Wit Szostak
OBRZĘDY

Osoby dramatu:
Pierwsza
Druga
Trzecia
Czwarta
Pierwszy
Drugi
Miejsca dramatu:
Stół (przy stole sześć krzeseł i ciąg szafek kuchennych, w szafkach talerze, sztućce,
kieliszki do wina, serwetki, obrus)
Szafa (trzydrzwiowa z lustrem)
Łóżko (obok łóżka szafka, pod łóżkiem skrzynia/trumna)
Miejsca dramatu są na scenie przez cały czas, ustawione w widocznej odległości od
siebie. Na scenie zdarzenia zogniskowane wokół trzech miejsc dramatu toczą się
nieraz równocześnie i niezależnie od siebie. Ich czasowe zazębianie się zostało
odnotowane w didaskaliach rzymskimi liczbami umieszczonymi w nawiasach.
Pojawienie się liczby w nawiasie oznacza moment rozpoczęcia wskazanej sceny.
Sceny o tym samym numerze (a różnym oznaczeniu literowym) nie zawsze
zaczynają się w tym samym czasie – co jest uwzględnione w didaskaliach – lecz
powinny się kończyć mniej więcej w czasie podobnym (chyba że w didaskaliach
jest inne zalecenie). Po każdym akcie osoby, które pozostały na scenie, a w tekście
nie ma wyraźnej informacji o ich zejściu sceny, niezauważenie schodzą z niej.
Przed kolejnymi aktami na scenie nic nie powinno być zmieniane.

Akt pierwszy

Scena I, stół
Pierwszy w płaszczu i z walizką wchodzi na scenę i staje koło stołu
Obchodzi stół dookoła, odstawia walizkę, ściąga płaszcz
Wyciąga z kieszeni chustkę do nosa i dokładnie wyciera z kurzu każde krzesło
Wyciera blat stołu, polerując jego powierzchnię
Siada na jednym z krzeseł i siedzi nieruchomo
Wstaje, zabiera płaszcz i walizkę i schodzi ze sceny
Scena II, stół
Pierwszy w płaszczu i z walizką wchodzi na scenę i staje koło stołu
Obchodzi stół dookoła, odstawia walizkę, ściąga płaszcz
Wyciąga z kieszeni chustkę do nosa i dokładnie wyciera z kurzu każde krzesło
Wyciera blat stołu, polerując jego powierzchnię
Bierze z szafki dwa talerze i kładzie je na podłodze w widocznej odległości od stołu
Siada na jednym z krzeseł i siedzi nieruchomo
Wstaje i schodzi ze sceny
Scena III, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje koło stołu (IIIa)
Z szafki kuchennej bierze dwa talerze i rozkłada na stole, naprzeciw siebie
Z szuflady bierze widelce, noże i łyżki i rozkłada przy talerzach
Obok talerzy ustawia szklanki
Nie siadając przygląda się nakryciom, chwilę czeka i schodzi ze sceny
Scena IIIa, łóżko
Pierwsza w sukience wchodzi na scenę i podchodzi do łóżka
Przebiera się w nocną koszulę, ubranie przewiesza przez poręcz łóżka
Poprawia pościel, klęka i się modli
Kładzie się na łóżku, nakrywa prześcieradłem i zasypia
Wstaje i schodzi ze sceny
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Scena IV, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje koło stołu (IVa)
Zbiera talerze, sztućce i kieliszki i odkłada na kuchenny blat (IVb)
Siada na jednym z miejsc i siedzi nieruchomo
Wstaje i schodzi ze sceny
Scena IVa, łóżko
Pierwsza w koszuli nocnej wchodzi na scenę i podchodzi do łóżka
Poprawia pościel, klęka i się modli
Kładzie się na łóżku, nakrywa prześcieradłem i zasypia
Wstaje i schodzi ze sceny
Scena IVb, szafa
Druga i Drugi w płaszczach i z walizkami wchodzą na scenę i stają przy szafie
Ściągają płaszcze, odwieszają na wieszaki w szafie
Otwierają walizki i wyciągają z nich ubrania, które układają w szafie
Zabierają puste walizki i schodzą ze sceny
Scena V, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje koło stołu (Va)
Nakrywa dla dwóch osób (Vb)
Siada na jednym z krzeseł i czeka
Wstaje, zbiera nakrycia i schodzi ze sceny
Scena Va, łóżko
Pierwsza w koszuli nocnej wchodzi na scenę i podchodzi do łóżka
Przyklęka, ale podnosi się
Ściąga koszulę nocną, odwiesza na poręcz łóżka
Kładzie się na łóżku, nakrywa prześcieradłem i zasypia
Wstaje, ubiera koszulę i schodzi ze sceny
Scena Vb, szafa
Druga i Drugi, każde z dwiema walizkami, wchodzą na scenę i stają przy szafie
Otwierają walizki i układają na półkach kolejne ubrania
Druga wyciąga sukienki, każdą przymierza do sylwetki, przegląda się w lustrze
Odwiesza kolejne sukienki do szafy
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Drugi bez przymierzania wiesza garnitur i mundur
Kładą walizki na szafę i schodzą ze sceny
Scena VI, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje koło stołu (VIa)
Nakrywa dla dwóch osób, siada na jednym z krzeseł i czeka (VIb)
Wstaje, składa jedno nakrycie i odstawia na blat kuchenny
Stoi, odwrócony tyłem do stołu
Wtedy na moment wchodzi na scenę Trzecia w czarnej sukience
Trzecia na chwilę przysiada na krześle, przy którym stało nakrycie
Wstaje i bezszelestnie schodzi ze sceny
Wtedy Pierwszy wraca do stołu
Zabiera swoje nakrycie, odkłada i schodzi ze sceny
Scena VIa, łóżko
Pierwsza w koszuli nocnej wchodzi na scenę i podchodzi do łóżka
Siada na pościeli i siedzi nieruchomo
Wstaje, chodzi wzdłuż łóżka tam i z powrotem
Siada na pościeli i siedzi nieruchomo
Wstaje i schodzi ze sceny
Scena VIb, szafa
Druga i Drugi wchodzą na scenę niosąc kartonowe pudła, stają koło szafy
Klękają przy pudłach i zaczynają wyciągać z nich przedmioty
Każdy przedmiot oglądają i odkładają na półki w szafie
Po opróżnieniu kartonów zabierają je i schodzą ze sceny
Scena VII, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje koło stołu (VIIa)
Nakrywa na jedną osobę (VIIb)
Siada i czeka
Wstaje i schodzi ze sceny
Scena VIIa, łóżko
Pierwsza w koszuli nocnej wchodzi na scenę i podchodzi do łóżka
Siada na pościeli i chwilę siedzi nieruchomo
Wstaje, ściąga koszulę i ubiera czarną sukienkę
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Zażywa tabletki i popija wodą
Kładzie się i nakrywa prześcieradłem
Na prześcieradle składa dłonie jak do modlitwy i zamyka oczy
Zostaje bez ruchu na scenie po zejściu wszystkich aż do końca aktu
Scena VIIb, szafa
Druga i Drugi wchodzą na scenę niosąc kartonowe pudła, stają koło szafy
Klękają przy pudłach i zaczynają wyciągać z nich książki
Kartkując kolejne książki odkładają je na półki w szafie
Wpadając na siebie zaczynają się całować i przytulać
Przerywają pieszczoty i kończą układać książki
Po opróżnieniu kartonów zabierają je i schodzą ze sceny
Scena VIII, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje koło stołu
Bierze talerz stojący na stole i sztućce (VIIIb)
Siada z nimi skulony pod stołem
Kiwa się monotonnie
Zostaje do następnej sceny
Scena VIIIb, szafa
Drugi i Druga z pustymi rękami wchodzą na scenę i podchodzą do szafy
Zaczynają się przebierać, wybierając ubrania z szafy
Podczas przebierania zaczynają się całować i dotykać
Klękają i zaczynają pieszczoty
Przerywają, nieruchomieją, odsuwają się od siebie
Ubierają się i schodzą ze sceny
Nie wrócą już do końca aktu
Scena IX
Pierwszy wychodzi spod stołu
Talerz spod stołu odkłada na blat kuchenny
Odstawia na blat także talerze postawione na podłodze w scenie II
Obchodzi stół dookoła i odsuwa wszystkie krzesła
Bierze miotłę i zamiata pod stołem i wokół niego
Ustawia krzesła na miejsce
Nakrywa stół i krzesła dużym prześcieradłem
Ubiera płaszcz, bierze walizkę i schodzi ze sceny
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Akt drugi

Scena I, stół
Trzecia i Czwarta wchodzą na scenę
Trzymają się za ręce i podchodzą do stołu
Mają na sobie letnie sukienki
Ściągają ze stołu prześcieradło i składają je
Nakrywają dwa talerze i siadają naprzeciw siebie
Spoglądają na siebie, podają sobie na widelcu kęsy jedzenia
Splatają dłonie, przeczesują sobie nawzajem włosy
Wstają, odkładają talerze na blat kuchenny i schodzą ze sceny
Scena II, szafa
Trzecia i Czwarta wchodzą na scenę
Trzymają się za ręce i podchodzą do szafy (IIa)
Zaczynają tańczyć wolno i zmysłowo
W tańcu swobodnie się dotykają, przeczesują nawzajem włosy, przytulają
Zwalniają, stają w bezruchu i schodzą ze sceny
Scena IIa, stół
Druga i Drugi wchodzą na scenę i podchodzą do stołu
Nakrywają na dwie osoby i siadają naprzeciw siebie
Zjadają sobie nawzajem z talerzy
Wstają i zaczynają tańczyć wokół stołu
W tańcu swobodnie się dotykają, przeczesują nawzajem włosy, przytulają
Zwalniają, stają w bezruchu i schodzą ze sceny
Scena III, szafa
Trzecia i Czwarta wchodzą na scenę i podchodzą do szafy (IIIa) (IIIb)
Otwierają szafę i zaczynają przeglądać wiszące na wieszakach sukienki
Przykładają je do swoich ciał, trzymając rękami i patrzą w lustro
Trzecia zrzuca swoją sukienkę i ubiera jedną z wyjętych z szafy
Czwarta idzie w jej ślady
Podczas przebierania stają rozebrane obok siebie i przeglądają się w lustrze
6

Swobodnie dotykają się przytulają
Przymierzają jeszcze po jednej sukience, pomagając sobie i całując się
Chowają resztę sukienek do szafy i schodzą ze sceny
Scena IIIa, łóżko
Druga i Drugi wchodzą na scenę i podchodzą do łóżka
Zaczynają tańczyć
Całują się, dotykają i zaczynają się nawzajem rozbierać
Klękają na łóżku i rozpoczynają pieszczoty
Kochają się i chwilę leżą w bezruchu
Wstają, ubierają się i schodzą ze sceny
Scena IIIb, stół
Pierwsza w płaszczu i z walizką wchodzi na scenę i staje koło stołu
Obchodzi stół dookoła, odstawia walizkę, ściąga płaszcz
Wyciąga z kieszeni chustkę do nosa i dokładnie wyciera z kurzu każde krzesło
Wyciera blat stołu, polerując jego powierzchnię
Siada na jednym z krzeseł i siedzi nieruchomo
Wstaje, płaszcz i walizkę zostawia na jednym z krzeseł, i schodzi ze sceny
Scena IV, szafa
Trzecia i Czwarta wchodzą na scenę (IVa) (IVb)
Czwarta utyka, Trzecia ją podtrzymuje i prowadzi
Mają na sobie płaszcze z oberwanymi kieszeniami i rozdarciami od szarpania
Trzecia i Czwarta podchodzą do szafy
Trzecia wyciąga z szafy apteczkę i gazikiem przemywa rany Czwartej
Na czole Czwartej nakleja plaster
Czwarta przemywa rany Trzeciej i przykleja plaster
Trzecia i Czwarta schodzą ze sceny
Scena IVa, łóżko
Druga i Drugi wchodzą na scenę
Kładą się na łóżku i zaczynają się rozbierać
Druga bierze dłoń Drugiego i kładzie sobie na brzuchu
Drugi kładzie głowę na brzuchu Drugiej
Chwilę leżą w bezruchu, wstają, poprawiają ubranie i schodzą ze sceny
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Scena IVb, stół
Pierwsza wchodzi na scenę i staje koło stołu
Nakrywa na jedną osobę
Siada po drugiej stronie stołu i czeka
Na scenę wchodzi Pierwszy, podchodzi do stołu i siada przy nakryciu
Podnosi talerz i wylewa jego zawartość na podłogę
Pierwszy wstaje i wychodzi
Pierwsza sprząta po Pierwszym i schodzi ze sceny
Scena V, szafa
Pierwszy wchodzi na scenę i podchodzi do szafy (Va) (Vb)
Otwiera drzwi na oścież i wyrzuca na podłogę sukienki i inne ubrania
Depcze po nich i schodzi ze sceny
Scena Va, łóżko
Druga i Drugi wchodzą na scenę i podchodzą do łóżka
Druga jest w koszuli nocnej, Drugi w zwykłym ubraniu
Druga ma duży brzuch ciążowy, kładzie się w łóżku
Drugi siada na łóżku
Druga zaczyna rodzić (do tego momentu powinna się zakończyć scena V)
Drugi stara się pomagać przy porodzie
Dziecko rodzi się martwe
Drugi zawija je w kawałek materiału , zabiera i schodzi ze sceny
Druga zawija się w prześcieradło i leży nieruchomo
Scena Vb, stół
Pierwsza wchodzi na scenę i staje koło stołu
Nakrywa na jedną osobę
Siada po drugiej stronie stołu i czeka
Pierwsza siedzi aż do momentu, kiedy w scenie Va Drugi zejdzie ze sceny
Wstaje, zbiera nakrycie i schodzi ze sceny
Scena VI, szafa
Trzecia i Czwarta wchodzą na scenę i podchodzą do szafy (VIa) (VIb)
Klękają i zaczynają zbierać rozrzucone ubrania
Składają je i wkładają z powrotem do szafy
Kiedy podłoga wokół szafy jest czysta Trzecia i Czwarta schodzą ze sceny
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Scena VIa, łóżko
Drugi wchodzi na scenę, ma na sobie płaszcz a dłoni walizkę
Podchodzi do łóżka i poprawia Drugiej poduszkę
Z walizki wyjmuje czarną sukienkę i odwiesza na poręczy łóżka
Całuje Drugą w czoło, bierze walizkę i schodzi ze sceny
Scena VIb, stół
Pierwsza wchodzi na scenę i staje koło stołu
Nakrywa na jedną osobę
Siada po drugiej stronie stołu i czeka
Na scenę wchodzi Pierwszy i siada przy nakrytym miejscu
Zjada i gestem przyzywa Pierwszą
Pierwsza podchodzi i staje przy Pierwszym
Pierwszy rozpina jej bluzkę i zaczyna ją obmacywać
Pierwsza stoi obojętnie
Pierwszy kończy, wstaje i schodzi ze sceny
Pierwsza zapina bluzkę, zbiera nakrycie i schodzi ze sceny
Scena VII, szafa
Trzecia i Czwarta wchodzą na scenę w sukienkach i podchodzą do szafy (VIIa)
(VIIb)
Trzecia zaczyna rozbierać Czwartą
Trzecia otwiera szafę i wyciąga wieszak z męskim garniturem
Ubiera Czwartej białą koszulę, spodnie, marynarkę, wiąże krawat
Damskie ubranie Czwartej upycha na dole szafy
Trzecia i Czwarta schodzą ze sceny
Scena VIIa, łóżko
Druga siada na łóżku, spuszcza nogi i chwilę siedzi nieruchomo
Schodzi z łóżka, klęka i modli się
Kładzie się do łóżka, nakrywa prześcieradłem i zasypia
Scena VIIb, stół
Pierwsza wchodzi na scenę i staje koło stołu
Nakrywa na jedną osobę
Siada po drugiej stronie stołu i czeka
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Na scenę wchodzi Pierwszy
Zabiera z krzesła płaszcz, ubiera go i zapina
Zabiera walizkę i schodzi ze sceny
Pierwsza zbiera nakrycie i schodzi ze sceny
Scena VIII, szafa
Trzecia i Czwarta wchodząca scenę w strojach ze sceny VII (VIIIa) (VIIIb)
Czwarta zaczyna rozbierać Trzecią
Czwarta otwiera szafę i wyciąga wieszak z męskim mundurem
Ubiera trzecią w mundur
Damskie ubranie Trzeciej upycha na dole szafy
Trzecia i Czwarta schodzą ze sceny
Scena VIIIa, łóżko
Druga siada na łóżku, spuszcza nogi i chwilę siedzi nieruchomo
Schodzi z łóżka, ściąga koszulę nocną i ubiera czarną sukienkę
Kładzie się i nakrywa prześcieradłem
Na prześcieradle składa dłonie jak do modlitwy i zamyka oczy
Zostaje bez ruchu na scenie po zejściu wszystkich aż do końca aktu
Scena VIIIb, stół
Pierwsza wchodzi na scenę i staje koło stołu
Obchodzi go dookoła i odsuwa wszystkie krzesła
Bierze miotłę i zamiata pod stołem i wokół niego
Ustawia krzesła na miejsce
Nakrywa stół i krzesła dużym prześcieradłem
Pierwsza schodzi ze sceny
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Akt trzeci

Scena I, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje przy stole (Ia)
Obchodzi go dookoła
Odstawia krzesła
Ustawia je w odległości od stołu, w trzech rzędach po dwa krzesła w każdym
Dokładnie poleruje stół
Schodzi ze sceny
Scena Ia, łóżko
Druga i Drugi, ubrani w płaszcze i z walizkami wchodzą na scenę i podchodzą do
łóżka
Siadają na nim i kładą walizki na kolana
Wyciągają z nich kanapki i jedzą, nie patrząc na siebie
Ściągają płaszcze, odstawiają walizki
W ubraniach kładą się do łóżka
Zostają do następnej sceny
Scena II, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje przy stole (IIa)
Obchodzi go dookoła
Poprawia krzesła i przeciera
Zamiata pod stołem i wokół niego
Starannie nakrywa stół sięgającym podłogi obrusem
Bierze z szafki dwa talerze i kładzie je na podłodze w widocznej odległości od stołu
Schodzi ze sceny
Scena IIa, łóżko/szafa
Druga i Drugi budzą się i ubierają płaszcze
Biorą walizki i przechodzą od łóżka do szafy
Siadają na podłodze przy szafie
Wyciągają z walizek kanapki, zjadają, po czym chowają się do szafy
Pozostają tam do następnej sceny
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Scena III, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje przy stole (IIIa)
Obchodzi go dookoła
Kładzie się krzyżem pomiędzy stołem a krzesłami (IIIb)
Leży nieruchomo do końca sceny i schodzi ze sceny
Scena IIIa, łóżko
Trzecia i Czwarta wchodzą na scenę i podchodzą do łóżka
Trzecia pozwala się prowadzić Czwartej
Czwarta sadza Trzecią na łóżku i przebiera ją w nocną koszulę
Trzecia kładzie się i przykrywa
Czwarta zwija się i zasypia w nogach łóżka
Trzecia i Czwarta pozostają tak do następnej sceny
Scena IIIb, szafa/stół/szafa
Druga i Drugi wychodzą z szafy, biorą walizki i przechodzą w stronę stołu
Unoszą obrus i kryją się pod stołem
Pozostają tam aż do końca sceny IV
Na scenę wchodzi Pierwsza z dwiema walizkami i podchodzi do szafy
Otwiera drzwi i pakuje do walizek wszystkie wiszące w szafie ubrania
Zamyka walizki i schodzi z nimi ze sceny
Scena IV, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje przy stole (IVa) (IVb)
Na środku stołu stawia kieliszek, butelkę wina i talerzyk
Odprawia mszę, przyklękając, wznosząc ramiona, unosząc kielich i talerzyk
Przyklęka, uprząta stół i schodzi ze sceny
Druga i Drugi wychodzą z ukrycia
Zjadają jedzenie z talerzy pozostawionych na podłodze
Wracają pod stół i zostają tam do końca sceny V
Scena IVa, łóżko
Czwarta się budzi i wstaje z łóżka
Trzecia się budzi
Czwarta poprawia Trzeciej pościel
Czwarta podciąga Trzecią do pozycji półsiedzącej
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Czwarta karmi Trzecią i podaje jej leki
Czwarta pomaga Trzeciej się położyć
Czwarta zakłada Trzeciej pieluchomajtki
Trzecia usypia
Czwarta zwija się i zasypia w nogach łóżka
Trzecia i Czwarta pozostają tak do następnej sceny
Scena IVb, szafa
Pierwsza wchodzi na scenę, wnosi kartony i podchodzi do szafy
Do kartonów pakuje wszystkie przedmioty i książki
Pierwsza wynosi kolejno kartony ze sceny
Niosąc ostatni karton schodzi ze sceny
Scena V, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje przy stole (Va)
Przygotowuje mszę i odprawia ją jak w scenie IV
Na scenę wchodzi Pierwsza i podchodzi do stołu
Po kolei wynosi krzesła poza scenę
Pierwsza z ostatnim krzesłem schodzi ze sceny
Pierwszy przyklęka, uprząta stół i schodzi ze sceny
Druga i Drugi wychodzą z ukrycia
Zjadają jedzenie z talerzy pozostawionych na podłodze
Wracają pod stół i zostają tam do końca sceny VI
Scena Va, łóżko
Czwarta budzi się i zajmuje się Trzecią
Trzecia jest słaba, wymaga podtrzymywania
Czwarta karmi Trzecią, przewija ją i daje jej leki
Trzecia osuwa się i nieruchomieje
Czwarta siada w kucki na podłodze przy łóżku
Trzecia i Czwarta pozostają tak do następnej sceny
Scena VI, stół
Pierwszy wchodzi na scenę i staje przy stole (VIa)
Przygotowuje wszystko do mszy
Nalewa sobie wina z butelki do kieliszka i wypija
Odkłada kieliszek i wypija całą zawartość prosto z butelki
Obchodzi stół dookoła
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Kładzie się na stole, zwija się w kłębek
Pierwszy zostaje w tej pozycji do następnej sceny
Druga i Drugi wychodzą z ukrycia
Zabierają ze sobą walizki i schodzą ze sceny
Scena VIa, łóżko
Czwarta wstaje i sprawdza, czy Trzecia żyje
Rozbiera Trzecią, myje ją, po czym ubiera w czarną sukienkę
Na scenę wchodzi Pierwsza i podchodzi do łóżka
Pierwsza wysuwa spod łóżka skrzynię/trumnę
Pierwsza z Czwartą przenoszą ciało Trzeciej do trumny
Razem zasuwają wieko
Pierwsza zwija pościel, zabiera ją i schodzi ze sceny
Trzecia siada na materacu i tak zostaje do następnej sceny
Scena VII, stół
Pierwszy siada na stole i rozgląda się dookoła
Schodzi ze stołu i schodzi ze sceny
Na scenę wchodzi Pierwsza i podchodzi do stołu
Czwarta wstaje z łóżka i rusza w kierunku stołu
Pierwsza i Czwarta zaczynają składać obrus, zbliżając się do siebie
Kiedy obrus jest złożony, obydwie wraz z obrusem schodzą ze sceny
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