
WYWIAD Z AUTOREM
O D G Ł O S Y : — Nad czym  Pan  teraz pracu je?
Z. N IENACKI: — Ukończyłem drugi tom epopei „Dobowe 

liście”. Nie chce o teł książce mówić i drukować jej we 
fragmentach. abv. kiedy ukaże sie w  księgarniach, była dla 
czvtelnika pełnym zaskoczeniem.

Dla oddechu w oracv nad .,Dębowvmi liśćmi*' — na/pisałem 
sztukę teatralna: .Mieiscp dla żvwvch”. Ale sztuki też nie 
zamierzam na razie wystawiać. Uważam , że dla moich sztuk 
nie nadszedł ieszcze odpowiedni czas.

O D G Ł O S Y : — Co Pan sądzi o teatrze w spółczesnym ? O  na
szych łódzk ich  teatrach?

Z. N IEN ACKI: — Zamiast wyraźnej odpowiedzi, posłużę 
sie przykładem: przed pięciu laty — o ile pan pamięta — 
walczvłem o teatr awangardowy, o taka. choćby. „Kartote
kę” Różewicza. Wszyscy wówczas na mnie pomstowali. No
i co...

O D .-ŁO SY : — Teraz w ystaw iono  „K arto tekę” .
Z. N IEN ACK I: — Tak. Po pięciu latach, kiedy jej treści

zwietrzały, straciły dawna aktualność — albowiem czas i tra- 
funek musi być we wszystkim — jak mów ią mądre przy
powieści.

O D G Ł O S Y : — A  ja k a  jest treść P ańsk ie j sztuk i?
Z. N IEN ACKI: — Jako autor — gustuje w sztukach z po

granicza makabreski. Lubię żart. ale trudny. On czasami 
bardziei potrafi wstrząsnąć niż napuszony dramat. Śmiać sie 
można ze wszystkiego. „Miejsce dla żywych”, poświecone iest 
historii. Ściślej: stosunkowi żywych do historii. My. Polacy, 
lub im v mówić o historii, powoływać sie na nią. Ale nie um ie
m y historycznie myśleć. Jesteśmy dumni z historii, ale nie 
z tei. z którei naorawde powinniśmy być dumni.

O D G Ł O S Y : — G dybv  któryś z teatrów  chc ia ł w ystaw ić  
P ańską  sztukę —  zgodziłby się Pan?

Z. N IENACKI: — Nie. Odmów iłbym . Jak powiadam: czas 
m ój jeszcze nie nadszedł. Na razie róbmy sobie teatr w Bro

nie przyjaciół.

A- M.

ANTROPOLOG: Ciągle mówicie o historii, 
powołujecie się na nia. na te historię, co 
leży zagrzebana w ziemi, i ja postano
wiłem przybliżyć wam te historię, że tak 
powiem, unaocznić ja wam.

PRZEW ODNICZĄCY: Unaocznić. Rozumiem.
ANTROPOLOG: Przybliżyć.
PRZEW ODNICZĄCY: Przybliżyć. Rozu

miem.
(W tym czasie z wykopu wychodzi S tu

dentka ubrana w spodnie Sycylijki i ob
cisły sweterek z dużym  dekoltem. Trzy
ma w ręku czaszkę i piszczel. Zwraca 
sie do Antropologa).

STUDENTKA: Ta czaszka nie jest od te) 
nogi. Czerep ma numer trzynaście, a pisz
czel dwanaście.

ANTROPOIX>G: (odchodząc od Przewodni
czącego). To czaszka Piaseckiego?

STUDENTKA: Ale ta noea nie należy do 
Piaseczczaka. To piszczel Belfra.

ANTROPOLOG: Znowu ci się coś pomie
szało. Jeszcze raz zajrzyj do wykopu. To 
zresztą ja ju ż sam zrobię, a ty zaw iąż 
ich wszystkich w paczki;

(Znika w wykopie. Studentka przyklę
ka i zaczyna kości zawiązywać w gazetę. 
W  tym czasie Przewodniczący z dum ą 
przygląda sic nowemu domowi. Nadcho
dzi nauczyciel Wasiak, stary belfer o 
krzywych nogach).

PRZEW ODNICZĄCY; Dziień dobry, panie 
nauczycielu.

W ASIAK : Dzień dobry, panie przewodni
czący.

PRZEW ODNICZĄCY: Przyszedł pan zerknąć 
na swoje nowe mieszkanie, co? No, już 
niedługo, już niedługo, chw ilkę cierpli
wości.

W ASIAK : Łatwo panu tak mówić. A mnie 
w  tei mojej klitce woda ciurkiem  leci 
na głowę. Nie mogę udzielać korepety
cji. A co najgorsze, wydaje m i się, że 
umrę. zanim napiszę te swoja monogra
fie historyczna o naszym miasteczku*

PRZEW ODNICZĄCY: Mieszkanie będzie pan 
m ia ł już za dwa tygodnie.

W ASIAK : Codziennie po lekcjach nakła
dam  drogi i zamiast przez rynek, tędy 
tu ta j przechodzę, żeby choć zerknąć na 
swojo nowe mieszkanie.

PRZEW ODNICZĄCY: A jak sie Pan tu taj 
urządzi? To będą przecież dwa pokoje 
z kuchnią, z łazienką, z wychodkiem na 
miejscu.

W ASIAK : Jeden pokói bedzie ty lko  dla 
mnie gabinet do pracy. Poświęcę się mo
nografii historyczne!. Gród nasz tysiąclet
ni, tu żył sławny Zbylut z Paningrodu
i burm istrz Maurycy.

PRZEW ODNICZĄCY: Święta Dorota.
(Schowany w wykopie Antropolog wo

ła  do Studentki.)

ANTROPOLOG: No. co, jesteś gotowa?

STUDENTKA: Golowa.

ANTROPOLOG: No, to siup, trzymaj.
(Z wykonu w ylatu je  czaszka ludzka; 

potem druga.)

W A SIA K : (kontynuuje, z niepokojem zer
kając w stronę wykopu): W swej mo
nografii przypomnę ludziom dawną św ie t' 
ność miasteczka. Chciałbym.^ aby nasza 
młodzież nauczyła sie kochać ziemię, po 
której stąpa. To historyczna ziemia. Peł
na kości naszych przodków.

ANTROPOLOG (ukryty w wykopie): Je
steś gotowa? No to trzymaj. S iup, łapaj.

(Z wykopu znowu wylatu je  czaszka 
ludzka, zatacza łuk  i wpada w ręce Stu
dentki.)

STUDENTKA: M ów iłam  ci, ie  to nie jest
czaszka Piaseckiego.

ANTROPOLOG (ukryty w wykopie): Nie 
gada i głupstw. To na oewno Piaseczcza
ka. Zrób mu na głowie numerek.

STUDENTKA: To rzeczywiście Ptaseczczak. 
Oni zawsze byli przystojniakam i.
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ANTROPOLOG. Zapakuj ich w  gazetę, ja
dokończę rysowania planów.

(Przewodniczący i Wasiak ostrożnie zbli
ża ją sie do Studentki.) 

PRZEW ODNICZĄCY (z dum ą do Wasiaka): 
Przyb liżają nam historię. Unaoczniają. 
Bardzo pożyteczne.

W ASIAK  (do Studentki): Przepraszam pa

nią.
STUDENTKA: Proszę bardizo. Nie gniewam 

sic.
W ASIAK : Czy wolno o coś zapytać? 
STUDENTKA: Pytaj pan, skoro nie może 

być inaczej.

W ASIAK : Przepraszam panią, to są kości.., 
ludzkie?

STUDENTKA: Naturalnie.
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WASTAK: Szczątki ludzi?
STUDENTKA: No tak. M ateriał kostny. 

Ludzki.
PRZEW ODNICZĄCY: To są szczątki, czyli 

hm , tego... materiał kostny jakiegoś Pia
seckiego?

STUDENTKA: D iab li wiedza iak się nazy
wał. W  dolnej warstwie leżał, w  piasku 
proszę pana. Wszystkich, co leżą w  pia
sku nazywamy Piaseckimi. Tak dla dira- 

ki. pan rozumie?
PRZEW ODN ICZĄCY: Nie bardzo...

W ASIAK : Dla draki?...

STUDENTKA: O , na przykład tego tutaj, 
co go ju ż zaw iązałam  w gazetę. (Piszcze
lem nogi wskazuje zawiniątko.) Tego 
nazwaliśmy przewodniczącym, albo bur
mistrzem, jak pan woli.

PRZEW ODNICZĄCY: Przewodniczącym?...

STUDENTKA: M ia ł na piersiach łańcuch 
z Insygniami burm istrzowskiej wład/.y. 
To był burm istrz tego miasteczka Z 
piętnastego wieku.

PRZEW ODNICZĄCY: Boże drogi 1

W ASIAK : Jezus, Maria, może to słyszy 
burm istrz Maurycy? Czytałem w stary,’ h 
dokumentach, że pochowano go i  insy
gniami władzy m ie isk je j.1 To był w iMki 
człowiek, proszę państwa.

PRZEW ODNICZĄCY: I to ma być prze
wodniczący? W takiej paczuszce? Ow ią
zany sznurkiem?

STUDENTKA: A z pana to więcej zosta
nie?

PRZEW ODN ICZĄCY: hm...

STUDENTKA: Powinien pan się cieszyć, 
jeśli i pana kiedyś w taką pa Muszkę 
zawina i ow iążą sznurkiem.

PRZEW ODNICZĄCY: Mnie? (jest oburzony).

STUDENTKA: Bo z niejednego to nawet 
tyle nie oozostanie, żełj,y w gazetę ’-awi- 
nąć. Trochę prochu, który w pocztową 
kopertę sio zmieści.

W ASIAK : W  pocztową kopertę?

STUDENTKA: A pewnie. Bo wszystko za
leży od tego. jak i człowiek był za ży
cia i w jakiej go się glebie położy. Jeśli 
by ł eruby to prędzej się rozkłada.

PRZEW ODNICZĄCY (dotyka swego brzu
cha): Jeśli gruby, to prędzej?

STUDENTKA: Chyba, że pana pochowają 
w ciepła, suchą porę roku. w piasku, 
k lóry  przepuszcza wodę. Albo w suchej 
krypcie grobowca.

PRZEW ODNICZĄCY: W  piasku?
STUDENTKA: Wtedy może być z Pana do

brze zachowany Piasecłczan. Chociaż... 

(macha ręką).
PRZEW ODNICZĄCY: Niech pani mówi.
W ASIAK : To bardzo ważne, proszę pani.
STUDENTKA: Wszystko zależy od wielu 

czynników. W zasadzie, jeśli was pocho
wa ia w glebie łatwo przepuszczalnej, 
szybciej się rozłożycie, w twardej i zbi
tej glebie zwłoki trzym ają się dłużej. 
To samo w trum nie metalowej. Tempe

ratura też jest ważna.

PRZEW ODNICZĄCY: Temperatura, powiada 

pani?

STUDENTKA: Yhm . Najniekorzystniejsza 
jest temperatura od 20 do 30 stopni

Celsjusza. Chyba/ że nastąpi strupiesze- 

nie.

W ASIAK : Strupieszenie?

STUDENTKA: Jeśli chcecie mieć dobrze za
chowane szkieleciki, to najlepiej mech 
was położą w torfowisko.

W ASIAK : W torf, pani powiada? U nas 
nie ma torfowisk.

PRZEW ODNICZĄCY: A były, były. panie 
nauczycielu. Jeszcze przed wojną były 
u na-': torfowiska.

GLOS Z W YKOPU : Gotowa jesteś?

STUDENTKA: Jeszcze coś rzucasz?

ANTROPOLOG jz wykopu): Łap belfra; 
krzywonoga. No siup, trzymaj.
(Z wykopu wylatuje czaszka, potem kości 
długie.)

W ASIAK  (do Studentki): Przepraszam pa
nienkę. Czy... to był... hm. Nauczyciel?

STUDENTKA: Leżał w grobie skurczony, 
przygarbiony, z pokrzywionymi nogami. 
Przypom inał mi mojego nauczyciela Hi
storii. Z powodu tych krzywych nóg.

W ASIAK  (spogląda na swoje krzywe nogi): 
Nóg. pani powiada?

STUDENTKA: A teraz, aby się nam jego 
kostki nie pomyliły z kostkami Przewod
niczącego, Piaseczczaka i innych panów, 
kopiowym ołówkiem naznaczę m u na 
główce numer pigtnasty. Potem zawinę go 
w gazetkę.

W ASIAK : Proszę pani, jeśli to rzeczywi
ście był ceniony pedagog, wydaje mi się 
że tak z nim  postępować nie należy a w 
każdym razie nie sądzę, aby konieczne 
było pisanie mu na głowie jakichś c.yfe- 
lek i zaw iązywanie w gazetę.

PRZEW ODNICZĄCY: Z burm istrzem Mau
rycym też chyba tak nie powinno siq 
robić.

STUDENTKA: O wa. Czeka ich los o wiele 
gorszy.

W ASIAK : Gorszy? Co pani chce z nim 
zrobić?

PRZEW ODNICZĄCY: To są przecież szczą
tk i ludzkie. Po ludzku je trzeba po
traktować.

W ASIAK : Tak. Humanitarnie.

PRZEW ODNICZĄCY: Chcielibyśmy wie
dzieć... hm. to iest chyba mamy prawo 
■wiedzieć, jak Dostąpicie z Przewodni
czącym. Proszę pani, co z n im  będzie?

STUDENTKA: A' co ma być? To co zawsze.
Przyprowadzę taczki, wrzucę te pa
czuszki i powiozę je do naszego obozu 
za miastem. Tam złożymy ie w specjal
nym namiocie, a do zakończeniu ekspe
dycji materiał kostny powieziemy tlo 
Instytutu.

PRZEW ODNICZĄCY: I  tak będzie z prze

wodniczącym?

STUDENTKA. Tak.

PRZEW ODNICZĄCY: Z każdym przewod

niczącym?

STUDENTKA: Z każdym  przewodniczącym^ 
którego wykopiemy.

PRZEW ODNICZĄCY: Kiedy sobie pomyślę, 
ze za lat paręnaście... iakaś m iła. D&r- 
dzo miła panienka (kłania się dziew
czynie), będzie tak „Hej. siupaj” , ^pod 
rzucać m oją nóżką, moia rączką. "lej, 
siupaj, trzym aj, łapa j” podrzucać bę
dzie moja główką, nie czyni m i się we
soło na duszy.

STUDENTKA (wzrusza ram ionam i): O wa; 
też ma sie pan czym przejmować. Ni<? 
takie choiraki iak pan przechodzili przez 
mole ręce. Spójrzcie na tego oto. w tej 
gazecie.

W ASIAK . Na tego spójrzmy. (Wszyscy po
chy lają się nad paczką którą rozwija 
dziewczyna)

STUDENTKA: Rycerz to był znam ienity. 
Ozdobną m iał trumnę, ale z trum ny 
tylko okucia żelazne zostały. Miecz m ia ł 
wspaniały, ale tylko trochę rdzy prze
trwało. Nosił ostrogi, na palcu m iał 
pierścień. Szkielecik zachował sie dobrze.

W ASIAK: Jezus, Tlaria. Proszę państwa! 
To chyba niemożliwe. To chyba nie ryr 
cerz Zbylut z Paningrodu.

STUDENTKA: Może i Zbylut.

W ASIAK  (rozgląda sio wokoło). Proszę 
państwa, nie chciałbym, aby to nasza 
młodzież widziała. Tę poniewierkę bo
haterów narodowych.

STUDENTKA: Zbylut? Nie słyszałem o ta
k im  bohaterze.

W ASIAK : Zbylut z Paningrodu. On k tó 
ry sam jeden przeciwstawił się nawale 
krzyżackiej i legł w obronie naszego
miasta.

STUDENTKA: Owszem. Czerep m ia ł mocno 
rozwalony.

PRZEW ODNICZĄCY: Rzeczywiście.

W ASIAK : To święto prochy. To kości bo
hatera. Cały rozdział w swej monogra
fii historycznej pragnę poświęcić osobie 
rycerza Zbyluta z Paningrodu. Właśnie 
dzisiaj przez dwie godziny mówiłem m ło
dzieży o Zbylucie z Paningrodu. Nigdy 
nie przypuszczałem, że zobaczę go w ta
k im  stanie... —

PRZEW ODNICZĄCY: Ow iną go w gazetkę.

STUDENTKA (bierze do ręki gazetę): W  
nie najlepsza gazetkę.

PRZEW ODNICZĄCY: Ow iążą go papiero
wym sznurkiem.

W ASIAK : Powiozą na taczkacłi... Nie, pro
szę państwa. Tak nie można. To się n e 
godzi. To sa prochy naszych przodków. 
Coś im sie od nas należy. To był ry
cerz. On, proszę państwa, opierał %ię 
krzyżackiej zawierusze.

PRZEW ODNICZĄCY: Oparł się?

W ASIAK : Nie. Legł. Lecz to były nasz* 
tutejsze Tormopile. Nasza Somosierra, 
proszę państwa.

PRZEW ODNICZĄCY: Wspaniałe.

W ASIAK : Dlatego, państwo wybacza — 
ale ją muszę coś zrobić dla rycerza 
Zbyluta z Paningrodu. Państwo pozwolą, 
że pobiegnę do domu I przyniosę jakąś 
sitrzyneczke. Niechże on... nie będzie owi
nięty w gazetę.

Miejsce dla żywych


