkami mojego stryja, Brunona
Schulza. Dzwoni³ tajemniczy mê¿czyzna. Mówi, ¿e jest ze Lwowa.

FICOWSKI Utrzymujê w sobie tê chwiejn¹ wiarê w �Mesjasza� od czasów, kiedy to przed
laty zosta³em wyznawc¹, biografem i ol�nionym badaczem twórczo�ci Brunona Schulza.

ALEX SCHULZ To ja do pana przyjadê. Niech pan siê nie zdziwi, gdy stanê w drzwiach.

c. A l e x  S c h u l z  s t a j e  w   d r z w i a c h

ALEX SCHULZ To ja! To ja! Ju¿ stojê w drzwiach!
FICOWSKI Wygl¹da pan jak Bruno Schulz, gdyby on móg³ stan¹æ w drzwiach.
ALEX SCHULZ Jestem Alex Schulz, syn Israela Barucha Schulza, a to jest fotokopia mojego

aktu urodzenia.
FICOWSKI Nie jest teraz moim zadaniem ustalanie domniemanego pokrewieñstwa.
ALEX SCHULZ S³usznie. Chcê kupiæ papiery mego stryja z pana pomoc¹.
FICOWSKI Zgadzam siê. Bêdê obecny przy waszym spotkaniu jako ekspert i orzeknê, czy

s¹ to istotnie teksty pisane rêk¹ Schulza.
ALEX SCHULZ Gdzie ma pan telefon?
FICOWSKI Tutaj.
ALEX SCHULZ Niech pan czeka. On do pana zadzwoni.

d. F i c o w s k i  c z e k a  n a  t e l e f o n  o d  P a n a  z e  L w o w a

FICOWSKI Wiosna, lato, jesieñ, zima. Nic mi siê nie przypomina.
Zima lato, jesieñ, wiosna. Do wolno�ci droga prosta.

¯ONA
Jest lato, Jerzy, lato.
Jed�my, Jerzy, jed�my.
Wyjd�my, Jerzy, wyjd�my.
Zamêczysz siê, Jerzy, zamêczysz.
Zlituj siê, Jerzy, zlituj.
Nad nami, Jerzy, nad nami.

e. D z w o n i  t e l e f o n  u   F i c o w s k i e g o

TELEFON S³uchaj, Jerzy: Alex Schulz dozna³ nag³ego wylewu do mózgu, parali¿u oraz
utraty mowy i nied³ugo potem zmar³, nie pozostawiaj¹c ¿adnych wskazówek, które umo¿-
liwia³yby kontakt z tajemniczym mê¿czyzn¹ ze Lwowa. Tak oto nadej�cie Mesjasza
odsuwa siê w niewiadom¹ przysz³o�æ. Id� spaæ, Jerzy.
 Pip, pip, pip.

10.
U c z e ñ  �  p r e z e n t a c j a  r a c z k u j ¹ c y c h  u m i e j ê t n o � c i  p l u s  u r o k
m ³ o d o � c i;  a   m o ¿ e  t o  w s z y s t k o  p o z o r y?

UCZEÑ Pierwsza nagroda w konkursie recytatorskim to by³a wycieczka do Wiednia i przy-
padkowo tak siê sk³ada, ¿e us³ysza³em tu fragmenty wiersza, który pozwoli³ mi wygraæ
tê wspania³¹ nagrodê. Od dziecka marzy³em, by zostaæ aktorem, a taki konkurs to ju¿
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jest krok dalej w ¿yciu i pierwszy powa¿ny punkt w CV. Jeszcze tylko powiem, ¿e wiersz
bardzo mi siê podoba i napisa³ go polski poeta, o którym wcze�niej nie s³ysza³em.

Tyle ksi¹¿ek s³owników opas³e encyklopedie
ale nie ma kto poradziæ
Zbadano s³oñce ksiê¿yc gwiazdy zgubiono mnie

Moja dusza odmawia pociechy wiedzy

Wêdrujê tedy noc¹
Po drogach ojców
I oto
Miasteczko Brac³aw
W�ród czarnych s³oneczników
To miejsce które opu�cili�my
To miejsce które krzyczy
Jest szabas
Jak zawsze w szabas
Ukazuje siê Nowe Niebo

Szukam ciebie Rabi

RE¯YSER Wystarczy, bardzo dziêkujemy.
UCZEÑ Jak mi posz³o?
RE¯YSER �wietnie, dziêkujemy, by³o super.
AUTORKA Re¿yser wszed³ mi w narracjê. To pokazuje dwie rzeczy: po pierwsze, jak

bardzo teatr europejski zdominowany jest przez re¿yserów, po drugie � ¿e w sensie
artystycznym pokazujemy teraz widowni teatralne szwy.

RE¯YSER To nie s¹ ¿adne szwy, tylko ekspozycja siê ci¹gnie, a wci¹¿ nie ma jeszcze
postaci Eksperta.

AUTORKA Jest � pojawi³ siê na chwilê � ale jestem teraz w trakcie stwarzania sceniczne-
go �wiata, a pan mi siê wci¹³.

RE¯YSER Ekspert!
AUTORKA Pan pogoni³ Ucznia, dziecko prawie, który mia³ wprowadziæ postaæ Rabiego.
RE¯YSER To mamy jeszcze Rabiego?
AUTORKA No tak.
RE¯YSER Bo¿e! Bo¿e!
AUTORKA On siê pojawi w toku akcji, ale teraz wprowadza go recytatyw poetycki.
RE¯YSER Uczeñ, wracaj! Dokoñcz ten wiersz.
UCZEÑ Od pocz¹tku, czy od �szukam ciebie Rabi�?
RE¯YSER Od �Szukam ciebie Rabi�.
UCZEÑ Czyli tak jakby od �rodka?
RE¯YSER To nie jest �rodek, tylko jedna trzecia wiersza.
UCZEÑ A pomy�la³ pan o mnie � czy ³atwo jest mi wej�æ w jednej trzeciej w klimat tego

utworu, który nawi¹zuje do tragicznych wydarzeñ drugiej wojny �wiatowej?
RE¯YSER O której ju¿ wreszcie najwy¿szy czas zapomnieæ! To jest trend ogólnoeuropej-

ski i ja nie zamierzam opluwaæ tego trendu!
UCZEÑ Wiêc czy pomy�la³ pan, przerywaj¹c mi, czy ³atwo jest mi teraz wej�æ w klimat

tego utworu, który nawi¹zuje do tragicznych wydarzeñ drugiej wojny �wiatowej, o któ-
rej ju¿ wreszcie najwy¿szy czas zapomnieæ?
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RE¯YSER Nie pomy�la³em. Bêdziesz musia³ dokoñczyæ wiersz bez wchodzenia w klimat.

To siê zdarza.
UCZEÑ A czy pan wie, ¿e bohater liryczny tego wiersza poszukuje rady u rabiego Na-

chmana?
RE¯YSER Nie jestem g³uchy, s³ysza³em, �szukam ciebie, Rabi�.
UCZEÑ A czy pan wie, ¿e b³ogos³awiony jest ten, komu dane by³o znaæ choæby maleñk¹

cz¹stkê tego, co kiedykolwiek przydarzy³o siê rabiemu Nachmanowi?
RE¯YSER A o tym sposobie na bycie b³ogos³awionym akurat nie s³ysza³em.
UCZEÑ A czy s³ysza³ pan, ¿e rabi Nachman naucza³, ¿e ogromna rzesza dusz b³¹dzi w miej-

scu ka�ni i nie wespnie siê wzwy¿, dopóki nie przybêdzie dusza, której dana bêdzie
moc d�wigniêcia ich w górê?

RE¯YSER I o tym te¿ nie s³ysza³em, ale domy�lam siê za to, ¿e ty wygra³e� miêdzyszkoln¹
olimpiadê historyczn¹ i w nagrodê lecisz do Izraela. Gratulujê i wypierdalaj st¹d!

EKSPERT/UCZEÑ Czas zakoñczyæ tê mistyfikacjê. Porucznik Wietrzyk z tajnych s³u¿b RP,
pseudonim Ekspert.

RE¯YSER Jak pan to zrobi³?
EKSPERT Jestem profesjonalist¹, tak jak i pan.
RE¯YSER Bierze pan udzia³ w Projekcie Mesjasz?
EKSPERT Tak, i chcia³em siê przekonaæ, jak pan zareaguje na wprowadzenie do projektu

rabiego Nachmana poprzez recytatyw poetycki. Test wypad³ do�æ negatywnie.
RE¯YSER Wci¹¿ nie mogê wyj�æ z podziwu, jak pan siê z tego Ucznia zmieni³ w Eksperta!
EKSPERT Przypomnê, ¿e powiedzia³ pan do mnie: �wypierdalaj st¹d!�.
RE¯YSER Panie poruczniku, to jest delikatna kwestia i nie chodzi o brzydkie s³owa, tylko

¿eby nam wszystkim by³o dobrze. Jest Unia Europejska, prawda? Tworzymy jedn¹ wielk¹
rodzinê wielodzietn¹: Polak, Niemiec, Austriak, Francuz, Anglik i tak dalej s¹ teraz
braæmi i siostrami, tak? Wiêc po co nam ta druga wojna i jej tragiczne ¿niwo? A ten
wiersz, co go pan zacz¹³ mówiæ jako Uczeñ, a ja panu nie da³em skoñczyæ, to poza
rabim Nachmanem porusza ró¿ne dra¿liwe kwestie� Te poetycko spalone Tory, te góry
popio³ów, unicestwiona spo³eczno�æ ¿ydowska. To siê a � przejad³o, b � jest smutne,
c � patetyczne.

EKSPERT Ale jak pan chce zauczestniczyæ w Projekcie Mesjasz, omijaj¹c te patetyczne
góry popio³ów, spalone Tory oraz drug¹ wojnê?

RE¯YSER Dziêki tej tu obecnej Autorce! To ma byæ wartka, wspó³czesna historia z udzia-
³em dzielnych tajnych s³u¿b. Pan niech siê ju¿ o mnie nie martwi, tylko robi swoje:
szpieguje, przes³uchuje, morduje i tak dalej.

AUTORKA Podsumowujê, ¿eby mi siê sprawy nie wymknê³y spod kontroli: ¿adnej dru-
giej wojny, Niemców, smutku. Bêdzie ministerstwo, tajne s³u¿by, no i mo¿e wiêcej Fi-
cowskiego.

11.
P r z e d  w y j a z d e m  d o  D r o h o b y c z a  p a n i  P o d s e k r e t a r z
p o s t a n a w i a  p o r o z m a w i a æ  z   m i n i s t r e m  k u l t u r y,
a  r a c z e j  z   D r z w i a m i  j e g o  g a b i n e t u

PODSEKRETARZ Bogdan! Ja oczywi�cie wiem, ¿e wiele osób w Ministerstwie Kultury
¿yczy mi jak najgorzej. Uwili sobie ciep³e gniazdka i gotowi s¹ torpedowaæ wszystkie
nowe i oryginalne projekty. Ja te¿ mog³abym siê tak urz¹dziæ: organizowa³abym retro-
spektywy Kie�lowskiego w Nowym Jorku albo pokazy filmów Wajdy w Pekinie. Albo
Wajdê w Nowym Jorku, a Kie�lowskiego w Pekinie. Ale ja tak nie chcê. Wierzê w ten
projekt.
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DRZWI Gratulujemy, pani Podsekretarz! Z³o¿y³a pani ofiarê ze swego ¿ycia osobistego na

o³tarzu ojczyzny. Minister prosi³ przekazaæ, ¿e jest bardzo zajêty. Je�dzi teraz od wioski
do wioski swoj¹ l�ni¹c¹ limuzyn¹ po krêtych drogach wyspy Jakundu i opowiada tubyl-
com o polskim teatrze. Przyjmie pani¹ po powrocie.

12.
Pr z e d  w y j a z d e m  d o  D r o h o b y c z a  K o b i e t a  M ó z g  p o s t a n a w i a
p o r o z m a w i a æ  z e  s w o j ¹  m a m ¹  n a  c m e n t a r z u.  P o d c z a s  r o z -
m o w y  r y t m i c z n i e  k o p i e  n o g ¹  w   p ³ y t ê  m a m i n e g o  g r o b u

KOBIETA MÓZG Ja ju¿ zupe³nie oszala³am, wiesz? Wyciê³am zdjêcie znanego aktora
z serialu i kocham go. Mój mózg siê ze mnie �mieje, drwi z tej mi³o�ci. Nic nie mogê
zrobiæ, co by tego mózgu nie �mieszy³o. Ostatnio rozebra³am siê i popatrzy³am na sie-
bie w lustrze. Mój mózg powiedzia³, ¿e moje cia³o jest dysproporcjonalne. � Masz ra-
miona szerokie jak drwal � powiedzia³ do mnie mój mózg. � Wygl¹dasz �miesznie �
doda³. Po co on to wszystko mówi? Najpierw by³ moim przyjacielem. Pomóg³ mi zrobiæ
magisterium, a potem doktorat. Teraz razem koñczymy habilitacjê. Ch³opcy z mojej
klasy osi¹gnêli znacznie mniej. Teraz jestem super. Gdybym mia³a swój mózg wtedy,
gdy chodzi³am do szko³y� Nie wierzy³abym tobie, mamo. ¯e powinnam sobie zrobiæ
operacjê plastyczn¹. Jak matka mo¿e tak mówiæ do córki? A ty mówi³a�� Teraz mój
mózg znowu siê �mieje. Mówi do mnie � Jeste� niedojrza³a! Ju¿ dawno powinna� wzi¹æ
odpowiedzialno�æ za swoje ¿ycie i przestaæ winiæ innych. Szczególnie matkê.

MAMUSIA Ja nigdy nie mówi³am, ¿eby� zrobi³a operacjê plastyczn¹. Wymy�lasz sobie.
Córka pani Gliñskiej nigdy by siê tak nie odezwa³a do matki. Co ty na siebie w³o¿y³a�?
W szafie wisz¹ moje futra, jakby� przerobi³a to z nutrii, to by� wreszcie wygl¹da³a jak
cz³owiek. I po co ty jedziesz do Drohobycza? Jakie� pieni¹dze z tego bêd¹?

13.
J a k  B r u n o  S c h u l z  n i e  p i s z e  �M e s j a s z a�

a. B r u n o  S c h u l z  i   Z a g ³ a d a

 Przed Brunonem Schulzem le¿y kartka papieru zapisana jego pismem. Dr¿y, bo prze-
czuwa swój los.

SCHULZ Mianujê siê Sêdzi¹ � i biorê na �wiadków ca³y �wiat. Skazujê tê oto kartkê papie-
ru z moim pismem na zag³adê. Uzasadnienie wyroku: jest s³usznym skazywaæ na zag³a-
dê rzeczy niedowarzone i niedoskona³e.
Kartka umiera.

SCHULZ Dzi� nie napiszê �Mesjasza�.

b. B r u n o  S c h u l z  i   P o r z ¹ d e k  R z e c z y

Bruno Schulz usi³uje przywróciæ Porz¹dek Rzeczy. Chaos dzia³a na niego depresyj-
nie. Przestrzeñ zape³niona rzeczami, które s³u¿¹ podtrzymywaniu ¿ycia, a nie ducha,
przera¿a go. Dlatego uk³ada rêczniki na pó³ce, trzepie kapelusze, wiesza spodnie w sza-
fie, wyrzuca stary pêdzel do golenia, którego nie mia³ serca wyrzuciæ wcze�niej, sk³a-
da chusteczki do nosa.

SCHULZ Gdybym umia³ ¿yæ w�ród niewytrzepanych kapeluszy, porozrzucanych spodni,
zwisaj¹cych byle jak z oparæ krzese³, rêczników upchniêtych w k¹cie, starych pêdzli do
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golenia, które � choæ nieprzydatne � spêdzaj¹ pogodn¹ emeryturê na mojej pó³ce �
gdybym umia³ ¿yæ w�ród tego chaosu i nieporz¹dku, gdybym umia³ pisaæ w takich wa-
runkach, w tak niedoskona³ej przestrzeni, na pewno napisa³bym �Mesjasza�. (siada,
zmêczony przywracaniem porz¹dku) Dzi� nie napiszê �Mesjasza�.

14.
W  D r o h o b y c z u  p r z y  m u r k u

KOBIETA MÓZG Nie ma go.
PODSEKRETARZ Która jest u pani?
KOBIETA MÓZG Ta sama.

Pauza.
KOBIETA MÓZG Ju¿ pó³ godziny czekamy.
PODSEKRETARZ Mam wra¿enie, ¿e czas stan¹³.
KOBIETA MÓZG Bêdê pamiêtaæ ka¿d¹ minutê tego czekania. Wszystko tu wydaje mi siê

obce.
PODSEKRETARZ Nawet drzewa?
KOBIETA MÓZG Drzewa akurat najmniej.
PODSEKRETARZ Mo¿e to nie ten murek?
KOBIETA MÓZG Widzia³am go setki razy na zdjêciach.

Pauza (wyciemnienie?).
KOBIETA MÓZG A je�li on nie przyjdzie?
PODSEKRETARZ Jak to �nie przyjdzie�?
KOBIETA MÓZG Normalnie. Mia³ przyj�æ, a nie przyjdzie.
PODSEKRETARZ To niemo¿liwe.
KOBIETA MÓZG Dlaczego?
PODSEKRETARZ Bo od niego wszystko zale¿y.
KOBIETA MÓZG No i co?
PODSEKRETARZ Wie o tym, ¿e czekamy na niego.
KOBIETA MÓZG No i co?
PODSEKRETARZ Nie bawi³by siê tak naszymi uczuciami.
KOBIETA MÓZG Dlaczego?
PODSEKRETARZ Przecie¿ wie, jaka to wa¿na sprawa.
KOBIETA MÓZG Dla pani.
Pauza (wyciemnienie?).
KOBIETA MÓZG Jak d³ugo bêdziemy tu siedzia³y?
PODSEKRETARZ A¿ przyjdzie.
KOBIETA MÓZG Za minutê bêdzie godzina, od kiedy tu czekamy.
PODSEKRETARZ Naprawdê? Straci³am poczucie czasu.
KOBIETA MÓZG Wracajmy do hotelu.
PODSEKRETARZ Nie. Ja tu bêdê siedzieæ.
KOBIETA MÓZG I czekaæ?
PODSEKRETARZ Je�li siê st¹d ruszymy, on nigdy nie przyjdzie.
KOBIETA MÓZG Nie rozumiem?
PODSEKRETARZ Dopóki czekamy, on jest.
KOBIETA MÓZG A je�li go w ogóle nie ma?
PODSEKRETARZ To nie od niego zale¿y, czy on jest, czy go nie ma, tylko od nas.
KOBIETA MÓZG On obiektywnie jest albo go nie ma � tak mi mówi mój mózg.
PODSEKRETARZ Dopiero przestanie byæ, kiedy przestaniemy czekaæ.
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KOBIETA MÓZG Co za logika � póki czekamy, on jest?!?
PODSEKRETARZ Tak. Tylko siê spó�nia.

Pauza (wyciemnienie?).
EKSPERT Witam. Panie przysz³y wcze�niej?
KOBIETA MÓZG To pan siê spó�ni³. Godzinê.
PODSEKRETARZ Wiedzia³am, ¿e pan przyjdzie.
EKSPERT Nie przestawi³y panie zegarków. Dzi� zmiana czasu.
KOBIETA MÓZG Niesamowite. Ca³e ¿ycie by³abym pewna, ¿e pan nigdy nie przyszed³.

15.
J a k  B r u n o  S c h u l z  n i e  p i s z e  �M e s j a s z a�

c. B r u n o  S c h u l z  i   p o e z j a  R i l k e g o

Bruno Schulz jest szczê�liwy. Jego ³ó¿ko obst¹pi³y dobre duchy, które wylecia³y z dwóch
tomów poezji Rilkego.

SCHULZ Za szczyt twórczo�ci Rilkego uwa¿am �Neue Gedichte�. To, co potem jeszcze
pisa³: �Duineser Elegien�, �Sonette an Orpheus� jest ju¿ zbyt przerafinowane i ezote-
ryczne.

DUCHY Daj spokój, Schulz. Sam jeste� przerafinowany i ezoteryczny.
Schulz natychmiast przykrywa siê ko³dr¹, co my�li, nie wiemy. Wysuwa nos zza ko³dry.

SCHULZ Dzi� nie napiszê �Mesjasza�.

16.
D r o h o b y c z.  P r ó b a  r e k o n s t r u k c j i  w y d a r z e ñ.
E k s p e r t  p o k a z u j e,  c o  p o t r a f i

EKSPERT Dok³adnie tu zgin¹³ Bruno Schulz. Rozejrzyjmy siê � czy nie widaæ czego�
podejrzanego? Zabójca móg³ zostawiæ po sobie jaki� �lad: niedopa³ek papierosa, wyka-
³aczkê, odcisk buta.

KOBIETA MÓZG Pan oszala³.
EKSPERT Co pani we mnie widzi szalonego?
KOBIETA MÓZG Schulz zgin¹³ prawie siedemdziesi¹t lat temu. Jego morderc¹ by³ Karl

Gunther, który te¿ ju¿ nie ¿yje. Co pan chce tu dzi� znale�æ?
EKSPERT O to mi w³a�nie chodzi! Chcia³em pokazaæ, ¿e standardowe metody �ledztwa

nic nam ju¿ nie dadz¹. Jest za pó�no.
KOBIETA MÓZG Niedopa³ki wyzbierane.
EKSPERT Spróbujê zrekonstruowaæ, co siê tu wydarzy³o. Je�li wy³apie pani jakie� b³êdy

i nie�cis³o�ci, proszê mówiæ. Powodzenie projektu zale¿y od naszej �cis³ej wspó³pracy.
PODSEKRETARZ A co ja mam robiæ?
EKSPERT Pani bêdzie siê modliæ za powodzenie projektu. Mam dla pani m³ynek i proszê

nim krêciæ.
KOBIETA MÓZG Pani Podsekretarz, proszê tego nie robiæ. Nie widzi pani �mieszno�ci tej

sytuacji?
PODSEKRETARZ Ja nie widzê w krêceniu modlitewnym m³ynkiem nic �miesznego. To

pani mózg zawsze widzi co� �miesznego we wszystkim.
EKSPERT Jest dziewiêtnasty listopada tysi¹c dziewiêæset czterdziestego drugiego roku.

Ten dzieñ nazwano pó�niej �krwawym czwartkiem�. Na ulicach Drohobycza trwa rze�
przypadkowych przechodniów. Bruno Schulz z fa³szyw¹ kenkart¹ w kieszeni idzie do
judenratu po chleb na drogê. To jest dzieñ, na który zaplanowa³ ucieczkê z Drohobycza.
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KOBIETA MÓZG Nic nie wiemy na pewno, �wiadkowie ju¿ nie ¿yj¹.
EKSPERT Kiedy ¿yli, mówili, ¿e tu zgin¹³ Bruno Schulz.
KOBIETA MÓZG To prawda, tak mówili, choæ pl¹tali siê w zeznaniach.
EKSPERT Tu Schulza zastrzeli³ scharführer Karl Gunther. �wiadkowie twierdz¹, ¿e zrobi³

to na z³o�æ komendantowi gestapo Feliksowi Landauowi.
KOBIETA MÓZG Nic nie wiemy na pewno, �wiadkowie ju¿ nie ¿yj¹.
EKSPERT Zabity strza³em w g³owê tu le¿a³ Bruno Schulz.
KOBIETA MÓZG Podobno tak tu le¿a³, choæ zeznania s¹ sprzeczne. Nic nie wiemy na

pewno, �wiadkowie ju¿ nie ¿yj¹.
EKSPERT Co siê potem sta³o?
KOBIETA MÓZG Podobno po kryjomu Schulz zosta³ st¹d zabrany, podobno pogrzebany,

na cmentarzu, którego nie ma. Podobno by³o inaczej. Ca³kiem oficjalnie zosta³ st¹d
zabrany razem z innymi martwymi pod nadzorem Niemców. Podobno wszystkie trupy
ruszy³y w ostatni¹ drogê na nowy cmentarz ¿ydowski. Tam na podmok³ej ³¹czce spo-
czywaj¹ podobno w pokoju. Schulz podobno osobno, podobno pod samym murem. Nic
nie wiemy na pewno, �wiadkowie ju¿ nie ¿yj¹.

EKSPERT I tu siê pani myli. S¹ milcz¹cy �wiadkowie. Ten murek wszystko widzia³.
KOBIETA MÓZG Gdzie s¹ ci �wiadkowie?
EKSPERT Trzeba go tylko umiejêtnie podpytaæ. Przerwaæ uparte milczenie.
KOBIETA MÓZG Ja tu nic nie widzê. Kogo pan chce spytaæ?

Pani Podsekretarz ca³y czas ufnie modli siê m³ynkiem, Kobieta Mózg nie wierzy w³asnym
oczom i uszom, a Ekspert daje popis swoich umiejêtno�ci przes³uchiwania �wiadków.

EKSPERT S³yszysz mnie, murku w Drohobyczu? Wiem, ¿e wszystko widzia³e�! Dok¹d
zabrali Schulza? Gdzie jest teraz? Od kogo mo¿emy siê dowiedzieæ? Milczysz? W imiê
czego?

Pos³uchaj � nie jeste� sam w tym mie�cie. Takich jak ty jest wiêcej. Je�li bêdziesz
z nami wspó³pracowa³ � oszczêdzimy ich. Od ciebie zale¿y, czy przetrwaj¹ nienaru-
szone. Tak, to jest gro�ba. Nie zostanie z nich kamieñ na kamieniu.

Przyjrzyj siê sytuacji. Zosta³e� pozostawiony samemu sobie. Twoi przyjaciele ciê po-
rzucili. Jeste� w naszych rêkach. Czujesz to? Jeste� porzucony i zdradzony. Spójrz,
jak wygl¹dasz? Przecie¿ wiesz, ¿e nikt o ciebie nie dba. Jeste� polskim murkiem
w ukraiñskim mie�cie. Oni ciê maj¹ gdzie�, prawda? Nie musisz byæ wobec nich lo-
jalny. Po prostu zastanów siê nad tym.

Milczysz? Okej. Powiem ci jedno: nie mam ¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e na pewno ko-
chasz to drzewo. Tak, to piêkne drzewo, które tu ro�nie obok ciebie. Nie zaprzeczaj �
widzê, jak na nie patrzysz. Bêdziesz mówi³? Patrz, co mogê z nim zrobiæ? Widzisz?
To bola³o, prawda? Mo¿e bardziej boleæ!

Udajesz twardziela, co? Moim zdaniem, ty jeste� szpiegiem. Udajesz kogo� innego,
a jeste� szpiegiem. A szpiegów siê rozstrzeliwuje. Dobrze siê zastanów, czy to mil-
czenie ci siê op³aca.

Wiesz, ja tak naprawdê niewiele wiem. Bardzo ma³o wiem. Stary, ty jeste� znacznie
bardziej kompetentny ode mnie. Panisko ca³¹ gêb¹. Wiesz, ja nigdy nie mia³em do-
brych ocen z przes³uchiwania. Mówili na mnie Jasio Dupa, �miali siê. Mo¿e by� po
prostu pomy�la³ o mnie. ¯ebym nie by³ zawsze w ogonie, ¿eby wreszcie co� mi siê
uda³o, co?
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Pos³uchaj: przepraszam, ¿e tak brutalnie zacz¹³em ciê przes³uchiwaæ. By³e� �wiad-
kiem okropnych rzeczy. Masz prawo byæ skamienia³y, dopiero teraz to do mnie dotar-
³o. Masz prawo byæ przejêty zgroz¹ i nie mieæ ochoty na mówienie. Jeste� dzielny, ¿e
przetrwa³e� ten horror, ¿e wci¹¿ tu stoisz. Czujê wielki podziw i szacunek, ¿e wytrzy-
ma³e� to wszystko. Dlatego chcia³bym, ¿eby� powiedzia³ mi tylko tyle, ile chcesz. Po
prostu wyrzuæ to z siebie.

My�lisz, kurwa, ¿e jeste� taki twardy, co? ¯e jeste� jak ska³a, ¿e nie do ruszenia, i to
ciê krêci, tak? Ty zboczeñcu! Ale ja wybijê ci z g³owy ten upór! Bêdê tu sta³ i wy³, a¿
og³uchniesz i bêdziesz skamla³ o lito�æ!

Mo¿e chcesz zapaliæ, co? Napiæ siê czego�? Mo¿e trochê wody? Mo¿e po prostu
uspokójmy siê. Wiesz, ja nie jestem tak¹ �wini¹. Rozumiem, wspó³czujê. Nie jestem
taki z³y. Nie wiem, czemu milczysz, stary. Mo¿e masz swoje powody?

To nic nie da, ¿e nic nie mówisz! Nie masz na co liczyæ! Nie masz ruchu � czy to do
ciebie dotar³o? Nie masz ruchu! Twoja walka jest przegrana! Jeste� sam. My�l o so-
bie. My�l o sobie. Zrób co� dla siebie.

Wszyscy �wiadkowie ju¿ nie ¿yj¹. Zosta³e� nam tylko ty. Po prostu nie mamy kogo
zapytaæ. Bardzo ciê proszê � je�li co� wiesz, powiedz!

17.
J a k  B r u n o  S c h u l z  n i e  p i s z e  �M e s j a s z a�

d. B r u n o  S c h u l z  i   o s z o ³ o m i e n i e

SCHULZ A mo¿e na pocz¹tek trzeba przystaæ na rzeczy niedoskona³e � a¿eby dopiero
wej�æ w rozmach, podnieciæ siê i oszo³omiæ?!? Tak, podnieciæ siê! Oszo³omiæ! I wtedy
� dopiero wtedy � gdzie� na granicy swoich mo¿liwo�ci � stworzyæ rzeczy doskona³e!?!

ALEX SCHULZ Przynios³em wujowi termometr.
SCHULZ Dzi� nie napiszê �Mesjasza�.

e. B r u n o  S c h u l z  i   p i ê k n o  p r z y r o d y

SCHULZ Chcia³bym pró¿nowaæ, nic nie robiæ, wa³êsaæ siê � mieæ trochê rado�ci z krajo-
brazu, z niebosk³onu otwartego przedwieczornymi chmurkami w za�wiaty. Wtedy mo¿e
wróci³aby melodia do mnie, nap³ynê³aby fala prozy.

SIOSTRA Zamknij okno, Bruniu, bo wieje.
SCHULZ Zamykam, zamykam, zamykam, zamykam. Nie jestem ani malarzem, ani pisa-

rzem, ani nawet porz¹dnym nauczycielem. Wydaje mi siê, ¿e oszuka³em �wiat jak¹�
b³yskotliwo�ci¹, ¿e nic we mnie nie ma.

WIATR ZA OKNEM Dzi� Bruno Schulz te¿ nie napisze �Mesjasza�.

18.
D r o h o b y c z.  H i s t o r i a  c z y h a  z a  k a ¿ d y m  r o g i e m  z   b r o n i ¹
w  r ê k u  i   z a s k a k u j e  A u t o r k ê

PODSEKRETARZ Sytuacja jest powa¿na!
KOBIETA MÓZG Co to by³o?
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PODSEKRETARZ Strzelaj¹ do nas!
EKSPERT Kryæ siê!
KOBIETA MÓZG Panie Landau! Niech pan nie strzela!
PODSEKRETARZ Niech pan uwa¿a z t¹ broni¹!
EKSPERT Od³o¿y j¹!
LANDAU A nie jeste�cie ¯ydami, którzy siê leni¹ w robocie?
EKSPERT Nie!
KOBIETA MÓZG My do pana w sprawie Brunona Schulza!
PODSEKRETARZ My z polskiego Ministerstwa Kultury!
LANDAU No, nareszcie!

19.
D r o h o b y c z.  W i e l k a  c h w i l a  w i e d e ñ s k i e g o  s t o l a r z a  F e l i k s a
L a n d a u a;  s c e n a  b a l k o n o w a

LANDAU Ja najpierw siku zrobiê! Siku! Obraz! Kadr! Ja sikam! Kadr � ja w kadrze ca³y.
Obraz bia³o-czarny. Poczekajcie pañstwo.

PODSEKRETARZ O co chodzi z tym sikaniem?
 Nikt nie wie i ani siê domy�la, ¿e chodzi tu o nawi¹zanie do Amona Goetha vel Ral-
pha Finnesa.

PODSEKRETARZ Póki Landau sika, niech pani nam szybko co� o nim powie.
KOBIETA MÓZG Feliks Landau, wiedeñski stolarz, komendant gestapo w Drohobyczu,

strona osiemdziesi¹ta pierwsza, Jerzy Jarzêbski, �Schulz� cytujê: Landau, krêpy, pry-
mitywny osi³ek, pozowa³ na konesera sztuki, estetê, przedstawia³ siê jako �architekt�.
Jako cz³owiek by³ równie zwyrodnia³y, jak jego zastêpca, a pó�niejszy morderca Schul-
za, Karl Gunther.

PODSEKRETARZ By³?
KOBIETA MÓZG Nie ¿yje ju¿.
EKSPERT No jako� ¿yje.
KOBIETA MÓZG Ale co to za ¿ycie?
LANDAU Co to za ¿ycie ja mia³em?! Sta³em, wypatrywa³em, oczy mi ³zami zachodzi³y.

Ju¿ wszelk¹ nadziejê straci³em, a¿ tu nagle wy krzyczycie zza krzaków, ¿e z Minister-
stwa Kultury jeste�cie. Co najpierw robimy? Albo ja od razu poka¿ê, jak to by³o, ¿eby
wam prawdziwy obraz daæ, nie tak jak u tego Amerykañca Spielberga w �Li�cie Schind-
lera�, scena z Amonem Goethem! Nienawidzê drania! Pamiêtacie, jak by³o? On tam
go³y do ¯ydów strzela³! Kto to widzia³? Go³y! Komendant obozu � ¿eby na balkon
wychodzi³ go³y! Powaga munduru gdzie?! Wymys³ amerykañski! ̄ eby go³y wychodzi³
strzelaæ! Ja wam poka¿ê, jak by³o! I jeszcze ten aktor � jak on siê wdziêczy do lustra �
jakie to beztalencie jest amerykañskie!

KOBIETA MÓZG Przepraszam, ¿e siê wtr¹cê, panie Landau, ale to by³ angielski aktor!
Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes.

LANDAU Ale siê d³ugo nazywa ten Angol. D³ugo siê nazywa, ale nic mu nie pomo¿e,
straszne to beztalencie jest. Jak on tê broñ do rêki bierze!?! W wojsku nigdy nie by³.
Mierzy, mierzy, patrzy w tê lunetê i nic. Broñ opuszcza i medytuje. Kto tak na wojnie
medytuje? Wreszcie strzela! Pach! Pach! Pach! Upada trafiony ¯yd. Patrz¹ ludzie na
ca³ym �wiecie i siê wzruszaj¹. Kto� z was mo¿e powie: przez Feliksa Landaua przema-
wia zazdro�æ!?! Powie tak kto�?

EKSPERT To ja powiem, ¿eby pan móg³ odpowiedzieæ: czy przez Feliksa Landaua prze-
mawia zazdro�æ?
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LANDAU Tak! S³usznie pan siê domy�li³. Przez Feliksa Landaua przemawia zazdro�æ.

Ale dlaczego? Mo¿e prawda za nim stoi?
EKSPERT Stoi za panem prawda, panie Landau?
LANDAU Ano stoi. A prawda taka: ja pierwszy strzela³em z balkonu do leniwych ¯ydów.

Ja � prosty stolarz z Wiednia. Ja strzela³em wcze�niej ni¿ Ralph Jaki�tam Fiennes u Spiel-
berga. Ja w Drohobyczu strzela³em z tego balkonu do ̄ ydów. Ale ja to robi³em w mun-
durze. Ja nie wychodzi³em go³y. Siku, owszem, robi³em, jak ka¿dy cz³owiek � czy Au-
striak, czy Polak, czy ¯yd. Dlatego zacz¹æ od sceny z siku, jak u Spielberga, ja siê zga-
dzam. Ale na pewno do strzelania do ¯ydów ja siê rozebraæ nie dam! Poka¿ê, jak siê
strzela³o naprawdê. I to bêdzie taka scena, ¿e ona i poruszy, i wstrz¹�nie, ¿e tak móg³
cz³owiek, stolarz, cz³owiek prosty, którego ojczym by³ ¯yd � tak, mój ojczym by³ ¯yd,
czysty ¯yd � jak móg³ ten cz³owiek prosty potem z balkonu w Drohobyczu do ¯ydów
swoich ojczymów strzelaæ!?! I nie³atwo by³o trafiæ � ale w mundurze zawsze by³em.
Albo ubrany by³em, a nie prê¿y³em siê chudym torsikiem jak ten Fiennes. To wszystko
jest amerykañska podróba. To bêdzie prawdziwy film. A my�leli�cie nad tytu³em?

KOBIETA MÓZG Nie my�leli�my jeszcze. Mo¿e po prostu �Feliks Landau�? A pan my�la³?
LANDAU Ja to wszystko ju¿ wymy�li³em. Ca³y film. A tytu³ bêdzie szed³ tak: �O cz³o-

wieku, który ratowa³ Brunona Schulza w Drohobyczu�. Nie za d³ugi?
EKSPERT No, trochê jakby d³ugi.
LANDAU W³a�nie. A jeszcze by dobrze by³o od razu daæ w tytule, ¿e ten Schulz to by³

¯yd.
PODSEKRETARZ Nie ¯yd, tylko polski pisarz!
LANDAU Mo¿e on i polski pisarz, ale zgin¹³ jak ¯yd.
EKSPERT A to pan go ratowa³?
LANDAU Ano. Bo we mnie taka dwoisto�æ by³a, rozdarcie wewnêtrzne. A co do Schul-

za: kto go karmi³? Kto mu dawa³ resztki ze sto³u? Kto mu zleca³ prace lekkie? Kto mu
dawa³ twórczo siê wy¿ywaæ? Kto mu pozwala³ malowaæ? Zlecenia dawa³em, mece-
nasem by³em dla niego jak, nie przymierzaj¹c, ci ze staro¿ytnych W³och! Jak im by³o?

KOBIETA MÓZG Medyceusze.
LANDAU Medyceusze! Kto mu pomóg³ funkcjonowaæ w tych nieludzkich czasach? Prze-

cie¿ to nieludzkie by³o!? Co to jest � ¿e tak powiem � za paradoks: raz strzelaæ z bal-
konu jak do kaczek, a potem pomagaæ, wspieraæ? Przecie¿ nie musia³em strzelaæ �
a strzela³em?! I w tym samym czasie ratowa³em artystê. I bym go wyratowa³ na amen,
gdyby mi to bydlê Gunther nie przeszkodzi³o� A jaki to bud¿et bêdzie na ten film?

PODSEKRETARZ A to� Hm� Dokumenty w³a�nie kr¹¿¹ po ministerstwie� Ale za-
pytaæ chcia³am: pan tak siê opiekowa³ Schulzem, to mo¿e pan wie� Bo my powie�ci
szukamy, �Mesjasza�. Czy on panu nie powierzy³ rêkopisu do przechowania, ¿eby
ocala³ przed tymi, no wie pan, nazistami?

LANDAU Otó¿ � nie powierzy³ mi. On mi powierzy³ ¿ycie swoje, los swój niepewny, ale
tego mi akurat nie powierzy³. Rozmawiali�my du¿o o sztuce: o Petrarce, o wielu po-
staciach, ale nie powierzy³ mi.

PODSEKRETARZ A nie wie mo¿e pan komendant, gdzie jest teraz Schulz?
LANDAU W grobie le¿y. A gdzie ma byæ?
PODSEKRETARZ A gdzie ten grób? Nie wie pan komendant przypadkiem?
LANDAU Ja to siê takimi rzeczami nie zajmowa³em. To bydlê Gunther mo¿e by bardziej

wiedzia³. Ale ja z nim nie gadam. To przez niego nie uratowa³em Schulza. Przecie¿ ja
bym go przechowa³ przez ca³¹ wojnê, on by mia³ u mnie jak w raju, malowa³by sobie,
pisa³. Nazbiera³oby siê tych malunków, fresków niby, wielkie bogactwo, a nie tyle, co
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kot nap³aka³ � tak ¿e nie by³o potem co ze �cian zdrapywaæ. Wszystkich chêtnych
obdzielili by�my rysunkami i tynkiem. Ale Gunther to �winia. Kto to widzia³? ¯eby
tak zastrzeliæ na ulicy! A kto bêdzie ten film re¿yserowa³? Polak jaki�? Mo¿e Wajda?

RE¯YSER Nie ma mowy!
LANDAU A pan kto?
RE¯YSER Re¿yser. Nie powstanie kolejny film o drugiej wojnie �wiatowej.
LANDAU S³usznie! No bo kto to widzia³? Co jest w tych filmach teraz o wojnie? Tylko

Niemcy! Niemcy, Niemcy, Niemcy, Niemcy! Demony z³a, diab³y wcielone, czarne
charaktery!

RE¯YSER Pod³e, czarne postacie, ale � przyznam � jakie charyzmatyczne. Jakie ponad-
przeciêtne. Potwory, ale ile w nich si³y, mêsko�ci. Samo z³o. Ale ile o nich mo¿na?

LANDAU No w³a�nie. Ile mo¿na?! I dlaczego ja mam czekaæ w nieskoñczono�æ na tym
balkonie? Ja � Feliks Landau, prosty stolarz z Wiednia � te¿ jestem postaci¹ porywa-
j¹c¹ i zagadkow¹: wcieleniem z³a i wcieleniem dobra. Trzeba wreszcie to pokazaæ!
I ja siê cieszê bardzo, ¿e wreszcie kto� siê w tej kwestii obudzi³! Kto� do mnie wyci¹-
gn¹³ pomocn¹ d³oñ. I kto? Polacy! Nikt inny mnie nie dostrzeg³ jak nale¿y. Wierzyæ
mi siê nie chce, ¿e to w³a�nie od was taka inicjatywa.

AUTORKA Ja te¿ jestem zaskoczona. Nie planowa³am pana. Ale Europa jest dla Polaków
jak matka. A my, Polacy, nie tylko od matki bierzemy, ale i dajemy. Bierzemy pomoc:
dofinansowanie, wzory sprawdzone spo³eczeñstwa neoliberalnego, kapitalistycznego
i tak dalej, dziêki czemu teraz wszystko mamy u siebie, korporacje i fastfoody, nowe
drogi i demokracjê, ale czarn¹ niewdziêczno�ci¹ jest tylko braæ i braæ. Spaæ nie mog³am
i my�la³am: jak siê odwdziêczyæ? Daæ z siebie co�? Ale co? I zrozumia³am: artystyczny
know-how mo¿emy daæ. ¯eby dwa ziarnka piasku � pan i ja, panie Feliksie � ¿eby te
ziarenka mog³y siê spotkaæ! I wyci¹gniemy z zapomnienia jeszcze inne stare historie,
które nas ³¹cz¹ jako narody, prawda? Czas wspóln¹ historiê opowiedzieæ!

RE¯YSER Do�æ tego! Albo wyprowadzi pani nazistê, albo zwalniam pani¹!
LANDAU Nie wyrzucajcie mnie! Proszê! Proooszê�

20.
J e r z y  F i c o w s k i  i  O b e r g ,  a m b a s a d o r  S z w e c j i  w   P o l s c e

a. F i c o w s k i  i   O b e r g  �  c z a s a m i  l u d z i e  c h c i e l i b y  p o w i e -
d z i e æ  s o b i e  w i ê c e j,  a l e  j e s t  i m  t r u d n o  m ó w i æ

OBERG Jestem Oberg � ambasador Królestwa Szwecji w Warszawie. Tylko tyle mogê
panu powiedzieæ.

FICOWSKI Gdzie jest �Mesjasz�?
OBERG W sowieckich archiwach KGB. Tylko tyle mogê panu powiedzieæ.
FICOWSKI Sk¹d pan to wie?
OBERG Z tajnych kana³ów dyplomatycznych.
FICOWSKI Co to znaczy, ¿e �Mesjasz� jest w archiwach KGB?
OBERG To, ¿e le¿y pomiêdzy milionem innych papierów. Tylko tyle mogê panu powie-

dzieæ.
FICOWSKI Czy jest to teczka z nazwiskiem Bruno Schulz?
OBERG Jest to teczka z innym nazwiskiem, którego nie mogê panu podaæ.
FICOWSKI Tajemnice, zamkniête na g³ucho, wychodz¹ po trochu na �wiat³o dzienne.
OBERG Nic wiêcej nie mogê panu powiedzieæ.



36

Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk

�wiat³o schulza
b. F i c o w s k i  i   O b e r g  n a s ³ u c h u j ¹  o b i e c u j ¹ c y c h  s y g n a ³ ó w
z e  W s c h o d u

FICOWSKI Spa³em, gdy pan zadzwoni³.
OBERG Obudzi³em w panu nadziejê.
FICOWSKI Straci³em j¹ niemal doszczêtnie.
OBERG Sygna³y ze Wschodu s¹ obiecuj¹ce. Zwi¹zek Radziecki upada.
FICOWSKI Pos³uchajmy.

 S³uchaj¹. Zwi¹zek Radziecki upada. ¯o³nierze radzieccy, �piewaj¹c, wsiadaj¹ do po-
ci¹gów i wyje¿d¿aj¹.

FICOWSKI Droga otwarta. Mo¿emy jechaæ, panie ambasadorze.
OBERG Przykro mi, ale nie dosta³em wizy. Tylko tyle mogê panu powiedzieæ.

c. D y p l o m a t y c z n e  o b y c z a j e:  z d a r z a  s i ê,  ¿ e  m u r e k  m i l c z y
d y p l o m a t y c z n i e,  a   a m b a s a d o r  m i l c z y  j a k  m u r e k

FICOWSKI Halo, panie ambasadorze Oberg?
OBERG Staram siê o wizê w nowym pañstwie Ukraina.
FICOWSKI Wiem. Jak pan siê czuje, panie ambasadorze?
OBERG Ju¿ nie jestem ambasadorem. Odwo³ano mnie.
FICOWSKI Czy teraz, kiedy pana odwo³ano, móg³by mi pan powiedzieæ wszystko, co

pan wie?
OBERG Dyplomatycznym obyczajem powiem, ¿e nic wiêcej nie mogê panu powiedzieæ.

Pip. Pip. Pip.
FICOWSKI Mam z³e przeczucie. A je�li umrze � tak jak umieraj¹ ludzie? Nie poda mi

nazwisk, kana³ów, informatorów, miejsc, adresów, telefonów?
Mo¿e powinienem by³ przes³uchaæ go? Powiedzieæ, ¿e udaje kogo� innego, ¿e jest
szpiegiem? Powiedzieæ: �Je�li bêdziesz ze mn¹ wspó³pracowa³, oszczêdzê twoich to-
warzyszy�?! Albo odwrotnie: �Zosta³e� pozostawiony samemu sobie. Twoi przyja-
ciele ciê porzucili�. Zastosowaæ nowoczesne metody przes³uchañ? Powiedzieæ: �Wy-
bijê ci z g³owy ten upór! � Mo¿e chcesz zapaliæ, co? � Bêdziesz gada³! � Mo¿e trochê
wody? � Twoja walka jest przegrana!�.
Dzwoni telefon.

TELEFON Ambasador Oberg nie ¿yje.

21.
A u t o r k a  s i ê  d e n e r w u j e

AUTORKA No wiêc ostatnio czytam ze zrozumieniem ró¿ne ksi¹¿ki o Brunonie Schul-
zu. Jak tam mu siê uk³ada³o ¿ycie, no i mnóstwo naukowego be³kotu, wym¹drzania
siê, czyli analiza twórczo�ci. Tej twórczo�ci, która siê wymyka analizie, sprytnie wy-
myka. Narracyjna struktura bez dialogów, wszystko to nie poddaje siê materii teatru
ani kina i tak dalej. Poczu³am siê znu¿ona tym wszystkim. Poczu³am sprzeciw i po-
wiedzia³am sobie: �Poczu³a� sprzeciw. Czujesz go, ten sprzeciw? Wiêc siê sprzeci-
wiaj. Nie musisz potakiwaæ wszystkim, którzy byli przed tob¹�. Ten mój buntowni-
czy aspekt podniós³ g³owê jak weszka i wzi¹³ siê do namna¿ania.
Co robi³ Schulz, kiedy siê okaza³o, ¿e ca³a jego praca, ca³e nowe pisanie, niepubliko-
wane dot¹d, mo¿e znikn¹æ?
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Panie Schulz, do kogo pan siê zg³asza³? Wed³ug pañskich biografów nie obmy�li³ pan
tego za dobrze. To prawda? Jakie pan mia³ argumenty podczas dawania tego komu�?
A mo¿e sytuacja jest taka, panie Schulz, ¿e pan nie mia³ takiej osoby? Nikt pana nie
kocha³, panie Schulz? To jak? Mo¿e pan co� powie? W koñcu nie ma czego siê baæ. Czego
pan siê boi? Godziny policyjnej? Je�li pan jest w tym czasie, zanim Gunther do pana
strzeli, to u pana jest godzina policyjna. Musia³by pan jako� uwierzyæ, ¿e jej nie ma i wyj�æ.
Wyjd�, Schulz, i powiedz nam, czy?
Nie strzelaj.

22.
B r u n o  S c h u l z  u s i ³ u j e  w r ê c z y æ  �M e s j a s z a�  l u d z k o � c i
z  D r o h o b y c z a

SCHULZ
Proszê wzi¹æ �Mesjasza�
Bóg mi pozwoli³ skoñczyæ
Co za szczê�cie
Czy we�mie pani?

Nie?
To mo¿e pan?
To �Mesjasz�, �Mesjasz�
Co mo¿na jeszcze dodaæ?

Nie bierze pani nic od obcego?
Pan te¿ mi nie ufa?
¯e w tych czasach to strach?
¯e zabij¹, jak znajd¹?
Zastrzel¹, zat³uk¹, pod �cian¹ postawi¹?
Z domu wypêdz¹,
Dom spal¹?

No w³a�nie o to chodzi
Nie bêdzie ju¿ tych strasznych czasów
S¹ takie dzie³a
Wie pani natchnione
Ale musi pani spojrzeæ
Tam jest napisane, ¿e

Proszê otworzyæ
Od pierwszej strony wszystko jest jasne
Jestem pewien
¯e wystarczy jedno spojrzenie

Dopóki pan pani
Nie uwierzy

Nie strzelaj
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23.
D r o h o b y c z.  £ ¹ c z k a - c m e n t a r z y k

Kobieta Mózg budzi siê ze snu, w którym rozbiera³a siê na cmentarzu.
KOBIETA MÓZG Przepraszam, tak tu cicho. I pachnie odurzaj¹co. Ja zdecydowanie za

ma³o wychodzê: ta habilitacja nade mn¹ wisi i ja wci¹¿ siedzê przy komputerze.
EKSPERT Tak pani niewinnie wygl¹da³a, gdy spa³a. Jak dziecko.
KOBIETA MÓZG Wyg³osi³ pan teraz banalny, oklepany, a przede wszystkim patriarchal-

no-seksistowski tekst, sugeruj¹cy moj¹ niedojrza³o�æ i niepewno�æ, i stawiaj¹cy pana
w pozycji nadrzêdnej w stosunku do mnie� A je�li pan o tym nie wiedzia³ i zaczerpn¹³
tê kwestiê bezmy�lnie z melodramatycznych filmów, to proszê nie liczyæ, ¿e mia³aby
mnie wzruszyæ albo �rozmiêkczyæ�, jak pan zapewne planowa³. To �mieszne.

PODSEKRETARZ Do�æ! Jeste�my na cmentarzu. I przypomnê, ¿e je�li chodzi o Projekt
Mesjasz, nie posunêli�my siê ani o krok! Panie Ekspercie � co dalej?

KOBIETA MÓZG No w³a�nie, ciekawa jestem, co dalej? Kogo zamierza pan teraz przes³u-
chaæ? Te resztki macew nagrobnych, co siê tu osta³y? Kamyki? Pokrzywy? £opian?

EKSPERT Schulz gdzie� tu jest, na tym cmentarzu.
KOBIETA MÓZG Nic nie wiemy na pewno, �wiadkowie ju¿ nie ¿yj¹.
PODSEKRETARZ Jak pan chce go znale�æ? Ma pan jakie� tajne urz¹dzenie?
EKSPERT Musimy znale�æ �lady ¿ycia. Proszê, zak³adamy noktowizory do widzenia

w ciemno�ciach.
KOBIETA MÓZG Ale przecie¿ jest dzieñ?
EKSPERT Dzieñ to jest w normalnej rzeczywisto�ci, a my tutaj zag³êbiamy siê w ciem-

no�æ podziemnego �wiata.
Zak³adaj¹ noktowizory.
Widz¹ teraz �wiat podziemny w ca³ej okaza³o�ci.
S³ychaæ �piew.

PODSEKRETARZ Kto� tu jest!
EKSPERT Gdzie?
PODSEKRETARZ Na prawo od bramy wej�ciowej!
KOBIETA MÓZG Tam wed³ug Lustiga pochowano Schulza: strona osiemdziesi¹t osiem,

Wroc³aw dwa tysi¹ce, Wydawnictwo Dolno�l¹skie!
PODSEKRETARZ Mo¿e to Schulz?

S³ychaæ �piew:
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê

GUNTHER To ja siê ogólnie przedstawiê. Karl Gunther, esesman-morderca.
PODSEKRETARZ Podsekretarz w Ministerstwie Kultury.
KOBIETA MÓZG Kobieta Mózg, docent.
EKSPERT Pu³kownik Wietrzyk, Ekspert.
GUNTHER To ja pozwolê sobie kontynuowaæ, dobrze? To taka moja skromna �Oda do

Schulza�. (�piewa)
Naczynie narracyjne
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê

W³adco prozy poetyckiej
¯a³ujê, ¿a³ujê
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Wie¿o rytmizuj¹ca
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê

�wiat³o�ci metafizyczna
¯a³ujê, ¿a³ujê

Iskro Bo¿ego �wiat³a
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê

Objawienie metafizyczne
¯a³ujê, ¿a³ujê

Serce mi³uj¹ce
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê

Wielkiej metamorfozy
¯a³ujê, ¿a³ujê

Królu wielos³owia
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê

Korono ekspresji
¯a³ujê, ¿a³ujê

Gwiazdo mityzacji
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê

Arko awangardy
¯a³ujê, ¿a³ujê

A mo¿emy teraz razem samo �¿a³ujê, bardzo ¿a³ujê� jedno po drugim?
Wszyscy kolejno �piewaj¹.
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê
¯a³ujê, bardzo ¿a³ujê

GUNTHER I co? Nie ma go? Kiedy on siê wreszcie pojawi? Si¹dê i odpocznê� Takie
mam pastylki na nadci�nienie, to ³yknê, bo ju¿ pora.

PODSEKRETARZ A pan na kogo czeka?
GUNTHER Na Schulza! Pani droga, ja ju¿ si³y nie mam tak ¿yæ! Na pocz¹tku wszystko

by³o dobrze: wojna by³a, strzela³o siê, walczy³o. Potem pokój nasta³, my�lê, czas po¿yæ
jak cz³owiek. I siê zaczê³o: cukrzyca, nadci�nienie, niewydolno�æ kr¹¿eniowa, choleste-
rol, torbiele, kamienie nerkowe. No, sypaæ siê zacz¹³em. Mieszkanie mi obrabowali,
¿ona odesz³a, sklep siê spali³. My�lê, co� tu jest na rzeczy. Pech albo kl¹twa? Mo¿e to
przez tego Schulza wszystko? My�lê, napiszê list z przeprosinami i mu go dam.

PODSEKRETARZ Przecie¿ pan go zabi³ na �mieræ?!
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GUNTHER No w³a�nie! Napisa³em. �Panie Schulz! Wojna by³a, to siê strzela³o, rozkazy

wykonywa³o. Ale teraz �le mi siê dzieje i zacz¹³em rozmy�laæ nad swoim ¿yciem nie-
szczêsnym. Mia³em sen, ¿e krzywdê panu uczyni³em i przez tê krzywdê moje nadci-
�nienie i inne choroby. Wiêc chcê, ¿eby pan mi przebaczy³ to zastrzelenie pañskie prze-
ze mnie. S³ysza³em, ¿e u was, ¯ydów, jak siê komu� wyrz¹dzi³o krzywdê, to ¿a³owanie
na nic siê nie zda. ¯e przebaczenie na pi�mie trzeba sporz¹dziæ i obaj mamy siê podpi-
saæ. Wiêc mam na oddzielnej kartce gotowe Pismo Przebaczalne o tre�ci: Ja, Bruno
Schulz, przebaczam Karlowi Guntherowi swoje zastrzelenie. Gdzie pan jest, ¿eby móg³
siê pan podpisaæ? Z powa¿aniem, Karl Gunther�.

PODSEKRETARZ I d³ugo pan tak czeka z tym Pismem Przebaczalnym?
GUNTHER Ca³e ¿ycie czekam. Ca³e ¿ycie�
AUTORKA Niestety, ta scena jest kompletn¹ bajk¹. Gunther nigdy nie przeprosi³ i niczego

nie ¿a³owa³. Przykro mi.

24.
A u t o r k a  o   �M e s j a s z u�

AUTORKA My�li pan, ¿e dlaczego ja to robiê?
Re¿yser milczy.

AUTORKA My�li pan, ¿e tak mo¿na cokolwiek odzyskaæ? ¯e s¹ sposoby, ¿eby co� siê
ujawni³o? Emanacja? �lad po czym�? Wszystko to �wietnie brzmi napisane na papie-
rze, to znaczy w programie, prawda? Zaczynam nienawidziæ pisania. Mam poczucie,
jakby wszystkie litery, które piszê, mia³y gdzie� swoje cia³a i je�li je �le ustawiê, to tak,
jakbym niszczy³a co� ¿ywego, narusza³a jaki� porz¹dek.
Ludzie, których wci¹gnê³am w swoje dzia³ania: pani Podsekretarz, Ekspert, Landau �
oni wszyscy wcielaj¹ siê cia³em w litery. Je�li poustawia³am je �le, nikt nie jest w sta-
nie opisaæ mego bólu. Chcê siê zabiæ wiele razy, raz po raz. Wiêc dzieje siê moja
�mieræ. Tu, na scenie dzieje siê moja �mieræ. A w przerwach mojego umierania chcê
siê czo³gaæ i przepraszaæ ka¿dego z osobna. Cia³o moich liter. Ale oni s¹ boscy, ci
aktorzy, wie pan o tym? Bardzo wyrozumiali. Widz¹ sens tam, gdzie ja w niego w¹t-
piê. Wie pan � ja ich kocham. Nikogo nie kocham, a ich kocham. Ten moment, kiedy
daj¹ tym literom cia³o i wierz¹ w to� Wszystko rozkwita.
I wtedy przedstawienie nabiera sensu. Bo oni rozszyfrowuj¹ podziemne pr¹dy tych
liter i daj¹ im cia³o, na ten czas, na godzinê. Wtedy staje siê �Mesjasz�! Tak, wtedy.
Wszyscy staj¹ siê �wiêci � i ja jestem �wiêta razem z nimi. Jeszcze chwilê po zakoñ-
czeniu � niech to siê nazywa �po opadniêciu kurtyny� � trwamy w takim stanie �
mi³o�ci i wiary. Potem co� siê rozwiewa, znika. Znów jeste�my lud�mi, Mesjasz od-
chodzi. My�limy: �Dlaczego brat nie przyszed³ na kolacjê? Trzeba kupiæ nowe buty�.
A najbardziej my�limy o tym, ¿e to wszystko nie ma sensu. I tracimy tê wiarê z po-
wrotem. I tracimy Mesjasza.

25.
D r o h o b y c z.  D l a  K o b i e t y  M ó z g u  k a ¿ d a  l i t e r a  j e s t  c e n n a

KOBIETA MÓZG Ta wyprawa jednak zakoñczy³a siê sukcesem. Uda³o mi siê znale�æ
stronê z �Mesjasza�. Tytu³ow¹ stronê z napisem �Mesjasz�. To ju¿ jest co�. Powiem
mamie, ¿e pojecha³am szukaæ �Mesjasza� i znalaz³am jedn¹ stronê. Ka¿da litera jest
cenna. Ka¿da litera.
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26.
A u t o r k a  p r z y p o m i n a  s o b i e  z a ³ o ¿ e n i a

AUTORKA Odtwarzamy moment, kiedy ginie autor tej powie�ci. Tak powiedzia³ Re-
¿yser: �Poka¿my, jak ginie autor tej powie�ci�. Powiedzia³ te¿: �Zanim kula wy-
strzelona przez esesmana Gunthera doleci do g³owy Schulza, Schulz poprosi Boga,
by móg³ napisaæ tê powie�æ � albo ¿eby Bóg da³ mu czas, by zabra³ z judenratu
chleb na drogê, fa³szywe dokumenty i rêkopis «Mesjasza». Bóg siê zgodzi i Schulz
bêdzie ¿y³ jeszcze tyle czasu, ile uznamy za stosowne. Potem kula doleci i jak klam-
ra zamknie ramy naszego przedstawienia, i � w jakim� sensie � zamknie te¿ oczy
Schulzowi� A gdyby nie domknê³y mu siê te oczy jak nale¿y, to Gunther strzeli
jeszcze raz, co jest dobrym pomys³em, ukazuj¹cym straszn¹ rzeczywisto�æ tamtych
czasów, prawda?�

27.
A u t o r k a  b o i  s i ê  z n a l e � æ  w   t a m t y m  c z a s i e

AUTORKA On nie jest bez serca, ten Re¿yser. On tylko siêga po tamt¹ rzeczywisto�æ jak
po klocek, który jest mu potrzebny do uk³adanki, cha, cha, cha. Nie �miej siê, wariatko,
on mo¿e byæ przebieglejszy, ni¿ ci siê wydaje� A je�li Re¿yser ma moc? Co bêdzie,
je�li Gunther strzeli do Schulza i czas siê zatrzyma � tamten czas � i my wszyscy siê
w nim znajdziemy? Cha, cha, cha, co mi po g³owie chodzi? Sk¹d Re¿yser mia³by mieæ
tak¹ moc?

28.
R e ¿ y s e r  i   A u t o r k a   (w e r s j a  d ³ u ¿ s z a)

RE¯YSER Pani mnie �wietnie rozumie, prawda? W swoim tempie, u¿ywaj¹c wyobra�ni
i talentu, stworzy pani �Mesjasza�, który by³ albo go nie by³o.

AUTORKA By³ czy go nie by³o?
RE¯YSER By³ albo nie by³, w tym zawarta jest odpowied�. �cigamy tajemnicê.
AUTORKA �cigamy tajemnicê?
RE¯YSER W ka¿dej sekundzie powtarza pani sobie �Nie by³o Mesjasza�. I pisze pani

scenê. W nastêpnej ka¿dej sekundzie powtarza pani sobie �By³ Mesjasz� . I pisze pani
scenê. I tak pani pisze, i pisze, i pisze.

AUTORKA To wymaga odwagi.
RE¯YSER Tak, to wymaga odwagi.
AUTORKA Albo debilizmu.
RE¯YSER Po prostu proszê mnie s³uchaæ i pisaæ.
AUTORKA A pan?
RE¯YSER Pomiêdzy byciem a niebyciem Mesjasza ja stwarzam na scenie jego obecno�æ.
AUTORKA A po co mi to wszystko?
RE¯YSER Wszystko?
AUTORKA Jaka jest stawka?
RE¯YSER Kosmos. Tajemnica. Stawanie siê �wiata. Sens naszych dzia³añ. Bóg. Po co

¿yæ? �wiat dzieje siê naprawdê tylko czasami. �Mesjasz�. Cud. I cud.
AUTORKA

Dlaczego mam zgadzaæ siê na
£amanie krêgos³upa



42

Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk

�wiat³o schulza
Mêki ranne
Mêki nocne
Bóle uszu
Od s³uchania pana uwag
Bóle ¿y³
Od s³ów, które pan w nie ws¹cza
Bóle wszystkiego
Wie pan
Lubiê tego Schulza

RE¯YSER No w³a�nie, w³a�nie. Pomiêdzy byciem i niebyciem Mesjasza on nam siê obja-
wi. Pani mnie s³ucha i pani pisze.

R e ¿ y s e r  i   A u t o r k a   (w e r s j a  k r ó t s z a)

RE¯YSER Oto propozycja.
AUTORKA Tak.
RE¯YSER Daje pani sobie piêæ minut i mówi: �Nie by³o Mesjasza�. I pisze scenê.
AUTORKA Tak.
RE¯YSER Potem daje pani sobie piêæ minut i mówi: �By³ Mesjasz�. I pisze scenê.
AUTORKA Tak.
RE¯YSER Potem daje pani sobie piêæ minut i mówi: �Nie by³o Mesjasza�. I pisze scenê.
AUTORKA Tak.
RE¯YSER Potem daje pani sobie piêæ minut i mówi: �By³ Mesjasz�. I pisze scenê.
AUTORKA Tak.
RE¯YSER Potem daje pani sobie piêæ minut i mówi: �Nie by³o Mesjasza�. I pisze scenê.
AUTORKA Tak.
RE¯YSER Potem daje pani sobie piêæ minut i mówi: �By³ Mesjasz�. I pisze scenê.
AUTORKA Tak.
RE¯YSER Potem daje pani sobie piêæ minut i mówi: �Nie by³o Mesjasza�. I pisze scenê.
AUTORKA Tak.
RE¯YSER Potem daje pani sobie piêæ minut i mówi: �By³ Mesjasz�. I pisze scenê.

Autorka pisze, co piêæ minut odzyskuj¹c i trac¹c wiarê, i tak a¿ do �mierci.

29.
D r o h o b y c z.  P a l e n i e  k a r t e k

UKRAINKA I Zimno i drewno mokre.
UKRAINKA II Zimno. Co ty tam wrzucasz? Tu gazeta jest.
UKRAINKA I Ale mokra. Ja tu kartki mam.
UKRAINKA II Kartki?
UKRAINKA I Ja lubiê patrzeæ, jak takie kartki siê pal¹. Pal¹ siê kartki, kurcz¹. �ladu nie

ma po nich. Kto� pisa³, pisa³, i to znika.
UKRAINKA II A sk¹d ty te kartki masz? Mo¿e wa¿ne?
UKRAINKA I A z tego domu po ¯ydach. Stamt¹d te kartki mam. I tak ja je lubiê paliæ.
AUTORKA Jak jest zimno, to ludzie pal¹ czym popadnie.

30.
S c h u l z  i   P o l s k i  P a n  B ó g

POLSKI PAN BÓG S³uchaj, Schulz. Ty musisz zmieniæ nastawienie. Z negatywnego na
pozytywne.
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SCHULZ Zablokowa³em siê.
POLSKI PAN BÓG Musisz mi �lepo ufaæ. Ty jeste� boskim narzêdziem, Schulz. �lepo!
SCHULZ Jestem Schulz � to na pewno.
POLSKI PAN BÓG Jeste� tylko narzêdziem. Maszyn¹ do pisania. Nie stworzy³em ciê,

¿eby� ¿y³.
SCHULZ Nie chcê ju¿ tak siê mêczyæ.
POLSKI PAN BÓG Pisz, Schulz. Id�. Siadaj przy kartce papieru. Nie masz wyj�cia, nie

stworzy³em ciê do ¿ycia, tylko do pisania.
SCHULZ Wszystko mnie boli. Nie ma w tobie wspó³czucia?
POLSKI PAN BÓG No co ty pieprzysz, Schulz? Ja jestem mi³o�ci¹.

31.
D r o h o b y c z.  B i b l i o t e k a  n i c z e g o  p e ³ n a

WARIAT Pani chce wej�æ? Do naszej biblioteki?
PODSEKRETARZ Dzieñ dobry, tak.
WARIAT Tu nic nie ma.
PODSEKRETARZ Jak to �nic nie ma�? Przecie¿ pe³no ksi¹¿ek jest?
WARIAT Ja pani odpowiem, co tu jest w tej bibliotece. (pauza) Ona jest niczego pe³na.

Pani rozumie?
PODSEKRETARZ Przysz³am sprawdziæ, czy macie tu Schulza. Bo ja jestem z Polski,

przyjecha³am tu z ministerstwa, wie pan, mamy ró¿ne nowe wydania Schulza. Szul-
cjana mamy.

WARIAT Ja tu jestem ukraiñskim bibliotekarzem i ja wiem, co my tu mamy. My tu mamy
pe³no pustych ksi¹¿ek.

PODSEKRETARZ Nie wiem, jak to rozumieæ � pustych?
WARIAT Ja tu jestem bibliotekarzem, ja tu siedzê, to ja wiem.
PODSEKRETARZ Niezadrukowane?
WARIAT Ludzie przychodz¹, bior¹ je, potem oddaj¹. Jedni oddaj¹ po paru dniach, nie-

którzy po paru miesi¹cach i nic. Czytaj¹, mówi¹: dobra ksi¹¿ka, niedobra ksi¹¿ka.
I nic. Jest tylko jedna pe³na ksi¹¿ka, która jest jak sam Pan Bóg. �Mesjasz�.

PODSEKRETARZ Nie ma takiej ksi¹¿ki �Mesjasz�. Nikt jej nie znalaz³.
WARIAT Jak nikt? Ja znalaz³em.
PODSEKRETARZ To niemo¿liwe?! Pan znalaz³?
WARIAT Znalaz³em i przeczyta³em.
PODSEKRETARZ Nie wierzê? I co? Pan znalaz³ i pan jeden na �wiecie przeczyta³?
WARIAT Mówiê, przeczyta³em. I zwariowa³em. Tak siê sta³o. Niech pani zapyta ka¿de-

go jednego w tym mie�cie. Pani poda moje imiê i nazwisko i zapyta � i ka¿dy powie,
¿e to prawda. Ka¿dy powie, ¿e �taki a taki zwariowa³�.

PODSEKRETARZ Gdzie jest �Mesjasz�?
WARIAT Ka¿dy powie, ¿e zwariowa³em.

32.
D r o h o b y c z.  P a n i  P o d s e k r e t a r z  p a l i  k a r t k i

PODSEKRETARZ Ca³a ta wyprawa by³a szaleñstwem i nieporozumieniem. I wydarzy³o
siê najgorsze, co mog³o siê wydarzyæ. Znalaz³am �Mesjasza�. Na targu. Kupowa³am
grzyby suszone i miód. Chcia³am je zabraæ do Polski, no bo co mo¿na przywie�æ
z Drohobycza? Najlepiej co� lokalnego. Co� tamtejszego.
Wiêc posz³am na targ, gdzie jest wszystko. I by³ tam �Mesjasz� w skrzynce ze starymi
zdjêciami. By³ tam ten rêkopis i to by³o najgorsze, co siê mog³o wydarzyæ. Ja otwo-
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rzy³am rêkopis i rozpozna³am natychmiast charakter pisma Schulza. To straszne by³o,
brednie jakie�, kompletne brednie. Musia³am podj¹æ tak¹ decyzjê, ¿e � Musia³am to
po prostu spaliæ.

33.
A u t o r k a  i   S c h u l z

AUTORKA
Kiedy� stanê³am przed bibliotek¹
To by³a najwiêksza biblioteka w tym mie�cie
A miasto by³o najwiêksze w tym kraju
Gdzie to by³o?
I pomy�la³am:
Tyle tam ksi¹¿ek, ale nie ma �Mesjasza�

Mo¿e zatrzymaæ tych ludzi
Którzy id¹ tam czytaæ
Oraz wej�æ do domów tych
Którzy teraz pisz¹ i pisz¹
I powiedzieæ im, ¿e nie ma �Mesjasza�
I nigdy nie bêdzie?!
Mo¿e to ich zatrzyma?
Mo¿e siê zastanowi¹?

Proszê pana, nie ma �Mesjasza�, wie pan o tym?
Proszê pani, po co siê mêczyæ i szukaæ?

A potem wesz³am tam
Do najwiêkszej biblioteki
Pomiêdzy grecki polski niemiecki angielski
Pomiêdzy pó³ki
Pomiêdzy s³owa
Pomiêdzy grzbiety

Pog³aska³am tytu³, który spodoba³ mi siê
I wtedy
Stan¹³ za mn¹ Schulz
Podniós³ rêce do góry

I zaczê³am szukaæ �Mesjasza�

34.
D r o h o b y c z.  P a n i  P o d s e k r e t a r z  i   s t o s y

PODSEKRETARZ Gdyby w�ród tych stosów ksi¹¿ek, w�ród tych kartek zapisanych, by³
�Mesjasz� Schulza!

AUTORKA W�ród stosów ksi¹¿ek � tak, to bardzo mo¿liwe, w�ród stosów ksi¹¿ek.
PODSEKRETARZ Gdyby siê znalaz³, zrobiliby�my wydanie pierwsze na kredowym pa-

pierze.
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AUTORKA W�ród stosów ksi¹¿ek �Mesjasz� pali siê jak ka¿da inna ksi¹¿ka, ale Schulz j¹

poznaje po z³ocistej emanacji promieni.
PODSEKRETARZ Delegacje zagraniczne dostawa³yby wydanie pierwsze �Mesjasza�

w serii limitowanej.
AUTORKA Schulz przypomina sobie, jak nie móg³ napisaæ �Mesjasza�� Ale siê uda³o!
PODSEKRETARZ Tyle trudu, tyle lat poszukiwañ, jakby by³o piêknie, gdyby siê uda³o.

Delegacje zagraniczne wyrusza³yby do Polski na pielgrzymki, prosz¹c nasz rz¹d o limi-
towanego �Mesjasza�.

AUTORKA Schulz wpatruje siê w z³ociste promienie emanacji. Widzi w nich nienapisany
list, niepoca³owane usta, nieus³yszan¹ melodiê.

PODSEKRETARZ �Niepospolity talent Schulza� Oto geniusz wyros³y na tej ziemi�
Syn tego narodu� � przedmowa do wydania pierwszego.

35.
D r o h o b y c z.  E k s p e r t  p a l i  c o �  s t r a s z n e g o

EKSPERT Stara³em siê robiæ, co w mojej mocy. Stara³em siê bardzo. W koñcu, za pomoc¹
najczulszych japoñskich aparatów do pomiaru d�wiêku, uda³o mi siê zarejestrowaæ echo
fal d�wiêkowych po okrzyku Schulza �nie strzelaj!�. Echo zaprowadzi³o mnie do jego
kryjówki. Znalaz³em kryjówkê i znalaz³em �Mesjasza�. Ta ksi¹¿ka okaza³a siê straszna.
To by³o� Nie wiem, jakich u¿yæ s³ów�. Straszne, straszne. Nigdy nie przeczyta³em
czego� równie strasznego. Nikt nie powinien tego czytaæ, nikt. Wiêc spali³em to. Niko-
mu nie powiedzia³em.

36.
S c h u l z  o d k r y w a  t a j e m n i c ê

SCHULZ Jeste�my literami. Ka¿dy z nas jest jedn¹ liter¹. To jest Ksiêga. Ksiêga jest z liter.
Ale nie z dwudziestu czterech, to nie jest ten alfabet. Ani polski, ani aramejski, ani
grecki, hebrajski, angielski, hiszpañski, niemiecki ani jakikolwiek. Nie wiem, ilu trzeba
liter, które zamykaj¹ tê kombinacjê, ale czasami, zbyt czêsto, ca³e fragmenty tekstu s¹
nieudane. Wtedy Bóg wysy³a jedn¹ specjaln¹ literê do Ksiêgi. Ta jedna litera sprawia,
¿e ca³e fragmenty tekstu znikaj¹. Sze�æ milionów liter tekstu znika! Dwadzie�cia milio-
nów tekstu znika! Trzydzie�ci milionów tekstu znika! Tak to wygl¹da. I chodzi o to, ¿e
je�li pojawi siê litera Mesjasz, litera Mesjasz, powtarzam, wtedy�

AUTORKA Wtedy co?

37.
D r o h o b y c z.  C o  t e r a z  j e s t  h i t e m  w   k s i ê g a r n i a c h?

PODSEKRETARZ Bogdan! W ksiêgarniach jest tylko jedna ksi¹¿ka, nazywa siê �Me-
sjasz�! Bojê siê, ¿e nie jest tak dobrze, jak my�la³am, ¿e bêdzie! Ta ksi¹¿ka wygryz³a
z rynku ksiêgarskiego inne ksi¹¿ki � autorów uznanych i pocz¹tkuj¹cych, kobiet i mê¿-
czyzn, autorów ze wszystkich krajów �wiata! Oni siê tak bardzo starali, ale przecie¿ nie
mieli najmniejszych szans z polskim �Mesjaszem�. Bojê siê, ¿e to nie jest dobrze, choæ
ludzie wci¹¿ czytaj¹! Nikt nie kupuje ¿adnych innych ksi¹¿ek! Wszystkie posz³y na
przemia³. W niektórych krajach pomy�lano, ¿e mo¿na tym przemia³em ogrzewaæ miesz-
kania. Bojê siê, ¿e przez to wszystko znajd¹ siê tacy, którzy nie bêd¹ kochaæ Polski!
Bogdan! Nie gniewasz siê, Bogdan?!
Pip, pip,pip.
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38.
O  c z y m  j e s t  �M e s j a s z�?

 Sonda w�ród publiczno�ci wymy�lona przez Autorkê.

Odpowied� pierwsza � �Mesjasz� to jest ksi¹¿ka o najlepszej diecie na �wiecie! W �Me-
sjaszu� jest jedyna dieta, która naprawdê dzia³a i nie ma efektu jojo!

Odpowied� druga � Sk¹d¿e! �Mesjasz� to jest najlepszy podrêcznik do nauki nie-
mieckiego!

Odpowied� trzecia � To nie jest tak! �Mesjasz� jest ksi¹¿k¹-przewodnikiem po �wie-
cie! To jest ksi¹¿ka interaktywna: klikasz i mo¿esz wej�æ w g³¹b ka¿dego has³a! To
jest super ksi¹¿ka!

Odpowied� czwarta � �Mesjasz� to jest ksi¹¿ka o podwodnym �wiecie! O rybach,
o�miornicach, krewetkach� o tym, czego nie widaæ.

Odpowied� pi¹ta � Wcale nie! �Mesjasz� to jest ksi¹¿ka o tym, jak matki powinny
kochaæ córki! O tym jest �Mesjasz�. Dziêki temu jest lepiej na �wiecie.

Odpowied� szósta � �Mesjasz� to jest ksi¹¿ka o ciele. ¯e trzeba zaakceptowaæ ka¿de
cia³o� ¯e to cia³o, które mamy, jest w pewnym sensie doskona³e, tylko trzeba to
zobaczyæ.

39.
U c i e c z k a  S c h u l z a

SCHULZ Wszystko ju¿ mam: fa³szywe dokumenty i bilet. Muszê opu�ciæ Drohobycz. Te-
raz na pewno napiszê �Mesjasza�. Nagle zrozumia³em, ¿e to miasto zabija mnie. Za-
wsze mnie chcia³o zabiæ, ale teraz wys³a³o p³atnych morderców. Uciekam, uciekam, ale
chcê te¿ wzi¹æ bochenek chleba na drogê, ka¿dy mnie rozumie!
I wtedy nagle okazuje siê, ¿e w³a�nie dzi�, w³a�nie teraz, kiedy uciekam, musi stan¹æ
na mojej drodze Gunther!
On te¿ jest liter¹, liter¹ Gunther. Okazuje siê, ¿e Bóg woli w nieskoñczono�æ popra-
wiaæ swoj¹ ksi¹¿kê. Boi siê przedstawiæ j¹ do oceny, powiedzieæ: �to jest �wietna
ksi¹¿ka, ten ca³y �wiat�, rozumiecie to? On wci¹¿ nie dorós³ do tego, ¿eby powiedzieæ
�to jest dobra ksi¹¿ka� bez wzglêdu na to, co kto na ten temat s¹dzi, bo ma pewno�æ
w³asn¹. To gówniany pisarz! I dlatego wys³a³ tych siepaczy, morderców, bo on tak
woli. Po prostu tak woli, prawda Gunther?
Nie strzelaj!

40.
D r o h o b y c z.  K o b i e t a  M ó z g  s ³ u c h a  b a � n i  p r z e c h o w a n e j
w  p a m i ê c i

KOBIETA MÓZG By³am na targu, chcia³am przywie�æ z Drohobycza co� lokalnego. No,
co mo¿na przywie�æ z Drohobycza? Grzyby suszone, miód. Wódkê ba³am siê kupo-
waæ. No i babinka tam taka sta³a. Powiedzia³a do mnie: �Z Polski, z Polski?�. I zaczê³a
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co� mówiæ po polsku. I nagle s³yszê, ona mówi Schulzem, ale to nie jest nic, co znam �
to nie s¹ �Sklepy�, to nie jest �Sanatorium�. To by³ �Mesjasz�. Ona recytowa³a �Mesja-
sza� z pamiêci. Poczu³am, ¿e ja chyba �niê. S³ucha³am jak zaczarowana, nie potrafi³am
jej przerwaæ. A ona nagle przesta³a. Tak nagle usiad³a, oczy zamknê³a. Wydawa³o siê,
¿e zmêczy³a siê. Mówiê �Proszê pani� do niej. �Proszê pani.� A ona nie ¿yje.

41.
R e ¿ y s e r  m o n o l o g u j e

RE¯YSER Bruno Schulz na pewno zacz¹³ pisaæ powie�æ �Mesjasz�, ale nie wiado-
mo, co siê z ni¹ potem sta³o. Powsta³y dwa opowiadania: �Ksiêga� i �Genialna epo-
ka�. Zosta³y opublikowane z informacj¹, ¿e s¹ fragmentami powstaj¹cej powie�ci.
Ale sam �Mesjasz� nigdy nie ujrza³ �wiat³a dziennego.
Nie wiadomo, dlaczego. Mo¿e Schulz nigdy jej nie napisa³? Mo¿e rêkopis przepad³
w czasie wojny? A mo¿e jest gdzie�, o czym �wiadcz¹ historie tajemniczych telefo-
nów i próby sprzeda¿y rêkopisów, podobno Brunona Schulza.
Ale w tej chwili nie mamy �Mesjasza�. A ja bym chcia³, ¿eby on by³. Czy chcê poka-
zaæ dzie³o, którego nie ma? Nie. Ja wierzê, ¿e �Mesjasz� jako� mo¿e zaistnieæ. Jest
jego potencja³. Bo¿e, jak to brzmi.
Dlaczego tego chcê? Czy to wa¿ne? A je�li mam wielk¹ potrzebê, która jest niewyt³u-
maczalna? Czy taka potrzeba jest gorsza od tej z piêknym wyt³umaczeniem?
�Wiêc jednak powiem: ta potrzeba �Mesjasza� nêka mnie od dawna. I jest we mnie
desperacja. Czujê, ¿e to wa¿ne. I czujê strach. Ten strach� Strach wygl¹da jak mê¿-
czyzna w garniturze, który siedzi na krze�le, z nog¹ na nodze. Mówi spokojnie, dobit-
nie, logicznie, analitycznie i konsekwentnie. Wywodzi, ¿e ca³e to przedsiêwziêcie
z �Mesjaszem� jest wy³¹cznie moj¹ arogancj¹.
�I jest jeszcze jedna rzecz, której nie rozumiem, ale i tak o niej powiem: w opowia-
daniu Schulza, które mia³o byæ czê�ci¹ �Mesjasza�, jest postaæ Kobiety Bez W³osów.
Ona pochodzi z Ksiêgi przez du¿e Ka. Ta Ksiêga to Ksiêga Ksi¹g, Autentyk Autenty-
ków. Ale Narrator dowiaduje siê, ¿e ten Autentyk to dla innych ludzi zwyk³a gazeta,
w³a�ciwie jej strony reklamowe.
Wiêc poka¿ê swoj¹ Ksiêgê i Autentyk. Z postaciami, które mo¿e lepiej odbij¹ �wiat,
ni¿ gdybym chcia³ przedstawiæ jego �prawdziwe� odzwierciedlenie.

42.
A u t o r k a  s a m a  s o b i e  p i s z e  t e k s t y  m a r k e t i n g o w e

AUTORKA Od pocz¹tku wiedzia³am, ¿e nie chcê wymy�laæ �Mesjasza� za Schulza: to
znaczy wyobra¿aæ sobie, o czym móg³by byæ, a nastêpnie napisaæ go �jak Schulz�. Nie-
wa¿ne, czy taka podróbka wypad³aby szlachetnie, czy tandetnie, nie chcia³am w co�
takiego wchodziæ.
Chcia³am za to dociec, jakie zadanie postawi³ sobie Schulz, planuj¹c �Mesjasza�?
Czy chcia³ napisaæ ksi¹¿kê doskona³¹? Ksiêgê? Autentyk?
Po drugie, interesowa³o mnie, kto i dlaczego móg³by obecnie szukaæ �Mesjasza� i ja-
kie by³yby tego konsekwencje. To przywiod³o mnie na przyk³ad do postaci takich jak
pani Podsekretarz z polskiego Ministerstwa Kultury, ale równie¿ wywo³a³o z g³êbin
czasu postacie komendanta Drohobycza, Landaua czy mordercy Schulza, Gunthera.
Po trzecie, wspólnie z Re¿yserem, chcia³am wype³niæ boski (zapewne) plan: skoro
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nie dopu�ci³ On do pojawienia siê �Mesjasza� za ¿ycia Schulza, to znaczy, ¿e zapla-
nowa³, aby �Mesjasz� pojawi³ siê, kiedy nadejdzie jego czas.
No i uznali�my, ¿e nadszed³.

43.
S c h u l z  u m i e r a,  B ó g  s t r a c i ³  c i e r p l i w o � æ

SCHULZ
Bo¿e!
Jestem Schulz!
Pamiêtasz mnie?
Jestem Schulz, Bruno Schulz!
Natychmiast sobie przypomnij!

Dokoñczê powie�æ
Bêdzie doskona³a

Zgadzasz siê, Bo¿e?

Umowa stoi?!
Tak?
Mo¿e walnij piorunem
Albo spal jaki� krzak
¯eby �wiadkowie widzieli?
Proszê, proszê

Nie strzelaj!

K o n i e c



MESJASZ SIÊ WYDARZY£
Rozmowa z Ma³gorzat¹ Sikorsk¹-Miszczuk

Sztuka �Mesjasz. Bruno Schulz� powsta-
³a na zamówienie Micha³a Zadary dla teatru
w Wiedniu i sama (przewrotnie) traktuje o pi-
saniu na zadany temat. Czy ta coraz bardziej
powszechna praktyka ogranicza, czy mo¿e
przeciwnie?

Zamówienie jest czym�, co istnieje nie
tylko jako si³a zewnêtrzna. Pisarz sk³ada za-
mówienie samemu sobie � zamawia u siebie
tekst � i potem musi siê z zamówienia rozli-
czyæ. Podczas pisania Mesjasza wielokrotnie
zadawa³am sobie pytanie, co kryje siê pod
zamówieniem, co to jest za rodzaj przemocy
wobec samego siebie. Zak³ada³am � choæ
równolegle odrzuca³am te¿ to za³o¿enie � ¿e
Schulz sta³ siê niewolnikiem w³asnego zamó-
wienia. Zamówi³ u siebie Mesjasza i doko-
na³ aktu przemocy, jednocze�nie po¿¹daj¹c
przemocy, rozkoszuj¹c siê ni¹ i pragn¹c jej,

bo pragnie siê przemocy pisania, gdy jest siê
pisarzem. Natomiast Micha³ Zadara za³o¿y³
(fantastycznie moim zdaniem), ¿e Schulz za-
planowa³ �Mesjasza� jako performans. Nie
zamierza³ go napisaæ, lecz zamierza³ go �wy-
darzyæ� � chocia¿by w taki sposób, w jaki
Micha³ powo³a³ ten spektakl do ¿ycia. Gdy
stali�my w Wiedniu na ulicy przed teatrem
Schauspielhaus Wien i patrzyli�my na wielki
baner z Mesjaszem i nazwiskiem Schulza,
Micha³ powiedzia³ �Uda³o siê. Schulz jest
w Wiedniu i Mesjasz siê wydarzy³�.

Powsta³ przy tym tekst, który unika dro-
hobyckiego folkloru, sentymentalizmu, Adeli
i tym podobnych pu³apek. Nie imituje te¿
(na szczê�cie!) jêzyka Schulza, za to poka-
zuje szaleñstwa schulzologii. Zanurza³a siê
pani jeszcze w prozie orygina³u, czy ju¿ ra-
czej w ksi¹¿kach, które wokó³ niej naros³y?
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Na pocz¹tkowym etapie pisania sztuki

jest � bardzo przyjemny � etap czytania
wszystkiego, co lubiê, pod pretekstem zbie-
rania materia³u. W tym wypadku mog³am
sobie le¿eæ w ³ó¿ku i czytaæ opowiadania
Schulza, biografiê Schulza, listy Schulza,
dzie³a Ficowskiego o Schulzu i ró¿ne inne
ksi¹¿ki � i wszystko to by³o prac¹. W³a�ci-
wie ¿a³ujê, ¿e to nie mog³o trwaæ d³u¿ej,
choæby do teraz. A je�li chodzi o imitowa-
nie Schulza, to zupe³nie absurdalna my�l,
szczególnie wobec kogo�, który powo³a³ do
¿ycia �wiat doskonale niepowtarzalny. Jedy-
ne, co zrobi³am �z niego�, to wplot³am praw-
dziwe fragmenty listów � gdy w sztuce
Schulz mówi, dlaczego nie pisze.

No w³a�nie � jak rozumieæ fundamen-
taln¹ tu metaforê (nie)pisania Ksiêgi?

Tu wchodzimy w sferê interpretacji sa-
mej siebie, za czym nie przepadam, bo nie
zawsze wiem, dlaczego co� ujmujê tak, a nie
inaczej. W sztuce has³o �Mesjasz� oznacza
i Ksiêgê, i sens ¿ycia, i sens sztuki, i sens
wiary w bosko�æ cz³owieka, i sens d¹¿enia
do czego� wiêkszego od nas samych, i sens

nas samych. Rozja�ni³am co�? Tak mi siê
wydaje, ¿e lepiej nie odbieraæ chleba kryty-
kom i psychoanalitykom.

Wiedeñski zespó³ poradzi³ sobie z tek-
stem �wietnie, choæ ca³y czas siê zastana-
wia³am, jak go odebra³, zw³aszcza ¿arty
z zasz³o�ci historycznych.

Je�li chodzi o aktorów, to trzeba pytaæ
Micha³a, ja siê tylko przypatrywa³am i nie
wtr¹ca³am.

A skoro ju¿ mowa o graniu po niemiec-
ku � jakie ma pani do�wiadczenia z Berli-
ner Festspiele, gdzie wystawiono �Burmi-
strza�? Festiwalowi towarzyszy³y, zdaje siê,
warsztaty?

To jest najwiêkszy w Niemczech festiwal
teatralny, a jego czê�ci¹ jest miêdzynarodowy
konkurs dramaturgiczny Stueckemarkt. Bur-
mistrz znalaz³ siê tam w fina³owej pi¹tce, po-
dobnie jak w Gdyni. Nades³ano prawie czte-
rysta sztuk, by³am jedynym autorem spoza
niemieckiej strefy jêzykowej. M¹drzy³am siê
w zwi¹zku z tym (lepiej lub gorzej) przy ró¿-
nych okazjach, panelach dyskusyjnych i tak
dalej, bo Stueckemarkt ma bardzo rozbudo-

M a ³ g o r z a t ê  S i k o r s k ¹ - M i s z c z u k  (ur. 1964) prezentujemy ju¿ po raz
pi¹ty. Drukowali�my jej �mieræ Cz³owieka-Wiewiórki (�Dialog� 5/2007), Katarzynê
Medycejsk¹ (3/2008), Walizkê (9/2008), Zaginion¹ Czechos³owacjê (10/2009, tam
te¿ omówienie sztuki Cz³owiek z Polski w czekoladzie). Jej komedia Szajba w re¿y-
serii Jana Klaty otrzyma³a drug¹ nagrodê oraz Nagrodê Dziennikarzy na czwartym
Festiwalu R@port w Gdyni (2009), rok pó�niej do fina³u Gdyñskiej Nagrody Drama-
turgicznej trafi³ Burmistrz (�Notatnik Teatralny� 56-57/2009), nastêpnie finalista
miêdzynarodowego konkursu dramaturgicznego Stueckemarkt 2011 w Berlinie. Jako
s³uchowisko dla III Programu PR wyre¿yserowa³ Burmistrza Micha³ Kotañski. W kwiet-
niu 2010 odby³a siê premiera sztuki Koniec �wiata zamówionej przez Theater Mag-
deburg (Niemcy) w re¿yserii Niny Guehlstorff. W duecie re¿ysersko-dramaturgicz-
nym autorki z Marcinem Liberem powsta³y spektakle: ID (Teatr Wspó³czesny w Szcze-
cinie, 2008), multimedialne Rekonstrukcja poety (2008) i Oratorium-Piek³o Nasze
(2010), Ufam tobie (2010), wreszcie ostatnio III Furie (pisane wraz z Sylwi¹ Chutnik
i Magd¹ Fertacz, Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy, 2011). Drukowany w tym nu-
merze Mesjasz. Bruno Schulz mia³ premierê w re¿yserii Micha³a Zadary i t³umacze-
niu Olafa Kuhla (Bruno Schulz: Der Messias, pa�dziernik 2010) w Schauspielhaus
Wien w Wiedniu, w Polsce pokazywany by³ na ubieg³orocznym R@porcie i tego-
rocznych Warszawskich Spotkaniach Teatralnych. Cz³owiek z Polski w czekoladzie
bêdzie mia³ w pa�dzierniku seriê czytañ w Belgii w t³umaczeniu autorskim Rudiego
Bekaerta i re¿yserii Camilli Strub. Autorka by³a stypendystk¹ CEC ArtsLink (USA)
oraz Instytutu im. Adama Mickiewicza, jej sztuki przet³umaczono na angielski, nie-
miecki, francuski, czeski, serbski, chorwacki, rumuñski, szwedzki, hiszpañski, rosyj-
ski i hebrajski.
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�wiat³o schulza

wany program, ale ¿adnych warsztatów ju¿
nie pobiera³am. Ja ju¿ muszê sobie radziæ bez
warsztatów, choæ to mi³o i bezpiecznie woziæ
siê na statusie studenta. Ale to ju¿ za mn¹.

Zmierzam raczej do pytania o dzia³anie
rozmaitych instytucji wokó³ teatrów, bo �Me-
sjasz. Bruno Schulz� trochê je o�miesza, po-
dobnie jak unijne mechanizmy promocji kul-
tury. A krótko i cynicznie: jak napisaæ sztukê,
by dostaæ na przyk³ad stypendium?

Nie napisa³am nigdy sztuki, ¿eby dostaæ
stypendium. Owszem, miêdzy innymi dziê-
ki �mierci Cz³owieka-Wiewiórki dosta³am
stypendium od Amerykanów, ale chyba nie
o to w tym pytaniu chodzi. Mechanizmy,
jakie rz¹dz¹ w instytucjach kulturalnych, s¹
wypadkow¹ wielu spraw: ja spotka³am lu-
dzi zajmuj¹cych siê polsk¹ kultur¹, którzy
byli nies³ychanie zaanga¿owani i kompe-
tentni, ale te¿ widzia³am w dzia³aniu cha-
mów, buraków i prostaków.

Zatem zmieñmy lepiej temat � jak wspo-
mina pani niedawn¹ pracê nad legnickimi
�Furiami� z Sylwi¹ Chutnik i Magd¹ Fertacz?
Czuje siê w tym artystyczn¹ przygodê.

III Furie to niezwykle udany przyk³ad
wspó³pracy dramatopisarskiej. To Marcin Li-
ber wpad³ na taki pomys³, a my�my siê zgo-

dzi³y i posz³y za nim jak owce za pasterzem.
Wprawdzie �wita³o nam, ¿e trudno bêdzie
doprowadziæ sztukê do szczê�liwego koñca
bez uszczerbku na pó�niejszych kontaktach
towarzyskich, ale siê uda³o. Jestem te¿ zado-
wolona, ¿e mog³am robiæ opiekê dramatur-
giczn¹ i uda³o mi siê zdystansowaæ do � po
czê�ci � w³asnego tekstu. Poza tym Legnica
ma klimat: aktorzy, miasto, pokoje go�cinne
w teatrze� Jest co wspominaæ, ale to ju¿ ra-
czej w memuarach.

Podobno my�li pani o formie prozator-
skiej?

Tak, bardzo bym chcia³a rozpisaæ siê
w prozie. Na razie zaczynam pracê przy
sztuce o ksiêdzu Popie³uszce dla Teatru Pol-
skiego w Bydgoszczy. Z kolei Zaginiona Cze-
chos³owacja (�Dialog� nr 10/2009) bêdzie
z pewnymi zmianami wystawiana w Olsz-
tynie przez Mariê Spiss. Ju¿ trzy krótkie sce-
ny do niej dopisa³am, ale jeszcze bêdziemy
pracowaæ nad tekstem. Marzy mi siê, by móc
tak porozdzielaæ siê mózgowo, ¿eby temat,
nad którym pracujê, móg³ transformowaæ siê
i na sztukê, i na prozê. Sprytne, co? Ale ludz-
ki mózg ma ponoæ wielki potencja³.

Rozmawia³a Justyna Jaworska

Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk Mesjasz. Bruno Schulz.
Schauspielhaus, Wiedeñ 2010, re¿. Micha³ Zadara.


