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Odsłona 1.   
Premiera jest jak noc poślubna 
 
Edith Piaf, zmęczona i blada, ubrana w niebieski szlafrok siedzi 
przed lustrem w garderobie paryskiej Olympii. Po długiej 
chorobie  powraca  na scenę. MąŜ Edith, Théo Sarapo stoi za nią 
i bardzo delikatnie rozczesuje jej przerzedzone włosy.  
 
EDITH: 
Tak się boję, Théo.  Zobacz jak niewiele ze mnie pozostało. Nie 
chcę ich zawieść. Coś ci powiem, mój drogi: w tym co robimy, 
liczy się tylko zdanie publiczności. Nie krytyków, nie tych 
zazdrosnych kretynów z branŜy, którzy tylko wypatrują twego 
końca...  Liczy się zdanie ludzi, prostych  ludzi, tych którzy 
przychodzą cię słuchać i przeŜywać razem z tobą. Zapamiętaj to 
sobie, kochany. JuŜ w dniu premiery, musisz dać im z siebie 
wszystko, wszystko co masz najlepszego. Premiera jest jak noc 
poślubna. Publiczności nie da się oszukać. 
 
Do garderoby wchodzi Danielle. Niesie czarną sukienkę i parę 
czarnych butów. 
 
EDITH: 
A, to ty. O niczym nie zapomniałaś? PokaŜ. 
 
Danielle zbliŜa się do Edith i pokazuje jej sukienkę oraz buty. 
Edith spogląda kątem oka na przyniesione rzeczy. Jej twarz 
zaciska się  w gniewie,  widać wzbierającą w niej złość. 
 
Zgłupiałaś?! Odbiło ci na dobre?! Kretynka, jak Boga pragnę, 
kretynka!  
Dlaczego? Jeszcze śmiesz durnoto pytać dlaczego? Powiem ci 
dlaczego. A dlatego! Dlatego! 
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Edith wyrywa z rąk Danielle sukienkę oraz buty i ciska nimi 
o podłogę. 
 
Dobrze wiesz, Ŝe nowy materiał podraŜnia mi ciało, a nowe buty 
ranią stopy. Chcesz mnie zabić? Czy ty juŜ kompletnie nie 
myślisz? I za co ja wam wszystkim płacę, no za co? 
Powiem ci co masz zrobić chodząca głupoto, bo sama  byś pewnie  
na to nie wpadła.  PoniewaŜ mamy ten sam rozmiar, załóŜ to 
sama, byle prędzej! 
 
Danielle podnosi z podłogi buty i sukienkę. 
 
Znoś tę szmatę i rozciągnij te nowe trepy. Skończona idiotka! 
A, tylko zostaw krzyŜyk i zejdź mi juŜ z oczu. 
 
Danielle podaje Edith krzyŜyk na łańcuszku, zabiera sukienkę, 
buty  i wychodzi. Edith zwraca się do stojącego za nią Théo. 
 
Ale mi ulŜyło! Teraz czuję się  duŜo lepiej. 
Proszę cię kochany, pomóŜ mi zapiąć ten krzyŜyk. Bez niego nie 
zaśpiewam.  
 
Edith podaje  krzyŜyk Théo.  
 
Piękny, prawda? Mówiłam ci, Ŝe dostałam go w prezencie od 
Marleny Dietrich? To było w dniu mojego pierwszego ślubu 
z Jacquesem. Mój mąŜ juŜ dawno odszedł, a jak widzisz krzyŜyk 
wciąŜ ze mną jest. A wiesz, co mi powiedział ten głupek Claude?  
 
Edith pokazuje na krzyŜyk.  
 
śe to on  zsyła na mnie wszystkie nieszczęścia i niepowodzenia.  
Dureń! Ot, tak (Edtih próbuje pstryknąć palcami, ale ból jej na to 
nie pozwala) wyliczył mi wszystkie moje wypadki, połamane 
Ŝebra, choroby, rozwód z Jacquesem, nawet kradzieŜ złotej 
sztabki złota...   
A przecieŜ ja jeszcze Ŝyję... jeszcze nie całkiem umarłam... 
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Zapada cisza. Théo  zapina krzyŜyk Edith. Ona go całuje. Próbuje 
wstać z krzesła. Théo jej pomaga.  
 
Zawołaj Danielle. Przebiorę się. Teraz juŜ  mogę iść na spotkanie  
z moją publicznością. 
 
Rozlegają się owacje. Rozbrzmiewają pierwsze takty muzyki. 
Z czerni wyłania się postać Edith Piaf, która śpiewa „Milord”.  
(Marguerite Monnot / Georges Moustaki) 
 

*** 
 

 
 
ParyŜ, gmach  Olympii przy Boulevard des Capucines 28. Jedna z najbardziej 
znanych scen koncertowych w stolicy Francji. Edith Piaf występowała na 
deskach paryskiej Olympii w latach: 1955, 1956, 1958,  1960/61, 1962.  
Dyrektorem Olympii był wówczas Bruno Coquatrix. 
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Odsłona 2.  
To miłość z wzajemnością 
 
Garderoba. Edith siedzi przed lustrem. Wokół niej  pełno rąk 
z wyciągniętymi mikrofonami. Błyskają flesze aparatów 
fotograficznych, ktoś kręci film. Edith odpowiada na pytania 
dziennikarzy. 
 
EDITH: 
Co lubię najbardziej? O, to łatwe pytanie. Zawsze lubiłam śpiew 
i muzykę. I w tej kwestii nic się nie zmieniło. Do szczęścia 
potrzebuję dwóch rzeczy: śpiewania i miłości. Kiedy nie kocham,  
nie mogę śpiewać, a bez śpiewania nie potrafię kochać.   
 (...) 
Czy jestem szczęśliwa? MoŜe dwie minuty w ciągu dnia... Tak 
naprawdę czuję się szczęśliwa tylko na scenie, kiedy śpiewam 
i kiedy jestem razem z moją publicznością. No, i oczywiście… 
kiedy kocham. Tak,  wtedy teŜ bywam szczęśliwa. 
A, zapomniałabym, do pełni szczęścia potrzebuję jeszcze dwóch 
rzeczy: ParyŜa i czerwonego wina. 
(...) 
 
Tłum dziennikarzy przepycha się wokół Edith.  KaŜdy chce, aby 
jego mikrofon był jak najbliŜej. 
 
Zawsze wiedziałam jak rozmawiać z męŜczyznami, Ŝeby się im 
podobać. Czy ja wiem, moŜe to moje nazwisko  działa na nich jak 
magnes?  A moŜe to kwestia przeznaczenia? Instynkt? 
Nie wiem, moŜe? Zresztą facetowi wystarczy powiedzieć to, co 
chce usłyszeć. Uwierzy we wszystko. 
Nie umiem  filozofować na temat miłości. Za to umiem o niej 
śpiewać. W moich piosenkach pozwalam się ludziom odnaleźć, 
odnaleźć ich uczucia.   
(...) 
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Gdy nie będę mogła juŜ śpiewać? Hmm… Powiem straszne 
słowa,  ale mówię je z pełną świadomością. Odbiorę sobie Ŝycie.  
(...) 
Nie, nie boję się śmierci. Kiedyś się bałam, teraz nie. Śmierci boją 
się ci, którzy na nią nie zasłuŜyli. Ja na moją zasłuŜyłam, 
przynajmniej tak mi się wydaje… 
(...) 
Czy jest coś czego się boję? Tak, najbardziej obawiam się 
samotności. Boję się ciszy, przeraźliwej ciszy i braku oddanych 
mi ludzi. Boję się, Ŝe kiedyś mnie zostawią i odejdą. Ale to 
dopiero wtedy, gdy przestanę być tą Piaf,  którą jestem teraz.  
Póki co, potrzebują mnie...  zresztą ja teŜ ich potrzebuję. 
To miłość z wzajemnością, choć nie tak całkiem bezinteresowna.  
(...) 
Talent? To dar od Boga, ale sam talent nie wystarcza. Potrzebna 
jest jeszcze praca, cięŜka praca. 
 
Edith zaczyna się śmiać. 
 
A widzicie mnie przed lustrem strojącą głupie miny i ćwiczącą 
jakieś tam gesty i ukłony?  Nie, moi kochani. Ja nie jestem 
aktorką komiczną i nie opracowuję efektów dla rozbawienia 
publiczności. Podczas nauki i prób,  gesty pojawiają się same, nie 
szukam ich, czekam aŜ przyjdą same z siebie.  
(...) 
Potrzebuję prostych słów. Piosenka musi szarpać i krzyczeć. 
Potrzebuję poezji, która dostarcza marzeń. Muszę się w niej 
odnaleźć. Nigdy nie oddzielam melodii od słów. Zawsze uczę się 
ich równocześnie. To musi we mnie wejść razem, to razem ze 
mnie musi wyjść.  
(...) 
Przepraszam państwa, ale muszę wracać do mojej publiczności.  
 
Znikają mikrofony, przestają błyskać flesze aparatów. 
 
I tak połowę z tego co powiedziałam przekręcą i napiszą tylko to, 
co im pasuje. 

*** 
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Jak głosi legenda, dnia 19 grudnia 1915 roku, na schodach kamienicy 
przy ulicy Belleville 72 w ParyŜu,  przyszła na świat Edith Giovanna 
Gassion. Fakt ten potwierdza tablica pamiątkowa  znajdująca się nad 
drzwiami wejściowymi do budynku. 
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Odsłona 3.   
Wybieram wolność 
 
Placyk miejski. Po środku, akrobata rozkłada kocyk i rekwizyty 
potrzebne do pokazów cyrkowych. Dwunastoletnia  Edith, z tubą 
w dłoni,  nawołuje publiczność, która stopniowo gromadzi się 
wokół niej i jej ojca Louisa Gassiona. 
 
EDITH:  
Mesdames et Messieurs! Panie i Panowie. Approchez! 
Approchez!  ZbliŜcie się! ZbliŜcie! JuŜ za chwilę zaczynamy! 
Paniusia się nie boi, paniusia podejdzie bliŜej. Za moment 
człowiek guma pokaŜe numer jakiego jeszcze świat nie widział. 
BliŜej, bliŜej! Śmiało! Attention, attention! Tylko u nas, tylko 
u nas. WytęŜajcie swoje gały, za minutkę  zaczynamy.  
 
Edith gra na werblu.  Papa Gassion wykonuje jakiś cyrkowy 
numer. Ludzie biją brawo.  
 
EDITH:  
Brawo, brawo! 
 
Werbel. Papa Gassion wykonuje następny numer. Ludzie 
wstrzymują oddech. Brawa. 
 
EDITH: 
Brawo, brawo! 
 
Widzowie przestają się interesować popisami Gassiona. 
Zaczynają otaczać Edith. Zamykają ją w kole. Edith czuje się 
osaczona.  
 
PUBLICZNOŚĆ: 
A ty mała nic nie umiesz? 
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PokaŜ czego nauczył cię ten stary. 
No, dalej mała.  
Zrób małpę! 
Zresztą, nie musisz. Wystarczy na ciebie popatrzeć. 
 
Śmiech 
 
Aleś ty wychudzona. 
Biedne dziecko. 
Ludzie, a widzieliście jej wypukłe czoło? 
A te wytrzeszczone oczy? 
Ona chyba jest chora. 
Albo nienormalna. 
 
EDITH: (mówi niepewnie) 
Mogę zaśpiewać piosenkę. 
 
PUBLICZNOŚĆ: 
Cicho, ta mała chce coś powiedzieć. Powtórz głośniej. 
 
Gassion przerywa koło utworzone przez publiczność. Wybawia 
Edith. Bierze ją za rękę. Edith tuli się do ojca.  
 
GASSION: 
Moja Edith moŜe państwu zaśpiewać jakąś piosenkę.  
 
Gassion podnosi Edith i stawia ją na odwróconej skrzynce. 
 
GASSION: 
No, dalej Edith. Śpiewaj córeczko, zaśpiewaj państwu. 
 
PUBLICZNOŚĆ: 
Słuchaj starego. 
Śpiewaj mała.  
To dopiero będzie niezły cyrk!  Lepszy niŜ jego wygibasy. 
 
Śmiech. 
 
Uciszcie się,  niech wreszcie  zaśpiewa! 
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Edith patrzy na ojca. Ten daje jej znak głową, Ŝeby zaczynała. 
Edith prostuje się i intonuje Marsyliankę.  
 
EDITH : 

Allons enfants de la Patrie, 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie, 

L'étendard sanglant est levé, (bis) 
Entendez-vous dans les campagnes 

Mugir ces féroces soldats ? 
Ils viennent jusque dans vos bras 

Egorger vos fils et vos compagnes ! 
 

Aux armes, citoyens, 
Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons ! 

Qu'un sang impur 
Abreuve nos sillons ! 

 
Publiczność milknie. Ludzie stają na baczność, otwierają usta ze 
zdziwienia. Niektóre kobiety ocierają z oczu łzy. Kiedy Edith 
kończy swoją Marsyliankę, tłum bije brawo i skanduje. Gassion 
„puchnie” z dumy i bez przerwy powtarza te same słowa. 
 
GASSION: 
To moja córka. 
To moja Edith. 
 
PUBLICZNOŚĆ: 
Brawo mała!  
Jeszcze, jeszcze coś zaśpiewaj. 
Ta mała ma niezły głos. 
O tak, ma coś w gardle. 
Ona śpiewa całą sobą. 
Brawo mała, brawo!  
Niesamowita. 
Co za zdolne dziecko! 
Zmarnuje się na tym bruku! 
Zniszczy sobie głos! 
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Nie zniszczy.  
Ona go szlifuje.  
 
Ojciec popycha Edith w stronę zgromadzonego tłumu. Ludzie 
głaszczą dziewczynkę po włosach, ściskają jej dłoń, przytulają, 
dają  pieniądze do pudełeczka i powoli się rozchodzą. Kiedy Edith 
i ojciec zostają sami, Gassion wyciąga rękę, Edith bez słowa, ze 
spuszczoną głową, oddaje mu cały zarobek. Gassion wyciąga 
butelkę wina i pije. Edith odwraca się od ojca i mówi do siebie. 
 
EDITH: 
JuŜ niedługo będziesz pił tylko za to,  co sam zarobisz. Wybieram 
wolność.   
 
Gassion zbiera swoje rzeczy i powoli odchodzi. Edith stoi po 
środku placyku i śpiewa dla zasłuchanych przechodniów : „Dans 
ma rue”. (Jacques  Datin / Edith Piaf ) 
 

*** 

 
 

Ze świadectwa urodzenia Edith wynika, Ŝe dziewczynka przyszła na 
świat na oddziale połoŜniczym paryskiego szpitala Tenon, przy ulicy 
de la Chine 4. Matką Edith była Annetta Maillard, a jej ojcem Louis 
Alphonse Gassion. 
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Odsłona 4.  
Ulica to moja szkoła 
 
Obskurny pokój hotelowy. Edith z małym dzieckiem na ręku 
rozmawia z Louisem Dupontem, ojcem jej córeczki. 
 
EDITH: 
Nie zawracaj mi głowy. Nie wrócę tam i juŜ. To nie dla mnie! 
Mam dość strojenia pogrzebowych wieńców. Co ty mi tu 
pieprzysz o stałych dochodach! Mam gdzieś tygodniówkę. Tak 
trudno ci zrozumieć? Duszę się tam! Ja potrzebuję wolności, 
potrzebuję ulicy, powietrza... twoje umarlaki mi tego nie dają! No, 
nie! Ty chyba ocipiałeś na dobre.  
A co, kurwa,  ja nie pracuję?   
 
Louis uderza Edith w twarz. Edith zaczyna mówić przez łzy, cały 
czas  tuląc dziecko w ramionach.  
 
Ja śpiewam.  Słyszysz?  Śpiew – to moja praca! Śpiewanie – to 
moje Ŝycie! 
I co z tego, Ŝe na ulicy? To coś gorszego? Wolałbyś, Ŝebym na 
ulicy zarabiała dupą?   
 
Louis ponownie próbuje uderzyć Edith w twarz, ale ona się 
uchyla. 
 
Ulica jest moim miejscem pracy, to moja szkoła, moje 
konserwatorium. Ja jej pragnę, tak jak ona pragnie mnie. Jesteśmy 
dla siebie stworzone.  Ja nią oddycham.  Jestem jej częścią. Moje 
miejsce jest  tam, gdzie jest moja publiczność. Ona jedna mnie 
rozumie. Ludzie płaczą razem ze mną i razem ze mną się śmieją...  
Zresztą, przyjdź i sam zobacz  jak przeŜywają dramaty, o których 
im śpiewam.  Louis, ja muszę śpiewać, muszę!  
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W przeciwieństwie do ciebie, są tacy, dla których mój śpiew coś 
znaczy.  I będę śpiewać tak długo, jak długo będą chcieli mnie 
słuchać! Nawet gliniarze udają, Ŝe mnie nie widzą i pozwalają 
śpiewać. A ty chcesz mi tego zabronić? Ty?  Jakim prawem? Kim 
ty jesteś?  No,  kim?   Tatuś?! Przypomniał sobie. Dobre... śebyś 
chociaŜ miał pewność, Ŝe to twoje... 
 
Edith znowu dostaje w twarz od Louisa. Płacze i mówi 
z wyrzutem. 
 
A gdzie byłeś, gdy twoja córeczka przyszła na świat? No, gdzie?  
Gdyby nie dziewczyny, nie miałabym nawet jej w co zawinąć... 
Tatuś się znalazł. 
 
Louis próbuje wyrwać małą z objęć Edith.  
 
Nie! Nie oddam ci jej. Za nic na świecie nie oddam. Zabieraj łapy, 
skurwielu! Ona jest  moja. Tylko moja. Niczego jej u mnie nie 
brakuje. Zobacz, ma wszystko. Czyściutkie, nowe: kaftaniki, 
koszulki, sweterki... Ten zrobiłam wczoraj... To nieprawda, Ŝe 
zostaje sama w hotelu, nieprawda! Cały czas jest ze mną... na 
świeŜym powietrzu. 
 
Louis wyrywa córkę Edith i odchodzi. Dziecko zaczyna płakać. 
Edith biegnie za nimi.   
 
Marcelle! Marcelle! Marcelle… 
 

*** 
 

 
 

Fragment paryskiego bruku,  od którego odbijał się głos Edith. 


