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Nłc tvczc sobie, żcbv sztuka t.a bvla. grana u 11as 11a scenle. Zdaję sobie 
bowłem, dobrze s-prawę z repo, że obraziłaby ona uczuci.a. reUgl.)'flC osób, które 
1,4 da,ekle od sceptucvzrmu i od beznamii:tn<'oo 1'0-'"'J)«lrywania to.116w boskłd, 
l łud.:klch na zJcnif. W XVIII wieku pisano jut oor.szc 1"zecz11 fMt 1>0dobnli 
itcm.otv. Czy w por6um.(Jnlu 2 tamtymi cz(Ulaml zonlo. tak. wi.clka ztniana 
w tej dziedzinie? W katd11m zokqtku świata •11tt14cJa ta prze<L<latcla rlę Ina• 
cz.ej. Uczucia rellołJnc, patnotuczne ł narodowe, tebv tvlko le trzv wymi<?
nić, •Cl u nas r6wn-łc aorqce jak lokalne uczu.cla - iPrzyn.atdnoAct gmłnnęJ
czy Tod»inneJ. Nis.iczenłe fakfclt. prz11wiqzań jes,, co najmniej, nkprzyz:woUo• 
tcłc4 w st06tmku do 10-rożłlwoid ludzkiej. Niech to sobie Już: kardy sam za
łatwia. Ntc chcę udawać greka, t twfcrdz:łć, te mol •Sor,owie• sq niewłn,1q 
iQraszkq slownq. na. temat u.ftotęconycll doomllt6w i wlerzeri. Nfc uważam
/ednak, żeby ta s:.lu"• bul• drteinq i uaroanlem Awięlo§cl. Boomvlc czy Bóo
- żVJq 1.0 icrcoch ludzk..ich nłczalef:nie od taklch czy lnnych wuobro.teń kon
krt'tnyc/1. Moja ,:tuczka n.le mierzy w Boo6w, ale wiośnie w !ę pustkę, l<tórq 
lud.:lc na ziem, bez nich s1warz11U,
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noc OJCJEC 
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DUCJI $Wll','TY 
SCMFlN', TOSly Anioł 
CHERUBIN I m1ec,,em, dawniej b)'t to mleu Or,"\lsty 
ST�\RY AN10t., uriet1n1k, ILilrG pierdoła 
ARCIIANIOL MJ.CllAL, t. mlc,c;'l.em, w z.broi, tC.-OY toldak 
A1tCJIANIOt. OABRI€L, piękny 
ANIOLOWIE STROZE: J, lt, DI, IV, V, VI- ł Vll 
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Złldzlornle dO aóry (MOii\ tch arat dzl�'ttyny) 

PA'TlllAnCUA, 1lwt1 brOdt', nic uwatat, t®y nic był podobny do 80AA OJCA 
PJ'lOlłO.K, Jttk wył.("J 
Anlt>IQwle, An·cl1JW1lolowl�, SnTnfLnl, Cl\crublnl, PatTlnrohow�. Pc-orocy, Swl�cl P..-.ńet'y, 
Onk10l"'J'Y I OJoowlo Kołc,łolA. 

wn,,.ru :, bra.ot11 anlł'Ukle) z wi11lctplc:,,wm1, w11t"lęt1Jmł % kartonu 1kr,udłnml. Skrzud-4 

fu r()i,ur: tn,1hrJ,11zc, d1dt", u Sfor<110 A,doła obtohfe, Włokq lłą po aleml, u łnn11c1' PV
UUJIP, u Gabriela t,rakuJCI kilka piór flJ). 

n.:ecr rf.tfcJł tlł "' nfebłe. 
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AK 'l' I 

Krufgantd ntebtcakie. Rodzaj proste) �al("rU-p0rt11ku, z dlłtvm.i oknam.ł, pn:.c
tw,t.omi lub otworami z lewe;. Są one o.ukłonc, można. ;e ottoieraf. Oobrtc 
011 buło, l/d11b11 i• 11i.oźna Qlwierać ;al< ,w waoonie: l<orbk.q, <Io dołu. Pr••• 
te du.ze okna widat ozarno-granat01De niebo. W nhn, wbtte dute, lwiecqcc, 
nieregularnie rozrzucone gwł4zcfv, podobne do tych, jakle n.oazą kot(dntcy. 
Mote b11ć Jedno czy dwie komc111. Calolć 4rochę jak • uoJ)kl, ale dooyć 1'0-
woczesna. Wuysll<o raczej funkc/01'0lnc, be, zbędnych ozdób. 

S c e n a  p l e r w87.a 

W kq.clc, przy samej rampie, dwa Anlolkł, prawtc n4-głe, z przypiętymi, rn.a
lymf, sterczqcumt skrzydełkami. 

ANlOL,EK I Story solów zura, wrócić. O tej pone &pocerują tu czQsto z Duchem 
$w1Qlym. 

ANIOL.J,;K Il O-wa! Duchn to slQ nic bojQ. 
ANIOLEK I Boisz slQ, czy s.lQ nie boisz, wszyst•ko jedno. Ale coś slQ tu <>sl.llnlmi 

czasy pop,ulo - i nie mogQ dojść co. 
ANIOLEK li PIOll<i. Widziałem Serallnn ... 
ANIOt.EK I Co? Serafina? Którego? 
ANIOLEK II No - nie plcrwnegu ... ole lego ... bqdt co b()di Archnnlola ... 
ANIOŁ.E I< I Wozystko cl się pomles,.alo. Serarlny, to n,c Archanioły. Mógłbyś 

się jut. raz nJuc1.yć. Powiedz ial.;ic są rangi ontclsklc! No, zot-zynal - od 
ChC'rublnówl 

ANIOLEK Il Ta-tn-to, aku1·nt. Zawsze chcesz być taki dokładny. Llws. Prymus. 
A ja nic- mogt: ,;li: wy1.nać w tych wszy�lkich rangach, chóra<:h, tyle Lego jest 
Ten mój był laki duiy, błękitny, Był kic<lyś na ziemi. Brakuje mu kilku 
piór. Ma Jakieś kOMZ0Chly z Malkq Boską. 

ANIOLE!< I Mów tak od razu. To był Gabriel. Skąd ty masz takle sto&unkl? To 
ważny Archnnaol. 

ANIOLEK 11 Watny czy nlcwatny - wszystko ml jc<lno. Ty zresztą nigdy nic 
doc�ln.sz na,1.cj pozycji. St.nry nlo lubi tych wszystkich wysoklch figur, 
zwłaszcza jeżeli się kri:cq ta dużo po niebie czy po ileml I wiedzą Ul dużo 
o Jego gospodarec. Nlc myśl soblt, te cJ wszyscy Archanlolowie na nas nic , 
uwatają. Oni dobr1.e wlc<lzq, że my mamy bezpośredni kontakt. łalwlelszy 
dostęp do slnrcgo. 

ANIOLEK I Dobrr.e, dobrze. Ale co cl len Ooorlel powlcdiiał? 
ANIOLEK II (tajemniczo I k<)nJldencJotlOlnfe) Mówił, t.e tu się coś popsuło. 
ANIOL.EK I Sam wiem, że się pOl)sulo. Nic potr1.cba mi na to archanlelsklcj 

Informacji 
ANIOLEK li Tak. ale ty slucha,i plotek, a ja wiem. 
ANIOLEK I Że co? 
ANIOLEK li KlócUJ slQ z Serallncm. Serafin twierdził, Ż<! tu się nic nic mote 

zmienić, a Onbrlcl, 1.c siary teraz nie lubi Ducha. Między sobą to oni na
zyw.all go urz�dowo Pnraklctc-m. 

ANIOt.EK I Dul.o z tego wles1.. To takle Ich gadanie. Kłótnic. 
ANJOLEK li Wcale nie. To Jesl watne. To są klótnJc na najwytsiym s,ezeblu. 
ANIOLEK I Te-le ciągle to onmo. Dyskutują, kłócą slQ, a Pol<lm chóry, uroczy. 

stości. To nie do wytrzymania! 
(.: gl�bf krutnanka wyszedł S<'1'afhi, ro,ly anioł, z dut,Jml •krzv,uaml, w Ja•· 
nobłękitnrj, elłkJerkowoteoo koLoru, powłóczystej szacie. Za 'llltu Cherubin, 
z ctu.tvm ,nl(_)czem u boku, z którcoo ,nogq wvstawat czcTwmie, kartonowe 
plomittute jęzuczkt Aniolkł nłe zauważVłłJ ich wc;Jeta> 

SERAFIN (lapiqc AniOlkl z. kark) A wy lu co robicie? Marsz stqd. Nie wiecie. 
te wraz tu b�dzie Bóg Ojciec. z równorzc:<lnym a ró).nym co do osoby Du
chem $wiQlym, ,rodzonym z Ojca I Syna? 

ANIOI..EK I Oni nas przecie lubią. ch�tnlc nas widzą. 
SERAFIN Dość tej gadaniny. Nic wtrącać ml s.lę. Marsz. 

(Aniotr,1 pler:chajq) 



DOCOWIS 21 

SERA}'IN (do C/1rr11blna) Mól ChN'llbinic dl'or,I, kiedy lu ,apnnujc pom1dek? To 
tałalojstwo ciqglc .stc: krc:el po krużgankach,., 

CHERUBIN Od cza•u gdy mnie Bó� pcslawil przed rnlokQ bramq, ,o•lnnawiam 
się nad tym, Ponqdck nlby Jest, ale \ej krętaniny, tych wszystkich anioł• 
ków rZl-czywlścle za duł.o. A wcz.oraJ. to chóry chwaliły Pana Hrk ospnlc, tnk 
rnWnłc. że wszyscy 1Jcwall. To Już przestaje by(: niebo. J�81.ezc troch<:, a 1.a
cznq wt.dychoć do Lucyfc� ... 

SERAFIN Cyt, Cicho. Niechby usłyszeli ... To Jut nawet ty mówi ,z toki<> rzeczy? 
CHERUBIN Nie rób urzędowej miny, Nie udawaj, te tego nlo wicnl Mh:dzy 

nami, oniołoml, możemy \o sobie pr=ie powiedzieć. 
SERAFIN Zopcmlnon, te story jest wszystkowlediqcy. 
CHERUBIN Słuchaj - kiedy slę jut tyle wie, to tok l"'kby się nic nic wlodzlało. 

On się ;ut w tym wszystkim nie może wyznnć. Postav.11 ciebie, icbyś pilJ 
nowol aniołów - n lepiej by się zajql własnymi stwor,enlami. 

SERAFIN A tyś nie stworzenie? 
CHERUBIN Nic mlc:;znJ nau z tym całym paskudztwem, pełnym pht.tów, ludzi 

I zwJenqt, z tą cah1 hahlslrQ no planetach ... A wlcaz, ie łom Jut � nic-wy„ 
ratnic. 

SERAFIN Co nlcwyra:i.nic? Ze nlby Duch coś nabruidzil? 
CHERUBIN Ty to powlcd7.lnlcś .. , 
SERAFIN Nic - ju nic nie powlcd7.iolcm. (zomv!lonvJ Tylko, lu I ówdzie mówi 

się, że oni, niby te wszystkie n�sze slwortcnla, ludzie, te mnjq więcej swo
body nlż my \u. 

CHERUBIN Widzisz! Coraz lepiej! (2e ilokiq) Smicr\cinil Rzuciłbym ich wszyst
kich dlubiom na pCl!Wrcie. Ale nic, Nie można. Kłopocz się lylko z nimi. (po• 
kazujqc na mlecz) A te - zllpomnlołcm Już, Jnk l ym machać. Był to, kiedyś, 
•był mle<:z p.rawdilwie ognl,ity. Pędsllo się nim tę zgraję do roboly, -
A teraz ...

SERAFIN Cicho. Idq. 

S c e n a  d r uio 

Zginają •le obaj 10 )lOkłoo>lc. Z głębi krutoanka idzie Bóo O)clcc, clzi<lrski 
JJar.z:ec, z olbr.zymiq. po kolan.n słwq bro.1q, w powlóczv.s&eJ szacie. Obok. 
clludtrł4wy, lek.ką oazq. 1powWv Duch Swiętv, z dut1,1m., h„a/towanytn albo 
nak.lc1onvm oolębiem ,w plerri/Jch. Cdv się w czasie ro:mowv zbli.tq dli
Cherubina I Serafina, cl padają na kolona, icdnokte obie Osobv Boskie nic 
.iwracajq na to najmn.łcjsz.ej uwagl, ta.k sq widocznie <to tego przyzwvczaJo
ne I lal< zajęle właSlllJm dialagiem. 

BÓO OJCIEC ... Mówię ci, że trzebu będzie z tym zrobić poru1dck. Porllldck n�
lury nic mou być zmienny. 

DUCH SWIĘTY Pant.a rhei, wstyslko płyllie, Boże OJctc mój •równorzędny ... 
BóO OJCIEC ... przestań mnie tytułować. Pomówmy raz szczerze i otwarcie, tok 

Jak przed wickami, idY le«o wszystkiego /pol<a<uje na owlozdy pnez szybc) 
nie było. 

DUCH SWIĘTY Cty myśmy wtedy naprawdę lnk szcz(lTzc rozmawiali? Nic przy
Pomłnom sobie. A mote nlc poml�si. już nawC!t - zawsze bylom przeciw• 
ny, l.ebyś Io wsiystko powoływał do !sinienia. 

BOC OJCIEC (C%j/nl rękq oest zniecierpliwienia) 
DUCH SWIĘTY (nic dopuszczcjqc 110 do ,!owe) Ciqglc mi wypomlnnsz. przypo

minnu. t� naszą mby \o równQT2ędn,1. pozycję. Na tronie to ,,mój Duch" • 
.,mój Syn11

, a w gruncie rzcc.zy jestem nieokreślony, nic bardzo nawet wla• 
domo, kiedy powstałem - niby to od znwsze, a jak cię przydusił, \o nie. Ty 
powołałeś do i.yclo, ty stworzyłeś ... Za to na tronie, wobec aniołów, nawet 
wobec tych twoich św!Qtyeh - to dcmokrncJa, równorzędność ... 

BOO OJCIEC Oośe tych pretensji. (bierze go pod romię, kon/idencjona!nle/ Be• 
ciebie, to bym chyba nawet nic wybrnql , tym wsz)'Stklm. Sknrżyclc się 
teraz na niobo, ale tcbyś ty wiedtial, co było przedtem, przed slworzcn.lcml 
Nudy na pudy - nawet nic lubię lego wspominać. 

OUCII SWIĘTY Wyobrażam sobie. Ola ciebie to teraz odmiano, ole dla nas. 
dla Syna, din mnie ... Aniołowie - o aniołach lepiej I nic mówić. Umieraj, 
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1. nudów. Wszy:-tko z trgo fli<:' blrrt<'t 1. ł<'j J�dno..<;tajno�cl nl<,bir,klrj, Jest� 
d>yt statyczny. Powlnkt1C'Ś tt.ć bat·d1.łcj .,, duchC'm czi,w. J,1_1 coś o tym wiem.
nie dal'mo Joalem nalchnlenlcm, Sl'ódlem wszelkiego nal<:hnlcnla. Ż<!byś ty
wlę bardziej dostosowywnl ...

BóG OJCIEC (marszczy brwi, znlec!crpfiwlon11J Ja, dostosowywal?I 
DUCH SWIĘTY (znlcchęc<>n11J Gndoj 1. nim. Ja swoje, on •woje. 
BOG OJCIEC Jetcll Jeszcze ty zac2nlu1. być poslęi»wy, Io koniec, tr1.ebn b<:dzlo 

zwlnqć niebo. - Ale Powiedz: czy ty naprawdę dałeś ludziom te wszystkl• 
wladomo,lcl? 

DUCH SWIĘTY Jakie wiadomości? Znowu preleru,Je. Zupełnie Jak z Plrommeu
szem. Drar\ wykradł ogień. n polem wszystko na ml\iil. Prz„lnń mnie slnle 
podejrzewać. Ja Je•lcm od duchowych worloścl. Nie mam co wraz robić 
• ludiml. Nic Ich nic obchodll. A do lej Ich całej fizyki, chemii, astronauty
kl to ja sł� n n prawd<: n ie mlcsiom. Zresztą, kto tu się na tym zna? 

BÓG OJCIEC Ktoś lulaj musi się tym zajmować. Wszyscy uwau,Ją, te Ja, a 1•

mam Jut. tyle no głowic. Nic wypominaj ml Prometeusza. Z Prometeuszem 
to były drobiazgi, •tafo się. Niech ,oble Jut lego ognia utywają - ale teraz„ 

DUCH SWit,'t'Y Przy•l'll:mn. pn.yslc:gam cl na wszystkie �wlQtoścl, nic mlulcm 
t tym nic w&pólncgo. Zapytaj Syna. Mote to on co! nuknocll? Od czasu jak 
z.acząl lch zbawlnć, Jo.k r.ocząl się nad nimi litować, wszystko się POJ>sulo. 
Tera, oni ciągle CoŚ wymyślajq, kręcą, wtrącają się do planów boskich, są 
z numl 1..0 pan--brat. A w grun�ic rzeczy, nic sobie z nas nie rahlą. I ntopo. 
trzebnic kaznlcś ml wll'ącoć się do wcielenia. Wlcdzlalcm, te to nas tylk<> 
pokłóci ... 

BÓG OJCIEC /surowo, pus:.cza;ac rCmif Ducha) Dość tego. Nnwct nic mów ml 
1aklch rzeczy. Jcstn<imy konsulmancjalnl, jedyni I nlcrozdzlclnl. Zadne stwo
?'lcnlc nie może wplynqć ... 

DUCH SWIĘ't'Y (przeruwa) Więc co! Pytasz mnie o zdanie czy nic? Nic, ty nigdy 
naprawdę nic pyta�i o 1.donJe. Tylko dla tormy, nuwct gdy roimnwlamy 
w czt�ry oczy. lo też lylko dla formy. Po co wi�c w o.J{ólc pylasz? Nnjplo.rw 
slworzyu, nnlworzysz tych term bet Jlku, a p.otcm mnsz pretensje. do mnie. 
do Syna ... Wylrzymnć nic można ... (prz(':t calu c-zas Cherubin i Sera/ln Jak
P<ldli na koleina, tak klęczeli. Tera: c!OP!łro Bóo zwraca s!q d-0 nici<)

BOC OJCIEC My tu rozprawiamy - n cl klęcz,). (dwom.le I 14skawlc) Powstań. 
mój dobry ScrnCinlc, t ty, Chot·ublnle, J)Owslatlctc obaj. C<ri tam nOwCjlo 
w raju? 

CHERUBIN Panie, co lnm mówić o raju! Raz Ich przegnałem I spokój. Raj zn
ró.:.I pokrzywoml, zielskiem, pus.lo 1.om nudno, snm nic wiem, po co tam słoje 
na wnrclc ani czego pllnuJQ. od tr1.ech tysięcy wicków. 

BOC: OJCIEC Niesłychane, niesłychane. Czemu$ ml o tym wcicśnlcJ nic mówił? 
Zcj$ć ml, zejść ml ,oraz 1. tej warty. 

DUCH ŚWIĘTY (cicho, do Booa) Oslroinlc, ojc1.c. 
BOC: OJCIEC /z111ccierplfwlonu) Co O•troinlc? Tle rnzy coś zdccyduJQ, ly zawsze 

sic: wtrąctin. 
CHERUBIN (ucle,zo11y, :. błyskiem zawiści w stronę Duchn) Zejdę, zejdę z wnrty 

Nieodwołalne sq wyroki pa,\sklc. (do 80114) Długa była, Pnnle, moja służba 
Wypclnlnlrm wiernie 4.woje ro1.ka1.y. Czy dnsz ml (('Tai Jakq funkcję? Może 
l)rzy twoim Ironie? 

BOC: OJCJ EC zobaczymy. Pcmy�ll się. Mamy calq wlcc,.no�ć przed sobą. /do S•
ra/bta) A ty, Serafinie? Co 1nm nowego w nleblo? /sztucznie <>óoJętn�m to
ncm) Nic widziałeś gd,lc mego Syna? 

SERAFIN Syn - korzysta, Pan!r. korzysta. Twierdzi, że on lei mu prawo do 
korzys�1nln , niezbadanych wyroków pańskich. Zapod,ln,1 ,tQ nam komplet
nie. Ale - Jw.cli kożc·s,. powlcdi tylko słowo, n zrobi •IQ. Da alę zrobić. 

BOC: OJCIF,C (do Dutha) On znruz chce caś ,·obić, szukać. Powoli mój Serafi
nie. Mój Syn to n le byle anlot. za którym motcsr. stę u(lnnlać po niebie. 
Wtcd1.;c<,, to i my potrnrlmy. Atc lak - trochę poszukać - to mot.esr.. Ze
zwalamy. Pełni swojq •lur.bę. Slutba boia - Io ,aszrzyt. A gd,lc moje nnlol
kt? Dawniej to tu było wesoło, pełno aniołków, harców. pląsów. 'Teraz ... 

DUCH SWIĘTY Ojcze, jcicll jut I lobie nudno, to chyba :,lebo się kc•ńc1y? 
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BÓG OJCIF,C Nic proroku), bo jf'Stczo co wyprorokujesz. Nic bądt lepszy od 
Iiuju1;;,rn, Jc.-rcmhu1.n - l tego trzceiogo ... 

DUCH SWIĘTY Ezechiela ... 
BóG OJCIEC Wlafolc, Ezechiela, 'ro stare zw:dy. Nawet tu byllby najszczęśllw• 

si, &dyby im si� udało _wyp.rorokować co złego, (grożqc palcem, ale dobrotll
wlc, do Ducha) A to wsiystko twoje sprawki .. , (do Sc,ra/h1'1) M�z sobie 
z prorokami l,)OrO>.rnawlać. Zuwszc to pożytecznie. (do Ducha) A mnie wenie 
nie jest nudno. Nie rl>bcle takle) atm06lcry, bo to si� udde!a, (do Serafina 
i Cherubina, z ))a1\ska) A wy - bqdicle zdrowi, moi drodzy aniołowie. 
(Sera.J(n , Cherubin odchodzq. z ()....""naka.nd uszonowa.nta., mamroczqc pod nosem 
.lwlęt11, iwiętv, ,wię111") 

BÓG OJCIEC (w dalszum ciągu, do Ducha, :nlźajqc gło•, bardzo konfłdencionał
nłe) Niech już soblc Idą. Bo chciałem cl powiedzieć - między nami - ("'4•
ambarcuowan11) I tylko tak, ie tut.lj (pokazuje okno) - wczoraj, doPlcro co 
wczoraj ... przemkn,:lo coś. Coś, co iue było w planie. - Nledużc byto, ale 
blisko. Sw!snęlo i poleciało. 

DUCH SWIĘTY (te}: zaombar„owan11) To ... nic ... To tylko lak. Chyba JOkaś plJI• 
netoidn, komectątko jaklei ... 

BóC OJCIEC (robi ałę s11row11J Duchul JclcU chccs, ze mną .rozmawiać w wn 
sposób! Mów •oble tuk • aniołami, • kim chcesz, ale nie ze mną. (1>nedrzeź. 
nl4jqc go) ,.Planetoldn, komeclątko jakieś!" Ty co.ł wiesz? 

OUCH SWIĘTY /skwa1>llwfeJ Jo wiem, ja wiem, że ty wiesz wszystko, że bl· 
dasz wyroki nawet przOO Ich zbadaniem, ja to dobrze rozumiem - ale wł„ 

dtJsz: ja z lym noprawd<: nic mam nic W6pólncgo. Skttd ju mogc: o tym 
w ogóle wiedzieć? ·ro ty wiesz wszystko, jn jestem wus,q funkcJq, u Syna 
Io nigdy nie ma. Gdy tylko polrzcł>ny, przepada. O mnie mówi, że Jestem 
jakiś niewyrniny, te on sam musi wsz.�z.ic zaglądać, przekonać się naocz
nie. A Cl.y my wiemy wlaśc:iwlc, co on robi'/ 

BÓG OJCIEC Mój Syn ma ,upelnego hyzia nu punkcie ,mystów. Od czasu Jak 
pr1.yJql nn sloole lud,kq posiać, ws,yslko chce •�m zobae,.yć, usłyszeć I... co 
oni tam jcslczc robiq? 

DUCH $WIF,TY w,1chu1q, smakują, dotykUJQ. 
BÓG OJCIEC Tak, tok. Mój Syn musi dotknąć, wywąchać, wszystkiego posma

kować. Jak mu się to wszys.bko 1..'lnadlo s-podoba. gotów w kof�cu zatrnclć 
wszystkie przywileje boskie. Ale od te&o daleko jcszc2c do naruszania planów 
boskich. Nic Uumucz ml, że to on nnru�-1.a r>Orządck wszechświata, Ze puszc:za 
mt tu Jakieś niCl.aplanownnc w pl.onie wszechwlccznoścl przedmioty, te chce 
mnie tym drainł(:. Ja Syna innml Wykloczonc! Wc,..or.aj o mało nie %UJWu
dzllo to o tron Bogarodzicy. To są zresztą sku1kl wnicbowzlc:cla, no l masz 
teraz. 

DUCH $WIĘTY Nic narz<.-kaj, Ojc:-te. 
BóO OJCIEC Jui. ty mnie nic ucz. Wiem, co mam robić. Ja wiem, ale biura nie 

nodąują. Trzeba zwi�kszyć Ich im:etotowość. Wqskłc i:ardlo jest ch,;ba 
w biurze skarg I u)ialcń. A szkoda, dużo byśmy si� lum mo11i �owiedz.lcć, 
gdyby nic ten balngan. Kto się tym właściwie zajmuje? 

DUCH SWIĘTY Mamy do tego cale kolegium archanielskie, a ogólnie, to nie 
mnie, ale Synowi podlegają te sprawy. No I s,1 tego skutki: Syn chce wsiy•t
ko sam rozpatrywać, robi się ,.ator nlcmotllwy. ·re je&o w�drówkll NlidY 
10 nic ma. Może liczy na to, ie w,ocmość pm,d nami, ale 1cby taką kupę 
11'.h�prosów zalatwlć, trzebn by ch:,,ba wieczność przedłużyć. 

BÓG OJCIEC Mam m:,,śl. (klam,zc) Aniołki, hej, aniołki moje, przybleaaJclc. 
(wpada1ą dwa ))ierwsu Aniołki, które wyratnie podslucliłwalu pod po,-111ktcm. 
Za niutl dwa dalsze) 

S o e n a  t r z c c i n  

BÓG OJCIEC Lećcie ml ,araz: ty (w,kazuJc na Allfo!ka 111) do kongregacji skarg 
I zataleń, p1·zyprowadi. ml lu l<--i mlstr1.a, Starego Anioła. A ty (w,kazujc tt4 
Aniołka IV) -� wołaj ml SN'afiru.), co tu był, Ale żywo, nu J<'dnym skrzydle. 

ANIOLKI Ili I IV Już, P11,nle. (picr:clu1jq) 
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BOO OJCIEC A wy (do A1tlołko I i li) - opowlcdzcic ml coś. Rozwc ·ckic P,ma. 
Tylko szczcl"z.e. 86& widzi w�ty�tko, ole cznsaml chciałby I z aniołkami po
pdać . 

.A:NIOt.EK r (z palcem przu u1lach, pótgłoaem) Wczoraj, Panie, przeleciało t(Xly 
coś. 

BOG OJCIEC A, to I wy Już wiecie? No i co? Co o tym w niebie mówią? 
ANIOt.EK I Och - sty•zatcm niewicie. Scrolin mówił, te slQ coś psuje. Choru

ibin, te slQ nic 1mienlć nic może ... 
BOO OJCIEC (do siebie) To Serafin I Cherubin Jut także ... 
ANIOt.EK li Odwrotnie: Cherubi.n mówił, że slQ psuje, o Scrulln że slQ tu nic 

nic może zmienić. 
ANIOt.EK I Nieprawda. 
BOG OJCIEC Wsiyatko Jedno, nie kłóćcie slQ. szczeniaki. - A co mówili wlQccj? 
ANIOLEK I Wl,:,,ej? Nic ... Niedużo. (spogl4d4/qc na Duclw) Coś mów!II o Du-

chu ... O Synu też, jak gdyby ... że ..• właściwie.:. 
ANIOLEK Il (koplqc A11folko I, T<zolutnle) Nic. Ze sprawa jest dyskusyjna. 
BOO OJCIEC Mówcie Jaśniej. Co to znnczy dy&kusyJno? 
ANIOl,EK I Ze •lę tu dySkulujc. 
B00 OJCIEC Dyskutuje? To mate eoś mówlll o diable? 
ANIOt.EK I O diable nie ... raz o Lucyferze. 
BOG OJCIEC (<i<> Ducha) Widzisz ... (do Aniołka I, słodko) I co, aniołku, co o Lu• 

cylene? Przypomnij sobie, przypomnij, nic bój slQ. dostaniesz cukierków. 
ANIOLEK I (dostaJqc kUka ko1mial<6w ukradkiem od AnlOłk<i Il) To było tnk, że 

ly, Panie. to już tok nie lubisz ... kiedy się wstydzę. 
BOO OJCIEC Kogo nie lublQ, aniołeczku? Kogo? Lucyfera? 
ANIOt.EK I /cicho) Nie. Ducha. 
DUCH SWIĘTY (podno•I Oble ręce do góry. 860 pro•tuje się) 
B00 OJCIEC Ducho? /do Ducha) Duchu! Wklzlszl Wldzlsz, mój drogi? Co lo 

1,n plolld, co to za nlogodne płotki w tym nlcblel /wy11l0Me) Czy moźna sobie 
wyobrotlf podobne bzdury?! Zobym Ja nie Jubll Ducha! No ... (do A,cłolkówi 
Ale o Lucy ferie. o Lucyferze.-, a.nle>ieczku, czy Chttubln mówił coś o Lucy terze? 

ANIOt.EK I Cherubin niewicie. choclot tok coś trochQ, że byłoby ,abuwntel. 
gdyby Lucyfer nlo był wpadł tak gli;boko, a lud1.le ... 

B◊G OJCIEC A lud7.le? 
ANIOl,EK I że byłoby lepie). gdyby zostoll w raju. Ze w tym roju. z ww-<-m, 

i w ogóle. to się tak pokrQCllo. te tern, Bóg nic mote sobie dać rody. 
BOO OJCIEC /Podnoozqc majcS1a111cznte ręce) Dosyć. Dosyć moje nnlolkl. Ladnle 

mnie dzlJllaj rozweselacie! Duchu mól, co ja słyszę! Tncba tobyśmy slQ rn
zem zebrali. Ta nasza lróJca teł. Już źle tunkcjonuJc. (powraca/qc <Io dawncoo 
łonu, do AnlOłków) Ale, anlollk! moje, Jeszc,e jodno: nie wld,inlyśclc ln.m 
gdzie Syna? 

ANIOLEK Il /1>0d11osl, Jak w IZko!e dwa palce/ Punie. 
B00 OJCIEC No? 
AN!Ot.EK li Ja widziałem., Pod wlcr2ór wymkn,11 się pod lud,.k� poslociq. 
BOG OJCIEC Zawsze pod lq ludzką postacią. Wymknął się? 
ANJOt.EK li Ody ch6ry śpl�woly - nikt nie uważał. z.sunął się z lronu. po

neptat z Bogorodzlcq, narzucll byle co no siebie I znlknqł. 
BOG OJCIEC Wy,storczy. Znam to sprow1<1. I lo zawsze ona. Kłopot • tą kobietą 

od dwóch lysl,:,,y Lat. Chodimy, Duchu. 

S c en a  c z w a r t a  

W11chodzqc nat11kajq sfę "° Serafina, któru Idzie ze Słaru,n A11t0łem, w lu· 
turku i z c>padnJeit11rn.i, zakurzonvnii ak.rzydLami, włok,qcum.i się za nim. po 
.iiemł. Sef'a/in I Siarv Anioł padaj4 na kolana. 

BOO OJCIEC Powstn,\cle. Nle trzeba pawitnń. I t.ruc wiem, że lcstem święty od 
wl„ków. /do Starego Anioła, surowo) Ile •tum macie niczolatwlonych aktów 
w biurze? 

STARY ANIOL Panie - ty wszy,.tko wiesz. S1.cść milionów ton. Może niedo
kładnie zwl>Ż<>nc. nie I.o co mówi Uriel. ten oo się uko,.1ł E1.draszowl, to plot
ki, niecne plotki. On mówi, te szesnnścle mlllonów, ole te dzleslQć, to on do• 
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dok, to nlcp1nwdo. Jogo •L1tystykl trwbn d„lollć pno„ pól, l jcs1,czc lx:dtic 
za du�.o. A my - nic m:1my personelu, za m.-lo etatów. Tutaj tyle onlOłów 
lola całkiem nlePotrzcbnle - iobyś nnm choć kllku przyddelll, ale spccJnll
•tów, bo cl z chórów umlojq ty,lko śpiewać „święty, święty" tił<rzydlaml wy
clcrait1e stoiki I plolkow,1ć. A do roboty to Ich nic ma ... 

BóG OJCIEC Skqd Ja cl tu w niebie wezmę spccJull,lów? Zwróć się z tym do
Syna. 

STARY ANIOL Nic ma Syna, clqgle nieobecny. 
BÓG OJCIEC Prawda. (cło Ducha) Pon>dzllbyś co. 
DUCH SWIĘTY Pomnożę waszym urzędnikom Języki. Bcdq mieli po dwa. Jednym 

lx:dą mogli mówić tak, ,i drualm inaczej. S!lrawię, że będziecie mogli za
łatwiać akta ,bez wnikania I bez względu na ich treść. Bcd,lecle nnlchnienL 
Gdy weźmiecie teczkę, będziecie wledzlell, co w niej jest. 

BÓG OJCIEC To dobra myśl. Nle 1Przyszloby ml 4o do glowY, 
STARY ANIOL Dzięki cl, Panie. AJe 10 jest zwiększenie wydajności pracy, a Ja 

clę prosiłem o etaty. 
BÓG OJCIEC Doolć. Ciągle ,tylko tale I pretensje. Co Bóg daje - Io daje. Ja 

jestem zawsze łaskawy. ZcanaJ. (SLa1'11 Anioł w11co/uie się. Do Sera/Ina) 
A ly - chodz no. IPomówlmy. Ubezpieczasz ml dobrze niebo? Co tu slę 
dz.lejc? 

SERAFIN Punie, mamy na Io sposoby. Ale odkąd aniołki zaslępuJq ,:tr'-cd lwolm 
obliczem stare sługi, lo co my możemy? 

BOG OJCIEC A więc I ty masz prctcn•Je? Ddbrzc. (do Aniołków/ Już was tu 
nic ma. /Anlolkl plcrzchojq,. 86g do SCTa/lno, poufnie) Coś nowego? Może 
UlOWU coś tu przel!)Clalo? 

SERAl"IN Pn.clcclalo 
BÓG OJCIEC Znowu? I wszyscy wiodzą, tylko stln·y Bóg nie? 
SERA.Ii'!N Jodnl wledtą, inni nie wiedzą. Ale wszyscy o tym gadają. Malko Bot.o 

znowu sle p,neslrnsiyJa. Znowu Jej �o koło tronu gwlzdn<;o. Syno nlc mn, 
ulotnll się. No planeluch kolo slooca Jakieś ,błyski, dokładnie nic nic wia
domo, ale I.en nnst.-ój - ton nastrój - 'Panie!... A ty wiesz, że z nastrojami 
no)trudnleJ walc,yć. 

BOG óJCll'JC Wlcm. Niootety - wlcm. (pauza. Do siebie) Posiać diabły, to znczy
najq się konszachty z diablrunl. Posiałem Syna - Jad:1ic siQ skollcz.yło. ·ren 
syslem słoneczny nic bardzo ml sł� udoi. (wvrafnie ;ui do Serafina) Culc 1.0-
rzcwic buntu jest tam, na ziemi. Z tq :dcmlq z.ows.Gc klOAOt 

SERAl"IN Meldunki od Aniołów Stróżów sq fal.alnc. 
BóG OJCIEC Wld1.loleś Je wreszcie? Teao J<6l laka kupn, że nikł ml nic nic 

umie Powlcd,leć. 
SERAPlN Kupa. Ale jest na to sPosób (tajemniczo) Stary Anioł ml powiedział, 

żeby lo odesłać nJ ziemię. Ze oni by mogił na 1.lcml poscg,·cgować. Ze mają 
Lam jnkicś aulomrilycznc ma.nyny, mózgi czy coś ... 

BOO OJCIEC Co? Mó,gl? Aulomotycznc? tMaszy,nowc? Scrnllnie!! Co ty gadasz! 
Ja mlnłbym z tym mleć coś wspólncgol Duchu! Mówi Rndżl Rnd:i. cośl To 
sq absurdalne pomysły - od.,yloć meldunki Aniołów Stróżów na ziemię! Do 
maszyn! To już w tajnej kurll rodzą się takle Pomysły? - Ja wiem. Ja 
wszystko wiem - ale coś takiego! To przol<rncia boską cierpliwość! 

DUCH SWll:,"l'Y Ojcze, to przecie ty naroblleś Ł«<o ws,yslklego. Przestrzegałem 
clę - czy pnmlęla•z - przed obdarzaniem Ich wolnq wolą. 

BOG OJCU!lC (wytrqc<>nv z równowagi) Cicho! Ty Jesteś tylko !unkcJąl Gdyby 
nic ly, nie dostloby do togo wszystkiego! Ale ly Jesteś tylko lunkcJq, moJ� 
I Syna. Nic wl<;ceJI 

DUCH SWIĘTY Jestem niematerialny, to I nic będę się mlcstal do materii. 
Zobac,ymy, Jak nu Lym wyjdziesz. Dobrze. BQdQ Pa1·aklctem, bcdQ znakiem -
czym chce.sz, ale nlc krzycz. 

BOG OJCIEC Będę l<rzyczul. Nic wykręclu clę. Miałeś pilnować, dawać natchnie
nie, pocieszać - i co'/ (cło Sera/Ina) A ty, co się no nos gapisz? Zbadaj ml 
znraz te wsiy.lit.kic mns7.yny, ten cały nłC1)or1.Qdclc na 1.lcml. Zbndoć ml te 
pomysły w tajnej kurii, len cały krom nleblC$kl. Pr1.et.rzqsn,1ć w•zyslko Re• 
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wldow..ić. W razi<' potrz<'by ogto.s:I(: rtmnnrnt, żC'by mi sic: tu nJk1. nlc•polrzcbny 
nie p�lal. (zadvs:any) Naprawdę, doprowodllj do c,egoś takiego! Co się st.nlo 
ze spokojem niebieskim? W końcu I mnle jeszcze krew zaleje. (opu.szcza gto,, 
wę - PO<khocul do okna. Otwiera je. Z zaJwl<Uów dochodzi cicha mu%]/ka 
ctektronkzna) Patrzcie. To ws-zystko stwon.ylem ja! 

DUCl-1 SWIĘTY Wiemy. Przypomlnus, nam Io czę,,lo. Rzoczywl!cle. Pumiętnrn 
moie słabo. ale już wtroy unosiłem się z 1obq nad wodami. 

BÓG OJCIEC Byłeś czy nie byłeś - ale J a  to zrobiłem. (zatrza,ku/e okno) Seru
llnle. Czeao stoisz? Wykonać boskie rozkazy. 

SERAF'IN Panie - sq tak rozległe, tak ... nieprecyzyjne ... Od czeao mam 1.ncU1ć? 
Od nieba? Od ziemi? Bo nn ziemi, to ty wltsz - mnlc tam tcrni nie bardzo 
już wypadu Jść. 

BÓG OJClEC Zacznij ml... zacznij ml (z wahaniem) - chclalcm powiedzieć, 
znaJdt ml najpierw Syna. Ciule gdzieś chodzi, nie wiadomo gdzle sit 1)0-
dzlcwa. Pomów najpierw z Jeao motkq. Mnie nic wypada. Ona clę naJlcp.leJ 
polnłormuje. Moze ,patra!lsz wyelągnqć Jakieś wskazówki ... 

SERAFIN Zrozumiałem. Lecę. 
BÓG OJCIEC (wolo •• oddalojqc11m się Sera/lnem/ Jeszcze Jedno. Nie mieszaj 

się do plotek. Postępuj godnie. Po boźemu. 
SERAFIN Słucham, Panie. (odd4'4 si� dc/lnit11wnie) 
BÓG OJCIEC (bierze ponown.le Ducha pod ramię) Musimy koniecznie odszukać 

naszą druaą osobę. To przecie nlemotllwe, żeby mój Syn ciągłe rprzebywul 
z lu.dtml. 

DUCH SWIĘTY Tak jest dO()lero od czasu Jak kazałeś ml go począć z matki, na 
ziemi. Przed\ool tego nie było. 

BÓG OJCIEC Zrobiliśmy to za pośrednictwem Gn,brlela. 
DUCH SWIĘTY Tak. Ale mimo to powstało tak powikłane pokrewieństwo moje 

z n,m, te sam w końcu nic wiem, czym jestem w .-.a�zeJ •boskiej trójco. 
BóG OJCIEC Mój J>arwkleclc miły. Nic ZIIJ)rU1tnJ tym sobie ciągle głowy. Przy

p.omlnnsz ml nadto ziemskich teologów. Zostaw ie sprawy doktorom. oni coś 
wymyślą. Mamy ważnlcJste oprawy do zalotwlcnln. Musimy slQ zebrać we 
trójkę, musisz nam rpomóc. Bo ws1.yst.ko Jest 1.a�•e no mojej głowie. Czy 
to nie wstyd, żebym musiał posyłać nnloly szukać synn? .Powiedz sami 
A przecie on - w ludzkiej postaci - jest takte twoim synem. Mógłbyś slQ 
ru,1.yć, ruszyć przynajmniej głową, 4rochq go sam poszukać. 

DUCH $WIĘTY Lalwo cl mówić. Ale Żydów Jest WSZQdzle tylu. w Nowym Jorku 
mówią, iwy go 11.Ukoć w Palestynie. W Palestynie - toby zobnciyć w Hyde 
Parku, ie mote tom przemawia . .A zresztą, nn 1.lcml lerui \.tlkle \lumy! Jnl< 
lak dalej póJdrJe, •będzie więcej ludzi nit aniołów. 

BÓG OJCIEC To mote on się adzlcś zapląt.nl mlędty poganom! - chciałem po
wiedzieć między chrześclJonnml? 

DUCH SWIĘTY Daj spokój. Tam go na pewno nie ma. Mote kdesz mi 110 szu-
kać w Watykanie? __ __ 

BÓG OJCU:C Nie. Tyle to wiem. (oloncze brodę) Jedyna nadtleja - zapylać 
J�o malkęl Moic Serafin slQ czego dowie. Mnie naprawdQ nic wypada (ldq 
w olqb kru.!aanku, zaaferowani rozmową) Ten cnly mól kont.akt z ludtml 
leż nie wyszedł. 

DUCH $W1ĘTY Dnwno tak ze mną nie rozmawlolcś, lak Jakoś p0 ludzku wresz
cie. Mote się Sorolln czegoś dowie Jn tu jestem naprawdę bezradny, tok 
nicmaterlolny ... (reszta ,-ozmowy ginie) 

S c e n o  p l ą t a  

Zta 1>ortvku wycllylaiq się Aniołki I I Il. 

ANIOt.EK I Wldzlalei? Pogodzili SIQ Jakoś. 
ANIOL.EK u Oni się zawsze w końcu pogod>ą. Na tym ta wszystko polcco ... 
ANIOŁEK I A może by lak pOlecleć zobaetyć na ziemi? 
ANIOŁEK II •ry - leploJ tom teraz nio 1.DglqdoJ Wlęlosl od nns aniołowie p�ó

bowall. A slys1.aloś, co slQ dzieje z ,upartnml? O-jej ... pairzl... Chry•lus ldirel 
ANIOLEK I Pod lud,kQ postacią! Chyba z >loml?I 
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ClłHYS'l'llS (łagodny to11ra: twar:u, m•1źe młct brod(', Jnl: : obra1l:a. Stroi ,no• 
cno ,Jatvoowat111, u1110Lq<la ubogo, jal-. ""'rorz ez.u cieśla) D1.lc•1, dobry, nnlolkl. 
Nie macic tu Jakiej lawy, czy krzesła? 

ANIOł,EK I Zaraz, Punie, 
AN!Ot.EK Jl Przynleslcmy, 
ANIOLE!< I ZnczcknJ chwile. 
CHRYSTUS /Opiera •ię łokciami o okno - cło siebie/ Zunim się znowu przo

dzlcri&nQ w dru&ą osobę boskij - P<>Pnlrzę trochę, Same gwln1.dy ... Ziemi 
nic widać ... Zmcczony Jestem. Chciałbym Jeszcze po ludzku odl)()Czqć ... 
(Aniołki wno.uq lawę) 

ANIOt.EK I To i kuchni, od J3ogarodzlcy. 
CHRYSTUS Z kuchni'/ Dobrze, aniołki. A wy tu co? PodsluchuJecle pewnie? 

Podsłuchujecie sprawy meao nlebleskleao ojca? 
ANIOt.t:K li My - nic, my tylko tok ... /oarnq ,1ę do Chrustusa, któru obej

muje ich • oóu atro'1) Jakle ty masz dobre ludzkie ciepło, 
CHRYSTUS A mam. Jl'fizcze mam. Ale ,powledzclc ml, co tutaj? 
AN10t.EK Il Duzo nowego. Bytu draka, posyluli ciQ szukać. Serafin wylcclol 

aląd Jak z procy ... 
ANIOt.EK I A kłócili się, krzyczcll I 
CHRYSTUS O co? O lud1J? O świat? 
ANIOt.EK Il Aa - kto by tam doszedł O wS<ystko. Jok to miedzy bogami. 
ANIOŁEK I l ciągłe Ich gryilc to, co tu Już dwu razy przclcclolo. 
CHRYSTUS Ach - lak. Przelcclalo. - Mają tom takle Jakieś rzcc1.y. Bawią się. 

Jcnez.e troch«:, a wpadną nam tu do niebo. 
ANIOLEK I Co? Ludzie tu wpodnQ? Żywi? 
CHRYSTUS (z.,nęcz01111/ Nie wiem. Pewnie, że iywl. Pr,yjndq tu. Czemu nic? 

Jesteśmy tacy =eczenl. Poslarzcllśmy slQ, Ojciec już na nic nic uwow, Mio
łowlc śplewuJą ciągle to samo, nudno. W tym enłym ccrcmonlal(' nic ma si� 
kiedy zojqć konkretnymi sprowoml, stwor>.cnloml. .. Oni tu napruwd<: gotowi 
wpaść ... Ale wy tego, aniołki, nic 1.rowmle<:lc ... (opuszcza otowc) 

ANIOLEK I Pun śpi ... 
ANIOLEK li Zmccrony, 
ANIOLEK I Pewnie. Tnka d�a• Ale lećmy - donieść, że wrócił. 
ANIOt.EK li zostaw go, I tak go obudz.1, BQdq pytać, lndagowoć, kaiq mu sia

dać no tronie. A on jest Jcste>.e w ludzkiej postaci. Clqtko bQ(lzle. Jeszcze 
gotowi go tu ukr1.yżowuć, ł.cby znowu slQ stal boski, nlobloskl ... 

ANIOt.EK I Mówisz Jak święty - onlolku. 
ANIOŁEK II Naslucholcm się tc&o świętego f!0donlo! Ale co on mówił? /poka

:ru/4c 114 Chrvstu•a) Przecie człowiekowi to tu ciężko wejść. Ilu Ich mamy? 
Prawddwych ludzi? Iliczu 114 palcaclt) Starego Eliasza, Jego - on to się 
nie liczy, tulejszy, maiku, to tr>.y, I koniec, 

ANIOLEK I (pokazuje na Chrustusa/ On j06t z ziemi. 
ANIOLEK Il Rtcczywlśclc. Nic bard>.o tu pasuJC. 
A!NIOLEK I Co on tam teraz robił? Którędy slQ tu dostoi z .powrotem? Nic win-

domo. 
CHRYSTUS Wiadomo. Bylem, widzlolem ... ale co wam do lego, aniołki? 
A'NIOLEK I I co? Plajta? 
CffRYSTUS (z usmierllcm) Moio I plajta, Jeżeli tak to chcecie naxwać. 

(z otębl wbiega zdunanu, ole wsponło!u Serajln) 
SERAFIN Panie - jesteśl (pada na klęczki) 
CHRYSTUS /rleclzqc dalej, podl\Ołl go) A jestem. Wat.ań, W$loń, story. Znalazłeś 

mnie jui? ;Dobry masz wywiad! 
SERAFIN (zmieszany) Panie - bylem wszQdzic, leciałem nnd chmurnml, nad 

mlastam1, wla:,kaml.. 
CHRYSTUS Nic blaguj. Donlcśll cl. 
SERAFIN Bóll ml nako1.-01. Rzcczywlśclc, miałem pewne informacje ... 
CHRYSTUS Wldzlsr.. No I co? Mów prawd�. J'olccloz teraz meldować, że Chrystus 

wrócił. Daj ml pr,ynnJmnlej wylchnqć. Tu jc,1.c1.c lrudnlcj się schować nit. 
Nl ziemi. Zaraz się o wszystklm wywlCCiC' ... (do Aniołków, rozpodujq.c 1-fę) 
Chociaż tam, no ziemi, to teraz tol�c trudno się ruszyć. Wlq, pos,.porty, 
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mc•ldowunla, poch„dtC"nle n 1kąd, n po co ._1 dokqd. Nic moglem im 
pr1ccie mówlC. żC' pr1.ycho<l7.� z nl�ba. 

SERAł'IN Wlcdiwlem. �e to nlemo'tliwe, żooyś tam teraz dłużej ,ostał. A \utai 
matka 1.woJa nJe�'l)okojna, ledwie uslectLlc<: może no tronie. I cole niebo a:i 
się u-zęslo od ,plotek I gadaniny. Twój ojciec clt\gle konrerujo z Duchem 
na boku ... 

CHRYSTUS Ach - Duch mógłby Ich pocieszyć. Ale on ciągłe si� zaslnnln, te 
nlernatcclalny. Pros.Ilem go, a on nic. Raz te Juklcś płomyki, i tyle. Zresllq. 
nawet nie wiadomo, co im wtedy odkrył, ani jak z tego wybrnąć, (do Se-roflM/ 
Czy cl mówili, kłody zwołają nasiq sesJę? 

SERAFIN Przy tym nic bylem obc.:ny, Ale chyba zaraz. A mote rechce mu si� 
zwołać .sobór. ze wszystkimi anlolam1, świętymi, proroknmł i patrlorchnml. 

CHRYSTUS To ,nowu bQCl1.lc g'1dnnlna bez końca I be• rezultatu, Jak wmlesw 
w to Jes1.c,o proroków, tak wsiystko zaciemnią, te nawet my się w tym nie 
wymamy. Duch jest niemożliwy. Gdy kogoś zacznie napełniać natchnlenJem 
nikt nic nłe rozumie. 

SERAFLN Mówls,, Punie, Jak .rewolucjonista. 
CHRYSTUS Mnie wolno. Nic wiesz, te Jak się Jest wysoko, to wJty&lko wolno? 
ANIOŁEK I A Lucyfer \ci byt wysoko, a Bó( go •trqcll do piekła, 
CHRYSTUS (daje prztuczl<a w nos Anloll<owl I/ Lucyfer t.o byt już w niobie 

potencjalny diabet. A ja nie. Zrorumlano? 
ANIOLEK I Ale ... 
SERAFlN żadne ale, gdy •Pan m6wl, smarkac,u. 
CHRYSTUS Dal mu spokój. On Jeden przypomina ml tu ludi!. (do Aniołka T) 

Wid,;lsi, maty: my. bogowie, wiemy w&zystko, Roaót.niamy nawet dobro od 
,Ja, (do Serafina) Ale to takie małe - co on mow roiróżniać? Więc pyta się, 
chciałby &I� dowicddeć wszysll<iCllO Daj mu spokój. 

SF..RAL"IN (robi mlnq sk<irc<>neuo ucznia, ale lflara siq rocltOwać pozorv. Do Anioł· 
k.a I) No, no, na ten rat. cl sic: trpJ<."klo. 
(M. scenę wcPuxlzq trzej Archaniołowie z tr4bam,t Za niml Cherubin z młe� 
c2:em. Fan/arv) 

CIIERUBIN (wola/ Pan zwołuje sobór ,powszechny, Pnn 1.woluJe sobór pow,1.cch-
ny. Wszyscy na '60bór Wtn.yscy no �obór! 

SERAFIN Widzi.ST.. Panie? Ju,. Trzeba ohyba iść. 
(//'an/4l'IJ J)O!Olórnfe. Kurfl)11a zapada) 

A K  'f II

Scena przedstawia ogromnq salę, W c,łębi trz.v tronu na podw11.isieniu. Nad 
frodkowvm tlara -wlr&ł ziotuct�. jakbv W11Cięt11ch z kart0t1,u pro111lenl, zaj
mujących cale 4lo ,ceny, Nad bocznymi tr()lt(lml podobne promienie, kr"l/· 
żujące ,tę ze sobq, tworzq. zlot� sia.tkę na ca.lej fcianle. Nad tewvm troncn1 
moic być nieduży oolqb. Na lawach stcdzq Swięcl Pa,\scy ze zlofvml oureo-
14ml z drucików, Prorocy I Patriarchowie z dluolml brodami, Ojcowie I Do• 
tdorou,ie KofciOUI. Za nim\ i po bokach, atojq Serofinl, Che1'ubfn.t, Areła.anł.o
!<>Wle I zw11l<li Anlolotoie. Na proscenium krzqfa się kilka aniołków. Porada, 
protokół, urocz11sfotć. 

S c e n o  iptc r w s z a  

Wchod:4 trze; herołdowle z trqba.mł Cherubin z ·mieczem, ;ok przv końcu 
aktu I, //'anfar11. 

CHERUBIN Powstar\dc prorocy, ,patriarchowie, apost.ołowic, święci pańscy, dok• 
torzy I męczennicy, Powstn6cic ! wy, orchan!o!owle, scraflnowlc, chcrublno• 
wie, anteli w,iyscy I wy, nnjdrobnicJsl an!olkowlc pahscy, powstnńclc I pod
nljclc no klęczki. (fanfaru, Zza trotttL wcltodzq w 1tro)och urocZ11slych Bóg 
Ojciec, Syn 8<»11 i Duch Swlę!11 w zwiewnej gazie, której zbyt lel<lde fałdu 
uslluJ• ogarnqć rękq. Siadajq na lr<>nach/ A teraz wołajcie i powtarzajcie 
n mnq: śwl�ly, śwLQty, świ�ly. 

BÓG OJCIEC Nlcpolrtt-bnc. Dosyć. Dil�kujQ. Slyswtiśmy to tyle razy, te wierny 
jut, )akie uezucLo ogornLają nosze 1usl�py onlcl9k:1c I was, prorocy, ,wl�cl, 
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ap0stolowic, biskupl i nloblskupl, m�tennky l nlcm�iennlcy. Kobiet, 
wdów, sierot, dziewic I matek nie mn tu dziś mlc:dzy nami, wlc:c Ich nic 
witam. Otwieram len oto sobór nasz niebieski I oddaję głos Paroklctowl. 
Poclc&zyclelowt Duchowi noszcmo śwl<:tcmu. który jest 1.. nomi w jednej 
postaci, choć jest oeobą oddzlelnq. <I.o znaczy... (p!4cze mu ;,ę trochę) Jak 
uwsze, ten sam, jak dotychczas. (do Ducha) Mów Lcrnz., moja tn:ccia osobo. 

DUCH SWIĘTY (104ta/e z pewnum zatenowanlem) Rwdko kiedy, to jest - n.le 
zawsze, zdarza ml się przed wastą masą pricmawlać. Dtislnj chodzi o ważne 
oprąwy, o bardro waine sprawy. I choć Jesteśmy wseyslkow,edzący, to Je
dnak chcielibyśmy wam dać możność wypowiedzenia clę z całą swobodą. 
Ach - tok - z colą swobodą - co do tej sytuacji, Jaka się wytworzyła -
która wywołała - hm - pewne trudności. Trudności całkiem P!'7.<?jklowe, 
które jednak spowodowały pewne zaniepokojenie, powledzlolbym, ferment 
nawet. Je•teśmy dosyć silni, 1.cby do t!'go się przyrnać. Chodil lu o nlcta-
planowany w naszych niezbadanych wyrokach opatrznoścl przedmlol - • 
w gruncie rzeczy chod7.l o niedużą nccz. Z,,pląlat się onegdaj len prwdmlot 
w niebie, priestra87.)"l Bogarodzicę. I nlewqt,pllwle tc:<IY - o - (w11Gazuje 
mltJsce kolo tronu) przeleciał. Tak, wręcz 'kolo tronu. To Jest niesłychana 
rzecz. Mme biuro I urzc:dy okazują się tok nlcudolne, t,e nie umieją nam 
nic na len temat POwlcdzi�. F'ostanowlllśmy Jednak pr,ccląć tę 9:>rnwę. 
Ujawnić Ji\. Jnk powiedziałem, jesteśmy w nt:H;1.ych boskich osobach I w na-
szej jedności dosyó nn to silni, żeby takie drobne usterki ujawnić. Jctcll wlc:c 
nasze bosklP urz,:dy nic potrafią nic-tego wyJntnlć, to mote wy POlrallclo. 
wspólnie, dcmokrotycznic, swobodnie. 

SERAFIN /podnO<l palce do góry) 
DUCH SWIĘTY !Proszę. 
SERAFIN Z u.rz(Xlu. z obowlqz.ku muszQ powied,dcć, że to 1'lochod1.I z zlcmi. Wiem 

na pewno. To ull'ltwl dyskusje:. A z zltml powrócił właAnłc ... 
BÓG OJCIEC Kto powródl r. ziemi? Nikł nic powrócił. Nikt �ląd bez mojcJ wie-

dzy nic był na ziemi. 
SERAFlN Jak Io? 
BóC OJCIEC Tak to, Scrnilnle. 
SOOAFIN /mi!czu. Chwila 0gólncJ konnernocji) 
CHRYSTUS (powstaje, bez 1>4lasu) Ja bylem na demi. 
BÓG OJCll.lC Synu! Wiadomo. ze byleś. Ale kiedy! To dawne dzieje. 
CHRYSTUS Nic. Bylem teraz. Drugi roi. 

(znów k()naternacJo. Poruszenie. Szepty przechOdzqce w gwar. Na proscenfum 
•luchat rozmowę Ani.xków) 

ANJOt.EK I Oni niczego nic uz�odnlll. 
ANIOLEK II Chryslus tu przyszedł w ostatniej chwili. 
ANIOL\':K T Ale bc:dzlc zabawa. 

(w c:a.tłe tego B6g Ojciec tłuntaczu cof Sunowi, CU!{lo u1 oo6tnvm uu,arzc nic 
,1vchat, Gestykutujq. Z tłumu dochoc!Z<1 glosy, równoczcfole) 

Cl.OSY To niesłychane. 
On iawszc coś loklcgo zrobi. .. 
Wczoraj, pamiQlnsi te ro,mowQ z Bo«orodzlc::i? 
A z Lucyte1·cm, nle slyszoleś, co byto z Lucyrcrcm? 
Bałagan to •IQ zaczął, gdy poszedł plerws1.y raz lla ziemię. 
o,tatnl rai Io wtedy. gdy go .ukrzyżowali. 
Ciyżby slQ oni już nic p-0ror.um1cw,II mlQd1.y sobq? 
To Już tak dawno. lok dawno! 
Sty.szan(I' to r1eczy. icby chodz1ć nri ziemi(? 
Ale kiedy on się li>m wvl>i·al? 
Tok, klórc:dy wyszedł, jnk wrócił? 
Czy siary Już nie panuje nad syrluoclą? 
JeżcH I tu zocz.ni<' �I<: balag11n, b�'lle goncj nli gdziekolwlck indzJcJ. 
To wlać sh1d CZY co? 

BÓG OJCIEC (prztkl'Zylwjąc gwar) Cls1-nl T1·ąblć! 
(fanfa,y) 

BÓG OJCIEC Milczeć I! (/an/ary mUknq) Mój syn nic ma wam nic do powlcdr.enla. 
Co my wiemy - to wiemy. Niech mówi Cherubin. 
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CHERUBIN Z MIECZEM Ja - nlewl"le powiem. Ma być dyacypllnn. Co Bói po
wJcdzlat, to - amen A Jak nie (wymachuje młcczemJ to ten mlecz PM,rafl 
,lę je>icw znpnlJć tywym ogniem, j�k wtedy w raju. (wola wielkim głosem) 
Michale! 

ARCHANIOL MICIIAL (toldllk uskrzvdlony, w zbroi) Jll81em. 
CHERUBIN Z MIECZEM Pamlętns, bunt aniołów? Pamiętasz, Ile to było gada-

nia, Ile paplnnlny przedtem, ile dąsów? 
ARCHANIOL MICHAL Pamiętam. 
CHERUBIN z MIECZEM No I <-O? Dało się Im rudę. Taki Lucyfer • siedzi. 
ARCHANIOL M[CHAL Hol Pcwnol 

(n.4 sou jeuc:.c szmeru t ,zcptvJ 
BOG OJCIEC Kto tu wsPomlna o slarych buntach? Wy, archaniołowie I sera

fini, których ja Podnloslc-m? Po co wywl('kriclc te $larc sp.rawy•r ·rcrar. !tQ 
inne c,osy. Cherubinie, mów. co slQ dzieje teraz. Tylko nic mów w duio. 

CHERUBIN Z MIECZEM Tok jt'lll, (do zebronvcl1) Ja nic, )'1 sialem z mieczom 
przy raj•klcj bramie. Tutaj Jestem Od niedawna. Milczeć ml. Tu jest sobór. 
(do Boaa) Melduję. Panie, te Jest porządek. 

BÓQ OJCIEC No - wreszcie. (donofale) Klo co wie o nlcpor,�dkach we wszcch-
świl'Cte? 

CHRYSTUS Ja cl mo.cię powled1.lcć, ojcze, o nleporzqdkach na śwll'tle, Na ziemi. 
DOG OJCIF,C (niechętnie) Mój syn? Mów synu. 
CHRYSTUS Nn świecie - na tlcml - nigdy I.om owlclnle nic było. Ale loca>., 

strach pnlrzoć. Całość, to może nawN I trochQ lepieJ wygląda, tylko że lu
dzi Jest dużo, tak dużo - że wkrótce nlcwllldoll'<) będtlc, skqd wzlqć tyle 
aniołów st.rótów. 

DóO OJCIEC To Jui wiemy, Nic Podkreślaj clqglc złych stron. 
CHRYSTUS Pozwól ml mówić. Jum Jest Prawdo, f uważam, że na śwlcde d o

s1.ło do kntastrory. 
(cała aata zapada 10 grobowe tttUczente) 

BÓG OJCIEC (kręci •t� na tronie) Wiemy, wiemy, co znnc,y takle gadanlc. Zna
my to ... /wol<I) Stary Anicie! Ciy Jest tam gdtle Stary Anioł? 

STARY ANIOt. Jestem, Panie. 
DOG OJCJfilC /wola do niego ponad głowami obecnych) Ile tam macic tych sk,u-g 

1.al.ale1\, I w ogóle, bo ml wyleclnlo „ głowy, 
STARY ANIOt. (ploczllwle/ Przv,lęgnm Panie, przysl<:gam, więcej tego nic bę

dzie niż sześć mlllonów ton. To nieprawda. co rotgloszn Uriel, ten co się uka
zał Ezdras-1.owł ... 

BÓG OJClfilC Dobrze, dobrze. (do ChrystUS<J/ Jak tu można urtędować z Inką blu
rokrncjq. To Jest twój resort, triccla osobo. Mów, naszn trtecla o•obo, 

DUCH SW!ĘTY Pomnożyłem Im Języki Mogq ternz mówić Podwójnie: I tak -
l ta�. Dędq mogił załatwiać alrlo be-z wz«lędu na Ich treść. Będą Jui teraz
wlrdzlell. co Jest w teczkach, (rozkłada ręce) Więcej zroblć nic mo«1cm.

DóG O.TCIEC Widzicie. Nasza t.riecla o;<>ba 7.&dtlolaln. (do Chrl/SIUła/ Mów dalej. 
CHRYSTUS Więc tak: aniołowie slrót.c nawnllll, Nikt lam na nich nie zwraca 

uwagi. Nle1.c�o nic dopilnowali. W-.yslko 5lę kończy nn 1>apl�rknch. doku
mentach. meldunkach. i tyle, A ludzie dalej grzeszą Jak.'by nigdy nic, Go
ncj: takby nos tu wcale nic było. 

BÓG OJC[EC Nle><!v�hnnc, 
ARCHANIOL GABRIEL Ale przecie się modln. 
CHRYSTUS Mndln! Tako Io I modlltwa. Wy nos lei chwallclo ... 
ARCHANWt. GABRIEL A tak. 
CHRYSTUS I co 1. tego? Cnla motn plcrwszn misja na nic, n o drugiej lo mote 

rzcc-zvwlśclf" lr:pfc-J I ni<' mówić ... 
BOG OJClE:C Tnk, synu 'J'nk Jnk cl mówiłem. Lepiej zomllrr. o tych swoich 

podrcliach. 
CHRYSTUS T<YIO'>. I mll01.,:, rlqglc mllC?ę. (z rwzekqsem) A o,clco Io by chciał 

wK1.ystko otnr,.a(: tyJko „pt;.1R1.C'1.<'m nlł'1.badanyrh wyroków opatrznOO<'i". Air 
tu na .sobr,r1.<'. nic ma co myUllć oc-tu opatrznoś•·ią. Tu nic mu co hlkf�rowoć, 
ojcze. Powiem cl krótko: lud,lc nic tylko, że slQ dobrali do materii, ale, Jak 
tak dalej pójd,le, rozwalą nam nlcbo. 
(znowu 1X>Wstajc u,oar) 
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BOC OJCIEC Synu! Mamy na to spos<>by. Nlcdoczekanlo Ich. My Im najpierw 
rozwalimy zlcmtq. 

CHRYSTUS Ojcze! Wlcdzlt1lcm, że Jesteś okrulny. ale nic wlCldzlnlcm, że jcslcś 
nl�loglczny. Stwnru1ć po to, żeby rotwalaćl Biedni cl ludtlcl A co wtedy 
z nnszq boską loglkq? 

BOC OJCIEC A koniec świnia to co? To nie logika? Przyspieszymy go tylko ... 
Co oni sobie lam myślą? Ze to fgrastkl, czcze słowa? Pogróżki tylko? Synu, 
ty dobrze wie.st, czego ludzie ani aniołowie nle wiedzą. Zuwue morny te 
motllwoścl w tanadrzu. Jak już nic tnncgo nie wymyśllmy, t o  iroblmy ko
niec. Będą mlcll w swoje. 

CHRYSTUS A co my wtedy będziemy robi U? To nie Jest żodno wy Jścle, przy
spieszyć koniec świata. Na koniec świata t11llmy czos. Sprawa nic dojnala 
je-szczc do tok.logo z.ołatwłcnla. 

DUCH SWIĘ'l'Y Tera1, ja się wlrqcę. (cala sal4 zastyga w mtlczenlu I 1lucha chci
wie) Zamiast robić widowisko z naszych dyskU.!JJi I• tylko dmuchnQ, o -
tuk: pCf[ - I pozwolQ ludziom przyjść tutaj. Niech tu przyjdą, do niobu. 
rna sali pow,ta/c nłe<>pllanv tumult. Wuuscv w,ta/q, Swlęcl uuc<>Jq aureo
lami. katdy hala,u;e I rtuka civm kto ma, wumachujq ręka.ml I krzyczq) 

Cl.OSY Nlc, n!«dy, przenigdy ... To co my zrobimy? A co z Sądem Ost.alccznym? 
'fu mogą przyjść tylko duchy, oJal.a dOptero po sądzie .. , Oni nam tu wszysU<o 
wywrócą do góry nogami ... Ja!,; my przy nich ,będziomy wygllldali, ltd ... 

BOG OJCIEC Dosyć. cicho. sladoJcle, to Jut nie Jest niebo, to chajder, •cJm, 
parlament, izba gmin! (uclsn, trochę zgromadzenie I mówi dalej, we wzotqd
neJ cls,y) Duch SwlQty wyral.11 pcglqdy czysto osoblote. Należy odrót.nlać 
poglądy osobiste JCldnej z naszych śwlQtych oS<llb od poglądów otlcjalnych 
nosze] trójosobowości. Uważam poglądy PoTaklota za niebyłe, I pros,Q ich 
tu więcej nic ro,.patrywać. Zresztą, to nic były nawet poglądy, to <była zn
ledwlc nos,klcowt1na mlmochodt'm O.pinia ... Ale póki ja lu slcdzQ, a l><ldQ slc
d1.lal długo, (wali plqfclq w stół, czemu lowarzvazy grzmot na kotłach) nic 
podobnego sic nic atonie I todnl ludzie tu nie przyjdą przed Sądem Osla
tecznym. (opada na tron zasapanv) 

CHRYSTUS A.le co zrobisz, ojcze, Jnk tu który wpadnie ot <lak, lnl<lby nigdy nic, 
z chorągiewką "" przykład? 

BOC OJCIEC Co to znaczy: wpodnlc? Od kiedy to się wpada do niebo Jak do 
!lkleplku. PO bułki?! Skąd cl $lę, synu, biorą takle pomysły? Jeolclmy boga
mi, to Jc•t chciałem powlCldtleć: Jesteśmy Bogiem, czy nie - u dlnbla? Ty 
Jest<'\! tndywlduollsta, Zoratileś slQ tym chyba na ziemi? 

DUCH SWIĘTY C>ujQ sic skarcony, ale •twój syn powlcdtlol wielką rzecz. A nut 
tu ktoś z nich wpadnie? 

SERAFIN To są niesłychane poalądy, 
BOG OJCIEC To nic są poglądy, to są brednie! .Oomy radQ, gdyby komuś z ziemi 

iachclalo sic: tu znJrzcć. 
DUCH SWIĘTY Tu nie chodzi o to, teby dawać radę. Michał na czele zastępów 

może i dalby rodQ, Tu chod1I o hkty, o motllwotlć faktów, o same sup0-
zycjc, Od tego w gl�wlc slQ kręci, nawet mnie. (do Sun•> c,y ty przypU.!Jz• 
czasz, t.c to Jest możliwe? W kaiMj chwil!? 

CHRYSTUS A chyba te w kaMci chwili. Oni gotowi Sij porozbijać wsey,tko, 
pncwróclć do góry nogaml, Oni to mają we krwi. Tc wsr.ys(kic nas1.o kslQ• 
tyce, o•blty, które ojciec lak przemyślnie uloiyl - wszystko to Jest niepewne. 
No I kto to zrobił? Klo doprowad1.II do wkl�o człowieka? Mot-. In? Ojciec 
l�pU go som. Nikogo 7, nos nic ch,cłał ,Ję nnwct poradzić.

STARY ANIOŁ To może by pr,enlc§ć cale niebo gd1.ld dalej? 
CHRYSTUS MówlS1. o niobie, Jakby to byln •kr1.ynka te śmicdnml. I ro? 7.o,ln

wlć wszystko daleko od na,, żeby był le'2CZC wl�kszy nl()J>onądck? Żc:l:ly 
tu do na, nic Już w ogóle nic docierało? Zostawić Ich samych? 

CIIERURTN A niech sobie slod,.q ,ami, byleśmy mieli spokój. 
SERAPIN Spokój niebieski pon:od wszystko. Ultima lex, suprema Ir�. durn lex, 

� lex. 
CHERUBIN Mówisz uczenie. Nic nic rozumiem, ale slq zgadzam, skoro tuk mó

wisz, to tok jesl 
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SERAFIN Mnmy tu wszystko, mnmy wojsko, woj•ko Jcsl. • nami, rn dyscypllnQ 
odpowiada Michał, 

ARCHANIOL MICIIAL O<l.>owiadam. (staje na baczność) Ale odpowiadam tylko 
za unJolów. Za Judzi 10 Jn n4'dy nic odpowiad:.,łcm. Pan 1.arc7-crwowat 8obic 
ludtl dlll siC'bic. Dal Im tylko nnlolów •lrótów. Stl lak słabi, To cywll-bandll. 
Nigdy dotąd nic J08zczc por,ądnlc nic wlal.wlll. 

CHERUBIN A może by lak po prosi.u w•ad<ić wszysl.kich hrdzl do piekła? I b�
dzic po krzyku. 

SERAł'IN Bez sądu? 
ARCHANIOŁ MICHAL (dZf.ehru I dziarski) O-wa, Nic \11kle r1.0czy •le robiło. 

Gdy sic: biłem z Lucyferem, to Pan w takle szczccóty nic wchocJtjł, Wu1C"ty
li4my, Ja i mol aniołowie ze smokiem, a smok I jego aniołowie t no.1ml. 

SERAFIN I w(cdy ,t„lo slQ 1,bawlcnlc I po(Qga, I królowanie Puno. 
CHERUBIN I nikł odtąd nic oskartal na, pr1.cd obllc1.cm Pant,. 
ARCHANIOŁ MICHAŁ Ani we dnie, ani w nocy. 
Sl'JRAFIN A 4craz byle aniołek leci I mówi do Puno. 
ARCHANIOL MICHAL Trzeba zrobić ponądck z aniołkami. 
CHERUBIN Aniołki najgorsze. Jut. go łapiesz. n I.u cl sic wymyka mlQd1.y no

gami. Po prostu nic ma nawcl 1.a co chwycić. 
BOG OJCJEC To są wewnctr,no-nloblc•,klc sprawy. Dość l.ych insynuacji. Pro

szc: mówić o ludziach. nic o aniołach. 
SERAFJN O lud?Jach, Punie, mów ty. Co my moicmy wiedzieć o lud,lach? Albo 

ZUWOldj AnlOlów Stróty. Niech •I� llumactą. Aniołowie Stróże! llcjl Flrzcd 
oblicze pa1\sklc, 

S c e n a  d r uia 

Wvs1c:1mJe ucśclu Aniołów Stróżów,, 1,gtnwfenl ttą 10tdk w„r<mtu. od rosfeuo 
drubLaso, około Z n1ctr6to 1.ą.:r�tu, po maLntkłc>go, skromttC'(IO, tvygl4dajqccgo 
jal< chuchro. Siódmy Anioł Strót 1011st,n,u/r dopiero pófoieJ. 

BOG OJCIEC Mówcie. Kut..dy o ,wolm podOl)lccznym. Co.leic wld7.lcll? Po kolei. 
(wskazuje na naiwl�knego) - No? 

i ANIOL STROż (najwlękuy dryblas) Ja - duto powlod1.lcć nic mogę. Co wie
działem, to pisałem, donosiłem, nic wszystko grzęzło w aktach. Teczki z tym 
musz.1 tam być. Ja mlnlcm pod opieką gcneratn. Podobny był nawet trochę 
do archanioła IMlchala, ole więcej , kr1.yku nit z po.stawy. Gdy Jcchol nu 
wojn� chelatem mu pods:unqć WYrzuty sumlcnła, nic gdzie łom. NJe słuchał. 
Siedział w sztabie, podplsywał, c1.ytnl mapy, konrerował. Wojny widział tyle 
co - nic priymlorzając - Duch ŚwlQty. A polem pl,ul pnmięlniki dokąd, Ile 
I które wojsk• wysyłał I t.c 7.wyclę!ył w slus,nel ,prawic - ale I.o Już nic 
była moJa sprawa - słuszna cr.y nlc�łus1n.a ... (zacina tlę) 

BOG OJCIEC (do n,utępnrgo/ A ty? 
Il ANIOĘ, STROZ /nieco mn/eJsz11 dr11blas, rezolutnie) A Ja - to ciekawe: mój 

fet był gcncrnl. Tylko tyle, że wojnę przegra!. Re�ztn - podobnie. 
BOG OJCIEC (do trzeciego) A ty? Twój mot.c lot był gencral'I 
Ili ANIOŁ STROZ Nic. Mój był rhemlk. Tylko nie moglem dojść - od c,cgo. 

Sk�d siQ mam nn tym r01umloć? Z tego, co sl)'<ltalem, wynl·ka, :to wymyśllt 
coś czym m�nn było wytruć cal.v front. Rzecz jnsna - nieprzyjacielski. bo 
swój, Io nie. Próbownlcm wyrzutów sumlenlo - ale leż nie sdo. Jak u tam
tych. Nici. Zrc,ztq, dobry był człowiek. Hodował ptaszki, kanarki. Dticclom 
dnwal cukierki, nowel. obcym... 

IV ANIOŁ STROż (wlrqcajqc sic) '-łój także dnwal d1ie<iom cukierki. ale poi.cm, 
Jak s1.cdl do sluwv. to ka,al wr,usnć dzieci do piecu. 

BOG O,JCIF.C Cd,le? Do piekła? 
IV ANIOL STROż Nic, Pnnic. Do plekln tylko ty wrzuca,z. On wr,urnl do i,. 

kiego 1.u,pełnh." zwykl<'go pif'Ca, na z1eml. Plsnłrm o tym, rnp ,rlownlrm. 7.<' on 
sobi<' wfdnć pr1.ywlust<.'Ul atrybuly bo,;klc air nawrt 1 h1 uw,,Ril nic do ,110 
to  lu do wladomośe,, 

BOG OJCll� (do Chr11st1uo) Ty młitł("Ś 1>llnować ska1g J znżnh•ń. Cz('mu mi nie 
donosiłeś takich nec1.yl 

CHRYSTUS (mlla:v)



BOGOWIE 33 

IV ANIOL STROZ Ja swoje rObilcm. Chcl(IICm Jui Mwcl mojemu pod01)1ecz
ncmu nasiać diabłów, toby I Jego pomQczyll - bo Już nJc moilcm na to pa
tneć. co robił ... 

DUCH SWIF,'fY Slrasznle prymitywne to twoje anioły, ojcze. 
IV ANIOL STROZ Moicśmy I prości, ale co morny robić, gdy lu w niebie takle 

porządki? 
(chwfla og6tneoo, zaam.l)ara1owa1u.•oo milctcnłaJ 

V ANIOŁ STROZ (matu, w11r11wa •ię) A ja Io miałem śllcmą dziewczynkę, 
PROROK (zr11wajqc 1ię z kIWI/) I co? I co? 
V ANIOŁ STROZ (smutno) Nic. Uto,plła się. 

(kc,n.,tcrnac/a. Prorok siada) 
C�ffiYSTUS Z miłości? 
V AN10L STROZ Podobno, Unosiłem si� nad nią długo, Nic nic pomogło. Od· 

leciała jej dus;::yczkn. naw-Cl nikt potem .nic p1akał. 
ARCHANIOL MICHAŁ (ociera lz11J 
SERAFIN (z 11.leamakłem) Melodramat. Samobójczyni. 
V ANIOŁ STROZ (cicho) Nleszczękle. 
ARCHANIOL MICHAŁ I nic mogło,! upilnować? 
V ANIOL STROZ /przez Izy) Nic. (patrzy wvm<»onle na ChTI/Slusa, który milczy) 
BOG OJCIEC Dobrze. Jut. dot>rzc. Ale proszę mówić o sprawach bardziej ogól-

nych, Mniej tych spraw osobistych, Pumletaicle, te lu Jest •obór. Tu nic 
można si� roilkllwlać. Do czego by to dosdo. Co Io? Jostośmy w niobie, cey 
na ziemi? (wakozu;c palcem no Anioło) A ty? 

VI AN!Ot STROZ OCh - Ja nic. Nic takiego, Całkiem zwykły był człowiek. Żył 
jak wszyscy, miał tonQ, troje dzlccl, tylko potem, Jak zaciął pić, to 11.12 nie 
mogłem upilnować. Wszystkich pozabijał slł>kicrą. 

GŁOSY Jak to? Wszystkich? Tak nagle? Za co? Siekierą? To była mote cud,o
łoinlca? 

VI ANIOŁ STllOZ. Gdzie tam cudzołożnica. Kto by wm na nią leciał, Zresztą 
dawniej tośmy pozwalali kamienować cudzołoo,.ntce, nie było z lym kłopotu. 
WllZystko szło giodko. A tu co innego. Trudny wy.padek. Chwyciło go coś. 
Nnwel sędzia na zlcmskhn procesie nie mógł nic wyrozumlct. Sobór powi
nien si� takimi sprawami zająć, Oni tom mówią czasami, te <I.o chyoo Bóg 
rozsądzi. Bo niby tok ubić ciworo o,64> z nojblltszcj rodziny, zawuc wstyd ... 
Mól meldunek pewnie t.ei !ety w teczce ... 

BOG OJCIEC Dosyć mam tych spraw. To wszystko nic nie Uumaciy. Same skan
dale - i tyle. Aniołów trzeba ,mienić, I "tech mi lepiej pilnują ,profesorów 
i tych wszystkich, co tam rządzą na 1.icml. Tak dalej Iść nie mote, My tu 
chcemy się czegoś dowieddct, a oni mnie zasypują samyml drobloi.<(aml: 
te ten przegrał wojnQ, a ten wygrał, że truł, że palli dzieci, te się utopiła 
d1fowc,ynka, te kłoś tam zabiJ siekierą ... To są niemożliwe historie, to się 
nic nadaje no sobór powszechny. 

III AN!OJ;. STROZ Mój to nawet nikogo konkretnie nic otruł. On tytko chciał 
wszystkich wytruć. Nawet nic chciał. On to tylko wymyślał. A patem tego 
nawet nic używali. Znalctll Jakieś lepsze sposoby. 

DUCH SWIF,TY Mówiłem, te trzeba łudzi ograniczyć. 
BOG OJCIEC Co? Może odebrać Im rozum? I co to wtedy b�,1 za stworienla? 

Czy ja stworzyłem tylko zwlen.Qla, czy I lud1.I także? 
DUCli SW!F,'rY Ja nie powiedziałem, żeby im odbierać rozum, tylko żoby ich 

ograniczać (robi nieokrdloTly geal) ... ograniczyć na przykład wolną wolę ... 
BOG OJCIEC (uroci11st11J Wolna wola - to należy do planów naszego stwo

rzenia. Planów nie, mo!emy untcninć. 
PROROK Mówłllśmy, mówlli, przest17.cgall. grozili, straszyli i nic. Ludzie dolej 

wymyślajq, komblnujq. Nic, tylko służą bałwanom. Za m1szl'(!h cz.asów po
slcmownlo się , takimi krótko: od•=.ekal I po kr,yku. 

SERAFIN To niby troch� IJlk j;1k w niebie? Por,ądek był? 
PROROK A był. (za kożd11m roz<>m Prorok wstoie I ,lada) 
SERAFIN Oj byil to prorocy, ojcowie, cloklor,y ... Były trybunały, jakoś \o 

szło, 

DJalOJI - J 
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PROROI< (w1toje) A - pro"1Q Ja Srralln·1 - prnw<l,1 Było l•k dawn ej C;llklem 
lnacu,J, Tokkh dyaku<JI - to nie było. Ja Potwc!, sobie d,ł praklynn� 
rad�: uJr1t tryb11naly w r,:<·e. T 1k Jak było. Oddnt Jl' w�• doklnrów, panów 
z lo<>lt'l(ll Pow1dek był. Jak klo co wvmyłlll (,:ttol<ł Otltl na stos. Na boski 
sąd Były to n:asy Ja jnlem star,- No, rn·cz !,"na, nie hki siary j,,k 116g 
OJ<"!<'C nUT., u)(, ZIWłiT.C 1tlJ1ry. Ju bym ll•JCO dtuJ:�J nł(I lolc·rowal A Jilk 1.Mk 
dalej pó)d,le (r'4da) 
(r,rud frn"R Pttf11k1 U'Jl'll"'Cl st(' cłu.tu Anioł Strdt) 

VII ANIOL STRó1. No · Io l• powiem: mlalrm l•kl('j(<> Są tnm zn mn• z lylu 
/pokuu,,· ,,kq 114 kilkv J\nW>16u,) Knltd,y llylo nu S1eklu Ich taki.o ne{,(,lu 
Profes.or()wie, rr.y rc,ś t...1kl<'lfC1 Slc<ł71<'11 po procownlach. J')() lobor:itorlat·h. 
Jefddli do takich ml•Jsc. r,Jzie wypułtt7� •le l�kle dute. dute nkltlY, 
(ki1"4 ooób po,�t•,. a ml•Jsc, hb11 l•P••J 01111:,t) 

G1,06Y I eo? I ro? 
Vl! ANIOŁ S"J'RO?. I ni• Prl>bowall6mv Im llumac,v�. te Io n , I. <lnie. c,vL'll�m 

w l<h myllath Nie mo�t powiedz!�: mój m,nl nawet pewno wqtpllwoA<-J. 
ety Io lndnle Chodził c,nsoml Jak •lruly Ole Jnk Ile ,nalatl w procownl, 
zapomln•I o botym Jwleelr Po\rnl,1 słodzi� ealvml dniami. Naw, I był miody. 
Nie WYltlndal n• Ufl.()llt'IIO, bo W"-YSCY <>ni wy"lqdnll no •ludontów - wlr
czortm •rvwall w plłk�. rakl„ty. tMls. CUAaml wlo11łow:lll- Jalt atudend 

BOG OJCIEC No dobru- Alo eo l tymi raklr\nml? 
VII ANIOL STRó1. A nie. Pr1<-ele wlo1,, Panlr, c,n.,.ml sit nic udowaln A Jok 

ale udawało. to Jut wie<'r) na df'mle ni� $1')Adało. 
DUCH �\Vlt;'l"Y (do Bn(lfl) W dzl.,, M6wll•'1ll O R r n n I c 1. v ć. 
DOG OJCIEC Tl<),,yć t<Rn, (J)ot1•1tajł, u>IJ)(lnlal11I Anlolowlr. Jwlęel. n·1trlnr<h"wle 

i prorocv Nit ma ,o rw1flłcat Wpadllśmv na tMo. 7.amyk m 11,branle 'Pro• 
ne ni• Ant•wn�. Chwila 1r•t i,,,watnn Nlreh kat.dy r. war pobud>.I 1wn C'IU1• 
n..-f Tu trzl'ÓII ezulnc.el Niech kałdy " P< mnl no dnbrodz.thlwn nle,l'
nont- kt6rymł Ro nb!l:ypY"WalMn. k16mmy na wn1 drwn11 w na.ucJ nlt-
akońcronN dobroci, Jn, nuH Svn I no,:>.n lunkeJn Por,rklrl Tu lrt<'ba JN!nn
kl TrzymnJmv •ie Fanfary! 'l'r111>YI GraJc;c! Gd11e •- llf'1'oldowlc, GMI• 
An-hanfnlnw1tT Grrmlj('lfl w trt\bY, �mlJc-lc rnocnn Jn nur� kllk,l PIC'lrU• 
n6w I nleth ml tnm p6J1hlr burza. wlc11rv I nnwalnl<e. Nlreh ttnml I nl<'<'h 
!lf'rnla �,ł' Hlr,(llf'" 0-, r,botv! NIN'h łudzi„ wiN\&4 n1tth ,:rt)a('7'ł, co 1o
f'()\�R• b<>,.kn, N> moRą bngnwlr, to J•<I mv - 1n - wn<t Pan, Gralcle Ar
•hanlolowlr - graJrlo - cdv llóe 1r1><><1,1 ze ..-env (.,hndel t tr""u ,crnz
• Slf'l"" l O,,,,htm. nnoldOU'ł, oro,o '"' lrqb<lch. K111'ł11nn :opo�o I

IN TERMEZZO 

Prztd kurt11n4 wurhodta M pro,renlum ,,,,...,,,., dwa J\?lfolkl 
ANlOł,F.K I A co. nie m6wll•m? Bata,on na C'111ecol 
ANIOŁEK IT Ja Io 1 \�o duło ni" kapuje. Nle mocą •oble da� rady r ludfml, 

czy co? R•ly - tyle wl•d•v - lvl• woJ•k• - piorunów m11I• c-al• o1eklo 
do d"pozyejl, maJ, dlabl6w, anlol6w, a thod,'I t.•,radnl Jak chlQP PO l(rn
drblrlu. 

AN!Of,EK I .Ro t,, w12y1\ko tylko lak pleknte wv1lądo. Stary na,tv.-ar,:nl duło 
...,.,ya\kluo. ale ,am tern nie wie lak tym kreci�. Ro1.1nnlr1i: 'lllnny m u  
ooo•ull, J'>lnnvl Tnk w,,vs\ko ustawi!, ł• był• Jaki wvpad, k I klapa Do 
trio •l•ry J••I pedant Nic lubi zmlar. Rvlt ,,..,"111>1 ni• Po h!I!• mvśll 
1:ar1t ao to drn!nJ. r:nrn1. kr1.v<."1:v. Włd1lulPA. _1nk mu byln nłr w 1mr1k tt'1v 
ktM wy1t�r,Mvał z łnknJ ra<ła" Nn J"lrtvkhrl z tvml onrn, �nami ,.!ebn «dz.lf'ł 
d3l�J .. �m h . .Co nltl c-hc.-f• to mnwu Durh <-"tl"J.:<lł nl1 chr�. Atbr, pmrocv ('M 
burna O h•dnomyAln�t'I mowy nit• mn Zl:liochnH 111oblr: nlł'bn nrnro•r.ml 
I n·1lrlarc·hamf T;1 r 1ł:1 .-11N1v,n·1 tn 1M l'V': bardt , fff't:t nmbu•7 

ANlOł.!K U Tr·•-b-a hv nh•bt, Tm<'<.irrn!1ow1ł\ nv "o• w,.tolbv nn, 
w��ml<-, Tt w111v�1klr Ar<'hnnlnlv Ml<-hnly. (: hrlrlP Chf'r.rbłnv 
kn'-'•11 w,r,ytfl, �t In<>w 11ką Dla. n!!1 d •bre mle)ł<' n i<ty tlft tu nłP 

ANJOł.fo"K t Powi, ,t, to .i.lnrrmu. 
ANIOl.l•'.K li Powlrtł1: •·•m. J·1kcł t ki m rl'"Y 
/INIOl.ł;K I l"r>t'<lł <,kazję do ml>wlM • m,,mv. 

nlr n1e 
1:\11 l"lt'• 

naM P 
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ANIOLEK II Myślisz, te mu się 1.cchcc przewracać calq hlcrMchlę nicbicskq -
le wszystkie chóry nnlclsklc, le trybunały i kurie - dla kli)<u małych anioł• 
ków, takich Jak my? W nlcblc ,xhtljq się do żłobu lak samo Jak wsz�tlc In
dziej. Dorwali •lę I slcd,�. a ty - biedny aniołku - na posyłki tylko, goń, 
wyslugu,I się wS1.ystk1m. 

ANIOLEK I Nie gudaJ. Nic jest nom tak tle.

ANIOLEK Il A właśnie, ź<l b'l(lę gadol, tobie mot.c Jest lepiej. Ale Ja to tyle mnm, 
te •lę c1.asaml wymknę do Gabriela. Poglasiczc mnie po głowic ... Albo też 
wpadnę do Aniołów Stróżów ... 

ANIOŁEK I .Anlołcwic StrMowlc to tadna służba. W,·aca Io z ziemi 1.Zlajane, 
spracowane. zmordowane, Każdy gania za swoim człowiekiem, a tu ledwie 

Jut dyszy. Biedni cl anioł owie. 
ANIOŁ EK II iBlcdni. A nam to niby dobrze? Cale to zachwalane oblicze Pań

skie, które czasem zobaczymy ... Cdyby ludzie wicdzlcll! 
ANIOŁEK I Cicho. Coś się rmza. 
ANJOLEK li To nic. To idzie kurly,na w górę ... Patrz! (kurtuna łdzic w g6rę)

AKT III 

Ten ,am krutganek co w I akcie. Okna lylko olwarle. Dochodd przez nie 
muzyka eltktroniczna, w której od ciast, do czasu pojawiają ,tę to c1ch1ze, 
to glotnle;.,ze Awlstu ł gwizdu. Można 1L�rd11 orierować I b!ask4m' ł rozbłys
kami na tle gwlauł I czarnego nieba, ale duskrctnie, tak, t,by calu efekt za
chować na. o«tatni fłlOmcnt, Z podnlerlcnłem kurtvnu bl<'aanłno 1>0 kru.toan• 
ku.. Anlolowic, Prorocu, Patriarchowie, 10 1'0Ztel.anvch szQltach ł 1>laszc.zach,
z postrzęp!ot111mi brodomt, poprzckrzvtołanvm.i aurcotomi ze zlotvch.. dTud
ków, potrqcajqcy się wzojenmie, sluż4 za tło dLa, trzccl1 pl.crwaz1,ch scen tc-
00 aktu, w czasi.c kt6rych trz.11 pierwsze pary wysuwa;q się tutko bardzie; 
ftOprzód I mówią, w&rócl ogólnej blcoaniny. 

Scena pierwsza 

PATRlARCHA Pierwszy czy nic pierw.ny rnz <to wpadło, nic teraz som widzia
łem. Ody Bóg schod1.ll z tronu, pr,clctlolo to od lylu ... 

PROROK Kolo samego Boga? Ja prr.y lym nic bylem. 
PATRIARCHA To trwnlo bardzo królko. Teraz - te błyski. lo też gdzieś luta. 

Krąży. 
PROROK Somo? Bez wiedzy bo<klcj? 
PATRIARCHA A c1.y jo IO' mogę wiedzieć, mój drogi! 

Scena druga 

GABRJEL Bogurodzica Apl Nic ubud1.llo Jej. 
SERAFIN Bo tym rozem było kolo Boga Ojca. Oni s!Q tlO nic boJq, czy co? Py

lnleś siQ B011nrodzlcy o syna? 
OABRlł:L Pytałem. Podniosła tylko oczy do nieba - chciałem powiedzieć: do 

góry ... Zupełnie, jakby swkala J'llcbn nad noml. 
SERAFIN Jak Io? Ona? Ona też •1.uko n1cbn nad nom!? 
GABRIEL Tego nic powled1.lalcm. Nigdy tego nic powlcdzlolem. Powiedziałem 

,Jakby". Jakby szukała nl<·bu nad nami. Nic pr'lckręcoJ moich słów. 
SERAF'lN Akural mam tcra1. ochotę p,·,ekręcnć twoje słowo. To Już nic te czasy. 

Tcrnz llbcroll1.m. Już nawet nic libcralltm - balagnn, lslny burdel ... 
GABRIEL Ładnie •lę wyrażasz. 
S ERAFIN Trudno się inaczej wyrnioć o tym, co się tu dzieje. Ale żeby Dcgo

rodz.lca wznosił n oczy I szu kału nlcba no.d nami... 
GABRIEL Mówię cl, że Ja tego nigdy nic powlcdzlnlem - nlgdy czegoś po

dobnego nic mówiłem - coś podobnego ... lodchodzqi 

Sc ena lrz('cjo 

ARCIIANIOL MICIIAL Pallt., jnk lu gonlql Co Io za bondnl My slQ musimy 
wtląć w kupę. Razem. !Musimy Io zo,·ganlzować. UJqć w n:cc. 



36 
• ZYGMUNT MYCIELSKI 

I ANIOL STRÓŻ Ja nic mogę, Nawet nie mam mlce,.a, żadne) !broni. Zawsie 
bylem bezbronny. Strzegłem tylko duszy. Cinla wprawdzie lei, ale Io ml •lę 
jos,c-,e mniej udawało, nlz z dus,;ą. żeby nnm byli kiedy dali chociaż rózgę, 
palkę gumową ... 

ARCHAN!Ot. MICHAL Jesteś zupełny niedorajda. w„yscy Jesteście lncy. 
I ANIOL STRÓŻ Taka nasza natura. 
ARC!-IANIOL MICHAL /z pooardq) Natura! To zmienić naturę. Wezwijmy Lu

cylcro. Ja go slrqcllcm J Ja •go podniosę. Trzeba nam silnej ręki. Ja się do 
lego nodaję. 

I ANIOL STRÓŻ Boga się nic bois,? 
ARCJIANIOL MICIIAL Ja się niczego nic l>oJę. A z diabłami lalwlcj sobie dać 

rad�. nl..t 1. bognml I ludtmł. No, nic aniołowie I dh,bły to coś ro.tem znaczy. 
I ANIOL STRÓŻ Jezu - do czego ty mnie namawiasz ... 
ARCHAN!Ot. MICHAL Nie wymnwioJ Jego Imienia nudaremno, bo Jeszczo 

usłyszy ... 
I ANIOL STRÓŻ Ty spiskujesz! 
ARCIIANIOL MICHAL Cicho. Jut. Jest. /uclekaJq) 

S(• cnn c1.wnrtn 

Wchodzi Chrystus 11brany Jok w pierwszym akcie. 
CHRYSTUS Wym,enll tu ktoś moje Imię. Przychodzę a tu pusto. /staje w oknie) 

A lcra1. którędy? Dokqd? Patrzę na gwiazdy, u widzę ciągłe moją ziemię. 
Jak na nią zej.ść? Jak im pomóc? Tu mnie nie sluchaJą, tom - nie Sl)'SUI. 
Do 01ca podnostQ głos, ole OJcloc Jest sto, v. trochę głuchy ... (po chwili, 
wzdvcllajqc mimo woli) Okzc ... (86g Ojciec pojawia się w otębi. Na /eoo wi
dok Cllrystus cofa si� o krok) 

BÓG OJCIEC Wezwałeś mnie? Znowu tu jesteś sam? JJkby siQ nir w niebie 
nłe działo? W przebraniu ludzkim? Co robisz? Moic poetyz.ujcsz? Tu nic 
CZ3S na POC-tjc. 

CHRYSTUS (mHczu) 
BÓG OJCIEC Odpowiadaj, synu. /podnosi mu twarz rękanti) Znowu chcesz tom 

Iść? Zdrnda,sz mnie? 
(zza portyku wyłaniają się dwa Aniołki) 

{ ANIOLEK Psssll 
II ANIOLEK Nic nie mówi. 
I ANlOLEK To jest wielka chwlln. 
Il ANIOLEK Mote by teraz do nich podejść? 
I ANIOLEK Zwariowałeś? 

(przez ten czas ChTIJłtus stał pokomłe przed Bogiem Ojcem. który patrzy na 
niego, marszcz.qc brwl) 

BóG OJCIEC Przemów. Przem6w rat do twego ojca! Radt coł! Ty umie„ tylko 
mnie wzywuć, gdy jllŻ nic nic da się zrobić. Je,teś ZUP<?lnie jak człowiek. 
A tu się tymczasem ws1.yslko a'0J.PrzQga, rozlatuj•. Nie wldzisr. I.ego? Nic 
sobie 1. tego nie robisz, tylkQ sl<>lsz w oknie I podziwiasz. Podr.lwlosz, albo 
wyglqda<z na ziemię. Zajmij się aniołami, pomóż coś, zobacz, co robią święci 
I c, wszyscy •�1r-zy prorocy, którzy tylko pesymliuJą ml po kątach, wypa
czajq cnlą rzeczywlslo,lć niebieską, która Jest przecie piękno I radosna ... !Mil
czysz? Zbierz Ich wszystkich do kupy, prz<'mów do nich, skoro nic chcesr. 
mówić do mnie. /czeka cllwltf, Z patotvczr1vm gc,tcm) Uczyni,: wsq,llco, co 
tylko zechcesz! 

CHRYSTUS Ty ml - Panie - daj stąd oMJść. 
BÓG OJCIEC <•alam„jc ręce, votem się chwyta «1 olowę, ale robi Io wuuatko 

• oodnościq) Znowu to samo! Znowu lo snmol /odchOdzl/ 
ANlOLEK I Jezusie! 
CHRYSTUS Co, synku? 
ANIOLEK I A c,y Ja nic mógłbym z tobą? 
AN!Of,ĘK 11 I Ja 1"'1. lu leż 
CIIRYSTUS (ólt•r,., /t zo r�_rc) Jaki.o to zrobić? Nie macie claleczok (pr<>wadzt 

Je do. okno) No, de może spróbujemy Co Oleice na to powie? /pokazuje 



BOGOWIE 31 

uwiaidv p,•zez: okno) ,,u - znc1.ynolo !li<:: wny11tko. A tcrnt, R.próbu)my pójflC 
tam, ,u.łzie wi;1.y$lko st<: kończy, nn zlcm1�. 

,\NIOLKI (lcła,zczqc to ręce) Nn .iemlę, na ziemię, póJdzlomy na ziemię. (chcq
wu;§ć, nalykajq się na Ducha S,w,ęteao, klór11 idzie z Gabńclcm) 

DUCH ŚWIĘTY A dokqd to? 
CH.RYS1'US Z nimi. Na ziemi�. 
IJUCH śWIĘ1'Y 1'ak bez porozumienia? JCSlCl'.C Jedno draka? Teraz, gdy szykuje 

si� koniec świata. Poczekał, Pójdziemy tam wtedy ws•y�cy tnej (pauza)
... o Ile zdątymy. 

CHRYSTUS To Jut ma być koniec? Priecle chyba nic teraz. 
DUCH ŚWIĘTY Zatrzymaj się, swlony. Teraz nic czas. Rzeczywiście. Słyszane 

to rzeczy, .teby koniec świata ,był przed końcem świata?! Do tego przecie 
nic możemy .dopuścić! 

CHRYSTUS No - to ja Jeszcze za.Id� do Ojca. Trudno. Chod!clc dzieci. Rnzcm 
b�dzic num r�,źnlcj. (wuchOdzt z Anłołkaml)

GABRIEL (do Ducha.) Duchu! Nic t.al<lc r1.cezy wkl:tłcJł�my. Tu przecie nic 
wszystko dtlalo planowo. Czy to motllwc, co mówisz? Ciy możliwe. żeby 
to się słało przed na.znauonym c1.u1cm? 

DUCH ŚWIĘTY Wszystko tera. motllwc. C1.asy sir, zmieniły. 
GABRrEL Ale - gdyś mnie Posyłał no ziemię, czyś przewidywał, Juk Io się da• 

lej potoczy? 
DUCH SW[ĘTY Ja wocm więcej niż prorocy. To jo im daję .natchnienie. 
GABRIEL Ale ety nic mógłbyś ml odpowicdzlet konkretnie? Może byśmy z�-

wołall jeszc1e Chrystusa, mote byśmy lak bez Bogu Ojca znaleźli Jakąś radę? 
DUCH $WIĘTY A zawołajmy, Dopiero co poszedł. .. Synu! 
CHRYSTUS (pojawia ,tę, bez Anto!kówJ Jestem. Czemu mówisz do mnie Synu? 
DUCH ŚWIĘTY Bo wołam clę Juko człowieka. Wcieliłeś się ,pnczc mnie. Mo.te 

się to no coś Jeszc1.0 przyda, Jcicll się pospieszymy. Byleś na ziemi. Co mo
żclłz nam powiedzieć o wiszqccJ nad hl planetą kata!->tro(ie? 

CHRYSTUS (siada twobodnie 1>r:11 kolmnnl<'/ A brlem. Co u,m teraz wldziałe,v? 
Kwitły Jabłonie I śliwy, Chłopcy talecali $lę do d1.icwczyn, jak dawniej. Wi• 
dz.latem du1.o pc'ostych ludzi. Widziałem mlosta, przy których Niniwa, Ba• 
bilon i Jcr.uz.alcm to wioski. Nns1..c kłopoty z wict..1 Babel były nkzym w po
równaniu z. tym, co się tnm teraz d1.lcjc. 

DUCH $Wlf;TY A może by im jcszc1.c raz pomieszać Języki? 
CHRYSTUS To nic pomote. Sq już tak ,pamtcswnel 
DUCH $WJĘTY To może by ojca na Jaki.8 'PotoP namówić? 
CHRYS'rus Ach - ten potopi I cóżcści• wtedy uzyskali? Ja bylem temu 1.awszc 

przcclwny. lic ra1.y ojciec coś takiego wymyślił, tyle razy były z tego tylko 
kłopoly, Z rajem - plajta, z potopem - jeszcze 11orzcj. Nam Jest teraz po
tncbna jakoś dlugotalow.a akcjo. 

DUCH ŚWIĘTY Teraz nic c1.as na długofaiówkl, Nicbezplcc,cństwo Jest tuż. 
Jn to wiem. Bez ojca nic nic iroblmy. 

CHRYSTUS To go wołaj Ja \c-i; SlCdlcm Jut do niego. Trzeba by tam teraz pójść 
z aniołami. Więcej anJolów. Gabrielu, chodź z nami, ic•\cś piękny I qużv. 
chyba :!cbyś skoczył na ziemię, zob.lczyć co się tam drlcjc? 

DUCH $WIĘTY Znowu bez wiedzy ojca? Zastanów sic. 
CHRYSTUS Ojciec I tak •lę dowie wszystklcao. 
GABRIEL Ja pójdę. Choć wolałbym, tcby$clc to postanowili wc trzech. 
DUCH !.WJĘTY Nic tracić czusu. Pilno Jest, Późno. Plany boskie •� zagrotono 

Pędź, Gabrielu, leć, Gabrielu, na ,icmlę ... 
(Gabriel. %'111Ga. W (ej same; chwlti pojawia sic Bóa Ojciec, Szot� jego sa 
,u lekkłm nletad.Złc. Sfor4 sfc utr:11mat spc>kóJ i aodność, ale mim.() to :dra ...
d.za wzburzenie) 

BOG OJCIEC Znowu tu rnd1Jclc. Mu•!my to robić zaw�zc we trzcrh, W nlobło 
nlc,porzqdkl są cornz wl�ks1.c. 

DUCH $W!ĘTY Co tam mówić teraz o ni�blc Nojwyi;szy c1.:is 1njqó się ener
gicznie ziemią. 

B◊G OJCIEC Zwołam zurnz drugie posiedzenie soboru. Ogrinlc>ę Porzqdek dzlen. 
ny tylko do spraw ziemskich. Co n;:im rro1.I konkrctnlc? 
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DUllJ �Wll•;Tv Nh• 111pla11uwa.nv J>rz,,, na konltc.• Aw1,,tJ. I\ '-\-l 1•ilv La uh· nt • 
r\'<'l(.; (!.i la LwoJ I koruh ukd , 

BOO OJC!ł:C Konie< Jakl<11olu lwi, k iwlala l 1kłv tylko od,· mul,•. 
OUCII l:,WIĘTY ZdaJt• cl 1IQ. Było luk do niedawno Trr 17 Ju; nit• 
DOG OJCIEC /n,rl<OU>o) J••ld Poe euy�lom. Nal<hn enocm C,, I< r 11? 
DIJClł $WU-;rY lflnzkadt.Hleś ml zaWllt". C"hclah m zrobić JHktlŚ rc•rurm(!, ty 1.n 

r111.. żt• c·hc-o r.mh.•nluć pluny bo11kh.• Z lyml twoimi planami boskimi. to był 
1kt1.riłłl'" bo1k1c. P t.cm Syn cp l\\ lN:bi ł ffl(>je- pn:yJk:1e na ziem.ę. 1 1.nowu 
nie z t< go. lJBran,.,ylil, le mnie do ukcJJ c,y•lo lokJlncj, lrnchQ Jaklt·hł ognl
kuw, płomyków, 1s1ru apostołów I \ylr Do leio. Syn Jt'II pael� A lu nic 
mcdna zajmo\f/a.ć I ę sztuką Tu t.r1, b;i pr:,wa7:nt-J r boty, n nie pnw1l- tylkn 
o mi1oMttddu. o rn11of.r1, l takk• tam różne rwr,.y. D1lnlać trzebn nalythmJn"t 
I rudykalnln •• 

BO(; OJCll:C Ja polnl,ę Tuk kh ukanę. to ni, dociel<uJą •-1dnc&o dnia 
CHI\YS'T Us Ty riqglt t·hc1·1z kur,1ć. Z,t co chcc.1. Ich kul'ać? 
B00 OJCrnC Ni, wlr-r") •I� Ja wiem. co robię 
DUCH SWl�V l..adnie wte-n. To jn, j.i wu m wh;,·rJ. 
BOC OJCIEC Oo•y,· lt•go u 1dnnlu. (woła) Archanlulowlol Hrroldowlol WnluJcl•• 

mi ws yatkkh ni dru 'ie pot ł"dt, ni, • )bc-1ru! 
DUCII SWU;TY Znowu 1ml11ntnaT 
B00 OJC11-:C Nu• Mad.mina �loti:1.-: nnwC' wyroki.., 

(114 1C"f'rlf u1krat'lf•Jq Chrrub,n ł tr:ł'J Arrharuol01Dlf' z trqbam., aa tttlt: thó• 
rou, atłłtbkirh, Jt'dnrłC'zełni•• J<'d11.ałc dtitJe 1&ę col t1.lt".tw1,11d<"OO: %0 oknatnl 
J10Cz.yuaj4 btl}skat ośh•11ta;qrł' lwiC1łlo ju,>Urrów. u•,d!ug motłhvOl'łd h·otral• 
"Uch, co.łq ch-kordl'JQ 1.odrzqJU JJOCłrn ,da, dt1m, płO'm1tni�, h"b l orzm.a.s,. Bóg
O,ctcc rht0t1ło •h,· ro ulowę l krzunu)

800 OJCIF.C Z;1 wrn•Anlt•I z,, wc,c4in1<·!! 1'rllbld Gr1.mlćl Graje cl Grajcie ar• 
chanlr,lowlo - chat uqr;,clc, u p6ino• Orlasu)d..-. !� Io )a kolę trqbił n, 
« ,n1t"C śwl.ala! (A,dolo1vłt bf1 uajq, 1i•PQdt1J4 o,mof<'nł Swl('<"i t />atrfarrhowl,•,
rai., <h116r nfc•bf<•�kl - Halu indarh•. wirok bf('dn.11. Nu pr:odtie ,emu ,,ot
TróJ<"d Suń('Cd.. .rnd,OtDUJ(IC'O pozorv. za 11'4 odh111ro li( cołf' to ramtt,ronir) 

DUCH SWJF,TY .Za 1••/.no. Sl.110 ,lę . .1'1lr, gwla,dy •lę poruszyły, ko,n<-ty ta-
lu)q, 1.Hchwl.11 się c.1ty twój ,ystem - popsuło 11ę - iegary 11.an�ly_ 

BOG OJCIEC l!OO millonów l,,l za wndnle' Jak oni to mogU uob,t? 
CHllYSTUS Byleś unudto •lnly,•1J\y, 111pyt:1J aniołów, WłtYICY mówlll, t,• lrzcba 

lłt bardzie} 1 d,µ<.·ht'm uasu. 
800 OJCIEC '.\!,eh,, c,y ty t,,,laJ fi lnuJrn dl11blów? 
ARCIIANIOL MICIIAI, Pan.e - piekło nie m<>11ę nowt•I do,k«c w tym bało• 

aanft- Jak✓" m·1m .l'h pllnowut? 
BOG OJClłX: [)uc-hu prorrkul - t"o JCS:ze1� s!t� stnnir? 
DUCII $WIĘTY Za pMJ10 tera, n., proroctwa Jut •ję rl!.l•J•. to m., by� 
STARY ANIOI, /kl6ru ZOJ>lqtal ,lę po,n11,'dzfj Tr6J,q ,,u•lętq) W"1:,stklc moJ• akia 

,palon�! Nar("Slcit\ moJn 8kla a;palon<-1 Nłc- m.1 t.adnyC'h dowodów! 
AN JOL S ntOZ (k!óru trt tlę zaol4tał w to towa,,.11iht10) Nie ma Juł. koco piln� 

w,ł C:dzi• alę J'<'(l,Jaly lud1k1e <luno? 
SERAFIN Wlałnle. Cd,io ,1� po<l<.1aly lud,kle du,,r? C,y umkn�Iy SqduT 
B00 OJC:11':C <ll'flanl,uJcic rO,. Tr«bn ,robić konlrc,nlr jakq<I n,,ml11lkę �du 

(htat,, 2nc,:o. unlknat nałkowlt<"J kompromit cjl. Synu . dor.adi l'oł, Ty 
tylko był ile: th· lnl w,ruu,u\ Utuwnt-. T 4idtlf' 111 Wroz te twoje m·,uclu? 
Nic ma kh. (tusJi� nogą) Al� poz.n tall•my my. boa••wle Patrz - co to "a. 
k . ._,vdło" 

(w„ka:uje "" Ar<'hau.wła Gabriela, kt6ru wta.n przr.a wubłtt• ok.n.n, <'Glii osmo• 
łonu l W ,,, .. ..-,>!,cl, 1kr:11dła opa(O,Uf do poł&tDV) 

GABRIEL Tam n·e ma Ju; ro robić - na l.l•·1nl! l,<·p1ej nie p 1lrzeć. Nie 1.1Jh1dol-l 
Wstyittko, u1Ct to wszystko zh.uratonc, sp·lpran" - to r\l.Wł\L nir plaJla. to J•· 
k.ił papka, mlaZ4111 Nlo ma nt,• Zimno I •mlordzl. Co oni potraf11l zrobić! 

CIIRYSTUS A lwia\ był t,,kl pl�knyl 
1300 OJCIEC J>octol UmllknJJI Nie mis hlować świat.I To Je,t ,kondal no 

miarę nJebi("$ką' Co ja mam u synu! On tl"raz a•łac,4• nad "wtalł'm. nad 
ludimll Tnllba było tom być, póki byt cza,. Nl0<:h by ooblo 1byll lwor,.yll 
poematy. budowali, grali I ,plew11ll. Nlt•ch by byli orall Jak dawni•), a1ull 
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I prat.:owuli. Ale Pt7t.'7. len t.·1.as, co wy�clc tutuJ robili? (1oygTata Anłolo,n 
i całemu tłum.owi, �tórv otacza oo trwo.tuie) Co wyście tu w ogóle wsz.yscy 
robili'/! Klo na to l)Ozwolil?? Kto do tego dopuAcll??'I 
(z ttumu wysuwa #tę Matu Aniołek i idzie prosto na Boga. o;co z wysunlę
tum p1luszkiem) 

MAl:.Y ANIOLE:K Ty, 
BOC OJCIEC (cofa si� przed Aniołkiem) Ty? Ty ml mówisz „ty"? Ze t.o Ja uo

-bilem? 'I'y nagusie podły, Lucyperku niedorozwinięty, nlcwlnlątkoll Nie ta
ki<:h zdusiłem, wlrącllcm do piekła. starł('m nu proch. Michale! Wyrzueł(: ml 
t.o .śmiecie, wyrzucić •tqd, wLrqclć - gdzie płacz I 1.grzytonlc Z</bówll 

ARCHANIOL MtCHAL (z glowq op,mczonq/ Kiedy Jl\ .. , nic mog� ... 
BOG OJCIEC Co? Nic możesz? Ty nic możesz? Bunt?? 
CHRYSTUS Sprawiedliwość boska. 
DUCH ŚWIĘTY Obi<:<! boży, 
STARY AN!Ot. Urz�dowullśmy, uri�dowull ... dourzędowal:śmy się ładnie ... 

(przez wybite okna buch«jq coraz słabsze ptomvkt , dum, 1nuzvk.o etektro
nl.czna robi a-fe; cichsza i mnitJ przykra) 

STARY ANIOt. (ciqgnie dalej/ Jedni mieli nosy w papierach. Oni, (wskazuje "" 
Trójcę Swi(lq) - siedzieli na tronach, ci zaś (wsk.azuJe na okopcon11ch Anł<>
!ów) - śpiewali. Lodnic tera, będziemy śpiewać! (występuje tu1 pTZód sceny 
I ,tarczvm utosem wola) Hej, heroldowie, tcąblć Bogu - zagrajcie mu na 
S;id Ostateczny ... 
(przed Trójcq Swfętq wy,tępujq o,molenl heroldowie. M••vka elektroniczna 
przubłc-ra na sile. Sta;e ł-ią bardzo ·przykra. Bez. tadn('go z nf.q związku mu.• 
zvczncgo heroldowie grajq fortl,slmo fanfarę. Na tle rosnqccj kakofonii 
dtwl(l<o,wej zaµadtJ kurtyna) 

War;zawa, 8 u:rzdnło 19!i!), 

Wydaje się czasem, źe sprawy bog6w ludzi są w ręk" kogoś trze
ciego. 

Stanisław Jerzy L!i=C 




