„Legendy krakowskie”
odcinek 1: Głowy Wawelskie
ANTONI, EWKA, MARCYŚ
Sługa mistrza Twardowskiego GRAJEK MACIEJ (PAWEŁ)
DYREKTOR
ZYGMUNT AUGUST, BARBARA
MARCIN Z URZĘDOWA, KAT MSZCZUJ, ZACHARIASZ STOPIUS
MNISZECH, RZEŹBA

Scena I
[Rynek Krakowski, gwar, dźwięki kończonego hejnału]
MARCYŚ
Paaaa Ewka tam na wieżę! Czwarty raz to samo trąbi!
EWKA
No bo on hejnał obwieszcza!
MARCYŚ
No wieeeeem. Trąbi i… Cyk! Urywa! Zawsze w tym samym miejscu! Że się nie pomyli… Nie
wychylaj się tam chooopie bo zleeeecisz! Spoko na tym rynku coooo?!
EWKA
Noooo!
MARCYŚ
Chodźmy tam coś grają…
[Dźwięki ulicy np. Floriańskiej, Szlagier uliczny, piosenka narasta, w trakcie piosenki GRAJEK]
GRAJEK MACIEJ
Mili sercu goście ze Stolycy i innych miejsc dziwnych na świecie! Uprasza się o co łaska na
butelkę oranżady dla krakowskiego grajka. A Krakowian nawet nie proszę, wszak słyną oni
ze swej oszczędności.
[Piosenka]
MARCYŚ
Faaaajny ten koleś!
EWKA
Co ty Marcyś robisz?
MARCYŚ
Tańczę, ty też byś mogła!
EWKA
Na ulicy? Na ulicy się chodzi i nie rozgląda na boki!
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MARCYŚ
A co ci szkodzi?! Spróbuj! [Piosenka]
EWKA
Dyrektor tu idzie! Przyłapie nas!
MARCYŚ
Nie wyplączemy się z tych wagarów! W bramę szybko!
MARCYŚ
Biegnie za nami! Szybciej!
[Biegną, coraz bardziej sapią]
EWKA
Teraz przez podwórko!
MARCYŚ
I w drzwi! Żeby były otwarte, żeby były otwarte!
EWKA
Otwarte!
MARCYŚ
Ufff… Boczna uliczka. Tu nas już nie znajdzie…
EWKA
Marcyś! On tu biegnie dalej!
MARCYŚ
Szybciej Ewka tam do rogu! W tamte drzwi! I na podwórko! Tam na dół po schodkach,
schowamy się.
EWKA
Ćśśśśśś…
[Kroki]
DYREKTOR zasmucony
Znowu ten nicpoń Marcyś! Zakała szkoły. I jeszcze Ewkę w to wciąga. Takie porządne
dziecko!
MARCYŚ Szeptem.
Chyba poszedł.
EWKA
Co to za miejsce?
MARCYŚ
Jest tabliczka. I kartka na drzwiach. „Anty-kwariat zamk-nięty na zawsze. Pro-szę nawet nie
pukać. I tak nie otwo-rzę. Zos-taw-cie mnie w spokoju!”
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EWKA
Ojej. Jakiś biedny człowiek…
MARCYŚ
Antykwariat to był ten… No…
EWKA
Antykwariat od łacińskiego antiquarius to firma zajmująca się handlem przedmiotami
mającymi wartość historyczną, estetyczną lub materialną. Sklep oferujący książki.
MARCYŚ
Nauczyłaś się słownika na pamięć czy co?!
EWKA
No tak... Żeby mieć celującą z polskiego uczę się ostatnio. Na razie umiem połowę wyrazów na
„a”… A antykwariat jest na „a” więc wiem.
MARCYŚ rozważa
„Pro-szę nawet nie pukać. I tak nie otwo-rzę”
(Marcyś puka i wchodzi do środka)
***

Scena II
[Przed antykwariatem, wejście od oficyny]
ANTONI [kontrolujący się]
Czego chcecie
Ewka
Aaa…
ANTONI
Komornik was nasłał szczeniaki?! Teraz szyby będziecie tłuc?!
MARCYŚ
Nieeee! Pppproszę pana, myśmy tu niechcący!
EWKA
Nie chcieliśmy! Przepraszamy!
ANTONI [w depresji]
Która godzina?
MARCYŚ
Ppppo pierwszej. Trzynastej znaczy się.
ANTONI [w depresji]
A jaki dziś dzień?
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MARCYŚ
Środa pppproszę pppana.
ANTONI [w depresji]
Kwiecień?
MARCYŚ
Marzec. Ppppierwszy dzień wiosny ppproszę pana.
ANTONI [w depresji]
Pierwszy dzień wiosny. 21 marca. Pamiętam. Słońceeee. Daaawno nie widziałem słońca…
[kontrolujący się]
Co tu robicie? Czemu nie w szkole? Twoja matka wie, że tu jesteś?!
EWKA
Proszę pana. Marcyś nie ma mamy. Bo on jest z domu dziecka.
MARCYŚ
Nieprawda!!! Mam mamę tylko choruje. Ale jak wyzdrowieje zabierze mnie do domu!
ANTONI [kontrolujący się]
A Twoi rodzice? Ty też z domu dziecka?
MARCYŚ
Ona ma rodziców, ale oni nie mają czasu dla niej!
EWKA
Kłamstwo!
MARCYŚ
Jak to kłamstwo? Cały czas się uczysz i uczysz. Myślisz że jak będziesz najlepsza to się Tobą
zainteresują! Że sobie zasłużysz!
EWKA
Ty głupku! Po co ja się dałam namówić na te wagary!
ANTONI [kontrolujący się]
Rex Auguste, iudica iuste! Spokój mi tu!
MARCYŚ
Co ppan powiedział?!
ANTONI [kontrolujący się]
Królu Auguście, sądź sprawiedliwie! Tak mawiali Krakowianie kiedy musieli coś osądzić, a
chcieli żeby to był wyrok sprawiedliwy. Wiecie jak trafić stąd do domu?
MARCYŚ
Ttttak.
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EWKA
To znaczy nie bardzo…
ANTONI [w depresji]
Echhhhhhhhhh… Chodźcie za mną.
***

Scena III
[Wnętrze antykwariatu]
MARCYŚ szeptem
Oooooo… Aaaale ciemno…
EWKA
Aaaale tu kurzu… Proszę pana! Tu jest chyba milion książek!
ANTONI [kontrolujący się]
Znacznie mniej! Co najwyżej czterdzieści tysięcy!
EWKA
To jest antykwariat!
ANTONI [w depresji]
To był antykwariat… Ale zamknęli. Za długi. Przyjechał nowy właściciel i powiedział, że tu
urządzi dyskotekę, a mnie się wyrzuci. Podniósł czynsz i kazał płacić. I teraz czekam na
komornika.
MARCYŚ
Na komornika?
ANTONI [kontrolujący się]
Przyjdą z policjantami i mnie stąd wyprowadzą. I książki.
EWKA
Ojej. No i co pan teraz zrobi?
ANTONI [kontrolujący się]
Co zrobię? Upatrzyłem już sobie miejsce pod jednym z mostów nad Wisłą. A potem mogiłkę
na cmentarzu jak już zejdę z tego złego świata… Ale co mam zrobić z książkami?!
EWKA
Nic się nie da zrobić?
ANTONI [kontrolujący się]
Jakbym miał pieniądze na prawnika to bym go wynajął i może wszystko uratował. Tyle lat
działał ten antykwariat! [w depresji:]
Ale już nie walczę o nic. Chcę być sam! Niech mi wszyscy dadzą święty spokój! Ten nowy
właściciel to zwykły oszust! Nikt go tu nigdy nie widział, pomachał jakimś świstkiem! I kazał
się wynosić! Sąd kapturowy!
MARCYŚ
Kapturowy?
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EWKA
Co to znaczy sąd kapturowy?
ANTONI [kontrolujący się]
Nie wiecie? Hmmmm to ta sama historia co Rex…
EWKA
Auguste, iudica iuste!
ANTONI [kontrolujący się]
Ooo, jaka sprytna, już się nauczyłaś?
MARCYŚ
Bo Ewka proszę pana uczy się wszystkiego natychmiast! Ona zna słownik na pamięć!
EWKA
Tylko na „a”. A czemu tak się mówi o tym reksie Auguście i o tych kapturach?
ANTONI [w manii]
Królu Auguście. Oooo to stara historia. Częściowo prawdziwa jak to z legendami. Mam tu
gdzieś książkę… Poczekajcie chwilę.
[oddala się]
EWKA szeptem
Aaaaale tu jest wszystko stareeee…
MARCYŚ szeptem
Jaki ten sklep jest wielki... Ale ciemno. Te książki mają chyba ze sto lat.
EWKA szeptem
I te meble chyba też. A on jest dziwny.
MARCYŚ szeptem
Wiesz co ja myślę? Że on nas chce porwać i zrobić z nas zakładników dla tego komornika…
EWKA szeptem
Głupi jesteś jak nie wiem co! To starszy i bezradny człowiek.
MARCYŚ szeptem
Ma na imię Antoni. Widziałem wizytówkę... W każdym razie jakby co, to ja wezmę którąś z
tych ciężkich książek i go zdzielę, a ty uciekaj.
ANTONI z daleka [w manii]
Jest! Wiedziałem że mam ten starodruk!
MARCYŚ
Aaaale ogromna księga!
ANTONI [w manii]
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Jedyny egzemplarz na świecie. Zniszczony już. Stronnice wylatują. Chwileczkę… Gdzie to
było… O jest! O to mi chodziło. Roku Pańskiego Zygmunt August z Łaski Bożej Król Polski,
Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Inflancki…
[kontrolujący się]
Co?! Czego nie rozumiecie? Nie mam czasu wam wszystkiego tłumaczyć. To lepiej opowiem.
***

Scena IV
[Wnętrze antykwariatu]
ANTONI [w manii]
Historia wydarzyła się pięćset lat temu za czasów króla Zygmunta Augusta. Polska wtedy
była największa w całej swej historii i tak potężna, że w całej Europie nie było królestwa,
które mogło by się z nią równać.
[Dzwon Zygmunta w tle]
Zygmunt August rządził z Krakowa, z zamku który jego rodzice rozbudowali tak wspaniale,
że na owe czasy nie było chyba równie wyśmienitej rezydencji.
MARCYŚ
Z Wawelu!
ANTONI [w manii]
Zgadza się. Król Zygmunt rządził stamtąd siedząc na tronie w najwspanialszej z komnat
zwanej komnatą tronową, a z sufitu spoglądały na niego sto dziewięćdziesiąt cztery
wyrzeźbione z lipowego drewna ludzkie głowy. Tam przyjmował poselstwa, tam się naradzał i
wydawał rozkazy, wreszcie tam rozstrzygał sądowe spory. Tak ta sala wyglądała. Spójrzcie na
rycinę…
MARCYŚ
Ciemno. Prawie nic nie widać…
ANTONI [w manii]
Prądu nie mam, bo dawno już wyłączyli. Ale świecę mam! Przyniosę!
EWKA szeptem
Marcyś!
MARCYŚ szeptem
Cooo?!
EWKA szeptem
Tu nie ma zasięgu! Patrz na telefon. Zero kresek. A to oznacza…
MARCYŚ szeptem
Że jak on nas porwie, albo zamorduje, to nikt nigdy nas nie znajdzie…
ANTONI wraca [kontrolujący się]
No pal się!
EWKA przerażona krzyczy
Albo podpali aaaaaaaaaa!
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ANTONI [kontrolujący się]
Czego się boisz smarkulo? To tylko świeca. Przyświecę żeby można było zobaczyć…
EWKA
A bbbo jak pan niósł tą świecę ppprzy ttttwarzy to wyglądał pan jak upiór!
ANTONI [w manii]
Nie spalę was, nie spalę. Noooo teraz widać! Na czym to ja? Aha, no więc król Zygmunt
August nie był szczęśliwy. W młodości zmarła jego ukochana żona Barbara Radziwiłłówna.
[efekt dźwiękowy - początek legendy]
Zygmunt tak ją kochał, że niemal oszalał z żałoby. Kolejne małżeństwa nie dawały mu
szczęścia. Markotniał i obojętniał na sprawy Królestwa. Dzieci nie miał i był już bardzo,
bardzo schorowany. Lekarze w tamtych czasach nie umieli leczyć ani bolących kości króla…
ANTONI „MARCIN Z URZĘDOWA”
Dochtór Marcin z Urzędowa radzi, iże weźmisz królu bobków kozich garść, naści maści
miodu i rozmarynu, i obłożysz niemi boleści swoje…
EWKA
Bleeee…
ANTONI [w manii]
Ani jego nerek…
ANTONI „ZACHARIASZ STOPIUS”
Noś na szyi w woreczku sproszkowaną ropuchę Panie, a bóle ustąpią. Ja Zachariasz Stopius
Ci to mówię, a i pijawkami Cię obłożymy i wnet ozdrowiejesz.
MARCYŚ
Ojej…
ANTONI [w manii]
Ani jego zębów…
ANTONI „KAT MSZCZUJ”
Spośród Cyrulików, Medyków, Łaziebnych, Golibrodów i Kowali w całej Rzeczpospolitej ja
mam najpotężniejszą łapę i ci te wszystkie zęby powybijam królu!
ANTONI „ZYGMUNT AUGUST”
A ktoś ty niedźwiedziu?!
ANTONI „KAT MSZCZUJ”
Kat Mszczuj z Biecza Wasza miłość!
ANTONI „ZYGMUNT AUGUST”
Wy mnie do grobu wpędzicie! Precz mi z oczu wszyscy!
ANTONI [w manii]
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Ale najbardziej król cierpiał z żalu za ukochaną Barbarą. I był zdolny do wszystkiego, byle
móc ją jeszcze raz ujrzeć. Nadworni alchemicy i magowie wykorzystywali jego tęsknotę i
dawali mu taką nadzieję. Podjął się mistrz Twardowski…
EWKA
Pan Twardowski na kogucie, co zaprzedał diabłu duszę?!
ANTONI [kontrolujący się]
Zgadza się. Istniał naprawdę. Mroczna, bardzo tajemnicza postać. Był magiem i alchemikiem
na dworze króla Zygmunta. To on obiecał królowi, że wywoła zza grobu ducha ukochanej
Barbary.
[w manii]
I w nocy z 7 na 8 stycznia roku pańskiego 1569 odprawiono w sekrecie obrzędy. Długo
odprawiano. Król musiał wypić eliksiry i wywary. Aż nadeszła pożądana chwila i
półprzytomnego króla nawiedziła wywołana z cieniów śmiertelnych zjawa…
MARCYŚ szeptem przerażenie
Świeca zgasła…
ANTONI [w manii]
Poczekajcie, przyniosę zapałki.
EWKA szeptem
Ojej, ciemno…
MARCYŚ szeptem
Wywołana z cieniów śmiertelnych zjawa…
EWKA BARBARA [ni to wyczytuje to zdanie z księgi ni to sama z siebie podekscytowana]
To ja Zygmuncie! Przyszłam do Ciebie żeby Cię pocieszyć. Żebyś pamiętał, że nigdy o Tobie
nie zapomniałam miły… A dziś mnie ujrzysz po raz ostatni! Ale po śmierci połączymy się na
wieki…
MARCYŚ ZYGMUNT AUGUST [ni to wyczytuje to zdanie z księgi ni to sam z siebie
podekscytowany]
Jesteś li mą ukochaną zjawo?! Nie odchodź Barbaaaaro! Jestem tu taki samoooootny!
ANTONI krzyczy z daleka [w manii]
I Zygmunt stracił przytomność!
[cisza]
***

Scena V
[Wnętrze antykwariatu, syk zapalanej zapałki]
ANTONI [w manii]
No i znowu zrobiło się jasno.
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EWKA
Uff…. Jasno…
ANTONI [w manii]
Król ocknął się rano. Wszystko mu się mieszało. Nie miał pojęcia czy widział zjawę Barbary
czy tylko mu to wmówiono… Wypite eliksiry struły biednego Zygmunta, tak że cierpiał jak
nigdy wcześniej.
MARCYŚ
Eliksyry?
ANTONI [w manii]
Tak. Otaczali go podejrzani dworzanie, alchemicy, magowie, lekarze. Czy spiskowali?
EWKA
Mieli złe zamiary?
ANTONI [w manii]
Jak to na królewskich dworach… Króla piekielnie bolała głowa. Patrzył wokół i nie wiedział
czy mu się śni koszmar czy też to wszystko dzieje się naprawdę. A co najgorsze, tego dnia był
dzień rozpraw sądowych. Ledwie żywy powlókł się do Sali Tronowej i zaległ w tronie.
ANTONI „ZYGMUNT AUGUST”
Taki dziś jestem słabyyyy…
ANTONI [w manii]
Postanowił to wykorzystać podły dworzanin Mniszech.
ANTONI „MNISZECH”
Wasza Wysokość nie zasługuje na takie męki. Ja waszej wysokości pomogę, odprawimy szast
prast interesantów, a potem Wasza Mość uśnie i zapomni o bólu głowy, kości, nerek, zębów i
duszy…
ANTONI „ZYGMUNT AUGUST”
Napraaaawdę?
ANTONI „MNISZECH”
Oczywiście Wasza Wysokość. Dawać tu podejrzanych przed królewskie oblicze! Sprawa
sieroty Marcelego. Ten młokos przyłapany został na zbijaniu bąków, choć miał czyścić
królewskie stajnie!
ANTONI „ZYGMUNT AUGUST”
Co mam robić?
ANTONI „MNISZECH”
To nicpoń!
EWKA szeptem
Ciebie Marcyś w szkole nazywają nicponiem…
10

ANTONI „MNISZECH”
Trzeba go zamknąć w lochu!
ANTONI „ZYGMUNT AUGUST”
Zamknąć w lochu.
ANTONI „MNISZECH”
Sprawa mościanki Ewusianki. Miała wełnę oporządzać na kądziele, a z tym nicponiem
Marcelim cały dzień sobie bimbała!
EWKA
Nieprawda!
ANTONI „MNISZECH”
Samo sobie winne to złe dziewuszysko. Nie dawałbym jej jeść aż się przyzna!
ANTONI „ZYGMUNT AUGUST”
Nie dawać jej jeść.
ANTONI „MNISZECH”
Aż się przyzna!
MARCYŚ szeptem
A to trochę jak o Tobie Ewka.
ANTONI „MNISZECH”
I wreszcie najpilniejsza sprawa uczonego Antoniego. Stragan z woli królewskiej najmował,
księgi uczone sprzedawał, a czynszu królowi nie płacił! Trzeba nam wygnać go z Krakowa
miłościwy królu!
MARCYŚ
Wygnać z Krakowa?!
EWKA
Wygnać z Krakowa?!
ANTONI „MNISZECH”
Wygnać, wygnać!
ANTONI „ZYGMUNT AUGUST”
Słaaaabym… Wszystko mi jedno. Wygnajcie go…
MARCYŚ szeptem
To dokładnie tak jak z panem panie Antoni!
ANTONI [kontrolujący się]
Mniej więcej. Nieważne. We wszystkich tych sprawach Król nawet nie wysłuchał
podejrzanych. Wydał wyroki nie dając im szans na obronę.
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EWKA
We wszystkich tych sprawach Król skazał niewinnych???
ANTONI [w manii]
Właśnie… [Cisza] Lecz chory król zrozumiał w końcu czego się dopuścił. Patrzył po twarzach
dworzan. Każdy na kogo spojrzał, spuszczał wzrok. Zygmunt ze wstydu nie wiedział gdzie z
oczami uciec i w końcu spojrzał na sufit. A tam… drewniane głowy patrzyły na niego z góry…

EWKA
Patrzyły na niego?
ANTONI [w manii]
Bezczelnie wpatrywały się w królewskie oblicze jak nie ośmielił się patrzeć żaden z poddanych
Królestwa. W słabej głowie króla zaczęło wirować. Mieszały się twarze ludzi z rzeźbionymi
głowami. Tańczyły przed nim realne przedmioty i fantastyczne zjawy.
ANTONI „KRÓL ZYGMUNT”
Co się dzieje naprawdę, a co jest tylko zjawą?!
ANTONI [w manii]
W pewnym momencie jego oczy zatrzymały się na jednej z rzeźb. Była to głowa kobiety w
białym czepcu. I patrzył jak wbija ona w niego swoje martwe drewniane ślepia... [cisza] Aż w
końcu jej drewniane usta otworzyły się i rzeźba wykrzyczała:
RZEŹBA (EWKA)
Rex Auguste, iudica iuste! Królu Auguście sądź sprawiedliwie!!!
ANTONI „ZYGMUNT AUGUST”
Aaaaaaaa! Słyszeliście ją?! Słyszeliście?!
MARCYŚ
Słyszeli?
ANTONI [w manii]
Kroniki milczą.
ANTONI „ZYGMUNT AUGUST” ciężko oddycha
Sprowadzić tu z powrotem sierotę Marcelego, sprowadzić dwórkę Ewusiankę i uczonego
Antoniego!!! Musimy powtórzyć sprawy sądowe! Niech nigdy nikt nie ośmieli się wydawać
wyroku bez wysłuchania mowy obronnej! A ty! – spojrzał na rzeźbioną głowę kobiety w
białym czepcu w suficie – nie będziesz upominać majestatu królewskiego w otoczeniu
dworzan!
ANTONI [w manii]
I rozkazał nadwornym rzeźbiarzom, a ci wyrzeźbili jej na ustach przepaskę.
MARCYŚ
Naprawdę?!
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ANTONI [w manii]
Sami sprawdźcie w komnatach królewskich na Wawelu… Jeszcze przez trzy lata żył nasz
potężny i nieszczęśliwy Zygmunt August. Umarł w końcu, by połączyć się ze swą ukochaną
Barbarą na wieki. Ale przez ten czas nigdy nie ogłaszał wyroku bez wysłuchania mowy
obronnej podejrzanych. Taki to był nasz król Zygmunt August …
***

Scena VI
[Wnętrze antykwariatu]
EWKA
A te… Sądy kapturowe?
ANTONI [kontrolujący się]
Powstały wnet po śmierci króla. Działały w czasie bezkrólewia, lub kiedy królowie nie mogli
osobiście sądzić. Często pospiesznie i niesprawiedliwie. I po dziś dzień mówi się o
krzywdzących sądach, które nie dają podejrzanym prawa do obrony – sądy kapturowe.
MARCYŚ
Takie jak te o zamknięciu pana sklepu z książkami…
ANTONI [kontrolujący się]
Mniej więcej. Ale co ja tu wam tego… Idźcie już do domu! Traficie? A prawda, pytałem. …
Pójdziecie przez tą bramę, skręcicie w lewo i zaraz będzie przystanek tramwajowy… I nie
pokazujcie mi się więcej na oczy!
EWKA
Panie Antoni!
ANTONI [kontrolujący się]
Słucham?
EWKA
Zrobimy wszystko żeby nikt pana stąd nie przegonił! Żeby antykwariat znowu działał! Żeby
ludzie mogli przeczytać te wszystkie książki!
MARCYŚ
Choćby te ściany i księgi miały przemówić - sprawiedliwości stanie się zadość!
ANTONI wzruszony
Nie żartujcie sobie ze mnie…
MARCYŚ
Nie żartujemy!
[Piosenka w wersji studyjnej]
[Koniec odcinka 1]
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