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POSTACIE DRAMATU: 

 

WODZIREJ – osoba niezbędna /nie tylko na balach/, dajmy na to jak 

Stańczyk u Matejki  

PANI SPRZĄTAJĄCA i SŁUŻĄCA  /w jednym egzemplarzu/  

 

HRABIA – przypadkowy reprezentant rodziny Tyszkiewiczów  

 

KSIĄDZ LUDWIK – ksiądz Ludwik Ruczka  

 

PAN JÓZEF – Józef Zaliwski  

 

PAN JULIAN - Julian Goslar 

 

NOTABLE i OFICJALIŚCI miejscowi: Radca, Justycjariusz 

/sędzia/, Aktuariusz /pisarz sądowy/ Koncepista /referent/, Konsyliarz 

/lekarz/, Aptekarz, Nauczyciel 

 

ŻONY NOTABLI i OFICJALISTÓW miejscowych: 

Justycjariuszowa, Konsyliarzowa, Aptekarzowa /oraz inne 

niewymienione tu z godności persony/ 

 

PANIE/DAMY - z Towarzystwa i nie tylko.  

 

MIESZCZKI, MIESZCZANIE, PRZYJEZDNI, NIEZNAJOMI, 

MASKI - postacie co do których nic pewnego nie wiadomo 

 

GOŚCIE – Prawdopodobnie znajomi Hrabiego  

 

ŻOŁNIERZ – jaki jest, każdy widzi 

 

FIAKIER – jak wyżej  

 

DUCH ŁUCJI i MUZA   

 

oraz INNI 
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RZECZ SIĘ ZACZYNA  

 

DZIAD proszalny LIRNIK 

/przy zasłoniętej kurtynie siedzi na proscenium i śpiewa żałośliwie/ 

 

Niedaleko od Rzeszowa 

Oj! 

Jest miasteczko Kolbuszowa 

Oj! 

Był tu pałac na kanale 

Oj! 

Ale go już ni ma wcale... 

Ojojojoj! 

 

Rzemiosłem miasto słynęło 

Oj! 

Wszystko to już przeminęło 

Oj! 

Nikt tu o nim nie pamięta 

Oj! 

Choć niejeden chwalipięta... 

Ojojojoj! 

 

Świetne meble tu powstały 

Oj! 

Co świat cały zachwycały... 

Oj! 

Nie zostało po nich śladu 

Oj! 

Przez niepamięć dla pradziadów... 

Ojojojoj! 

 

Rżnęły kolbuszowskie skrzypki 

Oj! 

W Nilu sie pluskały rybki 

Oj! 
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Byli lutnicy kaflarze    

Oj! 

Dziś ci nikt ich nie pokaże 

Ojojojoj! 

 

Były pany i wariaty... 

Oj! 

Porwał ich gdzieś czas srokaty 

Oj! 

Tylko Nil jak dawniej płynie... 

Oj! 

Skansen duma na równinie... 

Ojojojoj! 

 

/odsłania się kurtyna/ 

 

AKT 1 

 

SCENA 1 

 

/Urząd gminny na drugi dzień wieczorem po balu noworocznym. Pani 

Sprzątająca porządkuje zabałaganioną salę konferencyjną; zmiata 

serpentyny i konfetti itp. pomrukując do siebie: 

„Naświnią, nasyfią, a ty człowieku nic tylko sprzątaj!”. Wchodzi 

pierwszy gość, we fraku, cylindrze ect.  i podaje jej zaproszenie./ 

 

 

PANI SPRZĄTAJĄCA  

Co jest? Czego tu?! Co? 

Co mi tu ze śmieciem jakimś?! 

Czyta  

„Hr. Jerzy Tyszkiewicz.” 

Ccie! Co też te ludzie nie wyprawiają po pijaku to głowa mała…  

A już mi stąd panie wczorajszy, bo miotłą pomogę!  

 

GOŚĆ 1 

/wchodząc i mimochodem podając kapelusz Pani Sprzątającej/ 
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Witam pana hrabiego. 

 

HRABIA 

Kłaniam panie Marcinie! 

 

PANI SPRZĄTAJĄCA  

/troszkę zdezorientowana/ 

Drugi opóźniony… Hrabie mi się znalazły! Tu nie ma miejsca na 

głupoty, tu się pracuje! Nie widzą? Bierz pan czapke, kolege i pa! 

 

GOŚĆ 2 

/wchodząc kłania się panom i mówi do Pani Sprzątającej/ 

Co taka nieogarnięta? Nie widzi, że goście się już schodzą? Już mi się 

przebrać i anonsować! 

 

PANI SPRZĄTAJĄCA  

No masz, ten nawet bez papierka lizie, a gada jak jaki naczelny 

derechtor… Ludzie, co sie tu wyprawia?! 

 

GOŚĆ 2 

Nie służby sprawa. Niech nie rezonuje. Niech anonsuje. 

 

PANI SPRZĄTAJĄCA  

/z wściekłością/ 

Już ja ci dam wyzwiska antyfeministo! 

/zza kulis słychać strojenie skrzypiec i przygrywkę fletu/ 

A to co znowuż?! Żadnego szacunku dla urzędu. Nalezie się skądś 

jakichś alkoholików, co udają hrabiów, a zaś potem będzie wszystko 

na mnie jak zarzygają sale. Niedoczekanie wasze!   

/ wybiega wygrażając miotłą/ 

 

GOŚC 1 

/ po rozglądnięciu się mówi  z niesmakiem/ 

Znajduję tu dziś, panie hrabio, wszystko jakby niedopracowane, 

niedokończone… Resursa nasza nieprzygotowana…Rzekłbym nawet,  

że wygląda raczej jak po balu, a nie przed nim. 
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HRABIA 

Poniekąd panie Marcinie, jednakowoż wydaje się, że domeną naszego 

czasu jest właśnie rodzaj komedii dellarte. Przypadkowość  

i powierzchowność, co nie powinno nam psuć zabawy, nieprawdaż? 

Wszak przypadkowość bywa inspirująca. Bawmy się więc, póki trwa 

karnawał, nie bacząc na formę. 

 

GOŚĆ 1 

Faktem jest, że ostatnio forma skutecznie przysłania nam treści… 

 

HRABIA 

/z półuśmiechem/ 

Bo takież to i treści! Gdyby były troszeczkę większe w żadnym razie 

nie dałyby się przysłonić. 

 

GOŚĆ 2 

Mówiąc między nami: przerost formy nad treścią najczęściej zdarza 

się u pięknych kobiet: zjawisko na zewnątrz, a wewnątrz pustynia.  

 

ŻOŁNIERZ 

/w drzwiach/ 

A jak się zbłądzi na taką pustynię, to chce się już tylko pić. Czyli 

 – do bufetu panowie! Żyje się raz! 

 

GOŚĆ 3 

Pije się raz. 

 

ŻOŁNIERZ 

/ze śmiechem/ 

A to już niekoniecznie. 

 

GOŚĆ 2 

Ba! Bo jednakże ważniejszym jest – „jak”, niż „ile”. 

 

ŻOŁNIERZ 

U nas panowie, na placówce, kiedy się wróżyło czy kula pocałuje, czy 

bagnet ukłuje - wszystko było proste. A jak się już wylazło z transzei, 
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to:  

- Wiwat panowie! Hura panowie! Żyje się - i basta! 

 

GOŚĆ 3 

/z pewnym przekąsem/ 

Ostrogami dzwoni… 

 

ŻOŁNIERZ 

A jakże! Bo w ułanie taka dusza… 

 

FIAKIER 

/z tyłu/ 

Dzwonkiem dzwoni i się rusza. 

 

ŻOŁNIERZ 

/ze złością odwracając się/ 

Ot, cywilne ciele!... Byle co językiem miele. 

 

FIAKIER 

A cóż my tak w drzwiach stać będziem? Panów puszczam przodem… 

Grajki grać!  

 

ŻOŁNIERZ 

I to jest w pełni słuszne. Nie traćmy czasu po próżnicy, bo kur nam 

zapieje. 

/próbują wejść głębiej/ 

 

PANI SPRZĄTAJĄCA  

/wypadając z zaplecza/ 

Żadne „słuszne”, żadne tam – „grać!”. Stać mi tu! Ludzie, co wam 

odbiło? Zabawa noworoczna już była. BYŁA rozumią?! Chcieli, 

mogli przyjść! /plotkarsko/. A opowiadają, że nawet sam pan starosta 

był na niej.  Nie byłam – nie wiem. A kto by mnie tam zaprosił?… 

Inni byli… Sami ważni, znajomi. Pobawili się; powiem nawet,  

że więcej niż do rana… a dla mnie, jak zwykle, syf się został i musze 

go sprzątnąć przed tą całą konferencją budżetową. Siendą sobie i bedą 

radzić, wcale nie nad tym swoim budżetem, a nad tym, że brudno,  
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i tyle uradzą, że znowuż dostane nagane. A że tego ichniego 

opierniczania nie lubie, tom się zebrała i od południa zasuwam,  

a tu jakieś darmozjady przeszkadzają w robocie. /żałośnie/ Że to 

jakiejś cholery na was ni ma! 

 

GOŚĆ 1 

/uspokajająco/ 

Ależ my wcale nie zamierzamy pani pognębiać, a raczej uwznioślić, 

że się tak patetycznie wyrażę. 

 

PANI SPRZĄTAJĄCA  

Słuchaj no przebierańcu jeden, ja jestem człowiekiem pracy i mnie 

żadne tam wzniosłości nie są potrzebne. Wystarczy, że nikt mi nie 

będzie przeszkadzał w robocie. A wy, jak macie pieniądze, a ja się nie 

pytam skąd macie, bo wiadomo, że nie z uczciwej harówy, to idźcie 

się dziś bawić gdzie indziej. Nie dość, że nic mi nie dajecie to jeszcze 

robote chcecie zabrać? Dzieci chleba pozbawić? Jasno się wyrażam? 

 

HRABIA 

Proszę wybaczyć, ale my z tym, o czym pani mówi nie mamy nic 

wspólnego. Mój ród od lat uprawia filantropię… Jak pamiętam 

nieledwie wczoraj, dałem swoim po korcu żyta na dom…A po pożarze 

rynku w dziewięćsetnym roku, któż inny, jak nie moja rodzina 

odbudowała go dając nań własną cegłę? Teraz przyszedłem spotkać 

przyjaciół, nic więcej; a tego pani starosty to nie znam. Kto on taki ten 

starosta?  

 

PANI SPRZĄTAJĄCA 

Panie jakiś tam, co tu udajesz tego tam, co to żył kiedyś w Weryni,  

a ze mnie sobie jaja robisz. Baw się pan kim innym. Dobrze? Kim - 

nie moja sprawa. Moja jest ta sala i dotąd ją mam pucować, aż się pan 

burmistrz będzie mógł w posadzce przeglądnąć, jak ta panienka  

z wierszyka w kałuży… 

 

GOŚĆ 1 

/z zainteresowaniem/ 

Z wierszyka?  
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PANI SPRZĄTAJĄCA  

No tego tam… 

/dyga z zażenowaniem, potem wsparta na miotle recytuje/ 

 

Poranek 

 

Było sobie miasteczko 

Oczywiście nad rzeczką 

Małe domki i mały ryneczek 

 

Na ryneczku studzienka 

Przy studzience panienka 

Na jej główce bławatny wianeczek 

 

Przegląda się w kałuży 

Oczęta słodko mruży 

I jak wiosna śmieje się do świata 

 

Niczego jej nie trzeba 

Nad ten kawałek nieba 

Którym syci się myśl skrzydlata 

 

Tylko to myśl tę psuje 

Że kałuża paruje 

I zostanie z niej szary piaseczek 

 

Ale teraz nieduża 

Jak lusterko kałuża… 

 

/tu się leciutko zacina w recytacji, jednak po chwili kontynuuje/ 

 

Zachwyca odbiciami. 

 

Tymczasem młody panek 

Wychynął był na ganek 

I ziewając patrzy przed siebie 
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Wkoło codzienna nuda 

Znowu nic się nie uda 

Bo i co się udać tu może? 

 

Woda burczy przy młynie 

Świerszcz drze się w koniczynie 

To są wszystkie tutejsze cuda 

 

Marzeń bańka mydlana 

Toczy się nadąsana 

Wszak pęknie nim dzień przeminie 

 

A tam panienka śpiewa 

Szumią trzy gminne drzewa 

Słońce ciurkiem na bruk się sypie 

 

Już skrzypią okiennice 

Postukują stolnice 

No a komar bynajmniej nie rypie 

 

/urywa nagle i mówi bezradnie/ 

No, więcej nie pamiętam, żeby mnie kto zabił. Coś tam jeszcze 

było…/ ze złością/ A co ja wam tu będę wierszyki gadać. Dajcie  

wy mi raz święty spokój! 

 

GOŚĆ 3 

Owa! Ciekawe, ciekawe… 

 

ŻOŁNIERZ 

Ot, zmęczona życiem kobieta. Bo życie to tak czasami da w ten tego,  

że tylko wziąć i zamiatać!...A starosta pewnie weselny, bo czas  

radosny. 

 

PANI SPRZĄTAJĄCA  

Poszli mi wreszcie stąd, bo zacznę wyzywać! 
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GOŚĆ 2 

/do Pani Sprzątające podprowadzając ją do okna/ 

Co też tu wygaduje?! Może jest niezdrowa? Jakiś grzybek zaszkodził? 

Nie widzi, że zabawa dopiero się zacznie? Niech no popatrzy jakie 

tu wchodzą persony, jakie przed ganek zjeżdżają  pojazdy? 

 

/zza kulisów słychać turkot kół, parskanie koni, strzelanie batów/ 

 

PANI SPRZĄTAJĄCA 

/z wahaniem/ 

Ja już nic nie wiem. No coś się tam faktycznie za oknem porusza … 

A i tu jakieś larwy z maskami idą… Zjawy czy jak? Duchy, czy co? 

Mamusia mi czytała bajkę o takim jednym co to go duchy dopadły  

i wodziły po świecie. I to nie żeby tylko teraz, ale i przedtem, a na 

końcu potem. No a tego to on się tak wystraszył, że się całkiem 

odmienił. Kure nawet kupił dla swojego robotnika…Taki się dobry 

zrobił. Jak to się nazywała ta bajka? Nie mogę sobie przypomnieć… 

 

GOŚĆ 1 

Może być, że „ Opowieść wigilijna” Dickensa? 

 

PANI SPRZĄTAJĄCA  

O to, to! /łzawo/ 

Panu też mamusia czytała? 

 

GOŚĆ 2 

Szanowni państwo, nie po to żeśmy tu przyszli żeby rozwodzić się nad 

byle czym… 

 

ŻOŁNIERZ 

Ot właśnie! To jak, wpuści nas paniusia, bo już pomarzliśmy na tym 

progu? 

 

PANI SPRZĄTAJĄCA  

/całkiem skołowana/ 

Ale gdzie? Ale po co? 
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ŻOŁNIERZ 

Gdzieżby jak nie na salę? A po co, to też wiadomo. 

 

PANI SPRZĄTAJĄCA  

/łapie się za głowę widząc wychodzącą zza kulis orkiestrę/ 

Może być, że mi coś zaszkodziło…Co ja wczoraj jadłam?  

/z nagłą  rezygnacją/  

A róbcie se co chcecie…przebierańce. Byle by mi potem było czysto! 

/do siebie/ 

Chwile posiedzę na zapleczu, potem wrócę i dokończę sprzątanie. 

/wychodzi zgnębiona, orkiestra rżnie marsza/ 

 

SCENA 2 

 

/spoza kulis wchodzi orkiestra, która odtąd cały czas będzie grać  

w tle; obsługa podwiesza girlandy, festony, wnosi ladę bufetu, palmy, 

fikusy, oleandry w donicach, krzesła, na  proscenium po prawej i lewej 

stronie ustawia stoliki do gry i konsumpcji, i odtąd toczyć się będą 

przy nich rozmowy/ 

 

Wybucha marsz „Szarża lekkiej kawalerii” 

 

WODZIREJ 

Cały we wstęgach wybiega zza kulis na proscenium i w pierwszej 

muzycznej pauzie wykrzykuje: 

 

Bal proszę Państwa! BAAAL!  

 

 W rytmie marsza z sali widowiskowej na scenę wchodzi korowód 

postaci, których część potem znika za kulisami.  Wodzirej chwilę 

przygląda się temu z szatańskim uśmieszkiem, prowadzi wzrokiem, 

następnie gdy muzyka przycicha komentuje:  

 

Ludzkie mrowie gęsto schodzi na salę. Idą panowie dobrze i źle 

ubrani, różnie; lecz prawie wszyscy jakąś godność niosą w sobie, niby 

lampę wielkiej jasności. Niosą ją więc bardzo ostrożnie, żeby się 

czasem nie stłukła. Idą i panie ukwiecone strojne, w olśniewających 
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tualetach. Te, które się szanuje, choć one jakby z tego niezbyt rade,  

i te, których nikt nie szanuje ,z czego także w życiu zgryzota. Idą 

chude ciotki w czerni i pękate mamy z prowincji, w pontyfikalnych 

fioletach, a za nimi pstre córeczki drepczą. Wodzą wystraszonymi 

oczyma, przystając co chwila, niby płochliwe cielątka, których życie 

miękką, ale rzeźniczą dłonią dotyka. Dalej, chłopcy wyrostki  

w opiętych kurteczkach, ze złotówką matce porwaną, ale  

z wielkimi słowami wyzwolenia na ustach. Za nimi staruszek ledwo 

nogi włóczący, ale z drapieżną ochotą w sercu. Następnie tajemniczy 

nieznajomy, cichy i zamknięty w sobie… O, a tam barwny tłum 

czarnoksiężniczek, tak zwany ze względu na kolor posiadanych 

dokumentów; i z rzadka aksamitne widmo, lub anioł biało upierzony, 

samotny. Poza tym pary, pary, pary…Oto rozbawione żony smutnych 

mężów wloką, no i radośni mężowie soute, że tak powiem… 

 

BAL! BAL! Proszę państwa! BAL! 

Do poloneza! Do poloneza! 

 

ŻOŁNIERZ /wraz z Gościem1 i 2/ 

/miksując trunki przy szwedzkim stole – bufecie, pyta retorycznie/ 

To co, po krokodylu panowie, dla kurażu?! 

 

GOŚĆ 1 

Po krokodylu? 

 

ŻOŁNIERZ 

Nie inaczej. 

Wszak „krokodylem” nasi dziadowie nazywali duży kieliszek od wina 

pełny tak zwanej „trzęsionki”, to jest mieszaniny najrozmaitszych 

wódek okraszonej czystym spirytusem. O taki. 

/przygotowuje trunek, który wszyscy wypijają/ 

Może jeszcze po jednym? 

 

GOŚĆ 1 

/krztusząc się po wypiciu/ 

A broń mnie Boże! 

Zębata bestia taki krokodyl!  
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Prawdziwie mocna rzecz.  

 

ŻOŁNIERZ 

Nie ulega wątpliwości. Mocna i pożyteczna. To teraz do dam 

panowie! Do dam, bo więdną w samotności. 

 

/rusza polonez i po chwili muzyka miesza się i przechodzi w walca 

z „Wesołej wdówki” Lehara ( aria ) 

 

SCENA 3 

 

WODZIREJ 

/poniekąd relacjonuje to co dzieje się na scenie/ 

 

BAL mili panowie i godne panie! 

Już gęsto nad stołami wysnuły się mary dymowe. Nad wrzawą 

ludzkiego warkotu walc się unosi i zwija, rozwija…To sięgnie tonów 

wysokich, zapłacze, to znów drobnym śmiechem zadzwoni. „Wesoła 

wdówka” się skarży: „dusza śpiewa, usta milczą” zawodzi. Rzadka  

tu jednak rozśpiewana dusza, a milczące usta nieznane. Aż huczy  

od sporów i dysput… 

 

1 ROZMOWA na proscenium, 

( przy zielonym stoliku wśród graczy): 

 

APTEKARZ 

Za pomyślność Rzeczypospolitej! 

 

KONSYLIARZ 

Salus publica! 

 

NAUCZYCIEL 

Prosperita publica! 

 

APTEKARZ  

Ten toast jako żywo przywołuje na pamięć tego guwernera Goslara, 

który 
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u nas pisał odezwy do ludu, wierząc w jego uszlachetnienie, za co go  

w końcu we Wiedniu powiesili. 

 

RADCA 

Czy aby nie tego co to w Niwiskich ze szwagrem szklane kule odlewał  

żeby z nich wróżyć? 

 

APTEKARZ  

A owszem, owszem; tyle, że nie po to żeby wróżyć, a nimi strzelać. 

Ot co! 

 

RADCA  

Szkłem strzelać?! Paradne! Szczególny pomysł! To całkiem jak  

te szklane domy, które pan Żeromski zamyśla budować. 

 

APTEKARZ  

O, bo ten Goslar, to też był marzyciel….poeta! Mówili o nim nawet, 

per „wieszcz z Grajgóry”. 

 

KONSYLIARZ 

Z tego więzienia? 

 

APTEKARZ 

Właśnie, właśnie…A marzyło mu się wcale ładnie…Agitowało 

całkiem rozsądnie… 

 

KONSYLIARZ 

Efektem czego było pojmanie go w Haczowie podczas rabacji przez 

motłoch i takie obicie cepami, że ledwie go żywego odstawiono do 

Sanoka. A potem ostateczna zdrada w Czarnej… i - stryczek w wieku 

trzydziestu dwu lat. 

 

APTEKARZ  

Ba! Bo łaska ludu na pstrym koniu jeździ. 

 

RADCA  

Dość już o tym mości panowie. Kochajmy się! 



20 
 

/w tle tarantela/ 

 

WSZYSCY 

KOCHAJMY SIĘ! 

 

2 ROZMOWA na proscenium: 

 

NIEZNAJOMY 

Coś pan taki smutny? 

 

ZNAJOMY NIEZNAJOMEGO 

/wzdycha ciężko/ O! Mam poważny kłopot …Wyobraź pan sobie,  

że dostałem list, w którym pewien człowiek żąda żebym zostawił jego 

żonę w spokoju, w innym razie zastrzeli mnie jak psa. 

 

NIEZNAJOMY 

No to się pan od niej odczep. 

 

ZNAJOMY NIEZNAJOMEGO 

Ech… 

 

NIEZNAJOMY 

/współczująco/ Aż tak ją kochasz, że nie możesz? 

 

ZNAJOMY NIEZNAJOMEGO 

Ależ mogę! Nie wiem tylko o czyją żonę chodzi, bo drań się nie 

podpisał. 

 

NIEZNAJOMY 

A ja także ostatnio list dostałem. Od pewnej panienki. Wstrząsający! 

Niestety tylko pod względem ortograficznym. 

 

3 ROZMOWA na proscenium: 

 

MASECZKA 1 

- No dobrze, niechże się już żeni, ale czy on co ma? 
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MASECZKA 2 

- Ma talent. 

 

MASECZKA 1 

- A ona? 

 

MASECZKA 2 

- Cnotę. 

 

MASECZKA 1 

- Czym żyć będą? 

 

MASECZKA 2 

- Sobą. 

 

MASECZKA 1 

- Ale z czego? 

 

MASECZKA 1 

- Coś się pani tak uwzięła? 

 

4 ROZMOWA na proscenium: 

 

NIEZNAJOMY 

- Te confetti są jak wiersze, które wreszcie zbłądziły pod strzechy… 

Czy pamiętasz ten dzień czerwcowy? Tyś miała trzynaście lat,  

ja piętnaście. Nad rzeczką szumiała aleja lipowa…Chciałem złapać 

dla ciebie skaczącą po drzewach wiewiórkę…Spadłem, a tyś 

pielęgnowała moją zwichnięta rękę. Ach! Nie chciałem wcale 

wyzdrowieć. Od tej pory stałem się poetą.  

 

DAMA2 

Rzecz osobliwa pisać wiersze w stuleciu pary i elektryczności!  

 

NIEZNAJOMY 

Zestarzałem się, ale nie dorosłem.  
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DAMA2 

To pewne. 

 

NIEZNAJOMY 

Wszak przecież mamy być jak dzieci… 

 

DAMA2 

/patrząc na klejnoty na swych rękach, bez przekonania/ 

Niewątpliwie… 

 

MIESZCZANIN  

/wychodząc przed tańczących, którzy na tę chwilę zastygają  

w zastanych pozach/ 

 

I dyrektor, i pijak, i pan 

Każdy wie co to jest szpan 

Szapoklaki, turniury, lustra 

Bez tego nasza droga jest  pusta… 

 

Któż by wiedział kim jesteśmy 

Gdyby nie on? 

Biegnie przed nami i krzyczy: 

Z drogi mi! Won! 

My w nim cali, już nie mali 

W lansadach bufonadach 

W koronach i przy szpadach… 

Królowie świata! 

 

Każdy gra jakąś rolę na scenie 

Jeden lepiej drugi gorzej 

Czas wie. 

I ten spod budki z piwem 

I ten w powadze straszliwej, 

Który ledwie odkłonić się zdoła.  

Każdy tańczy próżnego walczyka 

A życie jednako przemyka… 
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Naszym panem - szpan! 

 

WODZIREJ 

Bawmy się, cieszmy się  

Niech się śmiech przydarza, 

Rozmarza 

Rozmnaża 

 

/w tle „Barcarolle” Offenbacha, która nagle przechodzi w pierwsze 

takty uwertury do „Życia paryskiego” tegoż Offenbacha, wtedy 

odzywa się Wodzirej/ 

 

SCENA 4 

 

WODZIREJ 

Słyszycie państwo jak chrzęści sól rozjeżdżana płozami sań? Hu-ha! 

Pędzą konie od pałacu do fary. A droga biała, bo jaśnie pan kazał, żeby 

była śnieżna; a skąd tu śnieg wziąć, kiedy właśnie lipiec? Sól musi 

wystarczyć, choć droga jak złoto. To co, że cenna? Pieniędzy 

wystarczy, a jeśli by brakło to coś tam się sprzeda. „Żyje się raz! Po 

nas choćby potop!” – wrzeszczy kompania, a pleban na progu się 

żegna. To Jan książę Sanguszko raczył był zjechać na mszę ze swymi 

chłopcami… 

 

5 ROZMOWA na proscenium: 

 

AKTUARIUSZ 

/przerywa grę, której większość kibicuje, i prycha/ 

Sanguszko…Co ojciec scalił, syn roztrwonił… 

 

 

PRZYJEZDNY 

/z przyganą za przerwaną grę/ 

Graj pan, bo w Pińczowie świta! 

 

ŻOŁNIERZ 

/kiedy ten apel pozostaje bez echa zapala cygaro/ 
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Karta lubi dym. 

 

PRZYJEZDNY 

/z rezygnacją/ 

Ech! 

 

JUSTYCJARIUSZ  

Jak się hula bez opamiętania, to ma się więcej długów niż pies pcheł. 

Dla takich długów trzeba było ordynację podzielić, która z zasady była 

niepodzielną. 

 

AKTUARIUSZ 

Ot pan Janusz majątek rodowy sprzedał i tyle. Tym sposobem słynną,  

a niechlubną ugodę kolbuszowską zrobił; przez złośliwców nazwaną 

„transakcją”.   

 

KONCEPISTA 

Sztamę kolbuszowską, po której herb nam został, czyli dwie splecione 

rączki; bo jak wiadomo – rączka, rączkę… 

 

PRZYJEZDNY 

Patrz pan, a mnie się zdawało, że one z całkiem innego powodu się 

ściskają... 

 

AKTUARIUSZ 

A bo pan naszej historii nie znasz i dlatego ci się zdawało…  

W dziewięćsetnym roku służącej Hindy Hauser też się zdawało, że 

tylko samowar rozpala, a okazało się, że przy okazji cały miejski rynek 

spaliła. 

  

KONCEPISTA 

Co tam panie rynek! W tysiąc osiemset pięćdziesiątym drugim to 

dopiero był pożar! Wszystko spłonęło i domy, i ratusz, i kościół… 

 

JUSTYCJARIUSZ  

Ten nota bene, który wspomniany wcześniej Janusz Sanguszko 

wybudował. 
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AKTUARIUSZ 

Ściślej mówiąc ojciec jego Paweł Karol zaczął, a on go jedynie 

ukończył. 

 

PRZYJEZDNY 

Czyli, że jednak nie tylko hulał… 

 

JUSTYCJARIUSZ 

Ba! Znany panom Marcin Lubomirski, w ramach ekspiacji kazał się 

ponoć pochować w progu kościoła tak, by ludzie po jego szczątkach 

deptali…To rodzaj samokrytyki, która w pewnej chwili życia wielu 

się przytrafia.  

 

KONCEPISTA 

Zauważcie panowie zastanawiającą niezwykłość? W tysiąc osiemset 

dziewięćdziesiątym ósmym nasze miasteczko święciło urodziny 

cesarza Franca Josepha. We wszystkich oknach świeciły się świece 

pod portretami najjaśniejszego i nic się od nich nie zapaliło, a dwa lata 

później, bez żadnej poważnej przyczyny: dym, żar, dzwony, 

fajermany i pogorzelisko.  

 

JUSTYCJARIUSZ 

Przypadek panie, przypadek, nic innego. 

 

AKTUARIUSZ 

Czy aby na pewno? 

 

KONCEPISTA 

/wyjmując z kieszeni surduta mocno już postrzępiony kawałek papieru/ 

Noszę przy sobie relację Gazety Krakowskiej z wydarzeń 1852 roku, 

żeby pamiętać, że jednak nie jest tak źle z naszą społecznością. I kiedy 

w to wątpię czytam ją sobie głośno. Panowie pozwolą, że zabiorę  

im chwilkę czasu… 

/czyta/  
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„2 października o godzinie pół po północy, wybuchł z nieostrożności 

ogień w domu żydowskim, rozszerzył się prędko po całej połaci, 

a w biegu swoim ogarnął kościół, który stał się pastwą płomieni. 

Ołtarz wielki Wszystkich Świętych i Matki Boskiej Niepokalanej, 

ołtarz Św. Anny, organy i wewnętrzne ozdoby, wyjąwszy trzy ołtarze 

pod sklepieniami w kaplicach, leżą w popiołach, groby fundatorów 

i patronów otwarte, a nagie mury sterczące ku niebu świadczą, 

że nie są już  przybytkiem Pana Najwyższego. W miasteczku spaliło 

się 7 domów i 22 przebudowań, przeszło 30 familii żydowskich 

przeszło do żebractwa. Szkody liczą się na 60000 zł  – W kierowaniu 

obroną odznaczali się pp. Pietsch respicient (urzędnik państwowy), 

Cichocki, Kucharski, Dr. Dudkiewicz i żandarmeria. 

Na podziękowanie za obronę około rzeczy kościelnych, zasługują: 

Wojciech Madera, Franciszek Olszański, Jan Woliński, Józef 

Czerwień, Ksawery Olszański, Franciszek Czerwiński, Szmul Nunnie 

żyd i inni. Budynki plebańskie i wikarya, wiejskiemu ludowi winny 

ocalenie. Niech im będą dzięki. Jeżeli Wysoki Rząd pozwoli 

na składki, to Kolbuszowa zasługuje na nie, bo zawsze czynny udział 

brała w nieszczęściach drugich” /…/ I dalej: „Na apel miejscowego 

proboszcza, ks. Ludwika Ruczki, pospieszyli z pomocą w odbudowie 

świątyni nie tylko mieszczanie kolbuszowscy, mieszkańcy pobliskich 

wsi, ale również okoliczne ziemiaństwo: pan Konstanty Rucki, kolator 

i właściciel Kolbuszowej; p. hrabia Jerzy Tyszkiewicz, właściciel 

Weryni; p. baron Maksymilian Brunicki, właściciel Kupna i Porąb;  

p. hrabia Kazimierz Starzyński, właściciel Góry Ropczyckiej;  

p. Michałowski, właściciel Witkowic i p. Wąsowiczowa, właścicielka 

Przedborza, spieszyli z materiałem, a gminy na każde wezwanie 

dawały fury, robotnika i pieniędzy. Tym sposobem w sześciu 

tygodniach pokryto kościół i wewnątrz urządzono tak, że można było 

nabożeństwo odprawić...". 

Czyż to nie pięknie świadczy o mieście? 

 

JUSTYCJARIUSZ 

Prawdziwie budujące. 
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PRZYJEZDNY 

Co było a nie jest nie pisze się w rejestr. Kto wie jak byłoby teraz? 

 

KONCEPISTA 

Acan chciałbyś nowego pożaru, by to sprawdzić?! 

 

PRZYJEZDNY 

No skądże /śmieje się/, żeby się nam karty spaliły? 

 

KONCEPISTA 

/z dezaprobatą, ponuro/ 

Nie wszystko jest zabawne… 

 

PRZYJEZDNY 

Pewnie, że nie. Grajmy więc, miast trwonić czas na jałowe 

zastanowienia. Idę „wa bank”!  

 

JUSTYCJARIUSZ 

/z ironią/ 

Tak, grajmy, dopóki żyjemy; a historię niech wiatr rozmiecie. Po cóż 

nam wiedza o przeszłości? 

 

AKTUARIUSZ 

Wiedza bywa niekiedy upiorna…  

 

JUSTYCJARIUSZ 

Jak ten wieczór. 

 

KONCEPISTA 

Ale płynie z niej nauka… 

 

ŻOŁNIERZ 

/podśpiewuje/ 

„Niech w księgach wiedzy grzebie rabin 

Nauka to jest wymysł diabli! 

Mądrością moją jest karabin, karabin 
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I klinga ukochanej szabli!” 

 

PRZYJEZDNY 

/słysząc to wybucha śmiechem i rzuca kartę/ 

Rżnij Walenty!  

 

ŻOŁNIERZ 

/wznawiając grę/ 

Karo panno Klaro! 

 

PRZYJEZDNY 

Chodź koza do woza! 

 

JUSTYCJARIUSZ 

Zawsze spod wielkiego palca. 

 

AKTUARIUSZ 

A ja tego króla po główce! 

 

PRZYJEZDNY 

Piki i karo chodzą parą! 

 

KONCEPISTA 

Karo raucht Zigarro! 

 

JUSTYCJARIUSZ 

Jak pan gra? Żeby panu tak w piersiach grało! 

 

ŻOŁNIERZ  

Figur na figor, mówił święty Igor! 

 

AKTUARIUSZ 

Jak pan to wygra, kupię panu zieloną wiewiórkę!  

 

PRZYJEZDNY 

Ha!  Reszta kart o sosnę! 
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ŻOŁNIERZ  

Zagrałem jak chciałem. Nie pańskiej babki interes! 

/rzucając kartami/ 

Nec Herculies contra Margulies! 

 

SCENA 5 

 

/przygasają światła i biała postać przepływa (jak w rosyjskim balecie) 

przez scenę pośród rozstępujących się przed nią  tańczących, 

następnie znika za kulisami. Wtedy światła ponownie powracają do 

dawnej jasności./ 

 

DUCH księżnej ŁUCJI 

/mówi grobowo/ 

SYNU ZABIŁEŚ MATKĘ! 

 

TŁUM 

/szepcze, w przerażeniu zbijając się grupki/  

Łucja…Łucja!...To Łucja… 

 

/po chwili ciszy orkiestra podejmuje nutę klezmerską i na jej tle toczy 

się następująca rozmowa:/ 

 

6 ROZMOWA na proscenium: 

 

PAN  HAAR 

Aj panie Lejbowicz, co to była za tragedia! Co za tragedia! Jak  

w romansie jakim. Ja wiem, pan nie wiesz, no bo i skąd, jak pan przy 

niej nie byłeś. 

 

PAN LEJBOWICZ 

A pan byłeś? 

 

PAN  HAAR 

Niekoniecznie, ale mame mi opowiadała, bo ją znała z pierwszej ręki, 

to jest od prababki tej służącej co uciekała spod tamtego okna. 
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PAN LEJBOWICZ 

Co pan mówisz? Jakiego okna, jaka służąca? 

 

PAN  HAAR 

No tego co z niego strzelało! A służąca całkiem zwyczajna. Zresztą 

posłuchaj mnie pan, to sam zrozumiesz. Otóż: - Był maj. Prawie 

czerwiec. Żaby w Morzu Czerwonym: Re-re- Re –re. Kum – kum… 

 

PAN LEJBOWICZ 

W Morzu Czerwonym? 

 

PAN  HAAR 

No w tym sadzawku przy dworze, co go tak sam jaśnie pan Paweł 

Sanguszko po powrocie z wycieczki do naszej Ziemi Obiecanej  

w tęsknocie za nią raczył był nazwać. Teraz tyn stawek całkiem 

wysechł, ale nie przerywaj pan, bo tańcowanie się skończy, a my dalej 

będziemy przy tamtych żabach. Sza! 

 

PAN LEJBOWICZ 

To może zostawmy te żaby panie Haar, co? 

 

PAN  HAAR 

Niech będzie panie Lejbowicz. Idźmy zatem do dworu. Dwór 

zrobiony ze starej oficyny był nad tym stawkiem… 

 

PAN LEJBOWICZ 

Co te żaby. 

 

PAN  HAAR 

Jak najbardziej. W stawku jest tera szkoła, przy której niedawno 

znaleźli cegłe węgielną założenia miasta w pniu drzewianym, a dwór 

białaemi ścianami dalej świeci na szkarpie. Za pamięci praprababki 

służącej, o której byłem już wspomniałem, mieszkała w nim jedna 

hrabinia z synkiem. Jej było Łucja, a dzieciątku bodajże Wincuś.  

Z szesnaście latek dziecię miało… Żyli oni sobie w wyżej 

wspomnianym dworze, aż przyszła rzeczona noc majowa…   
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PAN LEJBOWICZ 

Wiem, żaby… 

 

PAN  HAAR 

Co pan znowuż z tymi żabami? A niech je szlag trafi! Zresztą bociany 

już dawno je zeżarły. 

 

PAN LEJBOWICZ 

Nu chciałem tylko dać znać, że wiem o jaką noc chodzi. 

 

ŻOŁNIERZ 

/na  środku proscenium do przygodnego Gościa z przekonaniem/ 

 

Zaraz przybędzie do nas wiosna, a wiosna jest radosna 

 

Czochra nas słoneczną łapą 

Po sercu i po głowie popod lisią czapą 

Szare myśli w cholerę rozwiewa 

I w uszy nam jak młody kos śpiewa 

 

Motylek motylkę 

Kukułek kukułkę 

Wiewiórek po cudzych 

Śpi dziuplach 

A panna Marcysia 

Dozna radości dzisiaj 

Przy grze w stukułkę  

 

Bo najbardziej radosna jest wiosna 

A  w niej najbardziej „naj” jest maj. 

Choćby nawet i wylała Łośna 

To i tak mamy raj. 

 

GOŚĆ 1 

/ze zgrozą/ 

Co pan mi tutaj!... 
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ŻOŁNIERZ 

/z rezygnacją/ 

A tak mi się… 

 

GOŚĆ 1 

/ze zrozumieniem/ 

No chyba, że tak. 

 

7 ROZMOWA na proscenium: 

 

PAN  HAAR 

No więc, w tamtą pamiętną noc…Matka, znaczy się hrabinia 

Tyszkiewiczowa, chciała postraszyć synka, bo ciut za bardzo się jej 

przechwalał swoją odwagą. Tak co ona wtedy robi, żeby go 

utemperować i nauczyć pokory? Popatrz pan co to może kobicie 

wpaść do głowy! Otóż nakłada na siebie białą szmatę i ze służącą,  

o której już pan wiesz, podkrada się pod otwarte okno, za którym śpi 

sobie jej ukochane dziecko. Staje pod tym oknem i huka jak jakaś 

sowa.  

 

PAN LEJBOWICZ 

Hu-hu. Hu- hu.  

 

PAN  HAAR 

Tak jest. No i patrz pan co się dalej dzieje. Otóż ona sobie huka,  

a synek zbudzony z rozkosznego snu zrywa się i nagle widząc ją  

w tym białym gieźle chwyta za szczelbę znad łóżka, co akurat była 

nabita na wszelki wypadek, i bum! – bum! - szczela przez okno w to 

prześcieradło co ona nim była okryta. I po wszystkim. Jest tragedia, 

że ajajaj! 

 

PAN LEJBOWICZ 

A co to było za prześcieradło? 

 

PAN  HAAR 

Jak hrabiowskie, to wiadomo, że w najlepszym gatunku panie 

Lejbowicz. Ja sobie myślę, że może być parenaście koron za sztukę. 
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PAN LEJBOWICZ 

Nu, wielka strata! 

 

PAN  HAAR 

A jakże.  

 

PAN LEJBOWICZ 

I to wszystko prawda? 

 

 

PAN  HAAR 

Sam pan widziałeś. Duch jak żywy! Klasa, rasa, szyk, charme. Zdążył 

był tylko zakrzyknąć: „Synu zabiłeś matkę!” i przeszedł do 

wieczności, a służąca uciekła. 

 

PAN LEJBOWICZ 

Nam zostawiając morał, żeby nie straszyć gówniarzy, szczególnie  

w maju, bo gwałtem mogą zniszczyć co najdroższe. 

 

PAN  HAAR 

Z ust mi pan to wyjąłeś. Siebie tyż przy tym niszczą. Przykładowo 

temu Wincentemu, to tak potem na rozum padło, że zadał się był  

z niejakim Zaliwskim, co z ośmioma kolegami przez kordon na Sanie 

przeszedł żeby rozgromić, plus minus, jakieś dwieście tysięcy Rosjan. 

Przez miesiąc się z nimi w ciuciubabkę bawił, poczym wrócił sam do 

Galicji i wylądował na piętnaście lat w Kufsteinie, a jego kolegom tak 

sie powiodło, że już lepiej nie wspominać. 

 

PAN LEJBOWICZ 

Patrz pan, co to maj z człowiekiem robi! 

 

PAN  HAAR 

Tyn Zaliwski to akurat atak miał w marcu, ale nie o miesiąc tu  

w szczególności chodzi.  
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MIESZCZANIN 

/wychodząc na środek sceny z tłumu tańczącego tango flamenco/ 

 

Historia kołem uparcie się toczy, 

oś dziejów piszczy czasem głosem złym, 

a spod obręczy złota iskra skoczy - 

i bywa płomień, lecz najczęściej dym.  

 

Dopiero taniec skończył się chocholi, 

krzepki nadziei łykaliśmy miód, 

lecz melancholia znowu przy nas stoi - 

i znów potrzebny nam kolejny cud.  

 

Kity na czapach i pawie ogony, 

już oddajemy za powszedni chleb, 

a po modlitwach pozostał smak słony - 

i ogłupiały od marzenia łeb.  

 

Echo pobudki jeszcze dzwoni nocą, 

aż stara szabla nad łóżkiem się skrzy... 

Lecz niepotrzebnie znów dłonie się pocą, 

bo tu niewielkie, już się miewa sny.  

 

Zimy i wiosny i wiosny i zimy... 

Ostatni okruch w sakwie serca drży, 

tej głupiej wiary, że dokądś dążymy... 

że odnajdziemy... że to jednak my... 

 

 

8 ROZMOWA na proscenium: 

/ponownie na podkładzie muzyki klezmerskiej/ 

 

PAN LEJBOWICZ 

Panie Haar, a znasz pan jeszcze jakieś dawne bajki o tutejszych 

strachach, od tej twojej znajomej babki służącej co to mi pan o niej 

mówiłeś? 
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PAN  HAAR 

Od której? 

 

PAN LEJBOWICZ 

Od tej, co to uciekała po nocy w kierunku na przełaj, w czym księżyc 

jej przyświecał,  a żaby nastrojowo rechotały. 

 

PAN  HAAR 

Pan się robisz poeta panie Lejbowicz, taki bez mała jak pani 

Drużbacka z Kowalskich, zwana „polską Safe”, co to onegdaj 

pomieszkiwała w Kolbuszowie! No może znam jeszcze jakąś 

opowieść, mówię poważniejąc. 

 

PAN LEJBOWICZ 

Jaką przykładowo? 

 

PAN  HAAR 

Uuu…To ja słyszałem niejedno, ale nie od babki, tylko od maziarzy  

i kłusowników, czyli niezrzeszonych myśliwych, więc nie wiem czy 

one pana interesują. 

 

PAN LEJBOWICZ 

A czemu nie? 

 

PAN  HAAR 

Kiedy tak, to słuchaj się mnie pan. 

 

PAN LEJBOWICZ 

Od początku pleasse. 

 

PAN  HAAR 

Oj to trzeba by się było zanadto cofnąć, aż do surowego korzenia 

dajmy na to… 

 

PAN LEJBOWICZ 

Tak mnie się tylko powiedziało bez zastanowienia bynajmniej. 
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PAN  HAAR 

To całkiem jak mojej cioci Salczy przy zakupie pierza na poduszki.  

I z tego powodu ona była na niego uczulona do końca życia. 

 

PAN LEJBOWICZ 

Na pierze? 

 

PAN  HAAR 

Na handlarza głównie. 

 

PAN LEJBOWICZ 

Nie! O handlu to my nie rozmawiamy, bo ja dzisiaj wypoczywam. 

 

PAN  HAAR 

No to może o tatusiu tego duchowego zjawienia zwanego księżną  

w prześcieradle, co nam tu niedawno przeminęła z wiatrem?  

 

PAN LEJBOWICZ 

Nu niech będzie tatuś. 

 

PAN  HAAR 

Panie to był taki agregat, że pióra na niego ni ma! No chyba żeby 

bocianowi wyrwać z ogona. Duży, nie przymierzając, jak ten 

szczupak, co to go na jesieni złowiłem przy jazie, że unieść nie 

mogłem. Trudno się po tym zamyślać, czemu córka miała taką 

fantazję żeby synka wystraszyć. Otóż ona ją miała, bo mieć musiała. 

Ale chodźmy trochu usta przepłukać. 

/odchodzą do bufetu, a muzyka zmienia się we włoską polkę/ 

 

WODZIREJ 

BAL! BAL! Proszę państwa! BAL! 

 

DAMA 

/wychodząc przed tańczących/ 

 

 „Muzyka wisi nad tańcem 

lekko kolorowana” 
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- No i co? 

- No i nic 

- Wszystko pic. 

„Kto mówi? Mówi muzyka.” 

Jak skrzydło pasikonika 

 które baśń wieczorną odmyka. 

 

„Ech muzyka, muzyka, muzyka 

Spod smyka zielony kurz 

Lecą gwiazdy zielone spod smyka 

Damy karo bukiety róż” 

 

Gra w nas, szaleje i nuci 

Pieni się, tętni, bałamuci 

Przytula, przenika 

Rytmiczną spiralą 

Panie czują jak serca dziś walą? 

Jak bębny albo tarabany 

Świat cały muzyką pijany 

 

„ Niech pan tylko w siebie wierzy! 

muzyka jak wino wszystko rozszerzy.” 

Bardzo się dziwię proszę pana 

Że pan nie chce, że pan oponuje 

Wcale nie trzeba wierzyć w krasnoludki 

Krasnoludki i muzykę się czuje  

Sercem 

A ten bal się dopiero zaczyna… 

 

„Muzyka poszła spiralą 

I trochę strach nad salą i pod salą” 

Kłębią się ludzie i cienie  

Taniec wiedzie nas na pokuszenie 

Ubrał maskę i zwodzi 

Ale czy to nam w czymś aby szkodzi? 

 

„No to jeszcze jeden gin 
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Jak to mówią klinem klin” 

”Wszystko, to wiatr i piasek… 

Przeminiemy my, przeminie lasek” 

„Ach pani jest jak duże dziecko” 

Ale serce bije pod kiecką 

Jak muzyka jak źródło  

Dlatego mniej nudno 

W wiekach i człekach… 

 

„Ech muzyka, muzyka, muzyka 

Spod smyka zielony kurz 

Lecą gwiazdy zielone spod smyka 

Damy karo bukiety róż” 

 

9 ROZMOWA na proscenium: 

 

PAN  HAAR 

Tate Łucji miał na imię Marcin i nazywał się Lubo-mirski, że niby 

pokój lubił; a on, wisz pan, wojak był, szubienicznik był, rozrzutnik 

był, rozbójnik był i awanturnik tyż. Choć dobre niekiedy mu się 

trafiało jak rodzynek w macy. Organizował na ten przykład: opery, 

bale, reduty, a jakże i to nie byle gdzie bo w samej Warszawie. 

Chociaż i one zwykle kończyły się klapą. Aj! Czego to on nie narobił! 

Zamek w Janowcu w karty przegrał! Wisz pan jaka to duża chałupa?! 

Ajajaj jaka duża! Samych murów obronnych bedzie ze cztery 

kilometry, albo i więcej. W Kolbuszowie słynny nad podziw „pałac 

na kanale” zmarnował, bo mu się zechciało z Rosjanami walczyć… 

 

PAN LEJBOWICZ 

A ja słyszałem, że ten mu swoi, znaczy konfratrzy z konfederacji 

sfajczyli. 

 

PAN  HAAR 

A owszem, owszem. 

 

 

PAN LEJBOWICZ 
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A to z powodu? 

 

PAN  HAAR 

Z powodu, że  ustanowione przez siebie kontrybucje nadzwyczaj 

sprawnie ściągał. Taką choćby Dębicę do cna złupił. Rabował dla 

dobra sprawy oczywiście, ale tego koledzy  nie chcieli zrozumieć, 

wysłali więc regimentarza Łubieńskiego któren dobra mu splądrował 

i zrujnował chałupę.  

 

PAN LEJBOWICZ 

Wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. 

Zyskał choć co na tym? 

 

PAN  HAAR 

Wręcz odwrotnie. 

 

PAN LEJBOWICZ 

To po co mu to było? 

 

PAN  HAAR 

Sie go pan spytaj. Aj, co tu gadać, do czego rękę przyłożył to ruina. 

Ale obrotny był ten książę Marcin nad podziw i jak go w końcu do 

więzienia zamkli to uciek z niego z córką naczelnika więzienia się 

zadawszy, niejaką Anną Hadikową, z którą potem miał właśnie 

Franciszkę Łucję, czyli nawiedzającą nas  białą damę. I patrz pan jak 

to się plecie - po tej Annie, jej matce, chociaż nazwa jednej wsi  

w okolicy została, a po nim ni czorta. Nikt nic nie wie, jakby wcale 

nie istniał. Nic ni ma! Szlus. Mogiła.  

 

PAN LEJBOWICZ 

A wiesz pan, że to trochę jak z tym wielkim wodzem, tyż księciem, 

Jaremą Wiśniowieckim, co to rezydował rzut cylindrem od nas  

w Krzeszowie. Kto o nim wie, choć tyn dla kraju z portek wyłaził? 

Wyobraź pan sobie, że jego syn był królem, a on nawet grobu ni ma… 

 

PAN  HAAR 

I to jest, panie L. prawdziwy strach taki dziwny brak pamięci… 
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PAN LEJBOWICZ 

Aj! Chodźmy sie lepi zabawić, bo ni ma sie co tym strachać akurat 

dzisiaj. 

 

 

PAN  HAAR 

No to chodź pan do kółeczka! /zwracając się do muzykantów/ A ty tam 

Podgłogowski graj! 

 

/wybucha kankan/ 

 

WODZIREJ 

Tak jest! 

Z sensem bawmy się bezsensem. 

 

Ech ten taniec ten taniec, ten taniec 

Cóż za szalony rytm! 

Taki taniec  

Zrywa każdy kaganiec 

Niechby tylko ta noc i ten taniec,  

a po niej nawet już nic! 

 

TANIEC! 

 

AKT 2 

 

SCENA 1 

 

10 ROMOWA na proscenium: 

 

 

PAN  ATANAZY 

- Niebawem mam mieć dostawę z Wiednia… Rozumiem, że pan 

hrabia reflektowałby na cały garnitur: kanapa, stolik przed kanapą, 

krzesła i lustro; ale tu nie wiem: psyche czy tremo?  
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HRABIA 

Znasz pan ten salonik, więc zdaje się z tym na pana. 

 

PAN  ATANAZY 

/skłaniając się/ 

A nie szkoda panu hrabiemu tego co tam jest teraz? Piękne to przecież 

meble.  

 

HRABIA 

/recytuje z przesadną afektacją/ 

Krzesło wielkie per modum, kanapy z poręczami wysokiemi w tle  

z laurem posrebrzanym i kanapa płótnem zielonym farbowanym obita; 

w siedzeniu w tyle laury wyzłacane malarskim złotem…Ech, panie 

Atanazy niemodne to już bardzo, nie nasze i co szczególne – żonie się 

znudziło…A ja chciałbym tutejsze, kolbuszowskiej roboty. Pan 

przecież pojmujesz moją tęsknotę, bo sam jeszcze w starym stylu 

robisz.   

 

PAN  ATANAZY 

Pojmuję i mogę się podjąć wykonania kompletu w nowym guście, 

chociaż wpierw rzecz całą trzeba by gruntownie przemyśleć… 

 

HRABIA 

A to z jakiej przyczyny mój drogi Atanazy? 

 

PAN  ATANAZY 

/z niejakim zażenowaniem/ 

Dziw mi, że państwo, jak słyszę, coraz bardziej ku naszym wzorom 

ciążą, choć obce pewnie wytworniejsze. Ani ja, ani moi nie tak 

sprawni przecie w rzemiośle jak tamci z Wiednia…  

 

HRABIA 

/macha ręką/ 

Sztuczczyzna i lichota, a droga niepomiernie! A ja życzyłbym sobie, 

żeby meble, które pan robisz znów stały się tak znane iżby zastąpiłyby 
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tamte. Lasy tu wkoło i dobrego drewna dostatek…Sosen, trześni, 

cisów jeszcze nawet… 

 

PAN  ATANAZY 

/w zamyśleniu/ 

Gdyby z naszego drewna robić, to przede wszystkim byłyby tańsze.  

No i bardziej kolorowe niż obce. Robiliśmy już tutaj takie, kiedy 

podarły się tureckie kilimy, którymi starodawnym obyczajem 

zaścielano sprzęty, a nowych nie sposób było kupić. Wtedy zaczęło 

się zdobienie mebli, wysadzanie rozmaitym fornirem, barwnym 

drzewem w arabeski, ptaszki, kwiaty, tak  żeby te układanki 

przypominały kilimy. Ładne to było nad podziw i kunsztowne. Dobrze 

by było znów do tego wrócić, a nie tylko chłopom cięgiem wianne 

skrzynie klecić i malować, jak teraz. 

 

HRABIA 

Otóż to, tyle, że już w nowym wzornictwie, bo czas się zmienił.  

 

PAN  ATANAZY 

To pewne. /W zamyśleniu do siebie/ Tylko gdzież to później 

sprzedawać skoro Wisła zamiast być drogą - stała się granicą?… 

 

HRABIA 

Czyli jesteśmy umówieni. Pan będziesz u mnie powiedzmy we 

wtorek, ustalimy wszystko i pomyślimy o przyszłości. Czy to panu 

odpowiada? 

 

PAN  ATANAZY 

W zupełności panie hrabio. 

 

HRABIA 

Żegnam więc pana tymczasem i cieszę się żeśmy się spotkali. 

 

PAN  ATANAZY 

Do widzenia. 

/kręcąc głową, do siebie na odchodnym/ 

To już jednak tylko fantazje. Fantazje. 
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11 ROMOWA na proscenium: 

 

PAN 2 

 

Pochodzę z bardzo starej rodziny. Protoplasta mój poległ bezpotomnie 

pod Grunwaldem. Mam trzydzieści lat. Nikt lepiej ode mnie nie gra  

w brydża. Ubieram się w Londynie u paryskiego krawca. Potrafię 

nudzić się wszędzie. Jestem członkiem 75 klubów z górą. Nabyłem 

wyspę na Adriatyku, z którą nie wiem co robić…  

 

PANI 5 

Bardzo niepospolity z pana człowiek! Chodźże do tańca, bo pięknie 

grają. 

 

PAN 2 

Och, jakież to nieświatowe, jakie parafiańskie… 

 

PANI 5 

Dość zblazowania, bierz się pan za taniec! 

 

PAN 2 

Ach! Zagrałbym ci pieśń cudną, gdybyś mi chciała być harfą… 

 

PANI 5 

O masz go, jak co do czego, to mu harfa w głowie. A idźże pan do 

diaska! Ja się chce bawić. BAWIĆ! 

/zostawia go i odchodzi w tłum tańczących/ 

 

SCENA 2 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

/wchodząc mówi od progu kłótliwie acz z pewnym rozżaleniem/ 

 

Cicho niecnoty, bo aż głowa boli i kto nie bądź przylezie, a wtedy 

dopiero będzie! 
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/orkiestra i zebrani milkną, a następnie delegują (wypychają) spośród 

siebie Żołnierza do negocjacji, ten niewiele myśląc nalewa kielich  

i trzymając go za sobą niepewnie podchodzi do niej/ 

 

ŻOŁNIERZ 

Kłaniam dobrodzice! Cóż tam znowu z głową? 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

/opryskliwie/ 

A co ma niby być? Od hałasu boli i tyle. 

 

ŻOŁNIERZ 

Aj, to nie dobrze! Może by jakiej driakwi przyłożyć? 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

/z irytacją/ 

A mówże pan po ludzku! 

/żołnierz podaje jej kielich, ona bierze go mimowolnie i stoi z nim  

w ręce/ 

 

ŻOŁNIERZ 

Złość piękności szkodzi. 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

/z rozdrażnieniem/ 

Mnie tam już nic po pięknie. 

 

ŻOŁNIERZ 

A nieprawda, bo jeszcze nie wybrana królowa balu. 

 

TŁUM 

/skanduje/ 

Do dna! Do dna! 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

/wzrusza ramionami i wypija kielich/ 
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ŻOŁNIERZ 

O. To rozumiem! Może jeszcze jeden? 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

A co mi tam, kiedy to wszystko bajka, nic więcej… 

 

ŻOŁNIERZ 

To na drugą nóżkę, żeby nie kulała? 

/ktoś z zebranych podaje mu kolejny pełny kielich/ 

Strzelam do waćpanny! 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

/ze śmiechem/ 

A ja się nie uchylam. 

/wypija drugi kielich, tłum skanduje : Bra-wo! Bra-wo! Orkiestra 

powtórnie zaczyna grać ,,Łyżwiarzy”/ 

 

ŻOŁNIERZ 

I to lubię! 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

/chichrając/ 

Głupie to wszystko, ale całkiem przyjemne.  

/wybuchając  śmiechem/ 

Jaja jak berety! 

 

ŻOŁNIERZ 

A jakże to godność waćpani? 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

/macha ręką/ Taka tam i godność… Na imie mi Jadwiga, z domu 

Machówna, a po mężu… /z nagłym  niepokojem/A co to za 

przesłuchanie?  

 

ŻOŁNIERZ 

Czy aby nie z tych Machów, co to z nich była Agnieszka? 
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PANI SPRZATAJĄCA 

/nieufnie/ 

O Agnieszce nie wiem…Nie słyszałam.  

 

ŻOŁNIERZ 

Nie szkodzi. /strzela obcasami i  mówi z galanterią/ Do kółeczka 

proszę… 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

/zdumiona/ 

Ze mną pan chce tańczyć? 

 

ŻOŁNIERZ 

Wszak to jest bal dobroczynny łaskawa pani. Wystarczy odstawić 

miotłę… 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

A kto go tam wie co to on jest…No i ja nie znam pana jeszcze… 

Oj, takie robaczywe myśli mnie napadły, że…już nic nie wiem. 

 

ŻOŁNIERZ 

Bo myśli, to jest przekleństwo. Szczególnie w okopach. Nie myślisz  

i jest tylko zimno, albo mokro, na przykład. Myślisz, dłonie się pocą, 

serce fika i w głowie chaos. Lęk chwyta i trzyma za czuprynę. Stąd 

najlepiej nie myśleć, a działać łaskawa pani. Czyli - do kółeczka! 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

A niech tam. Chodź pan; hulać to ja lubię, /śmieje się/ nawet jak mnie 

głowa boli. 

 

 /ruszają w tany; z czasem walc zmienia się w menuet/ 

 

DAMA  

„Już menuet rozpoczęty 

W tłumie rośnie wir i gwar. 

Pełen wdzięku i ponęty 

Taniec w wolny rytm ujęty, 
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W malownicze koła, skręty 

Łamie szereg strojnych par. 

 

Trel za trelem szybciej goni, 

W chórze teraz wiedzie rej; 

Tancerz damie swej się skłoni, 

Podniósł rączkę jej w swej dłoni, 

W pląsach krąży wciąż koło niej  

–Idą za nim oczy jej.” 

 

GOŚĆ 2 

 

„Długoż, piękna margrabino, 

Wzdychać będzie sługa twój? 

Cóż srogości twej przyczyną? 

Chcesz zniechęcić margrabino, 

Wielbicieli swoich rój? 

 

Twoje oczy z blasku słyną, 

I czaruje uśmiech twój; 

Jak ćmy w ogień lecą – giną 

Słudzy twoi, margrabino, 

Wielbicieli twoich rój!” 

 

DAMA  

 

„Panie hrabio, twoja mowa 

Ach! Do głębi wzrusza mię. 

Dziś na wszystko jam gotowa… 

Tylko śpiesz się – rzecz nie nowa  

– Zgaśnie miłość twa chwilowa 

Nim ten taniec skończy się. 

 

Mówisz, hrabio, że w komplecie 

Otoczyliście tu mnie 

Wszyscy serca mego chcecie? 

Mieć możecie w menuecie 
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Potem, proszę, zwróćcie je.” 

 

WODZIREJ 

 

„W pozach wdzięcznych, w takt, miarowo 

Pląsa każdy z damą swą; 

Raz wraz z gracją jednakową 

Głowa schyla się za głową, 

Błyska gwiazdą brylantową, 

I jedwabie barwne lśnią. 

 

W takt melodii wracających,  

Po posadzki taflach lśniących 

Biegną drobne nóżki dam; 

Skoczą w lewo, umkną w prawo, 

Na paluszkach, cicho, żwawo 

Migną, błysną tu to tam…” 

 

 

12  ROZMOWA na proscenium: 

 

/Trzy panie rozmawiają, żołnierz przysłuchuje się temu z boku, w tle 

pierwsze takty, około 25 sekund, podkładu do piosenki Sławomira 

„Miłość w Zakopanem”/ 

 

KONSYLIARZOWA 

Historia, historia... /ze znaczącym uśmieszkiem/  Panie nie wiedzą 

jakie ja znam historie... 

MIESZCZKA3  

Plotki, plotki... 

KONSYLIARZOWA 

Niby że ja jestem plotkara?! 
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MIESZCZKA3 

A czy ja to powiedziałam? Ja tylko mówię, że ta cała historia, to są 

plotki, moja pani. Nic więcej. 

JUSTYCJARIUSZOWA 

Co racja, to racja, w dodatku śmierdzące naftaliną, albo pleśnią.  

/z niesmakiem/ Nieświeże ogólnie mówiąc. 

KONSYLIARZOWA 

Może niekiedy, ale wszystkie pouczające. Bo historia magistra vitae 

est – jak mawia mój małżonek. 

MIESZCZKA3  

/chrząknąwszy/ 

Historia testis temporum /świadkiem czasów/ 

JUSTYCJARIUSZOWA 

/po zastanowieniu się/ 

 

Historia lux veritatis  /światłem prawdy/ 

KONSYLIARZOWA 

No. Czyli wszystko jasne. To dosyć teorii, wracajmy do konkretu. 

Otóż, drogie panie, miałyśmy tutaj wyjątkową poprzedniczkę.  

W światowym stylu, że tak powiem. Piękną, mądrą i bez zbędnych 

zahamowań. Wyzwoloną w każdym calu! Dawno temu, ale chłopy 

dotąd do niej wzdychają. Mój to aż się poci, kiedy o niej opowiada. 

To się nazywa zrobić wrażenie, nieprawdaż drogie panie? 

MIESZCZKA3  

No a co z tymi konkretami? 

KONSYLIARZOWA 

Konkretnie, to zostało po niej imię i nazwisko. 



50 
 

JUSTYCJARIUSZOWA 

To jakby trochę mało... 

KONSYLIARZOWA 

Mało? A popatrz no pani na nagrobki ile już pustych, bo czas napisy 

zatarł, choć przecież nie takie stare i w dobrym kamieniu wycięte.  

A tu? Nagrobka nawet nie trzeba, bo wszystko trwa w pamięci 

pokoleń. I nie tylko, że tej pamięci nie ubywa, ale wręcz przeciwnie 

coraz to przybywa. Bo ta nasza praprababka to już prawdziwa legenda, 

drogie panie. 

JUSTYCJARIUSZOWA 

Znaczy się kto? 

KONSYLIARZOWA 

/tryumfalnie/ 

AGNIESZKA MACHÓWNA! 

MIESZCZKA3  

/z wyrzutem/  

Ha! Słyszałam, słyszałam... 

KONSYLIARZOWA 

No co się pani rozglądasz? Dzieci tu nie ma i mówić można. 

MIESZCZKA 3  /półgłosem/ 

Awanturnica...  

KONSYLIARZOWA 

/obruszając się/ 

A tam...Nie da się jej zbyć jednym słowem. Wielka postać!  

JUSTYCJARIUSZOWA 
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/ze zdziwieniem/ 

Machówna?! Ta gwiazda wenusowej profesji? 

 

 

KONSYLIARZOWA 

 /do siebie głównie/ 

 Nie chciało jej się siedzieć w chałupie, ganiać much, wysługiwać się  

i wąchać gnojówki spod okna, a wielki świat rozmarzał ją i nęcił...  

/wzdycha/  To poszła za głosem potrzeby, bo na panią była stworzona. 

 

MIESZCZKA3 /z pogardą/ 

Austriackie gadanie! Dziewka powłóczna z krakowskiego zamtuza  

w Smoczej Jamie… Wszystko budowała na kłamstwie, pazerności  

i krzywoprzysięstwie… Cóż tu wspominać? Czy: fałszowanie 

dokumentów, podawanie się za szlachciankę, znieważanie sądów, 

poligamię, zagarnianie majątków, czy cudzołóstwo i zwykły nierząd 

wreszcie? Faluński brylant. „W cukrze jad wysmażony.” 

JUSTYCJARIUSZOWA 

/śmiech/ Też mi pani – powłóczna, co skończyła na pieńku. Żądza 

użycia nią kierowała nic nadto. 

 

KONSYLIARZOWA  

/z rozmarzeniem/  

Jak królowa żyła...I co użyła, to użyła. 

 

JUSTYCJARIUSZOWA 

 I co jej z tego użycia, skoro życie to chwila tylko, której zatrzymać 

nie można? 

 

KONSYLIARZOWA 

Taki świat, że człek jeno łaknie, a nasycić się nigdy nie może. 

 

JUSTYCJARIUSZOWA 

Bo nie o nasycenie tu idzie. 
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KONSYLIARZOWA 

A o co? 

 

JUSTYCJARIUSZOWA 

O wieczność. 

 

KONSYLIARZOWA 

/prycha/  

Ksiądz się znalazł w spódnicy! 

 

JUSTYCJARIUSZOWA 

Ksiądz nie ksiądz, a prawda jest właśnie taka. Innej nie ma. Jak się raj 

chce mieć na Ziemi, to zawsze się na tym wychodzi jak Zabłocki na 

mydle. 

 

KONSYLIARZOWA 

To zależy czego się od życia czeka. 

 

JUSTYCJARIUSZOWA 

 „Czas ucieka – wieczność czeka.” Tak pisze na ściennych 

nagrobkach. 

 

KONSYLIARZOWA 

Ja tam w pisane nie wierzę, już nieraz mnie ono zwiodło. 

 

JUSTYCJARIUSZOWA 

To wierz sobie pani w swój popiół uniesień i w co tam chcesz jeszcze, 

a ja przy swoim zostanę. Zobaczymy, kto w ostatecznym rachunku,  

na tym jak wyjdzie. 

 

KONSYLIARZOWA 

A no niechże i tak będzie. Nie nam teraz osądzać. 

 

JUSTYCJARIUSZOWA 

Osądzać, nie osądzać, ale zastanowić się warto. 
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ŻOŁNIERZ  

/lekko czknąwszy/ 

Pardon!... Machówna, panie dzieju, to była kobitka! Zjawisko, jak 

czytałem. Złote loczki, profil boski, Diana jak nic! Boticzelli  

w każdym calu! Że przy tym zewnętrznym pięknie, charakterek tak 

paskudny, że uwierzyć trudno, to jednakże w pierwszym kontakcie nie 

najważniejsze. A drugiego być nie musi... /śmieje się lubieżnie/  

Przecież jak się chce wypić piwo, to nie kupuje się browaru, 

nieprawdaż? /po zastanowieniu się/ Chociaż bywali tacy ryzykanci.  

I mizernie kończyli, ale... mieli potem takie wspomnienia...  

że ich gorąco szybko łzy osuszało, /w rozmarzeniu/.  Nie darmo ona 

słowami wierszoklety tak mówiła o sobie: 

 

„Otom ja Wenus polska, której czołem biły 

Państwa; anielskiej urodzie  

i humorowi memu się dziwiły...” 

 

 

No! A w ogóle, pardon, kobieta, to taki sam mężczyzna jak ja, tylko 

płci żeńskiej; zaś generalnie: 

/śpiewa/ 

 

„Nie nęcą mnie zalety babin 

Kobieta zdradna niech ją diabli! 

Kochanką moją jest karabin, karabin 

I klinga ukochanej szabli!” 

 

/powraca motyw „ Miłości w Zakopanem”/ 

 

WODZIREJ  

Bawmy się! Bawmy! 
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URYWKI ROZMÓW 

między różnymi postaciami znajdującymi się na scenie : 

 

 

PAN 

Prześliczną powieść pan napisałeś! Czytałem a jakże. Tak doskonałej 

niezrozumiałości nikt już chyba nie prześcignie. Cóż za głowa! 

Własnym kosztem muszę wystawić mu pomnik na Giewoncie!  

 

PAN 

Bogu dzięki, że księżna przyszła i nie lęka się, że jej korona z głowy 

spadnie! 

 

PANI 

Nie, bo mocno siedzi. 

 

PAN 

„W niebie nie będzie już gwiazd, tylko twoje oczy” – taki napis 

spotkałem tego lata na murze w Wenecji. 

 

PAN 

Co się pan tak na nas gapisz? Jesteśmy bliźniakami, ot i wszystko. 

 

PAN 

Jak to bliźźźźniakami?! Wwszszszyscyy czt-erej?! 

 

PANI 

Mój mąż nie umie pić i grać w karty. 

 

PANI 

Czy to wada? 

 

PANI 

Tak, bo on i pije, i gra namiętnie. 

 

AKT 3 
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SCENA 1 

 

13 ROZMOWA na proscenium: 

 

/w tle walc z operetki  „Skarb” Straussa/ 

 

MIESZCZKA 1 

Panie widzą, jak notre cher Henryczek przystawia się do tej 

Colombiny  

w figlarnej maseczce motylka? 

 

MIESZCZKA 2 

A rzeczywiście, rzeczywiście. Patrzcie moje panie, jak się toto ubrało! 

 

MIESZCZKA 1 

I tak już jest od pierwszego tańca droga pani. 

 

MIESZCZKA 3 

A wkoło nich inne maseczki się kręcą…wyraźnie nieszczęśliwe. 

 

MIESZCZKA 2 

/z przekąsem/ - Bachus z Wenerą otoczeni „muzami”! 

 

MIESZCZKA 3 

/ze śmiechem/- Ha! Ciekawe kim ona? Tajemnicza nieznajoma? Czy 

też, aż tak znajoma, że aż tajemnicza? 

 

MIESZCZKA 1 

Zwykłe ladaco! 

 

MIESZCZKA 3 

Maski nie zdejmuje, choć już bal się kończy…Widocznie chce być 

incognito, jak samotny biały żagiel u Katajewa. 

 

MIESZCZKA 1 

Widać to „dama” z pospólstwa…  
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MIESZCZKA 3 

Może tak, może nie...Tylko maska prawdę wie. /po chwili/ Co też ona 

ukrywa? 

 

MIESZCZKA 1 

/zjadliwie/ - Najpewniej przerost ambicji nad możliwościami. 

 

MIESZCZKA 3 

Może to zbyt znajoma wszystkim, a w wielkiej potrzebie. Wszak 

zabawa  

i taniec usposabiają amoroso. A jak mawiała ciocia Frania: lepiej 

dziubdziać bez miłości, niźli kochać bez dziubdziania. 

 

MIESZCZKA 2 

/z oburzeniem/ - No co też pani! Też mi sposób na życie! Wstyd tego 

słuchać! 

 

MIESZCZKA 3 

/z przekąsem/- Och jaka wrażliwa! A może nieprawda? 

 

MIESZCZKA 2 

/z przesadną godnością/ - Powiem jedynie, że - dla jednych to 

„mądrość”, 

a dla drugich wstyd tylko. 

 

MIESZCZKA 3  

/z niesmakiem/ 

Parafiańska hipokryzja. 

 

14 ROZMOWA na proscenium: 

 

/pani przysiadając się do stolika, przy którym siedzi Julian wpatrzony  

w szklaną kulę/ 

 

 

SIOSTRA KONCEPISTY 

I cóż pan tam widzisz w swojej kuli panie Julku? 
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PAN JULIAN 

Widzę…widzę…Nasz naród jak lawa…Nie! /z rezygnacją/ Nic nie 

widzę. 

 

SIOSTRA KONCEPISTY 

A może jednak, coś? 

 

PAN JULIAN 

O coś, to może i jednak, ale nie dzisiaj. 

 

SIOSTRA KONCEPISTY 

/do siebie/ 

Wolność, równość i …wieńce. 

 

15  ROMOWA na proscenium: 

 

PAN 

A gdzieżeś to ty się podziewała moja duszko? 

 

PANI 

Nigdzie mój mężu. Krążyłam po pokojach. Tańcowałam. 

 

PAN 

Jakoś cię nie widziałem mimo szukania. 

 

PANI 

/całując go/  

Boś monokl w domu zostawił mój najdroższy. 

 

PAN 

/stropiony/  

Ot, co prawda, to prawda. 

 

16 ROZMOWA na proscenium: 
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/Pan w sukmanie i pani spacerując wspólnie rozmawiają (każde 

bardziej  

ze swoimi myślami niż z partnerem) w tle wyciszony „Kujawiak” 

Wieniawskiego/ 

 

NIEZNAJOMA 

Bezsenna noc. Myśli buzują jak młode wino. Pięknie grają. Proszę 

spojrzeć, nad nami niebo jak wielka ballada… 

 

PAN JÓZEF 

Chwila wypoczynku przed nową akcją…Już jutro trzeba przejść San  

i walczyć.  

 

NIEZNAJOMA 

Ot, jak każdy Polak pan też w gorącej wodzie kąpany. „Bale to kwiaty 

zimowe szarego, ciężkiego życia naszego”, czyż nie lepiej zanurzyć 

się  

w tym bukiecie? 

 

PAN JÓZEF 

Z jednej skrajności w drugą… Z grobowca w błazenadę…Tak nam się 

to układa. 

 

NIEZNAJOMA 

Historia jest jak kalejdoskop. Różne obrazy z tych samych kolorów  

i kształtów. W gruncie rzeczy ibidem per ibidem. 

 

PAN JÓZEF 

Każda epoka ma swoją grypę. 

 

NIEZNAJOMA 

Polacy są coraz bardziej przewidywalni i coraz mniej przewidujący, 

czyż nie panie? Uciekamy przed sobą w wiatr słów, w spiekotę 

śmiechu… 

 

PAN JÓZEF 

 „Stara kronika, 
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Rymy Janowe: 

Oto czym moję  

Zasilam głowę. 

 

„Tam człowiek prawie 

Widzi na jawie” 

Cne ojców sprawy, 

Bitwy, zabawy. 

 

Żelazna wiara, 

Husaria stara 

Skrzydły orlimi 

Rwie się od ziemi”. 

 

/z goryczą/ 

 

Dziś epoki nie stykają się już nawet pieśnią. 

 

NIEZNAJOMA 

Czasem robi mi się niedobrze od wspomnień, które mnie nawiedzają. 

Od lat uzupełniam życie fantazją, inaczej nie dałoby się żyć… 

 

PAN JÓZEF 

W miarę upływu lat czas wyraźnie się skraca. 

 

 

NIEZNAJOMA 

Jak przerażająco szybko to, z czego zaśmiewaliśmy się przez całe lata 

stało się normą. Wszystko jak piana rokoka…Dopadł nas i zagarnia 

zimny urzędniczy porządek. Patrzy na nas tak, jak patrzył miłościwy 

królewicz na ubożuchną, wylękłą pasterkę…Stąd zachwyt budzą 

wszyscy szaleńcy. 

 

PAN JÓZEF 

Wolę myśleć – romantycy. 

 

NIEZNAJOMA 
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/przystając i patrząc na salę/ 

Wbrew wszystkiemu - tańczą, tańczą, tańczą…Potem na nagrobkach 

wszyscy nieruchomi będą i stateczni, smętną rzeczy minionych poezją 

owiani. Znasz to pan:? 

 

 „Jeszcze słychać: „Bywaj zdrowy!” 

Jeszcze : „Żegnaj miła!” 

I przylata wiatr echowy, 

Zimny jak mogiła” 

 

/orkiestra gra tęskne tango/ 

 

PAN JÓZEF 

/do siebie w zamyśleniu/ 

 

Obojętność na śmiech i na łzy 

Na koronki uśmiechów i tiule 

Dokąd iść gdy zapada zmierzch 

A nikt w serce nie chucha czule? 

 

W ustach dawnych pocałunków smak 

W sercu zawodzi tęsknota 

I cóż stąd, że przyszłości dzban 

Niecierpliwie kusi zza płota? 

 

Nadlatuje wspomnienia wiatr 

Stare baśnie znów w duszy po brzegi 

Wiele przeszło i przejdzie nie raz... 

Pewną tylko droga do Erebu. 

/macha lekceważąco ręką i odchodzi; muzyka zmienia się w „Marsz 

Radeckiego” Straussa/ 

 

WODZIREJ 

/wypadając swoim zwyczajem na proscenium/ 

 

„Cokolwiek nam los zwiastuje, 

Zawsze Warszawa tańcuje”   
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„Polonez na ruinie 

W półmroku nocnym płynie: 

Tu mignie hełm rycerski, 

Tu brzęknie śmiech szyderski, 

Polonez na ruinie…” 

 

I nie ma się co zżymać, szanowni państwo, że mówię tu - Warszawa, 

boć przecie nie kto inny a nasz książę Marcin Warszawę rozbawił,  

i to jak jeszcze!  

Hejże hola! Do kółeczka. Do kółeczka kochaneczka! 

/porywa  ze sobą Nieznajomą/ 

 

17 ROZMOWA na proscenium: 

 

MIESZCZANIN 

Księże Ludwiku… Jak żyć? Wygodnie, czy godnie? Oto jest pytanie. 

 

KSIĄDZ LUDWIK 

Trzeba skrzesać w sobie światło, a wtedy droga stanie się widoczna. 

 

MIESZCZANIN 

Ba, krzeszę już nie od dzisiaj i rzecz spala na panewce. 

Tyle wątpliwości… Tyle pytań… Ostatecznie wszystko kończy  

się jednakowo i  przewidywalnie. 

 

KSIĄDZ LUDWIK 

Przemija tylko to co materialne. Niematerialne nie przemija. 

 

MIESZCZANIN 

Skąd ta pewność? 

 

KSIĄDZ LUDWIK 

Z wiary, a ta z ufności. Wiara porządkuje życie. 

 

MIESZCZANIN 

Niechby, ale jak ją zdobyć? 
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KSIĄDZ LUDWIK 

Trzeba wyprosić. A przede wszystkim o nią zabiegać. Zadać sobie ten 

trud i nie rezygnować przed czasem.  

 

MIESZCZANIN 

/do swoich męczących go myśli/ 

Po co? Jak? Dokąd ? 

 

KSIĄDZ LUDWIK 

Do miejsca, gdzie istnieją tylko odpowiedzi, a nie ma już żadnych 

pytań. Robiąc po prostu to do czego zostaliśmy przeznaczeni. 

„Ostatecznie bowiem ludzie dzielą się tylko na dwie kategorie : tych, 

którzy mówią Bogu: „bądź wola Twoja” i tych, do których Bóg powie 

na końcu: „bądź wola twoja”. W człowieka wciśnięto obietnicę 

transcendencji jak kroplę życiodajnego powietrza w bursztyn, musi 

tylko spełnić warunek miłości. 

 

MIESZCZANIN 

/patrząc na tańczących/ 

Dla niejasnej obietnicy mam zrezygnować z tego co daje radość  

tu i teraz? 

 

KSIĄDZ LUDWIK 

Któż to powiedział? Ciesz się przyjacielu ile dasz rady, byle zgodnie 

ze swoją naturą. Z prawem, które jest wpisane w ciebie. Nie ulegaj 

więc mistyfikacji, że sam jesteś bogiem. Jakiż tam z ciebie bóg! 

Przyjrzyj się sobie tylko. To jeno rodzaj teatru. Im mniej wiary tym 

więcej teatru. A teatr bądź co bądź to tylko namiastka życia. Spektakl, 

który daje złudzenie spełnienia i nic po nim nie zostaje, tylko kurz  

i gorycz. Więc coś za coś. Wszystko - za wyrzeczenie się ułudy. Czy 

to tak wiele? 

 

MIESZCZANIN 

Cóż więc mam czynić? 
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KSIĄDZ LUDWIK 

W bezmiarze wszeteczeństwa jest maleńka wyspa szczęścia nazywana 

domem. Dom jest świątynią codzienności. Trzymaj się jej mocno i żyj 

jak Pan ci przykazał. Wszak wiesz jak. 

 

MIESZCZANIN 

Ksiądz całkiem jak Jandałowicz Marek przeor w Barze. Wielki rozum, 

wielkie serce i wizja…Rycerz i anioł. 

 

KSIĄDZ LUDWIK 

Świat streszcza się w anegdotach. Gdzież mi tam do niego… /do 

siebie/ Fantaści, marzyciele, zapatrzeni w przeszłość jak żona Lota!  

A czym się to skończyło, wiadomo… 

 

MIESZCZANIN 

/z pewną  przyganą/ 

Przesadna pokora może owocować pychą… Ksiądz: to praca 

duszpasterska, praca w parafii, praca poselska w Wiedniu, praca dla 

dobra wszelkich poszkodowanych, głownie nieszczęsnych 

Sybiraków, praca naukowa, mecenat sztuki…Mało jeszcze? 

 

KSIĄDZ LUDWIK 

W swoim odcinku czasu robię co w mojej mocy. Błogosławię bliźnim. 

Tyle tylko. 

 

MIESZCZANIN 

Ale to się dziwnie rzadko przytrafia… 

 

/orkiestra wpada z „Czardaszem Montiego”(od 55sekundy) i zagłusza 

resztę słów; przebija przez niego śmiech Wodzireja/ 

 

 

18 ROZMOWA na proscenium 
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PANI 3 

Cóż to za pogoda była ubiegłego roku! Maj zimny, a czerwiec jak 

listopad. Nie lepiej było w lipcu i tylko sierpień rzeczywiście można 

było nazwać latem. 

 

PANI 2 

Myśmy prawie tego nie dostrzegli, bo z mężem, jak zwykle o tej porze, 

bawiliśmy w Karlsbadzie, a tam nie ma prawie czasu na zauważanie 

pogody. Rozumie pani – towarzystwo. Książęta, hrabiowie, 

premierzy, ministrowie, a w ostateczności - sławni ludzie: pisarze, 

malarze – artyści. Co prawda różnego autoramentu, ale pani rozumie 

- artyzm uszlachetnia…a mój mąż wśród nich czuje się wyjątkowo 

dobrze. Oczywiście i ja także, bo ja zawsze z mężem…Pani zna 

mojego męża? 

 

PANI 3 

Owszem, ale nie tak jakbym chciała. Oczywiście proszę mnie źle nie 

rozumieć…  

 

PANI 2 

Tak, tak… Cóż, gdyby pani bywała tam gdzie my bywamy, zapewne 

poznałaby go pani lepiej. A zapewniam, że jest co poznawać. Bodaj 

rok temu, także w lipcu, sam pan Badeni był nim zachwycony, 

mimochodem rzekł mu nawet: mój Władysławie. Pani pojmuje? Sam 

Badeni! I towarzysząca mu młodziutka kuzynka także wyraźnie 

zwracała uwagę na mego męża, co swoją drogą wcale mnie nie 

zaskoczyło. Trudno go nie zauważyć: postawny, szarmancki… A ta 

kuzyneczka wcale, wcale… Zastanawiałam się nawet, czy nie można 

byłoby zaaranżować niezobowiązującego tet a te z naszym synkiem 

Michasiem… Pani rozumie, cóż by to była za koligacja! Ale ona jakaś 

taka zmęczona… biedactwo… Pani rozumie, te ciągłe bale, rauty… 

No życie towarzyskie zobowiązuje, a zobowiązania męczą zbyt 

wrażliwe natury. 

 

PANI 3 

Słyszałam, słyszałam… 
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PANI 2 

/z pewnym niepokojem/ 

Co niby? 

 

PANI 3 

Że męczy... 

 

PANI 2 

A tak. /wzdycha/ Czymże je jednak zastąpić? Doprawdy niczego  

w zamian nie znajduję. Czyż niedzielne spacery po rynku i Pańskiej 

ulicy mogą wystarczać kulturalnej osobie? Ja, proszę dobrodziejki, nie 

wyobrażam sobie życia bez wyjazdu do wód, a zimą do Wiednia. Ach 

ten wielkomiejski gwar, kwiaciarki, powozy… no i kreacje. Kreacje! 

Ach!… Słów brakuje, żeby to opisać. A tu… Jedyne na co zdobyć 

może się ta mieścina to - ten „bal”… 

 

PANI 3 

A jednak pani jest na nim. 

 

PANI 2 

Bo mąż coś mi słabuje… Zapracowywał się ostatnio w biurze. Całymi 

nocami go nie widywałam! Przez tą pracę stracił chęć do wyjazdów. 

Proszę sobie wyobrazić: mówi mi, że  - dobrze mu tutaj! Boję się, że 

to depresja. Albo i co gorszego. 

 

PANI 3 

Tak, to niepokojące… A gdzież on teraz?  

 

PANI 2 

No właśnie… sama nie wiem. Obiecał, że przyjdzie, ale zapewne 

znowu widzi tylko ten swój interes… Pani nie wie, co to za pracowity 

człowiek… 

 

PANI 3 

Słyszałam, słyszałam…, z niejednych ust. 

 

  



66 
 

PANI 2 

Że? 

 

PANI 3 

Że… to tytan pracy. 

 

PANI 2 

Ba! 

 

PANI 4 

/podchodząc/ 

Panie tu tak gwarzą, a tam poncz w wazach stygnie! 

 

PANI 2 

Panie nawet nie przypuszczają jaki ja poncz pijałam w Paryżu w cafe 

przy Lasku Bulońskim! Z prawdziwym arakiem i rumem. Nie takim 

jak tu - podrabianym. Czy już opowiadałam wam to kiedyś? 

 

PANI 4 

Nasz w niczym nie ustępuje paryskiemu! Wszak panie 

justycjariuszowa i konsyliarzowa nie od dzisiaj robią wyśmienite 

nalewki. 

 

PANI 2 

Nie powie mi pani, że poncz to, to samo co nalewka! 

 

PANI 4 

Może i nie to samo /ze śmiechem/, ale o takim samym działaniu. 

 

PANI 2 

Och, to tak jakby porównywać wodę z Nilu i Vichy… 

 

PANI 4 

A ja tam różnicy nie widzę. 

 

PANI 2 

/z pogardą/  
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W to nie wątpię. 

/panie od stołu w głębi sceny kiwają na rozmawiające/ 

 

PANI 3 

Chodźmy, bo nas wołają, a nie wypada odmawiać. 

 

PANI 2 

W towarzystwie, tak się prostacko nie macha. U nas w Karlsbadzie 

byłoby to nie do pomyślenia! 

 

19 ROZMOWA na proscenium: 

/między dwojgiem: radosnym optymistą i wyraźną malkontentką/ 

 

PAN 1 

Ileż tu wyjątkowych osób: surdutowców wszelkiej maści… A każdy 

prawie z magnifiką, co się podwójnie liczy, choć, mówiąc między 

nami,  nie ma to jak stara piosenka i nowa dziewczyna. 

 

JUSTYCJARIUSZOWA 

/z odrazą / 

Fraki, gorsy, tytuły… Panie pełne minoderii oraz wątpliwej konduity  

i… tłum ignorantów.  

 

PAN 1 

/szczerze zdumiony/ 

Co też pani! Przecie to rajcowie, rejenci, mandatariusze, aptekarze, 

konsyliarze, nauczyciele… 

 

JUSTYCJARIUSZOWA 

Tytułomania jak onegdaj. Pamiętasz pan rożnych podstolich? 

 A skądże oni? Podstoli – czyżby stąd, że pod stołem bywał? Klucznik, 

bo kluczył? No a o etymologii  gumiennego lepiej nie myśleć…  

A panie w najlepszym razie słodko-kwaśne egzaltowanie  

i rozprawiają o beaux-arts lub polityce. Intrygi, zabawy, sodomia-

gomoria panie! 

 

PAN 1 
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Skądże u waćpani taka bezinteresowna nieżyczliwość? Wszak jedyne 

co wyjątkowego mamy w naszej Sandomierskiej Puszczy, to zacne 

towarzystwo. 

 

JUSTYCJARIUSZOWA 

Jak pies wsadził nos w ogon i spoza niego świata nie widzi.  

/z przesadną ironią/ Rozciąga się tu Puszcza Sandomierska, której nie 

ma już od lat najmniej dwustu. Prawdziwy świat, panie, jest gdzie 

indziej, zapewniam. Ubi patria, ubi bene mospanie. 

 

PAN 1 

Odpowiem słodkim wierszem miejscowego poety:  Kolbuszowa, 

własne miejsce na świecie. Nie szukajcie innego, bo go nie 

znajdziecie.  

 

JUSTYCJARIUSZOWA 

Taaa! 

 

PAN 1 

„Myśl moja cicha 

Jak moja chata,  

Nad dym ojczystej 

Wioski nie wzlata. 

 

Oko nie sięga  

Dalej i szerzej, 

Jak do tych lasów, 

Jak do tych krzyży, 

 

Jak do tej wody, 

Co płynie srebrna. 

Czyż większa mądrość 

Człeku potrzebna?” 

 

Zaś „Kto głupi, w Paryżu też sobie rozumu nie kupi”. 

 

JUSTYCJARIUSZOWA 
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/z urazą/ 

Żegnam acana! 

 

20 ROZMOWA na proscenium: 

 

MASECZKA 1 

Paniusia widzę lubi mazagran; a ja nie gustuję, /z wyższością/ wolę 

orszadę. 

 

MASECZKA 2 

Jakiż to staroświecki napój. Któż dziś wie co to orszada?  

 

MASECZKA 1 

Wypraszam sobie! Aśćka wszak nie młodsza. Mniemam nawet, że 

pamięta Stanisława Augusta. 

 

MASECZKA 2 

Och! Gdybyż nie mój wrodzony takt, dystynkcja, wdzięk i charme, to 

ja bym paniusi tę paniną maseczkę z lekka przemodelowała, bo 

niegustowna i wyjątkowo staroświecka. 

 

MASECZKA 1 

Ha! Nie pozostałabym dłużna! Tylko kindersztuba nie pozwala. 

 

MASECZKA 2 

Raczej szkółka trywialna. 

 

MASECZKA 1 

Elokwencja, impertynencja, impotencja... Różne formy a sens ten sam 

- Jak powóz i rżysko, jak koniuch i bławatek…Chamski kwiatek! 

 

MASECZKA 2 

Hamujcie mnie ludzie, bo nie ztrzymam! 

 

MASECZKA 1 

A co zatkało kakao? 

/rozindyczone panie rozdzielają tancerze/ 
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MIESZCZANIN  

- Szanowanie pani, pani Wierzbicka. 

 

MASECZKA 2 

/ze złością/ Nie widzisz pan, że jestem incognito? Lepiej zajrzyj pan 

tamtej megierze pod maseczkę, to jej bal przedłużymy do następnego 

karnawału. 

 

SCENA 2 

 

21 ROZMOWA na proscenium: 

 

ONA /z niesmakiem/ 

Miał pan czelność przyśnić mi się dziś w nocy! 

 

ON 

/z przejęciem/ 

 

Ja bym śpiewał pani serenady 

Księżyc jest dzisiaj też blady 

Jak ja, kiedy panią spotykam 

W gardle jak smarkacza coś dławi 

A serce fika 

 

ONA 

/patrząc na księżyc/ 

Phi! 

 

ON 

Myślałem, że mi to minie 

Przy innej dziewczynie, przy winie 

Że przejdzie jak wiosna przechodzi 

W końcu ani ja ani pani 

Nie jesteśmy już tacy młodzi 

A tu nic z tego 
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ONA 

Phi! 

 

ON 

Niech tu pani nie udaje kota 

To ja jestem ten kot niecnota 

Co po obcych płotach wędruje 

Niech pani tego kota zrozumie 

Niech go pani odczaruje 

Albo pokocha 

 

/w tle kankan Offenbacha, przerwany głośnym pianiem koguta/ 

 

ONA 

Phi! 

/wstaje od stolika i odchodzi/ 

 

22 ROZMOWA na proscenium: 

 

APTEKARZOWA 

A jednak to miłe, panie radco, że jedyni w świecie mieliśmy skrzydlate 

wojsko! 

 

RADCA 

Otóż to pani aptekarzowo! Otóż to. 

 

APTEKARZOWA 

Tylko kurz  pamięci po nim został… 

 

RADCA 

Bo niekiedy czas, że się tak kolokwialnie wyrażę,  daje nam na 

przeczyszczenie  i diabli biorą marzenia o lataniu… 

 

ŻOŁNIERZ 

/lekko zataczając się wchodzi na scenę miedzy nich i mówi 

konfidencjonalnie/ 
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Był „Bar pod Setką” 

Knajpa, że hej! 

Kto widział ją  

Unikał jej... 

 

Wielcy i mali 

Się tam zbierali 

I przepijali 

I rozprawiali 

I rozprawiali 

I przepijali 

Wielcy i mali 

 

Tam naga prawda 

Obsługiwała 

Piwo za słowa 

W mig podawała 

 

I mieć ją można było 

Za wiersz 

Lecz któż po piwie 

Wypowie wers? 

 

Wielcy i mali 

Się tam zbierali 

I rozprawiali  

I przepijali 

I rozprawiali 

I przepijali 

Wielcy i mali 

 

Prawda się śmiała 

Sobą drażniła 

Lecz przez ich bełkot 

Dziewicą była 

 

W „Barze pod Setką” 
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W knajpie, że hej! 

Gdzie nikt z bywalców 

Nie kochał jej 

 

 

WODZIREJ  

/obcesowo/ 

 

Pieje kur!  

Marsz do żon! 

Marsz do biur! 

A kysz! 

 

/muzyka urywa się nagle, światła gasną, a gdy ponownie rozbłyskują  

scena jest już pusta za wyjątkiem Pani Sprzątającej i stojącego z boku 

Wodzireja/ 

 

PANI SPRZATAJĄCA 

/jakby budząc się ze snu/ 

 

Co ja tutaj…? Co to było? Coś się śniło? /ze zgrozą/  No to fajnie jak 

mi się już na jawie śni …A bo to człowiek żadnego wypoczynku nie 

ma…Nic tylko robota…A inne się bawią… 

 

/sięga do głowy(bo jakby coś ją uwierało) i zdjąwszy koronę przygląda 

się jej ze zdumieniem graniczącym z przerażeniem/ 

 

A to co? Ludzie! Oj… Miałabym ja jakby się stary dowiedział! 

 

/odstawia miotłę i szybko wychodzi/ 

 

WODZIREJ  

Gdzież to znów pędzi 

Biedne piąte koło? 

Czemu bez sensu  

Za wozem znów gna? 

W marzenia zdobne 
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W klekoty zasobne 

O voila! 

 

Po co mu gnać 

W bajeczny świat niespełnienia? 

Ileż to już lat w biegu 

A tak mało się zmienia 

Po cóż straszyć  

Podróżnych turkotem 

I chlapać błotem? 

 

Nie lepiej swoich 

Nie osiągać granic? 

Nie lepiej gniazdem 

Zostać się bocianim? 

 

Aliści 

Potoczyło się  

I już 

Tylko kurz  

/wzrusza ramionami i odchodzi za kulisy; na proscenium wychodzi 

Muza i śpiewa a cappella „Niech żyje bal”/ 

 

/kurtyna opada/ 

 

DZIAD proszalny LIRNIK 

/zawodzi jak na początku/ 

 

Niedaleko od Rzeszowa 

Oj! 

Jest miasteczko Kolbuszowa 

Oj! 

Był tu pałac na kanale 

Oj! 

Ale już go ni ma wcale 

Ojojojoj! 
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Transakcje się w nim robiło 

Oj! 

Że dotąd jeszcze niemiło... 

Oj! 

Kwitła kolbuszowska sztama 

Oj! 

Ponoć do przyszłości brama… 

Ojojojoj! 

 

/kiwa posępnie głową/ 

 

Wy z tej sztamy, my z tej sztamy 

Oj! 

Z niej jest wszystko, co tu mamy... 

Oj! 

 

/śpiew zacicha, a na widowni zapalają się światła/ 

 

No bo ni ma to jak zgoda 

Oj! 

Wtedy świat nam rękę poda...  

Ojojojoj! 

 

KONIEC 
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Wybrane wydarzenia z historii miasteczka Kolbuszowa 

1648 – we wsi Kolbuszowa rodzi się Agnieszka Jadwiga Mach.  

W 1681 – zostaje ścięta w Lublinie. W międzyczasie przez ostatnie 

trzynastolecie „dokazuje i poczyna sobie nader śmiało, acz 

niechlubnie, nie tylko w Polszcze”. 

(Więcej informacji na jej temat w : J. Ziółkowski „Nierządnicy żywot 

atłasowy”, Z. Kuchowicz „Żywoty niepospolitych kobiet polskiego 

baroku”, UMCS – „Z chłopki księżna; historia wielkiej mistyfikacji  

z XVII wieku”). 

 

1700 – Kolbuszowa zostaje miastem prywatnym Lubomirskich.  

/własnością tej rodziny od 1616 do 1720 /. Od tego też czasu, aż do 

połowy XIX wieku ma miejsce wielki rozwój kolbuszowskiego 

meblarstwa.  (Sienicki „Meble kolbuszowskie” ) 

 

1710 – Józefa Anna Lubomirska ucieka z Kolbuszowej i 9 kwietnia 

„popełnia szalone małżeństwo” z Pawłem Karolem Sanguszką,  

co doprowadza do przejęcia przez Sanguszków ordynacji Ostrogskiej 

(którą to wzmacnia) i Kolbuszowej jako wiana żony.  

 

1730 – Paweł Sanguszko wyrusza do Ziemi Świętej, a po powrocie 

wprowadza nazwy Nil, Morze Czerwone, Sahara Kolbuszowska. 

Buduje kościół farny,  oraz zakłada winnicę na Górce Weryńskiej/ 

koniec XVII i początek XVIII wieku są wyjątkowo ciepłe, prawie bez 

mroźnych zim  (za: A.H.Dzierożyński „Farfałki staropolskie”). 

 

1750 – Janusz Sanguszko, syn Pawła określany mianem „ mente 

captusa i sodomity” ( Kaleta – „Anegdoty oświecenia” ) przejmuje po 

ojcu Kolbuszowę, w tym „pałac na kanale”, ponoć wyjątkowo piękny. 

Trzykondygnacyjny budynek zbudowany był w ten sposób, 

że podpiwniczenie i parter były murowane, a nad nimi wznosiły się 

dwie kondygnacje drewniane, które można było ustawiać frontonem 

w kierunku przesuwającego się słońca. „Naroża opinały cztery 

wieżyczki. Na parterze mieściła się kaplica, na pierwszym piętrze 

osiem pokoi i galeria, na drugim pokoje i zbrojownia. Brama 

wjazdowa ujęta kamiennym boniowanym portalem łączyła się 
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poprzez zwodzony most, opuszczany nad kanałem,  

z podzamczem ( co być może jest swoistą kopią zamku w Dubnie). 

Przy pałacu założono ozdobny ogród…” (za : Artur Bata, Hanna 

Lawera „Kolbuszowa, w gminie i okolicy”). 

 

1753 – 9-go grudnia tenże „Janusz Sanguszko, największy hulaka  

i marnotrawca owego czasu zadłużywszy się po uszy pomimo 

olbrzymich dochodów, ścigany przez wierzycieli postanowił ratować 

się w ten sposób, że podzielił ordynację Ostrogskich pomiędzy kilka 

rodzin i otrzymał od nich za to pieniądze na spłacenie długów.”  

(Dzieje Polski t.6, s.29 ) W wyniku tejże „transakcji kolbuszowskiej” 

Kolbuszowa wraca do Lubomirskich. 

 

1766 – Jerzy Marcin Lubomirski „rycerz bandyta”, postać mocno 

kontrowersyjna zostaje „panem na Kolbuszowej”.  

 

1768 – zawiązała się Konfederacja w Barze i tego też roku przybył 

Marcin Lubomirski ze swoją  żoną „austro-węgierką” Anną von 

Hadick do dóbr kolbuszowskich. Tu 3 lipca przystępuje do 

Konfederacji i na jej rzecz oddaje arsenał kolbuszowski, 30 armat  

i sporą grupę swoich oficjalistów przekształconą w oddział wojskowy. 

Odtąd z różnym powodzeniem walczy z Rosjanami. Najbardziej 

znana jego bitwa to potyczka pod Rzeszowem,  na Pobitnym / stąd 

nazwa /, gdzie  rozgromił kawalerię rosyjską pułkownika Stackelberga 

(za: W.Zarzycki „Książę Marcin Lubomirski”). 

 

1769 – w maju lub czerwcu konfederat „Łubieński, regimentarz 

Michała Grzymały – Dzierżanowskiego, zwanego  

„Amerykańczykiem” splądrował dobra kolbuszowskie księcia 

Marcina” rujnując przy tym w znacznym stopniu pałac  

w Kolbuszowej.  Powodem była rabunkowa działalność księcia,  

w tym brutalne ściąganie od ludności narzuconych przez siebie 

kontrybucji, przypominające całkiem zachowanie się wroga  

w okupowanym kraju. Marszałkowie konfederacji na Pogórzu  

w Giebułtowie potępili ten zbójecki proceder i wystąpili o ukaranie 

księcia, żądając nawet pozbawienie go życia. Marcinowi 

Lubomirskiemu udaje się ukryć na Węgrzech a potem na Śląsku.  
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(za: W.Zarzycki „Książę Marcin Lubomirski”i  St. Wasilewski 

„Sprawy ponure”). 

 

1800 - 14 października – w Trzęsówce odsprzedanej wcześniej 

Stanisławowi Kuczkowskiemu (żyjąc tu „na łaskawym chlebie”,  

w całkowitym zapomnieniu i biedny jak przysłowiowa mysz 

kościelna, choć niegdyś jeden z najlepiej sytuowanych obywateli  

w Polsce)  umiera  Marcin Lubomirski - i jako wieloletni kolator 

parafii ( do około 1776 roku, w którym to sprzedał Cmolas  Antoniemu 

Strzegockiemu) zostaje pochowany w krypcie pod kościołem 

parafialnym w Cmolasie. (za : ks. K. Szkaradek i ks. S..Zych  

„Z dziejów parafii i sanktuarium w Cmolasie”). 

 

1811 – 27 maja Wincenty Tyszkiewicz przypadkiem zabija swoją 

matkę Łucję, pierworodną córkę Marcina Lubomirskiego i Anny 

Hadick. Miała wówczas 41 lat. (Księgi zmarłych parafii  

w Kolbuszowej  1745-1846). 

 

1820 – 24 lutego w Kolbuszowej w rodzinie niskiej rangi urzędnika 

austriackiego rodzi się Julian Goslar. W 1842 jest między innymi 

guwernerem  w okolicznych  dworach: Dubas, Hadykówka, Niwiska. 

Współcześni określają go słowami:  „Fanatyk i anarchista”, 

„komunista najczystszej wody i rewolucjonista” /Zygmunt 

Kaczkowski/ ; „goslary to prawdziwa trucizna” /Wincenty Pol/. 

(Biuletyn MRwK  1/1962 , s.4). 

 

1833 – Józef Zaliwski w „sukmanie jak Kościuszko” wyrusza  

z Kolbuszowej do Królestwa. 

„ /…/ przeszedł dnia 19 marca granicę pod Sandomierzem,  

z oddziałem z 8 ludzi złożonym, i pokręciwszy się czas jakiś po kraju, 

powrócił do Galicji dnia 28 kwietnia i odłożył partyzantkę na 

później.” (Dzieje Polski t.9,s. 112-115 ). Później większość 

zamieszanych w „nieodpowiedzialną sprawę” została srodze ukarana 

przez Austriaków. Ucierpiał także Wincenty Tyszkiewicz i samo 

miasto Kolbuszowa, gdzie dla kontrolowania społeczeństwa 

zakwaterowano wtedy „na czas nieokreślony” pułk huzarów. 
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1848 – „Podczas rzezi galicyjskiej w Haczowie zbito prawie na śmierć 

niezmordowanego agitatora ludowego Juliana Goslara i na wpół 

żywego odstawiono do Sanoka.” Nota bene: Podczas rabacji „Ocalał 

prawie zupełnie obwód rzeszowski, dzięki energii i ludzkości 

dowodzącego tam generała Legeditsa, Węgra, który rozesławszy 

huzarów, powstrzymywał obce bandy a rozpędzał miejscowe” (Dzieje 

Polski t.9, s.232-233). 

 

1852 – 5 lutego w wieku 32 lat powieszono w Wiedniu Juliana 

Goslara, zdradzonego we wsi Czarna pod Sędziszowem 23 maja 

1851r. „ Na wiosnę tegoż roku zamówił już w szklarni (hucie)  

w Niwiskich /u szwagra Skąpskiego/ znaczną liczbę mocnych 

szklanych kul, które miały służyć jako rodzaj procy strzelającej  

w razie wybuchu rewolucji; za co władze Austrii zlikwidowały hutę 

szkła/.” (Słowa wyroku, cyt. za  Kazimierzem Skowrońskim – Biuletyn 

Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej 1/1961). 

 

1852 – 2-go października wielki pożar miasta, w którym spłonął 

kościół farny i ratusz.  

 

1900 – 20 marca o godz. 15-tej wybucha pożar, który trawi drewniane 

zabudowania rynku.” Pożar wywołała przez nieostrożność młoda 16-

letnia dziewczyna, pomoc domowa u Hindy Hauser, właścicielki 

małej księgarni z materiałami piśmiennymi i drukarnią”/…/ „Zarówno 

Krakowski Zakład Ubezpieczeń „Florianka|” w Krakowie, jak  

i Wydział Powiatowy z Krajowym oraz marszałek powiatu 

Tyszkiewicz /dostarczając bezinteresownie cegieł ze swojej cegielni 

/dzielnie pomógł pogorzelcom. Rynek zabudowano teraz przez 

murarzy z Głogowa murowanymi domami w sposób zwarty, który  

w ¾ dotrwał do dzisiaj.” (Józef St. Serednicki „Kolbuszowskie 

wspomnienia” w Biuletyn Muzeum Regionalnego 1/66) 

 

1904 – Około tego roku  oświetlono miasto. „Zamiast 3 czy 4 „kocich 

oczek” naftowych na drewnianych słupach, umieszczono na nich 3-4 

lampy naftowo- żarowe”  (Biuletyn MRwK 1/66, s 53-54). 
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„Teatr 

Lustra maski twarze 

Każdy obraz 

Świat ci ukaże” 

/Simonides/ 
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Krótka 

rozmowa o teatrze 

 

 

Ryszard Sziler 
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Krótka  rozmowa  o  teatrze 

 

- Panie, a skąd się taki teatr bierze? 

- Ten się wziął ze sztuki dla sztuki, powiedziałbym. 

- Jak mam to rozumieć? 

- Z najzwyczajniejszej nudy. Masz pan, dajmy na to jesień, deszcze, 

zimna i w ogóle łzawość natury na wskroś świat przenika... To co tu 

robić w taką jesień w takim miejscu jak to? Przejdziesz pan wszystkie 

trzy ulice, buty przemoczysz, katar złapiesz i tyle. Siedzisz potem 

przez tydzień i smarkasz bez nadziei. Ale, jak to mówią: „Nie ma 

sytuacji bez wyjścia, może być jedynie chwilowy zanik wyobraźni” 

Stąd panie zajęcie trzeba jakieś mieć, które skutecznie zapobiegnie 

chorobie.  

Z tego powodu  ja wybieram teatr, bo to i prosty wybór,  

i skuteczniejszy niż inne zapchajdziury. 

- Skąd taki pomysł, że prostszy? 

- Z rzeczywistości panie, z rzeczywistości. Przecież wszystko jest 

teatrem. Raz lepszym raz gorszym, ale zawsze teatrem;  

w dodatku  bez wątpienia śmiesznym. 

- A z czego tu się śmiać kiedy nie ma z czego? 

- Idziesz pan dajmy na to do urzędu coś załatwić i urząd cię 

definitywnie załatwia. To masz pan wtedy dwie możliwości, albo 

płakać, albo się śmiać. To co pan wybierasz ze względu na niechęć do 

wrzodów żołądka chociażby? No a jak śmiech, to on może być 

dwojaki. Złośliwy, jak nie przymierzając zgrzyt kredy po tablicy, 

który mam we wspomnieniu, albo radosny jak wróbel w majowym 

deszczu. To co pan weźmiesz z tej puli możliwości? 

- I ten teatr wziął się był z pobytu w urzędzie? 

- A skądże znowu! Patrz pan wyżej. 

- Znaczy się pana to z nudów dopadło? Dopadło i na głowę siadło? 

- Poniekąd, aczkolwiek bardziej w spadku przyszło. Dopust Boży,  

że się tak wyrażę, spadł na mnie w postaci pamięci.  

- Czyli? 

- Czyli, posłuchaj pan: Był rok tysiąc dziewięćset pięćdziesiąty 

któryś... 

- Dawno, że strach! 
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- Co pan chcesz, każda poważniejsza rzecz zaczyna się odległością, 

tym bardziej taka, która sięga w bajeczne czasy PRlu.  A PRL to była 

panie taka baśń, że przed nocą lepiej jej nie wspominać, bo wtedy 

dobranocki raczej pan nie będziesz miał, ale zahaczyć o nią trzeba, bo 

wtedy właśnie jako antidotum na rzeczywistość powstał przy 

tutejszym domu kultury teatr amatorski imienia Aleksandra Fredry. 

- Jako lek na zło... 

- Tak. Mizerny lek na powszechną zarazę, ale zawsze lek.  

- Coś jak czosnek na wampiry. Nie odstrasza, ale pozwala skierować 

myśli w inną stronę? 

- Otóż właśnie. A czas był ku temu najwyższy, bo w dodatku zaledwie 

chwilę temu skończył się koszmar drugiej wojny 

i ludzie mieli dosyć wszechobecnej tragedii. Jakim takim lekarstwem 

na to wszystko mógł być tylko śmiech, proszę pana. Ale z tego co się 

wtedy działo śmiać się nie było można, bo groteskę ówcześnie 

obowiązującej ideologii traktowano niezwykle poważnie, co się 

wykłada – represyjnie. Jednak, jak pan wie, Polak się śmiać musi. 

Śmiano się więc, że tak powiem, w kułak, często przez analogię 

skojarzeń, stąd u nas odwołanie do Fredry. Bo co można było zrobić 

Fredrze, skoro już nie żył? Przymknięto więc na to argusowe oko 

władzy,  łudząc się myślą, że jak się czegoś nie dostrzega, to tego nie 

ma. Teatr imieniem Al. Fredry, prowadzony przez Michała 

Czartoryskiego, istniał więc ładnych parę lat dając sporo radości nie 

tylko kolbuszowianom, ale i okolicy, bo był to teatr wędrowny, 

obwożący swe przedstawienia. A potem, jak wszystko inne, 

z przyczyn subiektywno-obiektywnych, rozpłynął się w czasie  

i przestrzeni. Aktorzy się postarzeli, albo wyjechali  

z miasteczka...  

- Niektórzy zapewne w niekończącą się podróż... 

- To naturalne, wszak minęło już wiele lat od tamtego czasu. 

- Nastała przerwa, miasteczko odpoczywało po przeżyciach 

scenicznych, aż nadszedł pamiętny rok, kiedy znów wskrzeszone 

zostało słowo. A powodem tego było...? 

- No tak jakoś, ni stąd ni zowąd napadło mnie żeby przezwyciężyć 

paraliżującą peerelowską i postpeerelowską nudę życiodajnym 

śmiechem. Ponieważ patrząc  na to co się wokół działo i dzieje 

śmiałem się, wpierw cichutko w sobie, a potem już znacznie głośniej 



116 
 

spisywanymi dialogami... A jak już powstały dialogi, to nie było 

większego sensu w upychaniu ich w domowej szufladzie. Nieśmiało 

więc zaczęły ukazywać się w publikacjach, a potem wybrzmiały  

na scenie tego samego budynku, w którym niegdyś bawiono się 

tekstami Fredry. Nie dlatego by z nimi konkurować, bo gdzież mi tam 

do słów Mistrza, ale by kontynuować stary dobry pomysł :,,bawiąc 

uczyć, ucząc bawić”. 

- I w którym to było roku? 

- W 2014 powstał teatr, w 2015 roku wystawiliśmy „Małomiejską 

balladę”, następnie „Poezję i miłość”, a teraz „Bal”. Ot i wszystko. 

- I o czym to jest? 

- Pan przeczytasz, pan będziesz wiedział. Najogólniej mówiąc  

o wartościach.  

- Czyli sprawach mało zrozumiałych ogólnie? 

-  Zrozumienie między innymi zależy od stopnia wrażliwości, wiedzy  

i zainteresowań, oraz bezstronnych ograniczeń. Pan na ten przykład 

rozumie po polsku, a Chińczyk, dajmy na to, już nie.  

I niczyja w tym wina. 

- Słyszałem też i pozytywne opinie. Podobno niektórzy podczas tych 

waszych przedstawień się śmiali, chociaż prezentowany tam humor 

był raczej dziecinny. 

- Panie, dorośli to dopiero dzieci! Bawią się tylko większymi  

i droższymi zabawkami. My mamy akurat teatr, powstały dla dobra 

wspólnego, czyli polepszenia sobie nastroju. Autorów, Zespołów  

i Widzów, jeśli się uda. 

- Zespołów? 

- Tak właśnie, bo każdy ze spektakli miał inną obsadę. Z bardzo 

różnych powodów nie wszyscy aktorzy trwają przy nas od samego 

początku. 

- Znudzeni odchodzą... 

- To się też zdarza, ale najczęściej przyczyna jest bardziej prozaiczna. 

Ktoś idzie na studia, ktoś inny wyjeżdża, a jeszcze inny... 

- Nie kończ pan. 

- Co też pan! Nic z tych rzeczy! Żeni się po prostu. 

- I to też jest zabawne? 

- To już zależy od kontekstu... Bywa, że owszem. 

- Resumując meritum: czyżby wszystko streszczało się w:  



117 
 

 
„Teatr mój widzę ogromny, 

wielkie powietrzne przestrzenie, 

ludzie je pełnią i cienie, 

ja jestem grze ich przytomny.”? 

 

- Nie ironizując zbytnio, jest trochę racji w tej pańskiej złośliwej 

analogii. Otóż i w naszych spektaklach odwołujemy się do poezji oraz 

historii, co prawda głównie miejscowej, ale jakże wymownej. Jak 

poezja z prozą życia tak cienie i żywi spotykają się w każdym 

przedstawieniu...  

- A było ich aż trzy. 

- Powiedzmy, że nie zauważyłem sarkazmu i w dobrej wierze uściślę: 

cztery. Albowiem można tu dodać słuchowisko „W zimowy wieczór”, 

które o mało co nie stało się hitem Radia Rzeszów. 

- Też zdaje się o temacie wziętym z lokalnych opowieści dziwnej 

treści, czyli z lasowiackich bajdurzeń? 

- I tak i nie. Jak już mówiłem szanownemu: nasz historie, acz osadzone  

w lokalnych realiach próbują dotykać wartości uniwersalnych 

i ponadczasowych.  

- I kółko się zamyka... Ale my sobie gadu, gadu, a tu trzeci raz już 

dzwonią! Do zobaczenia się z panem w kolejnym antrakcie.  

- Cóż, nieszczęścia chodzą po ludziach... Kłaniam szanownemu. 
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KALENDARIUM  WYDARZEŃ 

drugiej odsłony Teatru Amatorskiego im. Aleksandra Fredry 

przy MDK w Kolbuszowej 

 

1 

„Małomiejska ballada” 

 Tekst - Ryszard Sziler 

Reżyseria – Czartoryska-Sziler Ewa, Sziler Ryszard  

Scenografia – Ryszard Sziler, wykonanie Krakowski Marek  

Opracowanie muzyczne – Władysław Serafin 

Dźwięk – Długosz Stanisław, Serafin Andrzej 

Światło – Wilk Mirosław  

Premiera 21 listopada 2015 r. 

 

OBSADA: 

DRAGAN JOLANTA – Kobieta przy studni 

DRAGAN WOJCIECH – Gość z teczką 

DRAUS EWA – Ona 

GOLA KASIA - Dziewczynka 

GOLA KRZYSIU- Chłopczyk 

JANUSZ MONIKA – Kelnerka 

KACZMARCZYK URSZULA – Kobieta przy studni 

KOLASA NATALIA - Kobieta przy studni 

KORNAK MAGDA – Pani Sprzątająca 

LISZCZ – STARZEC KATARZYNA – Muza- Dziewczyna 

PAWLINA DARIUSZ – Jankiel 

SERAFIN WŁADYSŁAW – śpiew  

SKOWRON MIECZYSŁAW – Podróżny 

SŁOMIANY KINGA - Ryfka 

TRENTOWICZ JAKUB - Poeta 

WARZOCHA ANDRZEJ – Pan Atanazy 

WESOŁOWSKI ANDRZEJ - Synek 

WESOŁOWSKI KAROL – Franciszek 

WINIARSKA AGNIESZKA – Pani Zosia 

WRÓBLEWSKI KAZIMIERZ – Rosjanin 
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„Poezja i miłość” 

Tekst - Ryszard Sziler 

Reżyseria – Czartoryska-Sziler Ewa, Sziler Ryszard  

Scenografia – Sziler Ryszard, wykonanie Krakowski Marek, Starzec 

Mateusz, Rzepka Magdalena 

Opracowanie muzyczne – Władysław Serafin 

Dźwięk – Długosz Stanisław, Serafin Andrzej  

Światło – Wilk Mirosław  

Premiera 19  listopada 2016 r. 

 

 

OBSADA: 

CZERW WANDA – Pani Nadsprzątająca 

DRAGAN JOLANTA - Baba 

DRAGAN WOJCIECH – Oficer, Dyrektor 

DRAUS EWA – Urzędniczka, Księgowa 

JANUSZ MONIKA - Hera 

KORNAK MAGDA – Poetka- Konferansjerka, Urzędniczka 

LISZCZ – STARZEC KATARZYNA - Muza 

PAWLINA DARIUSZ – Chłop rzymski 

SERAFIN WŁADYSŁAW – Poeta-Narrator 

SKOWRON MIECZYSŁAW – Poeta- Konferansjer, Interesant 

TRENTOWICZ JAKUB - Protokolant 

WARZOCHA ANDRZEJ - Dziad 

WESOŁOWSKI ANDRZEJ - Hypnos 

WESOŁOWSKI KAROL – Hermes/ Merkury 

WINIARSKA AGNIESZKA – Urzędniczka, Pani Sprzątająca 

WRÓBLEWSKI KAZIMIERZ - Zeus 

WYZGA BARTOSZ - Livingston 

 

 

3  

„Bal” 

Tekst - Ryszard Sziler 

Reżyseria – Czartoryska-Sziler Ewa, Sziler Ryszard  

Scenografia – Sziler Ryszard, wykonanie Krakowski Marek 
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Opracowanie muzyczne – Ryszard Sziler 

Dźwięk – Długosz Stanisław  

Światło – Wilk Mirosław  

Premiera 23 lutego 2020 r. 

 

OBSADA: 

AUGUSTYN  MAREK – Gość 2, Hrabia  

CZACHOR  ELŻBIETA– Pani Konsyliarzowa 

DRAGAN JOLANTA - Pani Sprzątająca 

DRAGAN WOJCIECH – Hrabia, Pan Józef  

DRAUS  EWA – Pani 5 

DYŁO  EDMUND – Przyjezdny, Nieznajomy, Pan 2, On 

HODÓR  JAN – Konsyliarz, Aktuariusz  

JANUSZ  MONIKA - Dama 

KOCZUR  DOROTA - Ona 

KOCZUR  TOMASZ – Pan Lejbowicz  

KOGUT  IWONA – Pani 2 

LISZCZ-STARZEC KATARZYNA – Muza, Duch Łucji 

MATUSIK  WIKTORIA – Maseczka 2, Pani 4  

MAZUR  SEBASTIAN – Żołnierz 

NYCEK  BARBARA – Pani Justycjariuszowa 

PAWLINA  DARIUSZ – Pan Haar 

SKOWRON  MIECZYSŁAW – Gość 1, Nauczyciel, Ksiądz 

Ludwik 

STEFANEK  BEATA –  Pani 3, Mieszczka 4  

SYPER  ELŻBIETA - Nieznajoma  

SZYMAŃSKI  ŁUKASZ  – Gość 3, Aptekarz, Koncepista, Pan 

Julian 

SZYPUŁA WIESŁAWA – Pani Aptekarzowa, Mieszczka 3  

WARZOCHA  ANDRZEJ –Pan Atanazy, Radca, Justycjariusz 

WAWRZYNIAK  BEATA – Dama 2, Mieszczka 2, Siostra 

Koncepisty  

WESOŁOWSKI  KAROL - Wodzirej 

WINIARSKA  AGNIESZKA– Maseczka 1, Mieszczka 1 

WINIARSKI  GRZEGORZ– Mieszczanin, Znajomy 

Nieznajomego  

WRÓBLEWSKI  KAZIMIERZ – Fiakier, Pan  
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Teatr Amatoriski  

im. Aleksandra Fredry  

BAL 
Ryszard Sziler 

 
FILM Z PREMIERY - 23 LUTEGO 2020 

 

Gość 2, Hrabia /w menuecie / - AUGUSTYN MAREK, Pani Konsyliarzowa - CZACHOR ELŻBIETA, 

Pani Sprzątająca - DRAGAN JOLANTA, Hrabia, Pan Józef - DRAGAN WOJCIECH, Przyjezdny, 

Nieznajomy, Pan 2, On - DYŁO EDMUND, Konsyliarz, Aktuariusz - HODÓR JAN, Dama - JANUSZ 

MONIKA, Ona - KOCZUR DOROTA, Pan Lejbowicz - KOCZUR TOMASZ, Pani 2 - KOGUT IWONA, 

Muza, Duch Łucji - LISZCZ-STARZEC KATARZYNA, Maseczka 2, Pani 4 - MATUSIK WIKTORIA, 

Żołnierz - MAZUR SEBASTIAN, Pani Justycjariuszowa - NYCEK BARBARA, Pan Haar - PAWLINA 

DARIUSZ, Gość 1, Nauczyciel, Ksiądz Ludwik - SKOWRON  MIECZYSŁAW, Pani 3, Mieszczka 4 -  

STEFANEK BEATA, Nieznajoma - SYPER ELŻBIETA,  Gość 3, Aptekarz, Koncepista, Pan Julian - 

SZYMAŃSKI  ŁUKASZ, Pani Aptekarzowa, Mieszczka 3 - SZYPUŁA WIESŁAWA, Pan Atanazy, Radca 

- WARZOCHA ANDRZEJ, Dama 2, Mieszczka 2, Siostra Koncepisty - WAWRZYNIAK  BEATA, 

Wodzirej - WESOŁOWSKI  KAROL, Maseczka 1, Mieszczka 1 - WINIARSKA  AGNIESZKA,  

Mieszczanin, Znajomy Nieznajomego - WINIARSKI  GRZEGORZ, Fiakier, Pan - WRÓBLEWSKI 

KAZIMIERZ oraz INNI, scenografia, opracowanie muzyczne, grafika - RYSZARD SZILER, 

choreografiagra - KRYSTYNA MAZURKIEWICZ, realizacja scenografii - MAREK KRAKOWSKI, 

dźwięk - STANISŁAW DŁUGOSZ, światło - MIROSŁAW WILK pomoc  

w organizacji - JAN NOWARA - Dyrektor  Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, organizator - 

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej Dyrektor WIESŁAW SITKO    

 
Utowry wykorzystane podczas przedstawienia: 

1. Niech żyje bal – Seweryn Krajewski, Agnieszka Osiecka, 2:28 min.  

2. The Klezmer’s Freilach – Giora Feidman, 3:50 min  

3. Usta milczą dusza śpiewa – walc z operetki ,,Wesoła wdówka” Franz Lehar, Patrice 

Fontanarosa, 0,35 min   

4. Menuet From String Quintet No. 5 In E Major, Op. 13, Luigi Boccherini, 2:20 min 

5. Polonez ,,Pożegnanie Ojczyzny” – Michał Kleofas Ogiński, Warszawska Orkiestra 

Kameralna, 2:15 min 

6. Szarża lekkiej kawalerii, Franz von Suppe, 1:15 min 

7. Sicilian Tarantella, Tony Palermo And His Orchestra, 3:25 min 

8. Uwetura operetki ,,Życie paryskie” Jacques Offenbach, 2:30 min 

9. Zemsta nietoperza – uwertura – Johan Strauss, 8:45 min 

9. Czardasz Montiego, Marek Szurpik, 4.33 min  

10. Zabawa paryska - Jacques Offenbach, 5:20 min 

11. Menuet – Danish Royal Orchestra, 2:20 min 

12. Skarb Walc z operetki ,,Baron cygański” 2:10 min 

13. Occhi Blu, Valter Losi, 0:37 min 

14. Walc Łyżwiarzy, Emile Waldteufel, Andre Rieu, 4:05 min 

15. Piosenka z szabli, Paweł Orkisz, 3.00 min  

 

 

,,Wszystkie prawa autorskie i prawa producenta do nagranych utworów zastrzeżone. 

Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystanie tego nośnika do publicznych 

odtworzeni i nadań RTV bez zezwolenia zabronione”.  


