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oraz: inni starsi cechu we³niarzy, stra¿nicy, giermkowie, benedyktyni, architekci nie-
mieccy, angielscy, hiszpañscy, francuscy, robotnicy i majstrzy z Lombardii, kobiety,
wie�niacy.
Miejsce akcji: Toskania, lata dwudzieste piêtnastego wieku.

1.

Kapitularz katedry. Dzieñ.
Filippo Brunelleschi siedzi na ozdobnym krze�le. W tle ca³e zgromadzenie, w którym

prym wiod¹ rzeczoznawcy budowli katedry florenckiej i starsi cechu we³niarzy.
FILIPPO Panowie opiekunowie tego ko�cio³a! Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e wielkie
sprawy nastrêczaj¹ wielkie trudno�ci, i je¿eli tak jest, to w tym wypadku trudno�ci
mo¿e s¹ wiêksze, ni¿ s¹dzicie. Nie jest mi wiadome, by nawet staro¿ytni wyprowa-
dzali kiedy� tak �mia³¹ kopu³ê. Bojê siê zarówno wysoko�ci, jak i szeroko�ci gma-
chu. W czym jednak mogê wam pomóc dzisiaj ja, Filippo Brunelleschi, do którego
nie nale¿y ta budowa?

Na chwilê zawiesza g³os. Wrzawa na sali. Starsi cechu we³niarzy wstaj¹ z miejsc i krzy-
cz¹c, gestykuluj¹.

FILIPPO (kontynuuje) Jak¿e wiêc chcecie, abym powiedzia³ wam sposób? Je¿eli
postanowicie, ¿e Santa Maria del Fiore ma byæ skoñczona, bêdziecie musieli nie
tylko mnie wypróbowaæ, ale daæ �rodki na to, aby w ci¹gu roku, na oznaczony
dzieñ, oprócz architektów z Toskanii i W³och, zjechali architekci z Niemiec, Fran-
cji i innych krajów. I bêdziecie musieli powierzyæ zadanie temu, który oka¿e naj-
lepsz¹ znajomo�æ rzeczy i bêdzie wiedzia³, jak zamkn¹æ kopu³ê. Nie potrafiê daæ
lepszej rady ani opinii nad tê!

Napisy czo³owe pojawiaj¹ siê na tle znamienitych dzie³ wczesnego Renesansu: fre-
sków Masaccia, rze�b Donatella, drzwi Lorenza Ghibertiego, obrazów Uccella, Fra An-
gelico, Filippo Lippiego. Tekst wprowadzaj¹cy:

Pocz¹tek piêtnastego wieku jest powszechnie uznawany za czas narodzin nowo¿ytnej
sztuki. Kolebk¹ jej by³a Florencja. Freski Masaccia w kaplicy Brancaccich, perspektywa
obrazów Uccella, Zuccone Donatella, drzwi Ghibertiego da³y nowy wymiar sztuce i otwo-
rzy³y ludzi na nowe widzenie �wiata. Jednym z kamieni milowych nowej sztuki by³a
kopu³a w ko�ciele Santa Maria del Fiore.

2.

Droga prowadz¹ca do Florencji. �wit. Samotny wêdrowiec idzie drog¹ smagany po-
wiewami wiatru i wznosz¹cymi siê tumanami piasku. Po chwili przed wêdrowcem ods³a-
niaj¹ siê mury miasta i brama. Wêdrowiec podchodzi do stra¿ników.

STRA¯NIK I Kim jeste�?
DONATELLO Donatello. Rze�biarz. Przybywam z Rzymu do Florencji.
STRA¯NIK II Mistrz Donat! Wróci³e� na spotkanie architektów z ca³ego �wiata?
DONATELLO Tak. Chcê �wiêciæ zwyciêstwo Filippa. Zd¹¿y³em?

Stra¿nik II potakuj¹co kiwa g³ow¹. Donatello u�miecha siê jak cz³owiek, który nie-
jednego w ¿yciu do�wiadczy³. Stra¿nik I otwiera bramê i mistrz Donatello wchodzi do
Florencji. Jazda kamery w górê zakoñczona bliskim planem herbu miasta.

3.

Ulice Florencji. Dzieñ.
Donatello przemierza ulice Florencji i przygl¹da siê typom ludzi, którzy go mijaj¹. S¹

to twarze o du¿ych nosach, wyraziste, jakby zamkniête w grymasie ludzkich emocji. Na
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ulicach panuje brud i zaduch. Przy bramie stoi niezwykle chuda ¿ebraczka z d³ugimi w³o-
sami, sp³ywaj¹cymi na jej pomarszczone cia³o. Spod zgrzebnej sukni wystaj¹ jej brudne,
du¿e stopy. Jak¹� mieszczkê w³a�nie przenosz¹ przez plac w lektyce. W jej twarzy mo¿na
dostrzec co� chorego. Z okna kto� wylewa nieczysto�ci, które rozpryskuj¹ siê obok Do-
natella. Ten spogl¹da w górê. Widzi kobietê z wydatnym biustem.

KOBIETA Ej, Donacie! Kiedy na mnie spojrzysz, kiedy mnie wyrze�bisz? Nie
po¿a³ujesz�

Donatello przez chwilê siê waha. Jednak macha rêk¹ i idzie dalej.

4.

Targ. Dzieñ.
Donatello ma na sobie pow³óczyst¹ szatê, do�æ przykurzon¹ przebyt¹ drog¹. Teraz

s³u¿y mu za kosz, do którego wk³ada wiktua³y: winogrona, jab³ka, sery, figi, jajka.
DONATELLO Filippo lubi du¿e jajka, a te s¹ strasznie ma³e. Niczym przepiór-
cze� Czy kury przestraszy³y siê ostatniej burzy? Czy naszed³ je strach morowy?

W tym momencie spada na ramiê Donatella rêka we wspania³ej rêkawicy.
KOSMA (off) Wróci³e�!
DONATELLO (nie odwracaj¹c siê) Szed³em z Rzymu piêtna�cie dni. Zahaczy³em
o Cortonê. Piêkn¹ rzecz tam zobaczy³em! Rzymski wazon�
KOSMA A wiêc warto by³o skrêciæ do Cortony�

Donatello przytakuje i wraca do jajek.
DONATELLO S¹ stanowczo za drogie.
KOSMA Lubisz siê targowaæ, Donacie.

Donatello odwraca siê i widzi przed sob¹ Kosmê Medyceusza z niewielkim orszakiem.
DONATELLO Panie Medici, gdyby pan sam hodowa³ kury, jajka mia³yby wiel-
ko�æ kul armatnich.
KOSMA Jeste� jak bohater Plutarcha, Donacie. Powiedz mi, gdzie moja g³owa?
Od roku�

Donatello szybko przerywa.
DONATELLO Widzê j¹ wci¹¿ na karku jego ksi¹¿êcej wysoko�ci.

Kosma lekko grozi Donatellowi.
KOSMA Nie �pieszysz siê, mój panie. Od roku�
DONATELLO (nie pozwalaj¹c skoñczyæ zdania Kosmie) Z przyjemno�ci¹ zacz¹³-
bym j¹ rze�biæ choæby od jutra� (przerywa na chwilê) je�li tylko Filippo bêdzie
budowa³ kopu³ê Santa Maria.
KOSMA Niech Fillippo wszystkich przekona. Niech poka¿e model.
DONATELLO Mo¿e byæ na to za mocny i za s³aby, panie. Ty to musisz rozumieæ.
(zwraca uwagê na woreczki, które trzymaj¹ s³u¿¹cy Kosmy. Zaczyna je obmacywaæ)
KOSMA Ju¿ szukasz zap³aty? To nasiona hiszpañskich ogórków, s³odszych i wiêk-
szych ni¿ toskañskie. Mam siê odwdziêczyæ nasionami?

Donatello u�miecha siê chytrze. Wzrusza ramionami. Kosma klepie Donatella po
plecach.

KOSMA Ja wiem, ile jeste� wart� I niech siê Filippo przygotuje. (odchodzi)

5.

Ulice Florencji. Dzieñ. Donatello �pieszy zab³oconymi i za�mieconymi ulicami miasta
do domu Filippa. Fartuch, który ma na sobie, jest wype³niony wiktua³ami. Dociera do bra-
my. Wtedy przebiega obok niego ma³y Ch³opiec, wyci¹ga mu gruszkê z fartucha i ucieka.

CH£OPIEC Donat, mówi¹, ¿e jeste� hojny!
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6.

Mieszkanie Filippa. Dzieñ.
Donatello powoli podchodzi do drzwi i nas³uchuje. Odpowiada mu cisza. Przystawia

ucho, a nog¹ zagarnia le¿¹ce na pod³odze wióry. Naciska klamkê, drzwi s¹ otwarte. Wcho-
dzi. Mieszkanie wygl¹da na puste, ale na dole �wieci siê �wiat³o. Donatello idzie w tê
stronê. Nagle wy³ania siê przed nim drewniany krucyfiks niezwyk³ej urody, finezji i sty-
lu. Specjalnie pod�wietlony przez lustro, które odbija promienie s³oneczne. Przy lustrze
stoi Filippo, jakby siê w³a�nie spodziewa³ go�cia. Donatello z wra¿enia, jakie zrobi³ na
nim krucyfiks, wypuszcza naro¿niki fartucha i wszystkie znajduj¹ce siê w nim produkty
wypadaj¹ na ziemiê.

FILIPPO Có¿ najlepszego zrobi³e�, Donacie? Co teraz bêdziemy jedli na obiad?
DONATELLO (wskazuj¹c na rze�bê) Ja ju¿ swój obiad dosta³em. (po chwili) Nic
nie powiedzia³e�, ¿e go rze�bisz. Jeszcze o�wietli³e� lustrem swojego Chrystusa�
Sk¹d wiedzia³e�, ¿e wróci³em?

Filippo u�miecha siê i rzuca w kierunku Donatella dojrza³¹ figê. Owoc odbija siê od
Donatella i toczy ku strefie cienia. Z mroku wy³ania siê rêka, która ³apie figê.  S³ychaæ
pomlaskiwanie. Donatello patrzy w tamtym kierunku.

DONATELLO Paolo Uccello?
Wstaje, idzie w jego stronê. Pod du¿¹ skrzyni¹ le¿y na pod³odze Uccello.

UCCELLO (t³umacz¹c siê) Widzia³em ciê, jak szed³e� Via Larga�
DONATELLO No, tak� Pobieg³e� do Filippa i powiedzia³e�, ¿e wróci³em! Bo¿e,
jak ty cuchniesz serem. Nic innego nie daj¹ ci do jedzenia?
UCCELLO Opat tylko ser mi daje. Ja mu w natchnieniu sceny z ¿ywotów �wiê-
tych malujê, a on we mnie rzuca serem� Malujê t³o niebieskie, miasto czerwone,
a rozmaite budowle tak jak mi siê �ni¹. A on na to, ¿e budynki miejskie nie mog¹
byæ malowane inn¹ barw¹ ni¿ kolor kamienia. I podsy³a porcjê sera. To uciek³em.

Donatello siada zafrasowany.
DONATELLO A ja siê do was tak �pieszy³em� Skrêci³em tylko na dwa dni do
Cortony, ¿eby zobaczyæ stary wazon rzymski. Proporcje jak wy�nione. I ta rze�ba
na nim! Absolutny sonet ³adu w porównaniu z tym, co w naszej Florencji zasta-
jê� Chyba wrócê do Cortony.
FILIPPO A mój Chrystus?
DONATELLO Chcia³e� pokonaæ mojego, jak to powiedzia³e�, ch³opskiego Chry-
stusa� No i dobrze. No i ci siê uda³o! Ale pomy�l, gdyby nie by³o mojego, ch³op-
skiego, czy wyrze�bi³by� swojego pañskiego? Czy gdyby� nie nasprasza³ architek-
tów z ca³ej Europy, zmusi³by� siê do my�lenia o kopule?

Zapada krêpuj¹ca cisza.
UCCELLO Filippo mówi, ¿e nie wie�
DONATELLO Czego nie wie?
UCCELLO Jak zbudowaæ kopu³ê�
DONATELLO To normalne, ¿e nie wie. Nigdy nie ma pewno�ci. Czy ty my�lisz, ¿e
ja wiedzia³em, jak powinien wygl¹daæ mój Zuccone, gdy zaczyna³em go rze�biæ?

Filippo stoi z boku i milczy. Potem odstawia lustro. Siada. Chwila ciszy.
FILIPPO Lorenzo chce budowaæ kopu³ê� Ma poparcie cechu.
DONATELLO A zna siê na konstrukcji?

Filippo krêci przecz¹co g³ow¹. Donatello schyla siê, ¿eby pozbieraæ z pod³ogi wa-
rzywa i owoce spo�ród rozbitych jajek. Niektóre ocala³y. Donatello z tryumfem na nie
wskazuje.

DONATELLO Nie wszystkie siê zbi³y. Na szczê�cie. (wsadza wszystko do swojej
peleryny. Spogl¹da na Filippa) Na twoje szczê�cie. Ugotujemy je u Masaccia.
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Jêk Uccella.

UCCELLO �ciga mnie ca³y zakon benedyktynów.
DONATELLO Zarzucisz kaptur na g³owê, nikt ciê nie pozna� (zarzuca mu kap-
tur i �ci¹ga na oczy)
UCCELLO Nic nie widzê.
DONATELLO Patrz na moje nogi�

7.

Ulice Florencji. Dzieñ.
Kamera pokazuje nogi id¹cych przodem Donatella i Filippa. Za nimi drobnymi krocz-

kami, omijaj¹c nieczysto�ci, pomyka Uccello. Nagle Donatello zatrzymuje siê przed jed-
nym z domów, przy którym toczy siê gra w ko�ci. Grze kibicuje wielu przechodniów.
Donatello wyci¹ga ze swojego p³aszcza jajko i rzuca nim w okno na pierwszym piêtrze.
Jajko �cieka po szybie.

DONATELLO Lorenzo, ty kutasie zawi¹zany� Chcesz siê pozbyæ Filippa?! Sam
chcesz poprowadziæ budowê? Zesrasz siê na pierwszej obrêczy! Nie dla ciebie
wo³y ci¹gn¹ marmur!

T³umek rozpoznaje go i s³owa wita aplauzem. Tymczasem Lorenzo pojawia siê
w oknie.

LORENZO Po co wróci³e�, Donacie? Zabrak³o ci pieniêdzy w Rzymie? Chcesz
wydoiæ Florencjê?

Lorenzo te¿ dostaje swój aplauz.
DONATELLO Nie muszê, jak ty, wisieæ na klamce u we³niarzy i lniarzy i t³uma-
czyæ ich zidiocia³ym dzieciom zasad perspektywy.

Teraz Donatello dostaje aplauz. U�miecha siê.
LORENZO Mo¿esz przyj�æ do mnie na lekcjê. Za darmo!

Kolejne oklaski dla Lorenza.
DONATELLO Przyjdê jutro, gdy przegrasz z Filippem. Bêdziesz tañszy.

Brawa dla Donatella.
LORENZO Filippo, powiedz co�! Przed kongregacj¹ te¿ bêdziesz tak milcza³?

Oklaski dla Lorenza. Donatello spogl¹da na Filippa. Tr¹ca go, ale Filippo siê nie
odzywa. Patrzy w oczy Lorenza.

G£OSY T£UMU Fillippo! Powiedz co�! Powiedz mu! Zniszcz go! Ukrzy¿uj go!
Filippo gestem g³owy odmawia odpowiedzi. Odwraca siê na piêcie i odchodzi.

DONATELLO Lorenzo! Zdejmij jajko z okna i usma¿ je sobie�
Otrzymuje oklaski. Tymczasem Donatello i Uccello doganiaj¹ Filippa. Id¹ obok sie-

bie w milczeniu, i w³a�nie wtedy wychodzi im naprzeciw kilku braciszków z zakonu be-
nedyktynów. Kiedy Uccello ich widzi, robi natychmiastowy zwrot i biegnie w odwrot-
nym kierunku. Przyjaciele za nim. T³umek przepuszcza ich i natychmiast zwiera szyki,
aby zatrzymaæ biegn¹cych za uciekinierami braciszków.

8.

Kaplica. Dzieñ. W ko�cielnej kaplicy na rusztowaniach siedzi malarz. To Masaccio
pokrywa �wie¿y tynk pastelowymi farbami. Obok niego na deskach le¿y rysunek postaci.
Na s¹siednim stanowisku Masaccio rysuje specjalnym piórem fragment fresku. Donatel-
lo dotyka muru rêk¹.

DONATELLO Przyszli�my ugotowaæ u ciebie jajka. Pozwolisz, Masaccio?
Masaccio spogl¹da w dó³ i widzi Donatella, Filippa oraz Uccella.

MASACCIO W beczce jest woda.
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Siedzi na rusztowaniu i pracowicie k³adzie farbê. Uccello nape³nia kocio³ek wod¹

i wiesza nad drewienkami. Bierze do rêki pozwijane wióry, kawa³ grubego szk³a i wcho-
dzi w promieñ s³oñca, który wpada przez okno. Przystawia szk³o do wiórów i czeka.
Filippo w¹cha freski.

FILIPPO Mieszasz w dobrych proporcjach?
MASACCIO Mamy swój sposób� Wolniej schnie, wiêc jest wiêcej czasu. Co
robi³e� w Rzymie, Donacie?
DONATELLO Marmury� marmury� marmury�
MASACCIO Kopiowa³e�?
DONATELLO Mhmm.

Wióry w rêkach Uccella zapalaj¹ siê, przenosi je pod kocio³ek. Donatello podchodzi
do kocio³ka i zaczyna wk³adaæ jajka do wody.

FILIPPO A jak odpadnie? Podk³ad na setki lat� Chocia¿ tyle wojen wokó³. Wszyst-
ko zniszcz¹�
MASACCIO Jestem pokornym s³ug¹ Bo¿ym� Jak Uccello.
UCCELLO Wyrzuci³em pêdzle i uciek³em od braciszków! Dopiero teraz sta³em
siê znany w ca³ym mie�cie.

�miej¹ siê.
MASACCIO Filippo, znalaz³e� kobietê?
DONATELLO Filippo boi siê kobiet. �pi z kopu³¹.
MASACCIO A ³adna chocia¿?
DONATELLO Jak twoja Ewa, Masaccio� (wskazuje fresk przedstawiaj¹cy Ada-
ma i Ewê wyrzuconych z raju)

Filippo u�miecha siê. Potem siêga rêk¹ w kierunku zaprawy. Bada jej konsystencjê
w palcach, rozcieraj¹c zaprawê na d³oni.

MASACCIO A ty z kim teraz �pisz?
DONATELLO Z g³ow¹ kupca z Genui.

Macha rêk¹. Masaccio wskazuje pêdzlem na Filippa.
MASACCIO Co jemu?
DONATELLO Ma napad melancholii� biegunkê w mózgu� Tylko �wie¿e po-
wietrze mo¿e go uratowaæ! (patrzy przez chwilê na pracê Masaccia) Jak nikt po-
trafisz zaokr¹glaæ ty³ki. Nikt tego tak przed tob¹ nie robi³� �wintuch!

Jajka zaczynaj¹ siê gotowaæ. Uccello zaciera d³onie. I siêga do kocio³ka.
DONATELLO Zostaw! Zjemy je w parku�
UCCELLO No, dobrze. Wytrzymam. Ale ja je doprawiê. (podchodzi do sto³u, na
którym le¿¹ flakoniki i puszeczki z kolorami)

Zbli¿enie gotuj¹cych siê jajek. Do jajek wpada proszek, który zabarwia wodê na nie-
biesko. Potem pojawia siê czerwieñ, nastêpnie zieleñ.

9.

Brama miejska. Dzieñ.
W bramie wjazdowej pojawia siê dziwny kondukt. Przodem idzie dwóch architektów

niemieckich ze zwiniêtymi rulonami papieru. S¹ wysocy i chudzi. Za nimi krocz¹ giermko-
wie trzymaj¹cy co� na kszta³t noszy, na których le¿¹ zrzuconene przyrz¹dy pomiarowe: linij-
ki, cyrkle, miary, o³ówki i modele wie¿ ko�cielnych w stylu gotyckim. Za giermkami, na wiel-
kim pos¹gowym koniu kroczy Rycerz, ca³y w ciê¿kiej zbroi i z kopulast¹ misiurk¹ na g³owie.
Twarz ma nieruchom¹, wzrok utkwiony przed siebie. Ca³a grupa idzie powoli, wiedz¹c do-
brze, jakie robi wra¿enie. Kiedy s¹ ju¿ w obrêbie miasta, architekci zatrzymuj¹ konwój. Gier-
mek dostaje znak i natychmiast zaczyna rozstawiaæ przyrz¹dy do pomiaru. Wtedy do przyrz¹-
dów podchodz¹ architekci i zaczynaj¹ nanosiæ na karton kszta³t katedry Santa Maria del Fiore.
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Rycerz siedzi na koniu nieporuszony. Otaczaj¹ go dzieci, uderzaj¹ w jego zbrojê jak

w kuk³ê. Niektóre rzucaj¹ w niego kamieniami. Rycerz ani drgnie. W jednym z okien
pojawia siê kobieta z dzieckiem na rêku. Wtedy Rycerz odwraca g³owê w jej stronê. Po-
tem spogl¹da na krzy¿ wisz¹cy nad bram¹ jednego z domów. Pod przy³bic¹ b³yszcz¹ jego
niebieskie oczy.

10.

Park Medyceuszy. Zmierzch. Miêdzy drzewami, w pewnych odleg³o�ciach od siebie,
siedz¹ grupki mieszkañców � artystów, którzy na zielonej trawie spo¿ywaj¹ kolacjê. Fi-
lippo trzyma w rêku kolorowe jajko i z zaciekawieniem obraca je w palcach. Nie zwraca
uwagi na towarzyszy, co Donatello komentuje z³o�liwym gestem do Masaccia. Uccello
rozgl¹da siê niespokojnie.

Tê sielsk¹, piknikow¹ atmosferê przerywa wjazd architektów niemieckich, poszuku-
j¹cych miejsca na popas. Na koñcu tego konduktu przesuwa siê stêpa koñ z ciemn¹ syl-
wetk¹ Rycerza. Ich wkroczeniu do parku medycejskiego przygl¹daj¹ siê Filippo, Dona-
tello, Masaccio, Uccello. Przed nimi, na ozdobnym obrusie, stoi jedzenie i buk³aki z wi-
nem. Przyjaciele le¿¹ na ziemi.

DONATELLO Zje¿d¿aj¹ siê! Zobaczcie, jakiego kondotiera przywie�li ze sob¹. Ta-
kiego tu jeszcze nie mieli�my! Dwóch Brunelleschich by siê w jego zbroi zmie�ci³o!
FILIPPO Tylko twój dowcip by siê tam nie zmie�ci³.

Uccello unosi siê na ³okciu, zafascynowany. Masaccio u�miecha siê do niego.
MASACCIO Takiego jeszcze nie widzia³e��
UCCELLO (kiwa z zadum¹ g³ow¹) Jest piêkny�

Tymczasem kondukt zatrzymuje siê i Rycerz zeskakuje z konia. Przechodzi majesta-
tycznie kilka kroków i opiera siê o drzewo.

MASACCIO Tutaj potrzeba Albertiego. Mogliby daæ razem niez³e widowisko�
Buggione! (krzyczy do siedz¹cego obok przybranego syna Filippa) Buggione, pobie-
gniesz migiem do domu pana Albertiego i powiesz mu, ¿e pojawi³ siê wielki stalowy
pancerz. On ju¿ bêdzie wiedzia³�
DONATELLO (�miej¹c siê) Chcê to zobaczyæ!

Tymczasem przybyli architekci mierz¹ krokami odleg³o�æ od drzewa i po zrobieniu
dziesiêciu kroków wbijaj¹ w ziemiê linijkê ze szpikulcem. Od tego miejsca znów odmie-
rzaj¹ dziesiêæ kroków i wbijaj¹ kolejny szpikulec. Przygl¹daj¹ siê temu giermkowie, któ-
rzy natychmiast zaczynaj¹ znosiæ rzeczy do drugiego szpikulca. Z tej fury przedmiotów
bior¹ tylko szare p³ótno i przechodz¹ do pierwszego szpikulca, aby je roz³o¿yæ na ziemi.
Na nim zaczynaj¹ rozk³adaæ ozdobne naczynia. Dwaj architekci oddalaj¹ siê za drzewo.

UCCELLO Ciekawe, sk¹d przybyli?
Zza drzewa widaæ dwa starannie zaokr¹glone ³uki oddawanego moczu.

FILIPPO Z Germanii� tylko Germanie s¹ w stanie wyprodukowaæ taki ³uk mo-
czu.

Przyjaciele spogl¹daj¹ ze zdziwieniem na Filippa.
DONATELLO W koñcu siê odezwa³e�!

Przygl¹daj¹ siê uwa¿nie. Masaccio cmoka z zachwytem. Donatello patrzy w drug¹
stronê i wskazuje palcem. Zza szerokiej pinii, w drugim koñcu parku, ciurka mocz cien-
kim przerywanymi strumieniami.

DONATELLO A tam musz¹ byæ Francuzi� s¹dz¹c po strumieniu.
MASACCIO Ciekawe, jak siê odlewaj¹ Hiszpanie�
FILIPPO Poczekajcie, zaraz siê tu pojawi¹. Miasto Florencja zwariowa³o! Zapro-
si³o architektów z ca³ego �wiata, aby rozwi¹zali problem, którego nie jest w stanie
rozwi¹zaæ. Jakby nie wiedzieli, ¿e tylko ja potrafiê�
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DONATELLO Jajka pomagaj¹ w my�leniu. To wiem na pewno.

W tym czasie grupka florenckich urwisów rzuca szyszkami do stoj¹cego pod drze-
wem Rycerza. Ma niez³y ubaw, tym bardziej ¿e Rycerz zupe³nie na to nie reaguje. G³uche
uderzenia szyszek rozlegaj¹ siê po ca³ym parku. Uccello wstaje.

UCCELLO Muszê mu siê przyjrzeæ� (patrzy na Masaccia) bêdziesz mnie musia³
podsadziæ.

I ruszaj¹ obaj w stronê Rycerza. Po drodze przeganiaj¹ dzieci, które przystanê³y w od-
powiedniej odleg³o�ci, ale zaraz szyszka leci w stronê Uccella i trafia go w g³owê. Re-
aguje impulsywnie.

UCCELLO ¯eby twojemu ojcu ju¿ nigdy nie stan¹³!
Dzieci siê �miej¹. Uccello staje przed Rycerzem i zaczyna ogl¹daæ jego zbrojê. Uwa¿-

nie, kawa³ek po kawa³ku. Kiwa przy tym g³ow¹ i mruczy.
UCCELLO Nigdy takiej nie widzia³em� Z daleka konstrukcja� z daleka� Pod-
nie� mnie�

Masaccio podnosi Uccella tak, ¿e jego oczy znajduj¹ siê naprzeciwko przy³bicy Ry-
cerza. Siêga do przy³bicy, unosi j¹ i napotyka nieruchomy, niebezpieczny wzrok Rycerza.
Chwilê tak mierz¹ siê wzrokiem, a poniewa¿ Rycerz nie reaguje, Uccello zaczyna badaæ
mechanizm przy³bicy, opuszczaj¹c j¹ i podnosz¹c.

UCCELLO Taki zmy�lny skobelek� zaskakuje i trzyma przy³bicê, a lekko naci-
�niesz i opada� Nadbrodzie te¿ inaczej klepane�

Kiedy tak bada mechanizm, raz po raz pojawiaj¹ siê przed nim, po czym znikaj¹ oczy
Rycerza.

Fillippo przygl¹da siê tej scenie ze smêtnym u�miechem. Donatello nalewa wina i po-
daje mu. Patrz¹ na siebie.

DONATELLO Piêkny jest ten rzymski wazon w Cortonie. (przygl¹da siê badaw-
czo Filippowi)

Jednak Filippo nie reaguje. Nagle s³ysz¹ stukot kopyt i ogl¹daj¹ siê. Na piêknym bia-
³ym koniu nadje¿d¿a m³odziutki Alberti.

DONATELLO Zobacz� taki Alberti! Ma wielki talent, a popisuje siê przed cu-
dzoziemcami cyrkowymi sztuczkami� (wskazuj¹c na architektów niemieckich)
a oni nadal maluj¹ Jana Chrzciciela, który ma dwa metry dwadzie�cia wzrostu i g³o-
wê jak wielb³¹d.
FILIPPO Têskniê za czasami, kiedy chodzili�my sobie w tê i z powrotem po Rzy-
mie�
DONATELLO Filippo, nie wszystko stracone. Zawsze mo¿esz na kanonii w Corto-
nie niespodziewanie natkn¹æ siê na rzymski wazon o idealnych, boskich proporcjach�

Filippo wskazuje na architektów.
FILIPPO Co oni wiedz¹ o starym Rzymie? Co oni wiedz¹? Kiedy Rzymianie bu-
dowali Panteon, ich przodkowie biegali nago po lesie i spali na drzewach.

M³odziutki Alberti podje¿d¿a w³a�nie do Rycerza. Jedn¹ rêk¹ trzyma lejce, a druga
spoczywa na lancy opartej o but. Praw¹ rêk¹ wykonuje wolty¿erkê na koniu, przytrzy-
muje lancê w pionie tak, ¿e ta nawet nie drgnie. Wolty¿erskim, tanecznym krokiem pod-
je¿d¿a do Rycerza, zeskakuje z konia i k³ania siê. Uccello zeskakuje z ramion Masaccia.
Przy³bica Rycerza opada. Konia Albertiego odprowadza giermek. Alberti przez chwilê
przygl¹da siê Rycerzowi, a potem znienacka przeskakuje przez jego konia. Znów k³ania
siê , jakby zapraszaj¹c do popisów. Rycerz ani drgnie. Siedz¹cy w parku medycejskim
z zaciekawieniem przygl¹daj¹ siê widowisku. Wtedy Alberti podchodzi do konia Ryce-
rza, zleca giermkowi zapi¹æ na nim dwa ozdobne pasy, a nastêpnie ³apie za nie i stawia
rumaka dêba. Wolno opuszcza zwierzê i znów k³ania siê Rycerzowi.

Wtedy Rycerz nagle siê wzdryga. Powoli wyci¹ga rêkê w stronê stoj¹cego tu¿ obok drze-
wa, obejmuje jego pieñ d³oni¹ i nagle, ku zaskoczeniu patrz¹cych, drzewo zaczyna siê wysu-
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waæ z ziemi. Po chwili wisi w powietrzu, powi¹zane z ziemi¹ jedynie pl¹tanin¹ korzeni. Wte-
dy Alberti podchodzi do swego konia, wyci¹ga z ko³czanu ³uk i trzy strza³y. Wszyscy podno-
sz¹ siê, by lepiej widzieæ. Alberti napina ³uk i strzela w stronê Rycerza. Strza³a wbija siê
w obejmowany przez Rycerza pieñ. Ten ani drgnie. Wtedy Alberti wydobywa drug¹ strza³ê
i napina ³uk. Strza³a wbija siê w pieñ dziesiêæ centymetrów wy¿ej. Rycerz ani drgnie. Trzecia
strza³a l¹duje w równej odleg³o�ci od drugiej. Wtedy Alberti siê k³ania.

Uccello raptownie podskakuje.
UCCELLO Bitwa! Bitwa! Namalowaæ bitwê� Tam jest dopiero�

Skacze i cieszy siê jak dziecko. Podbiega do Donatella i Filippa, aby natychmiast
skonsultowaæ z nimi swój nowy projekt. Tymczasem architekci niemieccy zrywaj¹ siê ze
swoich miejsc i rzucaj¹ w stronê Albertiego, który u�miecha siê szeroko po udanym przed-
stawieniu. Architekci zaczynaj¹ na niego krzyczeæ, ³ajaæ go, wygra¿aæ. To be³kot w niko-
mu nieznanym jêzyku, a kiedy Alberti robi kilka kroków w stronê Rycerza, napieraj¹ na
niego i nie pozwalaj¹ mu siê ruszyæ. Prawdê mówi¹c, postura Albertiego pozwala na
natychmiastowe pozbycie siê architektów, ale Alberti, broñ Bo¿e, nie jest zdenerwowa-
ny, tylko rozbawiony, wiêc krzyczy do Masaccia.

ALBERTI Zobacz, co ukrywaj¹ pod szmatami!
A wtedy Masaccio podchodzi do ich obozowiska i spod szmat wyci¹ga model katedry go-

tyckiej z dwiema spiczastymi wie¿ami. Unosi go wysoko w górê i prezentuje wszystkim patrz¹-
cym. Niemieccy architekci zamieraj¹. Architekci francuscy wykrzykuj¹ s³owa aprobaty. Filippo
przygl¹da siê z zaciekawieniem modelowi. Masaccio podstawia Filippowi model pod nos.

FILIPPO Z takich stromych wie¿ �nieg siê szybko zsuwa. Dobre rozwi¹zanie dla
krajów pó³nocy. (patrzy na architektów i mówi w ich stronê) We Florencji �nieg
rzadko pada� (bierze do rêki patyk i rysuje nim na ziemi pó³okr¹g. D³ugo na nie-
go spogl¹da) W ¿adnym wypadku pó³okr¹g. (zmazuje, co narysowa³)

W tym momencie Uccello wpada w opêtañczy pop³och i zaczyna gwa³townie wcho-
dziæ pod roz³o¿on¹ p³achtê, aby siê pod ni¹ schowaæ. Masaccio patrzy za siebie i widzi
grupê braci benedyktynów, którzy id¹ przez park medycejski tyralier¹ i wykrzykuj¹.

BENEDYKTYNI Paolo! Paolo! Uccello! Uccellito! Nie chowaj siê! My ciê znaj-
dziemy! Paolo!

Przyjaciele natychmiast orientuj¹ siê, ¿e Uccello jest w niebezpieczeñstwie: dzielni bra-
ciszkowie za chwilê znajd¹ go i poprowadz¹ na rozmowê z opatem � mi³o�nikiem sera. Nie-
wiele my�l¹c, pakuj¹ Uccella w p³achtê. Kiedy wiêc giermkowie zbieraj¹ naczynia i wiktua³y
do koszyków w parku medycejskim, Donatello, Masaccio i wreszcie Alberti, który niesie na
plecach Uccella, po�piesznie opuszczaj¹ park. Za nimi idzie koñ Albertiego prowadzony przez
Buggiona. To bardzo malowniczy korowód. Tylko Filippo nadal le¿y na trawie i nie rusza siê.

Przez park medycejski skradaj¹ siê benedyktyni, wykrzykuj¹c imiê i nazwisko Uccella.
BENEDYKTYNI Nie musisz je�æ sera� Uccello! Dostaniesz kurê! Nie obra¿aj
siê na nas! Mo¿esz malowaæ czerwone domy!

Nagle staj¹, jakby ich zamurowa³o. Widz¹ Rycerza w zbroi, który trzyma w ¿elaznym
u�cisku drzewo wyrwane z ziemi z korzeniami. W ¿yciu nie widzieli takiego widoku,
zamieraj¹ wiêc z rozdziawionymi ustami. Na wszelki wypadek ¿egnaj¹ siê.

11.

Wnêtrze katedry Santa Maria del Fiore. Noc.
Do pustej katedry wchodzi Filippo. Przechodzi przez ca³¹ jej d³ugo�æ i staje pod otwar-

tym, okr¹g³ym otworem pozbawionym sklepienia. Spogl¹da w górê, a nastêpnie k³adzie
siê na posadzce po�rodku i znów patrzy w górê. Przez niezamkniêty dach katedry widaæ
gwiazdy. Powolny dojazd do twarzy Filippa. Powieki leniwie mu opadaj¹. Zasypia. Bu-
dzi go dudni¹cy odg³os metalicznych kroków. Unosi siê na ³okciu. To Rycerz idzie w je-
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go stronê. Mija go o kilka metrów i kiedy dochodzi do o³tarza, pada na ziemiê z chrzê-
stem, zastygaj¹c w pozycji krzy¿a. Filippo jest zdziwiony, bo wyra�nie nie spodziewa³
siê towarzystwa. Tym bardziej dziwi g³os tamtego.

RYCERZ Czy to ko�ció³ Naj�wiêtszej Panienki, �wiêtej Dziewicy?
FILIPPO Tak, panie.
RYCERZ Czy wiesz, jak zamkn¹æ dach?
FILIPPO Wiem.
RYCERZ Jeste� pewien, panie?
FILIPPO Wiem, jak nie wiedzieæ�
RYCERZ Je¿eli chcesz zamkn¹æ ten ko�ció³, musisz wmurowaæ w dach kamieñ
z domu �wiêtej Panienki.
FILIPPO I to pomo¿e?
RYCERZ Pomo¿e.
FILIPPO Kim jeste�, rycerzu?
RYCERZ Budowniczowie Godwelb i Ruben najêli mnie, abym ich ochrania³ w dro-
dze do Florencji. Zap³acili mi dobrze. A ty jeste� budowniczym, panie? Pan God-
welb mówi³, ¿e jeste� znany.
FILIPPO Jestem cz³owiekiem, który miewa dobre pomys³y. Wiem, jak skonstru-
owaæ schody, jak oprzeæ attykê na kolumnie i jak wyrze�biæ Jezusa na krzy¿u.
Potrafiê zrobiæ koronê ze z³ota, machinê podci¹gaj¹c¹ kamieñ na wysoko�æ zwieñ-
czenia katedry, narysowaæ przekrój poprzeczny i rzut boczny� Zw¹ mnie Filippo
Brunelleschi.
RYCERZ To nie ma na ciebie ceny, panie�

12.

Przed katedr¹ Santa Maria del Fiore. Noc.
Na plac wchodzi weso³a wataha, w której rej wodzi Alberti. Masaccio ju¿ lekko siê zata-

cza, natomiast Uccello jest ca³y czas okryty sto³owym nakryciem, niczym opoñcz¹. Wokó³
nich k³êbi siê t³umek kompanów, do�æ przemieszanych klasowo. Od starszych cechu we³nia-
rzy po murarzy lombardzkich. Buk³ak z winem kr¹¿y od ust do ust. M³ody murarz siêga po
g³adko wypolerowany kamieñ przypominaj¹cy jajo i podaje go Albertiemu. Alberti opiera siê
jedn¹ rêk¹ o mur katedry, a drug¹ zaczyna rozhu�tywaæ. Wszyscy milkn¹ i przygl¹daj¹ mu
siê w napiêciu. W koñcu Alberti opuszcza rêkê jak najni¿ej mo¿na i ze wszystkich si³ wyrzu-
ca kamieñ do góry. Kamieñ leci w stronê otwartego dachu katedry i znika w ciemnym otwo-
rze, który ma zostaæ zamkniêty nieznan¹ bli¿ej konstrukcj¹. Przez chwilê trwa cisza, a potem
rozlega siê d�wiêk uderzenia kamienia o jaki� niew¹tpliwie metalowy przedmiot. Widzowie
wzdychaj¹ z aprobat¹. Podchodz¹ do Albertiego i poklepuj¹ go.

13.

Wnêtrze katedry. Noc.
Rycerz dotyka kamienia le¿¹cego na jego pancerzu. Unosi go z lekkiego wg³êbienia,

jakie pozostawi³ w zbroi, i nabo¿nie mu siê przygl¹da. Fillippo obserwuje tê scenê. U�mie-
cha siê.

FILIPPO Alberti nigdy nie przestanie siê popisywaæ. Jak wrócisz na pó³noc, ryce-
rzu, mo¿esz powiedzieæ, ¿e dzieñ bez popisu to dla florentyñczyka dzieñ stracony.

Rycerz spogl¹da z powag¹ na Fillippa.
RYCERZ Kogo masz na my�li, panie? Wola³bym, ¿eby� nie mia³ na my�li tego,
który zes³a³ mi znak, trafiaj¹c w sam �rodek zbroi. (kre�li zbrojn¹ rêk¹ znak krzy¿a)
FILIPPO Amen. (wstaje i powoli rusza w stronê wyj�cia)
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14.

�wit. Widok Florencji z katedr¹ pozbawion¹ kopu³y. Muzyka.

15.

Kapitularz katedry. Dzieñ.
Na d³ugim stole stoi model katedry, bez kopu³y, ale za to wype³niony ziemi¹. Przed mode-

lem trzech architektów angielskich. Najwa¿niejszy z nich, wyposa¿ony w d³ugi kij, demon-
struje sytuacjê zebranym, w�ród których s¹ starsi cechu we³niarzy wraz z przewodnicz¹cym.

ARCHITEKT ANGIELSKI I Oto mamy katedrê w ca³o�ci wype³nion¹ ziemi¹�
(pokazuje) Z tego miejsca zaczynamy zamykaæ ko�ció³ bez jakichkolwiek trudno-
�ci, a murarze bêd¹ czuli pod stopami ziemiê.
PRZEWODNICZ¥CY CECHU WE£NIARZY Kto usunie ziemiê, gdy kopu³a bê-
dzie gotowa?
ARCHITEKT ANGIELSKI II Wszyscy mieszkañcy Florencji.
STARSZY CECHU WE£NIARZY A kto ich do tego zmusi? Do p³acenia podat-
ków nie mo¿na ich nak³oniæ, a ziemiê bêd¹ wynosiæ?!
ARCHITEKT ANGIELSKI II Uprzejmie zapraszam pana niedowiarka do nas. Je-
ste�my przygotowani na takie pytania.

Starszy Cechu We³niarzy podchodzi do sto³u.
ARCHITEKT ANGIELSKI II Proszê wyj¹æ ziemiê� rêk¹�

Starszy Cechu We³niarzy siêga w stronê otwartego dachu.
ARCHITEKT ANGIELSKI II Nie� nie� Tutaj ju¿ jest kopu³a. Drzwiami, proszê.

Starszy Cechu We³niarzy siêga rêk¹ w stronê drzwi katedry i wyci¹ga gar�æ ziemi.
A kiedy rzuca j¹ na stó³, rozlega siê brzêk i z ziemi wy³ania siê z³oty floren. Architekt
Angielski II wskazuje monetê patrz¹cym.

ARCHITEKT ANGIELSKI II Je¿eli lud florencki dowie siê, ¿e w ziemi s¹ z³ote
floreny, wyniesie j¹ z katedry w dwa tygodnie! (patrzy tryumfalnie po wszystkich)

Filippo podnosi oczy z wyrazem cierpienia z powodu g³upoty, jak¹ us³ysza³. Spod szerokiej
szaty wyci¹ga niewielkiego kundla i stawia go na stole przed wype³nionym ziemi¹ modelem.

FILIPPO A je�li wsadzicie do �rodka kie³basê, to ziemiê wygrzebi¹ wszystkie kun-
dle z okolicy�

Odpowiada mu zbiorowy �miech. Tylko Anglicy siê nie �miej¹. Filippo wyci¹ga ka-
wa³ek kie³basy i wsadza w otwarte drzwi modelu katedry. Pies rzuca siê w stronê drzwi
modelu ko�cio³a i zaczyna wykopywaæ ziemiê w poszukiwaniu pachn¹cego przysmaku.
W pomieszczeniu kapitularza katedry panuje gwar niczym na porannym targu.

G£OSY Filippo, powiedz co�� Filippo, mówi¹, ¿e wiesz wszystko� Filippo, nie
daj siê prosiæ�

W�ród rozentuzjazmowanej widowni sk³adaj¹cej siê ze znamienitych obywateli Flo-
rencji siedzi Lorenzo. Patrzy ch³odno na Filippa, ich spojrzenia krzy¿uj¹ siê i nie jest to
przyjazne spotkanie. W tym momencie drzwi otwieraj¹ siê gwa³townie i wchodzi Ry-
cerz, a za nim niemieccy architekci. Stawiaj¹ swój model na stole, a Rycerz blokuje wyj-
�cie, staj¹c przy drzwiach. Masaccio nachyla siê do Uccella.

MASACCIO Czy on nigdy nie zdejmuje zbroi?
UCCELLO Mo¿e �lubowa³. Po wielkich wygranych wojnach oni zwykle sobie co�
�lubuj¹. Na moim obrazie nigdy jej nie zdejmie� Widzê go, jak walczy pod drze-
wem, nieco z boku, nie w samym �rodku bitwy.
MASACCIO A wczoraj w gospodzie jeden z Brancaccich znów siê przyczepi³, ¿e
moja Ewa ma zbyt okr¹g³y ty³ek.
UCCELLO Ty w ogóle nie maluj kobiet� z tego zawsze s¹ k³opoty�
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Tymczasem wszyscy wstaj¹ i przygl¹daj¹ siê modelowi z Niemiec. Architekci wy-

prostowani, sztywno k³aniaj¹ siê i przechwalaj¹ swoim pomys³em.
STARSZY CECHU WE£NIARZY Co to wszystko znaczy? Mam ma³o lotny
umys³�
ARCHITEKT NIEMIECKI I Po�rodku katedry trzeba wybudowaæ filar, od ziemi
po czubek kopu³y, i o niego oprzeæ rusztowanie dla podtrzymania dachu. To jedy-
ny sposób na ukoñczenie budowli i zamkniêcie ³uków.
MASACCIO (cicho do Uccella) Mówi¹ tak, jak maluj¹. Bez rado�ci.

Rozlega siê gwa³towny tumult oponentów tej propozycji.
ARCHITEKT HISZPAÑSKI Sklepienie trzeba wybudowaæ z g¹bki� Z lekkiej
g¹bki! Ludzie! S³uchajcie mnie! Z g¹bki! Konstrukcja bêdzie l¿ejsza�
G£OSY Ale j¹ zwieje wiatr! Nasi¹knie wod¹ i spadnie! Panie hiszpañski architek-
cie, to s¹ istne bzdury!
ARCHITEKT HISZPAÑSKI Czyli jest pan po stronie s³upa?
ARCHITEKT FRANCUSKI Zawsze by³em i jestem po stronie prostok¹ta. I na
p³asko, panowie� na p³asko� Aby zrobiæ tak¹ kopu³ê, trzeba by wyci¹æ wszyst-
kie lasy w Toskanii na rusztowania, a i tego nie starczy. Bêdziecie jeszcze kupo-
waæ drzewo we Francji�
G£OSY Sklepienie namiotowe! Sklepienie krzy¿owe! Tylko s³up w �rodku! Wype³-
niæ katedrê ziemi¹, dobry pomys³! Brunelleschi straci³ mowê. Powiedz co�, gadu³o!

Filippo spogl¹da na Lorenza i u�miecha siê ironicznie.
FILIPPO Mo¿e Lorenzo co� powie.
LORENZO Jak Filippo poka¿e projekt, to ja co� powiem.
PRZEWODNICZ¥CY CECHU WE£NIARZY Co nam powiesz, Filippo? Nie po
to tu jeste�, aby teraz milczeæ.

Zapada cisza. Masaccio podchodzi do Rycerza, klepie go porozumiewawczo w pan-
cerz i podnosi kijem przy³bicê.

MASACCIO Patrz, bo jak siê nie napatrzysz, to o czym bêdziesz opowiada³ po
powrocie? Oczy! Najwa¿niejszy zmys³.

Ale Rycerz nie odrywa wzroku od Filippa, który jak widaæ lubi dawaæ siê prosiæ.
FILIPPO To proste. Kopu³ê nale¿y wznie�æ bez rusztowañ i bez olbrzymiej masy
drzewa, bez ¿adnego filaru w �rodku katedry i bez kopca z ziemi¹. Na tanich kr¹-
¿ynach trzeba postawiæ lekkie sklepienie. To ca³a m¹dro�æ.
ARCHITEKT HISZPAÑSKI Poka¿ projekt!
ARCHITEKT NIEMIECKI I Poka¿ projekt.

Lorenzo u�miecha siê, gdy¿ wie, ¿e Filippo nie ma projektu.
WSZYSCY Poka¿ projekt! Poka¿ projekt!
FILIPPO Nie ma projektu. Projekt jest tu. (wskazuje palcem na g³owê)

Odpowiadaj¹ mu gwizdy i okrzyki.
WSZYSCY Wariat! Wariat! Na ulicê z nim!

Robi siê wielki harmider. Spod sto³u wychyla g³owê pies.
FILIPPO Bierz ich!

Pies skacze w stronê krzycz¹cych, powoduj¹c jeszcze wiêkszy ba³agan.
FILIPPO Znam ja wasz brak wykszta³cenia, prze�wietni rz¹dcy kongregacji!
Znam wasz¹ zawi�æ, koledzy architekci z ca³ej Europy! Znam wasz¹ niesta-
³o�æ, obywatele Florencji. Tej przestrzeni nie mo¿na zasklepiæ w inny sposób,
ni¿ ja mówiê.
WSZYSCY Wariat! Wariat! Odejd�! Odejd�!
FILIPPO Bez rusztowañ� Na wysoko�ci dziewiêciu ³okci, miêdzy ka¿dym fila-
rem ma³e ³uki powinny byæ wzmocnione grubymi belkami dêbowymi�
G£OSY Bredzi! Zwariowa³! Wyprowad�cie go!
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Kilkunastu pacho³ków ³apie mistrza Filippa i wyci¹ga ze spotkania, mimo ¿e pies szarpie

im spodnie i ³ydki. Filippo, choæ w opresji, nie koñczy przemowy. Krzyczy tylko g³o�niej.
FILIPPO Bez ¿adnego pustego miejsca� mury z pocz¹tku grubo�ci piêciu ³okci�

Si³¹ wyrzucaj¹ go na korytarz. Tam, na oknie, siedzi Donatello i spokojnie je jab³ko.
Filippo spogl¹da na niego speszony, podczas gdy ten celuje w niego palcem.

DONATELLO Wazon.
Zapada chwila ciszy. Filippo patrzy, macha rêk¹ i idzie w g³¹b korytarza. Za nim bie-

gnie pies.

16.

Mieszkanie Filippa. Dzieñ.
Filippo le¿y w ³ó¿ku i g³owê ma owiniêt¹ rêcznikiem. Z min¹ niewini¹tka udaje ciê¿-

ko chorego. Nad nim stoi przybrany syn i uczeñ Buggione, niewygl¹daj¹cy na specjalnie
zmartwionego. Filippo zauwa¿a to.

FILIPPO Buggione, synu, co tak stoisz� Nagrzej wody i przynie� rêczniki. Mogê
byæ �miertelnie chory�
BUGGIONE Ojcze, majstrowie czekaj¹ na schodach. Chc¹ pilnie mówiæ.

B³ysk oczu Filippa.
FILIPPO Wprowad� ich. (przybiera pozê ob³o¿nie chorego)

Do pokoju wchodzi kilkunastu robotników i majstrów z Lombardii.
MAJSTER I Maestro Filippo, nie wiemy, co dalej robiæ. Przybyli�my tu z Lom-
bardii, aby razem z tob¹ zbudowaæ kopu³ê� A teraz s³yszymy, ¿e ty nie chcesz!
FILIPPO Macie przecie¿ Lorenza� On te¿ mo¿e czasem co� zrobiæ. To on was do
mnie wys³a³?
MAJSTER II Byli�my u niego� Powiedzia³: �Nic bez niego nie zrobiê�. Tak po-
wiedzia³.
FILIPPO Jedno mówi, a co innego robi. Kolka mi dokucza, nie widzicie? Jestem
ciê¿ko chory.
MAJSTER III Maestro, my chcemy ci pomóc. Nasi mistrzowie siê martwi¹�
FILIPPO Jestem chory� Mo¿e nawet umieram.
MAJSTER III Pan Lorenzo nie mo¿e zarz¹dzaæ budow¹. Tylko ty, panie, wiesz,
jak zamkn¹æ kopu³ê. Pomo¿emy ci.

W tym momencie Filippo, jakby zapomnia³ o swojej chorobie, staje na równe nogi
i wrzeszczy tak, ¿e a¿ pies zrywa siê ze swojego pos³ania.

FILIPPO Jestem blisko� Tak blisko� Czujê j¹� Czujê� (i z powrotem pada na
³ó¿ko)

Buggione zjawia siê z wod¹ i daje robotnikom oraz majstrom sygna³ do odej�cia. Wy-
chodz¹ bez s³owa, w uk³onach.

FILIPPO Jak pies zacznie wyæ, pójdziesz po ksiêdza.
Po minie Buggiona widaæ, ¿e niespecjalnie robi na nim wra¿enie chorobowa autokre-

acja Filippa.

17.

Ulice Florencji. Noc.
Wataha psów szwenda siê po ciemnych zau³kach. Od du¿ych zadbanych psów raso-

wych po ma³ego kundla Filippa. Pod p³otem znajduj¹ jakie� �cierwo i wyrywaj¹ je sobie,
atakuj¹c siê nawzajem. Nagle nad p³otem rozb³yskuj¹ sztuczne ognie, które p³osz¹ wata-
hê. Zza p³otu fajerwerki obserwuje Filippo. Po chwili wysoko ponad krawêd� p³otu wy-
latuj¹ czerkiescy akrobaci i krêc¹ salta w powietrzu.
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18.

Wnêtrze pa³acu Medyceuszy. Noc.
Kosma Medyceusz siedzi w migotliwym �wietle kominka.

KOSMA Spodziewa³em siê ciebie, Filippo. Obrazi³e� dzisiaj rz¹dców kongrega-
cji, architektów z wielu krajów Europy, obywateli Florencji� Przyszed³e� i mnie
obraziæ?
FILIPPO Dostojny panie� jak ja, cz³owiek drobnej konstrukcji i lichego zdrowia,
móg³bym kogo� obraziæ? To ich charaktery nie wytrzyma³y k³amstwa, w którym
¿yj¹.
KOSMA Zatem do zamkniêcia katedry potrzebny jest charakter?
FILIPPO Tak, panie. Przede wszystkim charakter.
KOSMA Wiêc czego ci jeszcze potrzeba? Podobno nie potrafi³e� wys³owiæ siê
przed miêdzynarodowym zebraniem?
FILIPPO Oni siê bawi¹ architektur¹, a ja z ni¹ �piê.
KOSMA Jedni siê bawi¹, inni �pi¹, a jeszcze inni p³ac¹. Wszystko mo¿na otrzy-
maæ od florentyñczyka za floreny. A tak przy okazji, czy z³o¿y³e� ju¿ swoje zezna-
nie podatkowe?
FILIPPO Mo¿esz, panie, wzi¹æ zeznanie Lorenza. Jest takie, jak moje byæ powin-
no. Miasto p³aci Lorenzowi tyle samo co mnie, (krzyczy) za to tylko, aby mnie
pilnowa³. I przekazywa³ moje my�li ludziom mi wrogim. I jeszcze jedno pytanie.
Kto sprowadzi³ do nas tych wszystkich architektów?
KOSMA Ty sam. Architekci przyjechali do Florencji na twoje wyra�ne ¿yczenie.
Rok temu, wystêpuj¹c przed rad¹ budowy katedry, za¿¹da³e� sprowadzenia najlep-
szych architektów z dworów ca³ej Europy. A my siê na to zgodzili�my, bo cenimy
twoje zdanie. No, Filippo, czy¿by� zapomnia³? Nie wierzê, ¿e zapomnia³e� o swo-
im wyst¹pieniu. Chcia³e� przecie¿ zab³ysn¹æ na ich tle. Nie wierzê, ¿e zapomnia-
³e�. Jeste� na to zbyt m¹dry, zbyt samolubny i pró¿ny.
FILIPPO Jeste� geniuszem, panie, a je�li jaki� artysta powie ci, ¿e nigdy nie pomy-
�la³, ¿e jest geniuszem, to k³amie. A teraz pozwolê sobie opu�ciæ ciê, panie, bo
z pewno�ci¹ czeka ciê jeszcze jedna wizyta. Lorenzo zachowa³ siê jak osio³ i teraz
przyjdzie tutaj ryczeæ. (k³ania siê i rusza do wyj�cia)

19.

Kru¿ganki pa³acu Medyceuszy. Noc.
Id¹c z pokoju Kosmy kru¿gankami, Filippo widzi id¹cego drug¹ stron¹ podwórzo-

wych arkad Lorenza. Wskakuje na balustradê, a nastêpnie wci¹ga siê na dr¹¿ek rozporo-
wy i przykuca na nim. Po chwili u szczytu arkady, po�rodku której na dr¹¿ku siedzi Filip-
po, zjawia siê Lorenzo i dostojnym krokiem zmierza w stronê komnat Kosmy. W po³o-
wie drogi nagle jaki� ciê¿ar spada mu na plecy i co� wpija siê palcami w jego ramiona.
Trudno opisaæ przera¿enie Lorenza w tym momencie.

LORENZO Bo¿e mi³osierny! Apage� apage� W imiê Ojca i Syna i Ducha �wiêtego�
FILIPPO To ja! Twoja kopu³a! Twój k³opot! Twój ciê¿ar!

Lorenzo próbuje siê wyswobodziæ i wykonuje wiele niepotrzebnych ruchów, ale Fi-
lippo uczepiony jego pleców trzyma siê mocno. Szepcze mu do ucha.

FILIPPO (chichocze dziwacznie) Ciê¿ka ta kopu³a, bo z drzewa i z kamienia,
a wszystko na twoich barkach spoczywa�
LORENZO Kim jeste�?
FILIPPO Jestem twoim osobistym diab³em, Lorenzo. Zas³u¿y³e� sobie na mnie.
LORENZO Czy� ty zmys³y postrada³? Zejd� ze mnie, proszê, zeskakuj, przyjacielu.
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FILIPPO Przyjacielu? Ty nie wiesz, co to s³owo oznacza! Ju¿ zawsze bêdê ci sie-
dzia³ na plecach, bo k³amiesz, ¿e wiesz, jak zamkn¹æ katedrê.
LORENZO Wiem� wiem�
FILIPPO Wiem� wiem� po³o¿ê na niej swój diabelski kapelusik! (tak siê zacie-
trzewia, ¿e wczepia siê w koszulê Lorenza i drze j¹)
LORENZO Bo¿e, pomó¿! Przepadnij, maro!

Uderza plecami, a wiêc i Filippem, o kolumnê kru¿ganku. Rani siê przy tym bole�nie
w ramiê, a Filippo tylko umacnia siê na jego karku, wykrêca mu ucho i z nosa robi syfon.

FILIPPO Nie przepadnê. Bêdê wisia³ na tobie ju¿ zawsze!
LORENZO Bo¿e, pomó¿!
FILIPPO Nie³adnie. I po co w³óczysz siê po nocy? Chcesz siê poskar¿yæ panu Medici?

Zeskakuje z Lorenza i nie puszczaj¹c jego koszuli, rozdziera j¹ na pó³. Znika natych-
miast w ciemno�ciach kru¿ganka, jakby przepad³ w otch³ani.

W tym momencie Kosma otwiera drzwi i widzi przed sob¹ pó³nagiego, bezradnego,
t³ustego Lorenza. Kosma zdziwiony unosi brwi.

20.

Brama miejska. �wit.
Filippo podchodzi powoli do bramy San Nicolo. Przy bramie nudz¹ siê trzej

stra¿nicy.
STRA¯NIK I Mistrz na spacer, nad rzekê?
FILIPPO Opuszczam miasto� Nikt mnie tu nie szanuje.
STRA¯NIK II Ale¿, maestro, wszyscy pana szanuj¹. Podziwiaj¹.

Filippo tylko macha rêk¹.
STRA¯NIK II Guido� pobiegnij do pana Medici i powiadom, ¿e najwiêkszy oby-
watel Florencji chce j¹ opu�ciæ.

Stra¿nik III rzuca siê biegiem w stronê miasta.
STRA¯NIK II Bez pozwolenia pana Medici nie wypu�cimy ciê, mistrzu.

Filippo zatrzymuje siê wiêc w prze�wicie bramy i tak stoi. Od strony miasta zbli¿a siê
szybkim galopem jaki� je�dziec. Kiedy podje¿d¿a bli¿ej, widzimy, ¿e to Rycerz. Nim
stra¿nicy zd¹¿¹ siê zorientowaæ, Rycerz przeje¿d¿a przez bramê, chwytaj¹c do�æ lekkie-
go Filippa. Sadza go na siodle i oddala siê traktem wiod¹cym z miasta.

21.

Krajobraz toskañski. Ranek.
Go�ciñcem galopuje Rycerz, wioz¹c przed sob¹ Filippa, który ma bardzo niewyra�n¹ minê.

Widziany z jego pozycji Rycerz wygl¹da bardzo gro�nie. Zamkniêty w zbroi budzi strach.
Na widok pêdz¹cego Rycerza ch³opi stoj¹cy na polu zaczynaj¹ uciekaæ.
Rycerz skrêca z bia³ego go�ciñca i kamienist¹ �cie¿k¹ galopuje ku wzniesieniu, gdzie

stoi do�æ solidnie wygl¹daj¹cy dom.

22.

Podwórze przed domem. Ranek.
Rycerz zatrzymuje siê przed domem i stawia Filippa na ziemi. Nastêpnie podnosi przy-

³bicê i spogl¹da na niego. Filippowi sytuacja nadal wydaje siê gro�na, a Rycerz straszny.
FILIPPO Bo¿e� Bo¿e� nie zabijaj mnie� ja tylko ¿artowa³em� Mogê prze-
prosiæ Lorenza, nie bêdê mu skaka³ na plecy� To on kaza³ mnie zabiæ? Rycerzu, ja
zap³acê, nie zabijaj� nie marnuj mnie� oddam mu kopu³ê�
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RYCERZ W bitewnym zgie³ku s³ychaæ by³o �piew skowronka� Na chor¹gwiach
rycerzy krzy¿owych widzia³em krzy¿e, or³y, gryfy, miecze, he³my, baranki, g³owy
¿ubrów i nied�wiedzi�
FILIPPO Nie zabijaj�
RYCERZ Nigdy bym nie zabi³ osoby bezbronnej.
FILIPPO Kto ci kaza³? Kto? Lorenzo?
RYCERZ Nie. To nie Lorenzo. Panowie Goldwelb i Ruben prosili mnie, abym ciê
tutaj przywióz³. A kto ich poprosi³, tego nie wiem� W bitewnym zgie³ku s³ychaæ
by³o �piew skowronka�

Filippo powoli siê uspokaja. Patrzy na u�miechniêt¹ twarz Rycerza.
RYCERZ� na chor¹gwiach rycerzy widzia³em�

Filippo wreszcie mo¿e odsapn¹æ.
FILIPPO Pewnie niejeden wiersz napisa³e�, co?
RYCERZ Tylko o tych miejscach, w których by³em. Bitwa jest wielka. Nie mo-
¿esz byæ wszêdzie.
FILIPPO Tylko ja muszê byæ we wszystkich miejscach. Inaczej wszystko siê za-
wali.
RYCERZ Bo ty wiesz, jak budowaæ. A przed bitw¹ nie wiadomo nic. Tysi¹c ³ok-
ci dzieli ciê od wroga. Wiem, co czujesz� Jeste� najlepszy, a oni ciê nie rozu-
miej¹.

Filippo macha rêk¹. Z domu wychodzi dziewczyna z misk¹ pe³n¹ ko�ci. Widz¹c nowo
przyby³ych, �mieje siê i wbiega do �rodka. Miskê z ko�æmi zostawia na zewn¹trz. Filippo
podchodzi do miski i bacznie siê jej przygl¹da. Wyci¹ga dwie kostki zro�niête u góry
i rozchodz¹ce siê widlasto w dó³. Spogl¹da na Rycerza.

FILIPPO Powró¿ymy sobie?
RYCERZ Przysz³o�æ jest w rêkach Pana.
FILIPPO Ty jednak niez³y osio³ jeste�. Nie powiesz mi, ¿e przed bitw¹� w³a�ci-
wie jak¹ bitw¹?
RYCERZ Miêdzy wioskami Tannenbergiem a Grunwaldem.
FILIPPO No w³a�nie. Nie powiesz mi, rycerzu, ¿e przed bitw¹ nie mia³e� przy
sobie jakiego� s³odkiego przedmiotu od ukochanej? Tak na szczê�cie? I nie k³am,
choæ we Florencji wszyscy k³ami¹, ale ty za krótko tu jeszcze jeste��
RYCERZ Mia³em relikwiê �wiêtego Piotra� z Jeruzalem.
FILIPPO Na pewno fa³szyw¹. Ale mia³e� pewnie jeszcze wyszywan¹ chusteczkê
skropion¹ jej ³zami, aby ciê uchroni³a przed mieczem wroga.

Rycerz milczy, tymczasem Filippo podchodzi do niego zupe³nie blisko i trzymaj¹c
w rêku jeden koniec rozwidlonej kostki, drugi podaje Rycerzowi, a w³a�ciwie zahacza
kostkê o jego palce w zbrojnej rêkawicy.

FILIPPO Ci¹gnij do siebie.
W rêkach Filippa zostaje ko�æ z grzebieniem, natomiast Rycerz trzyma ju¿ tylko

sam¹ ko�æ.
FILIPPO Wygra³em.
RYCERZ A dlaczego ja nie wygra³em?
FILIPPO Bo przegra³e�. Przy mnie zosta³o wiêcej ko�ci.
RYCERZ Co to znaczy?
FILIPPO To znaczy, ¿e mi powiesz, po co� mnie tu przywióz³.
RYCERZ Masz tutaj spotkanie.
FILIPPO Ale ja chcê i�æ sobie� na spacer� przed siebie� wêdrowaæ�
RYCERZ Nigdzie by� nie poszed³, gdybym ci nie pomóg³. Nie wypu�ciliby ciê
z miasta.
FILIPPO To co mam robiæ?



FILIP BAJON I MARZENA MRÓZ

34KTO WYGNAŁ PIĘKNO?
RYCERZ Masz czekaæ.
FILIPPO A ty?
RYCERZ A ja mam patrzeæ, jak ty czekasz�
FILIPPO Przyda³by� mi siê na budowie. Móg³by� podpieraæ rusztowania.

Rycerz lekko siê k³ania.
RYCERZ Dla pana, panie Brunelleschi, mogê podpieraæ rusztowania.

Filippo spogl¹da na Rycerza sceptycznie. Jak na razie ¿adna próba obra¿enia go nie
odnios³a skutku. Jego nie da siê obraziæ. Filippo rozgl¹da siê po okolicy. Wiatr otwiera
nagle drzwi, za którymi znik³a dziewczyna, i zaraz je zatrzaskuje. Filippo rusza w tamt¹
stronê. Wchodzi do �rodka.

23.

Wnêtrze domu. Ranek.
Filippo wchodzi do przestronnego wnêtrza, do�æ zasobnie urz¹dzonego. U góry

szczytowej �ciany znajduje siê okr¹g³e okno bez szyby. Pod �cianami stoj¹ kredensy
z ciê¿kimi kubkami fajansu sycylijskiego na pó³kach, a na �cianach wisi kilka ³bów
dzikich �wiñ. Wszêdzie stoj¹ ³awy, a na �rodku okr¹g³y stolik przykryty bia³ym, boga-
to haftowanym obrusem. Na stoliczku kielich z grubo szlifowanego szk³a. Filippo prze-
chodzi przez pomieszczenie, a potem korytarz, zza którego dochodzi gwar kobiecych
g³osów i �piew. Odchyla zas³onê i widzi przestronn¹ kuchniê, w której krz¹ta siê kilka-
na�cie kobiet. Kiedy nagle staje przed nimi, niczym aktor po podniesieniu kurtyny,
wita go piskliwy krzyk kobiet, które nagle rzucaj¹ siê w kierunku zas³ony i zaczynaj¹
go gwa³townie wypychaæ. Nie protestuje specjalnie, tylko grzecznie siê wycofuje. Wraca
korytarzem i nagle dostrzega schody prowadz¹ce na piêtro. Wszed³szy na nie, ze zdzi-
wieniem stwierdza, ¿e schody s¹ zamkniête u góry klap¹, której nie mo¿e podnie�æ.
Dostrzega w szparach miêdzy klap¹ a pod³og¹ jakie� przesuwaj¹ce siê cienie i s³yszy
czyje� kroki. Ale nie puka. Schodzi po cichu, przecina du¿y pokój z ³bami dzikich �wiñ
i wychodzi na zewn¹trz.

24.

Przed domem. Ranek.
Rycerz siedzi pod drzewem i trzyma w rêku rozdwojon¹ kostkê. Rozrywa j¹, a na-

stêpnie przygl¹da siê efektowi. Jedna czê�æ jest krótka, druga z przed³u¿eniem. Pa-
trzy, jakby chcia³ rozwi¹zaæ zagadkê bytu, potem siêga po identyczn¹ kostkê, rozry-
wa i ponownie przygl¹da siê efektowi. Filippo k³adzie siê na ³agodnym wzniesieniu
i spogl¹da to na Rycerza, to na okolicê. Pod górê sun¹ dwa bia³e wo³y zaprzêgniête
do dwóch dr¹gów, na których le¿y pociête drewno. Obok idzie ch³op w s³omianym
kapeluszu.

W trawie, nie zmieniaj¹c swojego tempa, porusza siê �limak. Filippo bierze go do rêki
i k³adzie na zbroi Rycerza. �limak sunie w górê jego napier�nika.

�cie¿k¹ opodal wzniesienia przesz³y ju¿ bia³e wo³y ci¹gn¹ce drewno.
S³oñce chowa siê za dom.
�limak wêdruje teraz po na³okietniku Rycerza.
Z trzaskiem otwieraj¹ siê drzwi domu i staj¹ w nich u�miechniête kobiety ubrane ju¿

bardziej uroczy�cie. Od progu rozwija siê dywan, siêgaj¹cy stóp Rycerza. Filippo spogl¹-
da bystro.

FILIPPO Zdaje siê, ¿e jeste�my zaproszeni� (wstaje)
W tym czasie kobiety, u�miechaj¹c siê zalotnie, rozwieszaj¹ na sznurach kolorowe

obrusy.
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25.

Wnêtrze domu. Dzieñ.
Rycerz i Filippo id¹ po dywanie. Kiedy ju¿ staj¹ w drzwiach, Filippo zauwa¿a, ¿e

w pozbawionym szyby oknie pojawi³ siê okr¹g³y, wielkiej urody witra¿. �wiat³o s³onecz-
ne pada na okr¹g³y stolik stoj¹cy na �rodku pomieszczenia, na stoliku le¿y wielka litera G
w prostok¹cie, a przed ni¹ kompas. Za sto³em siedzi trzech nieznanych mê¿czyzn.

Na ³awach pod �cian¹ znani nam murarze i majstrowie z Lombardii, którzy odwiedzi-
li Filippa, gdy udawa³ chorobê. Trzej mê¿czy�ni wygl¹daj¹ bardzo tajemniczo pod kolo-
rowym witra¿em. Filippo nie mo¿e oderwaæ oczu od mozaiki kolorowych szkie³. Pod-
chodzi bli¿ej, tak ¿e staje w smudze �wiat³a, które przechodzi przez witra¿, a na jego
twarzy pojawiaj¹ siê kolorowe plamy. Spogl¹da w stronê majstrów.

FILIPPO Podajcie mi drabinê.
Jeden z majstrów gwa³townie zrywa siê i patrzy na siedz¹cych przy okr¹g³ym stoliku.

Ci kiwaj¹ g³owami.
RYCERZ (k³aniaj¹c siê) Ja podniosê Filippa.

Unosi go tak wysoko, by Filippo móg³ dotkn¹æ witra¿u. Odzywa siê jeden z mê¿-
czyzn przy stoliku.

MISTRZ I To jest szk³o z katedry w Chartres. Szk³o jedyne w swoim rodzaju.
FILIPPO Widzê.
MISTRZ I W Europie mo¿na je zobaczyæ tylko w Chartres. Jest jeszcze w Persji
i odleg³ym Babilonie, a tak¿e w Drugiej �wi¹tyni, mistrzu Brunelleschi.

Filippo wraca na swoje miejsce, a potem przysiada na ³awie obok murarzy.
FILIPPO Znacie mnie?

Mistrzowie kiwaj¹ g³owami. I wskazuj¹ na stolik.
MISTRZ I A ty znasz nasze znaki?
FILIPPO Wiem, czym s¹, ale nie wiem, co znacz¹.
MISTRZ II Widzisz� A mimo to jeste� budowniczym katedr. To wielki zaszczyt.
Najwiêkszy zaszczyt, jaki mo¿e osi¹gn¹æ cz³owiek w doczesnym ¿yciu.
FILIPPO Jaki tam zaszczyt� Same upokorzenia� Pomówienia ignorantów� ̄ yæ
siê odechciewa.
MISTRZ III To cena za tajemnicê.

Zapada chwila ciszy. Patrz¹ z uwag¹ na Filippa.
MISTRZ I Nasi przyjaciele z cechu murarzy i kamieniarzy z Lombardii powiado-
mili nas, ¿e od pewnego czasu mistrz Brunelleschi straci³ swój dawny entuzjazm
i ³atwo wpada w gniew. ¯alili siê, ¿e nie mog¹ siê z mistrzem porozumieæ.
FILIPPO Który to siê ¿ali³! Jest tutaj? Bo zaraz go� zdzielê! (rozgl¹da siê ugo-
dzony do ¿ywego)

Murarze siedz¹ w milczeniu.
MISTRZ I My reprezentujemy budowniczych katedr w ca³ej Europie. I w Sewilli,
i w Ratyzbonie. Jeste�my emanacj¹ ducha tych katedr i staramy siê doprowadzaæ
je do koñca bez sprawowania bezpo�redniej w³adzy.
FILIPPO To po co tu przyjechali�cie? Na przeszpiegi? Rycerzu, zetnij im g³owy,
bo widzê, ¿e jest o trzy g³owy za du¿o� (�mieje siê sam ze swojego dowcipu)
MISTRZ III Jeste�my do�æ liczn¹ organizacj¹ i nasze trzy g³owy zast¹pione zosta-
n¹ przez jeszcze lepsze g³owy. Kiedy dowiedzieli�my siê o problemach Santa Ma-
ria del Fiore, byli�my w³a�nie w Pary¿u, ale mimo to natychmiast ruszyli�my w dro-
gê. Jechali�my dzieñ i noc, by zjawiæ siê na czas.
FILIPPO Dlaczego nie byli�cie na spotkaniu w kapitularzu katedry?
MISTRZ II Bo my siê publicznie nie pokazujemy. Nas nie ma, drogi Filippo, i ni-
gdy nas nie widzia³e�.
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Zapada cisza. Filippo spogl¹da na majstrów uwa¿nie. Przenosi wzrok na Lombard-

czyków. Nastêpnie na witra¿. S³oñce zesz³o z witra¿u i kompletnie zmieni³y siê jego ko-
lory. Filippo kiwa z podziwem g³ow¹.

FILIPPO Nie bêdziemy, Rycerzu, �cinaæ g³ów ludziom, którzy stworzyli taki wi-
tra¿. (patrzy na mistrzów i rozk³ada bezradnie rêce) To co mam robiæ?
MISTRZ I Masz zamkn¹æ katedrê. Masz wróciæ do miasta. Masz wróciæ na budo-
wê. I zatrudniæ Lombardczyków.
FILIPPO Samych Lombardczyków?
MISTRZ I Lombardczycy maj¹ wielkie zas³ugi dla naszego stowarzyszenia. Chce-
my, aby� o tym wiedzia³. My potrafimy siê odwdziêczyæ.
FILIPPO A Lorenzo nadal bêdzie przeciwko mnie spiskowa³, bra³ moje pieni¹dze
i nic nie robi³, tak?
MISTRZ I Przecie¿ mówi³em, ¿e potrafimy siê odwdziêczyæ.

Zapada cisza. Filippo spogl¹da to na mistrzów, to na Lombardczyków, to na Rycerza.
Na koniec jeszcze raz na witra¿ i na literê G w prostok¹cie.

FILIPPO Jestem teraz w drodze. Nie mogê wróciæ, bo to przynosi pecha� Idê,
szukam, my�lê�
MISTRZ II Szukasz rozwi¹zania�
FILIPPO Rozwi¹zanie ju¿ mam. Brakuje mi jednego elementu. (nagle siê �mieje.
Kiwa g³ow¹ rozbawiony) Wiem, ¿e stojê przed wyzwaniem, jakiego nikt siê przede
mn¹ nie podj¹³� wiem, ¿e tylko ja mogê zamkn¹æ Santa Maria del Fiore kopu³¹�
ha, ha� i brakuje mi jednego elementu� niesamowite� niesamowite� (wska-
zuje na witra¿) Jak to �wiat³o�
MISTRZ III Dok¹d pod¹¿asz?
FILIPPO Przed siebie.
MISTRZ II (u�miecha siê) Wobec tego bêdziemy prosiæ �wiêt¹ Geometriê, aby
zes³a³a na ciebie iluminacjê, Filippo.
MAJSTER I (wstaj¹c) Murarze i kamieniarze z Lombardii bêd¹ na ciebie czekaæ,
mistrzu Filippo. A w dowód naszego przywi¹zania do ciebie i naszej wiary w two-
je umiejêtno�ci otrzymasz od nas prezent.

Siedem kobiet wnosi z kuchni na wielkiej tacy dymi¹cy jeszcze produkt sztuki kuli-
narnej. Na tacy stoi ko�ció³ Santa Maria del Fiore z podmurówk¹ zrobion¹ z parmezanu,
korpusem ko�cio³a z tu³owia upieczonego wielkiego dzika i kopu³¹ wykonan¹ z zakrzy-
wionych kie³bas, które schodz¹ siê u góry. Nad nimi sterczy zwieñczenie z kap³ona, któ-
re stanowi latarniê kopu³y. Pomiêdzy kie³basami, bêd¹cymi o¿ebrowaniem kopu³y, wisz¹
flaki (tradycyjny toskañski przysmak), niczym kolejne obrêcze. Kobiety stawiaj¹ prezent
na stole. Warto zwróciæ na nie uwagê, wszystkie ³adne, d³ugow³ose i w lu�nych sukien-
kach, do�æ przezroczystych, z których jedna jest pokryta starannym ro�linnym ornamen-
tem. Jeszcze nie raz pojawi¹ siê w naszym filmie te kobiety, a tak naprawdê pojawi¹ siê
dopiero w tysi¹c czterysta dziewiêædziesi¹tym ósmym roku w domu na Via Larga u Me-
dyceuszy, na s³ynnym obrazie Botticellego. Na razie podaj¹ wypieczon¹ katedrê.

Na stole pojawiaj¹ siê srebrne talerze, naczynia z winem i ciê¿kie kielichy. Wszyscy
siadaj¹, a Filippo wzruszony patrzy, mo¿e nawet ze ³zami w oczach.

FILIPPO Mam zje�æ swoje dzie³o? Jak kanibal?
MAJSTER I Od kopu³y, maestro, radzimy zacz¹æ od kopu³y.

Filippo siêga widelcem w stronê kulinarnej kopu³y, zaczyna zdejmowaæ z niej flaki
i smakowaæ. Mistrz I patrzy na Rycerza.

MISTRZ I A ty, Rycerzu, nie si¹dziesz z nami?
RYCERZ Nie jestem godzien�
MISTRZ I A w jakiej bitwie walczy³e�?
RYCERZ W tej najwiêkszej. Miêdzy Tannenbergiem a Grunwaldem.
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MISTRZ II Po stronie rycerzy Krzy¿a?
RYCERZ Przeciwko rycerzom Krzy¿a.
MISTRZ III No to zwyciê¿y³e�. Wielu naszych tam poleg³o, w tym honorowym
boju. Wielki Mistrz Ulryk postrada³ ¿ycie.
MISTRZ I Wielki Mistrz Ulryk mia³ relikwie Krzy¿a. Zniknê³y z pola bitwy na-
gle, w tajemniczy sposób. Nie wiesz, co siê z nimi sta³o?
RYCERZ S¹ przy mnie.
MISTRZ I No to widzê, ¿e bêdziemy musieli porozmawiaæ. Siadaj przy nas, Ryce-
rzu, bo naprawdê jeste� wielkim panem.

Podnosi kielich, wstaje i podchodzi do ka¿dego z osobna, aby siê z nim dotkn¹æ
swoim naczyniem. Murarze kroj¹ w³a�nie kawa³ki dzika z g³ównej nawy. Uczta zaczy-
na siê na dobre.

MISTRZ III Czy chcia³by� siê, Rycerzu, dowiedzieæ czego� specjalnego? Tyle krajów
zjecha³e�, aby�my siê tutaj spotkali. Cz³owiek jest tajemnic¹ dla drugiego cz³owieka.
RYCERZ Chcia³bym, aby mi kto� opowiedzia³ o ostatniej wyprawie krzy¿owej.
O tym, co rycerze zabrali ze sob¹, opuszczaj¹c Nazaret�

Filippo wstaje. K³ania siê wszystkim i podnosi kielich.
FILIPPO Mój czas dobiega koñca. �pieszno mi w drogê. Wyszed³em o �wicie, a te-
raz s³oñce nadaje waszemu witra¿owi powa¿niejszych kolorów. Mnie te¿ pora
my�leæ o powa¿nych sprawach. Dlatego dziêkujê wam za wspania³e teatrum i�
do zobaczenia na szczycie kopu³y.

Wszyscy pij¹ i Filippo rusza do wyj�cia. Przy drzwiach jedna z kobiet, ta we wspa-
niale zdobionej sukni i w wianku z kwiatów na g³owie, podaje mu koszyk z jedzeniem.
Filippo ju¿ wychodzi, gdy zatrzymuje go g³os Mistrza III.

MISTRZ III Wyrze�bi³e� podobno krucyfiks piêkniejszy ni¿ ten d³uta Donatella?
FILIPPO Powiedzia³: �We� siê za drzewo i zrób to lepiej�, no to siê wzi¹³em.
MISTRZ III Jest piêkny?
FILIPPO Tak my�lê.
MISTRZ III Nie w¹tpiê. Ale czy jest prawdziwy?

Filippo patrzy na Mistrza III, spogl¹daj¹ sobie w oczy. Mistrz III u�miecha siê na
po¿egnanie. Filippo wychodzi.

26.

Przed domem. Popo³udnie.
Kilka kobiet stoi obok rozwieszonych obrusów, je owoce. Kiedy Filippo wychodzi,

patrz¹ na niego. Filippo k³ania siê im.
FILIPPO Prima� prima� prima�

Jeszcze raz siê k³ania i staje na �cie¿ce, która prowadzi w dó³. Patrzy na bezkresny
i wspania³y krajobraz toskañski, na cyprysy rosn¹ce wzd³u¿ go�ciñca i rusza w drogê.

Szeroki plan. Filippo idzie go�ciñcem. Na pierwszym planie przechodz¹ bia³e wo³y.

27.

Pracownia Uccella. Popo³udnie.
W pracowni Uccella stoi mnóstwo wypchanych ptaków, lisów i zajêcy. Jest nawet

sarna i dzik. Uccello rysuje w³a�nie Rycerza w towarzystwie ró¿nych zwierz¹t. Teraz
przedstawia go ze smokiem, jako �wiêtego Jerzego. Nagle otwieraj¹ siê drzwi i do pra-
cowni wpada z impetem Masaccio.

MASACCIO Nie ma Filippa. Znikn¹³! Przepad³! Mówi¹, ¿e porwa³ go Rycerz na
rozkaz niemieckich architektów!
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Uccello milczy i rysuje dalej.

MASACCIO Hej, ptaku, kiedy widzia³e� Filippa? Szuka go ca³e miasto.
UCCELLO A mnie szuka³ tylko jeden zakon benedyktynów. Zobacz! Rysujê teraz
z pamiêci tego zakutego rycerza. Mo¿e ty pamiêtasz kszta³t jego kirysu? Nie wiem,
gdzie Filippo. Nie widzia³em go.
MASACCIO (rozgl¹da siê po pracowni) Na co ci te wypchane zwierzêta?
UCCELLO To modele do studiowania perspektywy.
MASACCIO (podchodzi do Uccella, wyjmuje z jego r¹k rysik, wyciera mu twarz
i rêce szmat¹) Idziemy. Mam ma³o czasu. Stygnie mi tynk w kaplicy.

Wychodz¹ z pracowni tak, jak stali. Uccello niesie wypchanego ptaka.

28.

Ulice Florencji. Popo³udnie.
Uccello i Masaccio przedzieraj¹ siê przez targowisko. Roztargniony Uccello z wy-

pchanym ptakiem w�ród straganów i t³umu ludzi wygl¹da szczególnie absurdalnie. Id¹
w�ród sto³ów, daszków, pulpitów i kramów cechu jedwabniczego. Wyra�nie siê �piesz¹.

29.

Przed domem Donatella. Popo³udnie.
Uccello i Masaccio staj¹ pod domem Donatella. Otwieraj¹ siê drzwi i wychodzi z nich

piêkna Simonetta. U�miecha siê do nich. Przystaj¹ i patrz¹ za ni¹ z podziwem, potem
spogl¹daj¹ na siebie i kiwaj¹ g³owami ze zrozumieniem. Wchodz¹ do �rodka.

30.

Pracownia Donatella. Popo³udnie.
Donatello stoi przy oknie i spogl¹da mi³o�nie za odchodz¹c¹ Simonett¹. Kiedy Uc-

cello z Masacciem pojawiaj¹ siê, odchodzi od okna.
MASACCIO Filippo znikn¹³. Wiesz co� o tym?
UCCELLO (wskazuje na Masaccia) Oderwa³ mnie od pracy� Gdzie Filippo?
DONATELLO (zadziwiaj¹co spokojny) Znajdzie siê�
MASACCIO Donacie, nie ¿artuj sobie. Nikt go nie widzia³ od dwóch dni. Prze-
pad³. Mo¿e Ghiberti go zabi³?
UCCELLO Nie pomy�la³em�
DONATELLO Oj, wy ludzie ma³ej wiary� Powtarzacie, co s³yszycie. Bez zasta-
nowienia� bez� (podchodzi do g³owy kupca z Genui i g³aszcze j¹) A ten siê tar-
guje� Chyba mu tê g³owê rozbijê na jego w³asnej.
UCCELLO (wpatruje siê w jedn¹ z rze�b. To �wiêty Jerzy w zbroi) O! �wiêty Je-
rzy! Twój te¿ zabije smoka?
DONATELLO (obejmuje przyjació³) Nie bêdziemy siê martwiæ jego znikniêciem, tylko
pójdziemy do Santa Croce. Chcê, ¿eby�cie zobaczyli mój krucyfiks, a potem pójdziemy
do niego i tam obejrzycie jego Chrystusa. Powiecie mi, przyjaciele, który jest lepszy.

31.

Bazylika Santa Croce. Wnêtrze. Popo³udnie.
Masaccio, Uccello i Donatello podchodz¹ do o�wietlonego krucyfiksu Donatella. Przy-

gl¹daj¹ mu siê z aprobat¹.
DONATELLO Filippo powiedzia³, ¿e to ch³op.
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32.

Dom Filippa. Popo³udnie.
Drzwi otwiera Buggione.

MASACCIO Zastali�my ojca?
BUGGIONE Nie ma ojca.

Donatello u�miecha siê. Masaccio i Uccello patrz¹ na niego podejrzliwie.
DONATELLO Wpu�æ nas do �rodka. Chcemy zobaczyæ krucyfiks.

Wchodz¹.
Podchodz¹ do krucyfiksu. Donatello bacznie przygl¹da siê ich reakcjom. Smutnieje.

MASACCIO Jest piêkny� To Lorenzo go zabi³. Z zazdro�ci.
DONATELLO (prycha) Z zazdro�ci to ja go powinienem zabiæ!

33.

Go�ciniec. Pó�ne popo³udnie.
Filippo maszeruje go�ciñcem.
Zbli¿enie na Filippa. Jazda równoleg³a.
Transfokacja w stronê perspektywicznie zbiegaj¹cego siê go�ciñca.
Przy jednym z cyprysów stoj¹ trzy przywi¹zane os³y. Zza drzewa widaæ ostry ³uk

oddawanego moczu. Filippo ze zrozumieniem kiwa g³ow¹. Powoli zbli¿a siê do os³ów,
objuczonych ró¿nego rodzaju linami, ko³owrotkami, d�wigarami. Zza drzewa wycho-
dzi mê¿czyzna w cudzoziemskim stroju i widzi Filippa przygl¹daj¹cego siê jego baga-
¿owi.

ERYK Czy ja dobrze pod¹¿am� Do Florencji?
Wskazuje kierunek, w którym pod¹¿a³ Filippo. Filippo wskazuje przeciwn¹ stronê.

Tamten ³apie siê za g³owê.
ERYK Od kilku dni krêcê siê dooko³a Florencji, odwiedzi³em Pistojê, Fiesole, Setti-
gnano� jaka� czarna si³a odpycha mnie od tego miasta. Czy idzie pan z Florencji?

Filippo potakuje.
ERYK Czy wys³uchano ju¿ cudzoziemskich architektów przed starszymi kongre-
gacji?
FILIPPO Odby³a siê wielka narada.
ERYK I czyj pomys³ wygra³? Czy mam jeszcze szansê? Jestem Eryk z Moguncji,
budowniczy fortyfikacji. Mam wielki pomys³� wielki� A pan?
FILIPPO Jestem skromnym kopist¹ rzymskich wazonów i jedynie przys³uchiwa-
³em siê wypowiedziom znakomitych cudzoziemskich s³aw�
ERYK I kto� kto uwiód³ s³uchaj¹cych?
FILIPPO Pomys³, ¿eby wype³niæ katedrê po sam szczyt ziemi¹� zrobi³ wielkie
wra¿enie�

W tym momencie Eryk z Moguncji zaczyna siê dziwnie zachowywaæ, jakby trafi³ go
grom z jasnego nieba: krêci siê, podskakuje, a¿ w koñcu gryzie os³a w ty³ek. Potem ciê¿-
ko oddycha, jakby �wiadomie stara³ siê uspokoiæ.

ERYK Anglicy� Anglicy� Siedem dni temu, tak, siedem� spotkali�my siê w go-
spodzie pod Boloni¹� Sanctissima Mater� Ja im to wszystko opowiedzia³em!
By³o o z³otych monetach?
FILIPPO By³o.
ERYK To oni� ³otry� z³odzieje! Tam na Florencjê� prosto� tak? No jasne�
to oni wypu�cili mi konie ze stajni� ¯ebym siê spó�ni³� mnie� mnie, Eryka
z Moguncji� To znaczy, ¿e jeszcze niezdecydowane� I ja teraz na os³ach� a oni
moje konie� i moje pomys³y� Na Florencjê tam�
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Filippo przygl¹da siê Erykowi z wyra�nym rozbawieniem. A przy tym potakuje g³o-

w¹, jakby ze wszystkim siê zgadza³.
FILIPPO Nie musisz siê tak �pieszyæ, Eryku z Moguncji. Obrady bêd¹ jeszcze
trwa³y wiele dni, ale i tak wybior¹ projekt Filippa.
ERYK S³ysza³em� wiem� ale nie. Mój projekt wygra, mój!
FILIPPO A powiedz mi, Eryku, przepraszam, ¿e ciê zatrzymujê w twojej niecier-
pi¹cej zw³oki sprawie, jak zamierzasz wwie�æ ziemiê do katedry, aby ni¹ wype³niæ
ko�ció³ a¿ po dach?
ERYK (z wy¿szo�ci¹) Nale¿y budowaæ fortyfikacje. Raz dooko³a miasta, a jak nie
starczy, to jeszcze raz.
FILIPPO Czego nie starczy?
ERYK Ziemi, dobry cz³owieku� ziemi� Ziemiê z fundamentów fortyfikacji wwie-
ziemy do katedry. Obliczy³em, ¿e po trzech latach katedra powinna byæ wype³nio-
na po szczyt. Tak.
FILIPPO (kiwa g³ow¹ ze zrozumieniem) No to �piesz siê, Eryku z Moguncji.
I nie daj siê Anglikom. Walcz o swój projekt do koñca. Florencja ci tego nie
zapomni.

Eryk wskakuje na os³a, poci¹ga dwa dalsze os³y za sob¹ i mimo swych ponagleñ do�æ
ospale oddala siê w stronê Florencji.

34.

Go�ciniec. Wieczór.
Filippo idzie ¿wawo pustym go�ciñcem. Odjazd.
Total. Samotny, maleñki Filippo pod¹¿a przed siebie.
Nagle przystaje i na mokrym po ostatnim deszczu piasku zaczyna, zamy�lony, ryso-

waæ okrêgi i wpisywaæ je w trójk¹t. Potem rysuje sto¿ek i �cina mu butem górê. Przygl¹-
da siê rysunkowi. U szczytu go�ciñca pojawia siê tuman kurzu, który zaczyna rosn¹æ.
Filippo chwilê mu siê przypatruje, a potem schodzi z go�ciñca i chowa siê w przydro¿-
nych krzakach.

FILIPPO (do siebie) Kto nie wierzy w perspektywê, niech siê przejdzie go�ciñcem.
Zwarta grupa galopuj¹cych je�d�ców z gwardii Medyceuszy przemyka go�ciñcem.
Zbli¿enie. Kopyta koñskie �cieraj¹ z powierzchni rysunki Filippa.
Kiedy przemknêli, Filippo wychodzi z ukrycia i wraca na drogê. Przygl¹da siê teraz,

jak na jego poletku rysunkowym odcisnê³y siê koñskie podkowy. Pozostawia tylko naj-
bardziej wyra�ny �lad, resztê �ciera, ziemiê wyg³adza, a nastêpnie zaczyna odrysowywaæ
podkowê w skali co najmniej jeden do dziesiêciu. Bardzo siê do tej czynno�ci przyk³ada.
Interesuj¹ go zw³aszcza wypustki na koñcach obu ramion podkowy.

Total. Na go�ciñcu samotna postaæ Filippa. W kadr na pierwszym planie wje¿d¿a
Rycerz, niewidoczny dla niego z tej odleg³o�ci.

35.

Przed gospod¹. Zmierzch.
Filippo podchodzi do gospody. Przed gospod¹ stoj¹ konie stra¿y z liliami Medyce-

uszy na derkach. Filippo chwilê siê waha, a potem rusza na drug¹ stronê, gdzie le¿¹ kosze
i beczki. Wchodzi do beczki i wygodnie siê w niej uk³ada.

Po pewnym czasie widzi, jak do jego beczki wchodzi napalona para miejscowych
wie�niaków, szykuj¹cych siê do aktu mi³osnego. I kiedy ona ju¿ zarzuca spódnicê na
g³owê, z ciemno�ci wy³ania siê g³owa Filippa, który delikatnie kaszle. M³odzi z g³o�nym
krzykiem przera¿enia wyskakuj¹ z beczki.
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Kiedy Filippo wydobywa siê z beczki, przed gospod¹ nie ma ju¿ koni z herbami

Medyceuszy.
Filippo wchodzi do gospody. Na pierwszym planie przeje¿d¿a Rycerz na koniu, ale

nie zatrzymuje siê w gospodzie.

36.

Wnêtrze gospody. Noc.
Wszyscy patrz¹ na wchodz¹cego Filippa, który pozdrawia innych go�ci i siada przy

pustym stole. Zrzuca kaptur z g³owy i spod d³ugiej szaty wyci¹ga worek pe³en przyrz¹-
dów do rysowania, starannie zagiêtych piórek ró¿nej wielko�ci, które rozk³ada przed
sob¹ i delikatnie sprawdza palcem przydatno�æ koñcówek do rysowania. Potem otwie-
ra ka³amarz i znów siêga pod obszern¹ szatê, spod której wyjmuje u³o¿one w specjal-
nym imadle kawa³ki papieru. Wybiera odpowiedni i k³adzie obok siebie. Wtedy poja-
wia siê Ober¿ysta.

OBER¯YSTA Na zmêczenie d³ug¹ drog¹ polenta i sma¿ona ryba. Na krótk¹ drogê
mamy to samo.
FILIPPO To nie zmêczenie d³ugim chodzeniem od wsi do wsi� Lubiê to, zw³asz-
cza rankami. Przyroda pe³na jest wesela. �wiat³o na równinie i �piew ptaków nios¹
mnie przed siebie. Niewiele brakuje, bym poczu³ w sobie duszê �wiêtego Francisz-
ka. Rado�æ przyrody jest przyjazna, pokrzepia. Melancholia nadci¹ga tylko wie-
czorem, razem z py³em drogi. Wielki spokój zbli¿aj¹cej siê nocy przypomina cz³o-
wiekowi jego w¹tpliwo�ci.
OBER¯YSTA (rozumie, ¿e rozmawia z kim� bardzo dziwnym) To, co wypowiada-
cie, panie, to wy mówicie, czytacie czy piszecie?
FILIPPO (siêga po kartê grubego papieru, moczy odpowiednie piórko w inkau�cie
i rysuje na ¿ó³tawym papierze koñsk¹ podkowê w skrócie perspektywicznym) Ry-
sujê. (rysuje drug¹ podkowê, te¿ w skrócie perspektywicznym, która krzy¿uje siê
z pierwsz¹ pod k¹tem prostym)

Ober¿ysta nie mo¿e wyj�æ z podziwu. Kiwa na biesiadników przy s¹siednim stole,
a oni podchodz¹ i okr¹¿aj¹ mistrza. Filippo dorysowuje nad podkowami krzy¿, a od do³u
fasadê ko�cio³a. T³umek pojêkuje z zachwytu, i ten i ów siê ¿egna.

JEDEN Z GO�CI Potraficie wró¿yæ, panie?
FILIPPO A co chcieliby�cie wiedzieæ?

Kto� podsuwa Filippowi na talerzu szkielet ryby, d³ugi krêgos³up z wystaj¹cymi sko-
�nie o�æmi i rozdziawionym ³bem.

JEDEN Z GO�CI Powró¿cie nam z ryby, panie�
FILIPPO (patrzy na szkielet i u�miecha siê) O�ci to ceg³y, lekkie ceg³y u³o¿one na
skos. Widzê ³eb ryby, jak siê nad nimi wy³ania niczym czerwona kopu³a, stroma
w niebiosach, obszerna, by pokryæ swym cieniem ca³y lud toskañski.

T³um odsuwa siê z przera¿eniem.
FILIPPO (wskazuje wystaj¹ce oko ryby) I widzê nad t¹ kopu³¹ jeszcze latarniê,
która siêga do samego nieba i nas ju¿ nie bêdzie na �wiecie, a ona bêdzie wisieæ
nad miastem� zawsze� i bêdzie z niej widaæ Sienê i Padwê, a w czasie burzy
bêdzie na siebie �ci¹gaæ pioruny�

T³um znów siê odsuwa z westchnieniem strachu.
JEDEN Z GO�CI I bêdzie z niej widaæ niebo?
FILIPPO Bêdzie.
JEDEN Z GO�CI Bóg j¹ zniszczy ogniem� Nie pozwoli zajrzeæ do siebie.
FILIPPO (kiwa przecz¹co g³ow¹) Pozwoli�
GO�CIE Nie pozwoli!
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FILIPPO Bóg to d³ugo�æ, szeroko�æ, wysoko�æ i g³êboko�æ.

Ludzie odsuwaj¹ siê jeszcze o krok z jêkiem zawodu i przera¿enia, a potem wycofuj¹
powoli do w³asnych sto³ów. Tam zaczynaj¹ szeptaæ i pokazywaæ sobie objedzone do szkie-
letów ryby.

Filippo siedzi nad polent¹ i sma¿on¹ ryb¹ i je, a¿ mu siê uszy trzês¹. Do �rodka wcho-
dzi para wie�niaków, których przep³oszy³ z beczki. Teraz przypatruj¹ siê jego ostremu
profilowi, jakby im co� przypomina³. Filippo nie zwraca na nich uwagi, pisze na papierze
�Construcione Legitima� i od prostok¹ta zaczyna rysowaæ proste zbiegaj¹ce siê w jed-
nym punkcie. Natomiast reszta sali ulega jakiemu� podnieceniu. Mê¿czyzna i kobieta co�
opowiadaj¹, a ich gestykulacja �wiadczy, ¿e opowiadaj¹ o czym� strasznym. Spogl¹daj¹
na Filippa z pewnym przera¿eniem. Jedno z nich co� t³umaczy Ober¿y�cie, który w koñ-
cu podchodzi do Filippa i k³ania siê niepewnie.

OBER¯YSTA Jest pan cz³owiekiem obdarzonym wiedz¹, a nasi wie�niacy chcie-
liby siê poradziæ. Posiadaj¹ przedmiot, którego na pewno do natury, do ro�lin czy
zwierz¹t zaliczyæ nie mo¿na� Nie wiedz¹ tylko, czy to znak jaki�� i jak siê wo-
bec niego zachowywaæ.

Gdyby kto� zaprzyja�niony z Filippem znajdowa³ siê w ober¿y, z pewno�ci¹ odra-
dzi³by mu tê wyprawê, ale wie�niacy nalegaj¹, za� Ober¿ysta przymilnie, z fa³szywym
u�mieszkiem popycha go do wyj�cia.

37.

Przed gospod¹. Noc.
Filippo wychodzi otoczony ci¿b¹ ludzi, którzy zaczynaj¹ go prowadziæ w ciem-

no�ciach przez pole, w nieznanym kierunku. Po chwili jego wzrok na tyle oswaja siê
z noc¹, ¿e widzi id¹ce przed sob¹ pochylone postaci. Wchodzi na klepisko i wtedy
wszyscy wie�niacy jakby zapadaj¹ siê pod ziemiê. Ksiê¿yc daje s³abe �wiat³o, ale
widaæ, ¿e na polu stoi bia³a kolumna joñska, wysoka na kilkana�cie metrów. Wygl¹da
absurdalnie w tych okolicach. Ma do�æ solidny kapitel i Filippo podchodzi do niej,
obmacuje i patrzy w górê. Wysoko w ciemno�ciach podwijaj¹ siê rogi kolumny. Fi-
lippo rozgl¹da siê i dopiero teraz zauwa¿a, ¿e nikogo przy nim nie ma. W ciemno-
�ciach widzi rozpalane pochodnie. Zewsz¹d zbli¿aj¹ siê do niego gro�ne p³omienie.
Trzymaj¹cy pochodnie podchodz¹ w ciszy i nie mo¿na rozszyfrowaæ ich zamiarów.
Filippo zaniepokojony wchodzi na kapitel, aby co� dostrzec, ale widzi tylko �wiat³a.

FILIPPO Co to mo¿e znaczyæ? To nic strasznego. To tylko kolumna joñska�
Odpowiada mu trzask pal¹cych siê pochodni.

FILIPPO To kolumna joñska. Musia³a tu byæ kiedy� �wi¹tynia.
Jednak w jego oczach pojawia siê strach. Pochodnie s¹ coraz bli¿ej, a za nimi widzi

niewyra�ne, milcz¹ce postaci i ich wrogie oczy. Lec¹ w jego stronê ga³êzie, kawa³ki pni,
korzenie, jakby mia³ wokó³ niego powstaæ stos do ca³opalenia.

Nagle w ten wrogi t³um, z g³êbokich ciemno�ci, wpada Rycerz na swoim koniu. Fi-
lippo widzi, jak kolejne postaci padaj¹ na ziemiê i jêcz¹c, próbuj¹ uciec spod koñskich
kopyt. Rycerz wyci¹ga miecz i przecina nim powietrze, a¿ spadaj¹ g³ownie kilkunastu
pochodni. Znów spina konia, rozlegaj¹ siê krzyki i jêki, znów turla siê kilkana�cie p³on¹-
cych g³owic. Rycerz wraca pod kolumnê. W jednej rêce trzyma pochodniê, w drugiej
miecz. Wygl¹da w tych ciemno�ciach strasznie. Wielkim mieczem zakre�la pó³kole wo-
kó³ kolumny i Filippa.

RYCERZ Kto postawi nogê w tym miejscu, jest ju¿ martwy.
Przera¿one jêki. Nagle Rycerz widzi cztery odbiegaj¹ce pochodnie. Rzuca siê za nimi

w po�cig i Filippo ze swojego miejsca pod kolumn¹ widzi, jak spadaj¹ na ziemiê cztery
p³on¹ce g³ownie.
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Po chwili Rycerz jest ju¿ przy nim. Wokó³ panuje cisza. Rycerz okr¹¿a kolumnê z wy-

ci¹gniêtym mieczem, ale nikogo nie spotyka. Schyla siê, podnosi Filippa i sadza przed
sob¹ w siodle. Rusza w ciemno�æ i po jakim� czasie pojawia siê przed ober¿¹. S³ychaæ
trzaski zamykanych drzwi i zgrzyt zasuwanych sztab. Rycerz stawia na ziemi Filippa
i sam zsiada z konia.

RYCERZ Teraz ju¿ nic mnie nie powstrzyma. Matko Boska, �wiêta Dziewico,
przebacz.

Ca³uje miecz i rusza z nim w stronê ober¿y, jakby to by³o piórko. Staje przed drzwia-
mi i uderza w nie mieczem z tak¹ si³¹, ¿e rozpadaj¹ siê na po³owy.

38.

Wnêtrze gospody. Noc.
S³ychaæ jêk strachu. Wie�niacy, którzy jeszcze przed chwil¹ chcieli spaliæ Filippa

jako maga si³ nieczystych, teraz kryj¹ siê w ober¿y, wierz¹c w jej warown¹ solidno�æ.
Rycerz kopie drzwi i wkracza do �rodka, przera¿aj¹cy w swej potêdze. Filippo te¿ ulega
temu przera¿eniu. Robi znak krzy¿a.

RYCERZ A teraz uka¿ê wam siedem dowodów, ¿e dosiêgnie was kara Boska.
Macha mieczem i przecina na pó³ jedn¹ z belek podtrzymuj¹cych strop. Sypie siê

w dó³ kawa³ dachu.
RYCERZ Po pierwsze, ¿e wasza niegodziwo�æ siêgnê³a szczytu!

Uderza mieczem w stó³, który rozpada siê na dwie czê�ci, mimo blatu grubego na pó³
³okcia. Krzyk przera¿enia.

RYCERZ Po drugie, ¿e pasterze sami po¿eraj¹ w³asne stada!
�wist miecza przepo³awia kolejny stó³.

RYCERZ Po trzecie, Bóg pos³a³ wam proroków!
Miecz przepo³awia kolejn¹ belkê wspieraj¹c¹ strop i kolejna czê�æ dachu leci na g³o-

wy przera¿onych wie�niaków.
RYCERZ Po czwarte, wiara zniknê³a z tej ziemi!

Rozpo³awia kolejn¹ belkê. Ludzie t³ocz¹ siê w jednym k¹cie, a on idzie w ich stronê
niczym si³a karz¹ca.

RYCERZ Po pi¹te, nie s³uchacie g³osu niebios!
Uderza w piec stoj¹cy po�rodku, chce rozp³ataæ okap, kocio³ i palenisko. Wielkie iskry

lec¹ w górê po ca³ej ober¿y. W�ród tych iskier wygl¹da jak bóg wojny.
RYCERZ Po szóste, wzgarda otacza Grób Pañski!

Uderza i za jednym zamachem przepo³awia dwie belki. Wtedy dach spada na wie-
�niaków. Ukazuje siê gwia�dziste niebo.

RYCERZ Po siódme! Niewierni depcz¹ Ziemiê �wiêt¹! ̄ a³ujcie za wasze grzechy�
Odwraca siê w stronê szynkwasu, za którym stoi trzês¹cy siê Ober¿ysta. Rusza w jego

stronê ze swym olbrzymim mieczem i niczym gromem przepo³awia solidny szynkwas,
na którym stoj¹ wina i puchary, i kolejnym uderzeniem zrównuje wszystko z ziemi¹.
Teraz Ober¿ysta stoi bezpo�rednio przed Rycerzem, bez ¿adnej ochrony. Rycerz unosi
miecz nad g³owê Ober¿ysty. Odpowiada mu jêk wie�niaków. Ober¿ysta ma w oczach
�mieræ.

FILIPPO Nie!
Rycerz uderza mieczem do ty³u, nad sob¹. Z góry sypie siê ziarno i leje wino. Rycerz

powoli rusza do wyj�cia.
RYCERZ Zabierz swoje rzeczy, Filippo�

Filippo robi kilka niepewnych kroków po zdemolowanej ober¿y. Widzi ruinê i tylko
jeden stó³ nietkniêty, na którym le¿¹ jego piórka, papiery i rysunek skrzy¿owanych pod-
ków. Pakuje to wszystko w kompletnej ciszy, patrzy na swój rysunek.
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FILIPPO Jak wszystko naprawicie, powinni�cie nazwaæ tê ober¿ê �Pod Dwiema
Podkowami�.

Wychodzi. Rycerz czeka na niego. Bierze do r¹k lejce i ruszaj¹ go�ciñcem w noc.
RYCERZ Jestem z³ym cz³owiekiem. Bojê siê swojego szaleñstwa. Matka Boska
nigdy mi tego nie wybaczy.

Filippo co� mruczy pod nosem.
RYCERZ Nie pocieszaj mnie�
FILIPPO Szkoda, ¿e Uccello tego nie widzia³.
RYCERZ Kto to jest Uccello?
FILIPPO Florentyñczyk, który nie lubi sera. I kocha perspektywê.

Znikaj¹ w ciemnej, mazistej nocy.

39.

W polu. Noc.
Skrêcaj¹ z go�ciñca i wchodz¹ w zaro�niête zio³ami pole. Rycerz �ci¹ga z konia sio-

d³o i bogato zdobion¹ derkê, któr¹ k³adzie na ziemi.
RYCERZ Tu �pimy.
FILIPPO (k³adzie siê) A ty?
RYCERZ Ja bêdê siê umartwia³. �lubowa³em nie ulegaæ z³o�ci, a chcia³em ich
wszystkich zabiæ.
FILIPPO A co jest dla ciebie najwa¿niejsze?
RYCERZ Moje �lubowanie�
FILIPPO Co jeszcze?
RYCERZ Moja zbroja�
FILIPPO To oddaj zbrojê. Oddaj, co masz najcenniejszego, co kochasz� i id�
spaæ. A we �nie przyjdzie do ciebie Matka �wiêta i przebaczy ci.

Ziewa i opiera g³owê na ³okciu. Obserwuje, jak Rycerz powoli zdejmuje swoj¹ zbro-
jê. Szyszak z piórami, przy³bicê, nabrodnik, napier�nik, na³okietniki, nagolenniki. Po chwili
staje przed Filippem w samej kolczudze. Miecz wbija w ziemiê, zbrojê starannie uk³ada,
potem k³adzie siê na derce obok Filippa i le¿y.

FILIPPO I co ci powiedzia³ ten mistrz cechu murarzy?
RYCERZ Przysiêga³em�
FILIPPO �wiêta Geometria zwalnia ciê z przysiêgi.
RYCERZ Powiedzia³, ¿e ty mnie doprowadzisz�
FILIPPO A ty mu da³e� relikwie krzy¿a!
RYCERZ To godne rêce.
FILIPPO Szkoda, ¿e nie da³e� ich naszemu panu Medici. Dobrze by zap³aci³.
RYCERZ Zap³aci³? Za relikwie? Za relikwie zdobyte na polu bitwy?!
FILIPPO (prycha zniecierpliwiony) A jak siê w twoim pó³nocnym kraju nazywaj¹
pieni¹dze? Mo¿e floreny?
RYCERZ (g³êboko zadumany) Floreny te¿� Jak uwolni³em rycerza Alarda z Dor-
dogne, syna diuka Amona, to wyp³acono mi trzydzie�ci florenów.
FILIPPO Wiesz, sk¹d pochodz¹ floreny?

Rycerz milczy. Filippo znów prycha, oburzony jego ma³ymi umiejêtno�ciami koja-
rzenia.

FILIPPO Floreny s¹ z Florencji. To jest to miasto, w którym wyrwa³e� drzewo
z korzeniami.
RYCERZ Wyrwa³em?
FILIPPO No nie� Chyba mi siê �ni³o.
RYCERZ Nie wyrwa³em� Trochê unios³em. Bêdzie ros³o dalej�
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Filippo jest ju¿ wyra�nie zirytowany sposobem rozumowania Rycerza. Nie lubi ludzi

ma³o bystrych, nawet je�li przed chwil¹ uratowali mu ¿ycie.
FILIPPO No dobrze� ale to by³a Florencja. We Florencji s¹ floreny. Za floreny
mo¿esz wszystko kupiæ. Florencja ¿yje z handlu. Medici ¿yje z handlu. I ksi¹¿ê
by od ciebie tak¹ relikwiê kupi³ za floreny. Oprawi³by j¹ potem w srebro i z³oto.
I postawi³ na o³tarzu w kaplicy. I tam by sta³a, a nie w jakiej� tajemnej szafie
mistrza ceremonii.

Rycerz s³ucha, ale nie wydaje siê, by nad¹¿a³ za trybem my�lenia Filippa. Chyba
przysypia.

RYCERZ A drzewo bêdzie ros³o� (zasypia)
Nadchodzi powiew wiatru i k³adzie lekko ³any zió³. Pochyla te¿ czub na he³mie

Rycerza.

40.

Na polu. Ranek.
Rycerz i Filippo �pi¹ w najlepsze, kiedy w�ród pola zió³ pojawia siê siedem kobiet,

tych samych, które widzieli�my na przyjêciu w domu z witra¿em z Chartres. Id¹ teraz
w pewnej odleg³o�ci od siebie, delikatnie dotykaj¹c zió³ rêkami, a¿ zbli¿aj¹ siê do �pi¹-
cych bohaterów. Pierwsza z nich, Simonetta, w sukni w motywy ro�linne, siêga po le¿¹-
c¹ zbrojê i zak³ada sobie napier�nik. Kobiety powstrzymuj¹ wybuch �miechu, a Simo-
netta zaczyna rozdzielaæ fragmenty zbroi. Jedna z kobiet wk³ada he³m z piórami, inna
na³okietnik, inna wsuwa nogê w pancerz, jeszcze inna przywdziewa naramiennik. Po chwili
ca³a zbroja zostaje rozdysponowana i siedem kobiet tanecznym krokiem oddala siê przez
pole zió³. Powoli wtapiaj¹ siê w zieleñ.

Rycerz powoli budzi siê, ale na jego twarzy widaæ jeszcze �lady snu, który nie mu-
sia³ byæ niemi³y. Unosi siê na ³okciu i rozgl¹da. Zbroi nie ma. Pozosta³ tylko miecz
wbity w ziemiê, tak jak go wbi³ w nocy. Przed nim ³agodnie faluje pole zió³. Nie ma
nikogo.

Rycerz wstaje, patrzy przed siebie i wydaje nagle okrzyk wojenny, który jest okrzy-
kiem rado�ci. Filippo zrywa siê na równe nogi.

FILIPPO Znalaz³e�?
RYCERZ Co?
FILIPPO Zbrojê�

Patrz¹ na siebie. Rycerz wolno kojarzy.
RYCERZ Jak to? My obaj� �nili�my to samo?

Filippo te¿ nie jest pewien swoich spostrze¿eñ. Czego� nie rozumie.

41.

Droga w�ród pól. Ranek.
Filippo i Rycerz id¹ drog¹ lekko pn¹c¹ siê pod górê. Kiedy docieraj¹ do miejsca,

gdzie droga rozwidla siê na dwie, Filippo patrzy w s³oñce, potem opiera pionowo kij,
zaznacza koniec cienia i wskazuje drogê.

RYCERZ Dok¹d idziemy?
FILIPPO Ja idê do Cortony. A dok¹d ty zmierzasz, tego nie wiem.
RYCERZ Co takiego jest w Cortonie?
FILIPPO Mój przyjaciel Donatello opowiedzia³ mi o piêknym wazonie. Idê tam,
¿eby go zobaczyæ.
RYCERZ Dlaczego mnie ok³amujesz?
FILIPPO Idê tam, bo zafascynowa³a mnie opowie�æ Donata. Tyle.
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RYCERZ Ty masz zakryæ najwiêkszy ko�ció³ na �wiecie, a idziesz narysowaæ wa-
zon? I ja mam w to uwierzyæ?
FILIPPO A ty po co siê mnie trzymasz, jak rzep psiego ogona? Czy ja ciê wynaj¹-
³em, ¿eby� mi pomaga³?
RYCERZ Mnie prowadzi matka Jezusa z Nazaretu. Santa Maria.
FILIPPO To znaczy, ¿e siê ode mnie nie odczepisz. A tam ju¿ pewnie szukaj¹ ciê
twoi panowie� Wracaj do Florencji, rycerzu.
RYCERZ Gdybym siê wczoraj w nocy nie pojawi³ przy tobie� ju¿ by� nie ¿y³.
Czy kto�, kto nie ¿yje, mo¿e zamkn¹æ katedrê?
FILIPPO Czy kto�, kto zadaje takie pytania, mo¿e i�æ ze mn¹ dalej? Czy nie zak³ó-
ci moich rozmy�lañ barbarzyñskim stylem pó³nocy?
RYCERZ Nie wiem.
FILIPPO Kto ci kaza³ mnie pilnowaæ? Ci trzej mistrzowie masoñscy? Przecie¿ ja
nie nale¿ê do tej kongregacji.
RYCERZ Ja wiem, po co ty naprawdê idziesz.
FILIPPO Ty wiesz, po co ja naprawdê idê? Niesamowite! Ty, rycerz z jakiego� tam
kraju, który mnie pierwszy raz widzi na oczy, wiesz, po co ja idê, czyli wiesz
wiêcej ni¿ ja?
RYCERZ (patrzy na niego bardzo stanowczo) Tak. Obserwowa³em ciê, kiedy sta-
³em pod drzewem, a ty z przyjació³mi pi³e� wino na trawie.
FILIPPO I co zobaczy³e�?
RYCERZ Nastêpnego dnia ciê wy�miali.
FILIPPO To we Florencji normalne.
RYCERZ To dlaczego ci, co siê �miali, pozostali w mie�cie, a ty je opu�ci³e�?
FILIPPO (ze �miechem) Bo ja szukam.

42.

Pola toskañskie. Dzieñ.
Total. Dwie samotne sylwetki z id¹cym za nimi koniem po�ród toskañskiego krajo-

brazu.
S³oñce stoi ju¿ wysoko. Id¹ nieco wolniej, raz po raz ocieraj¹c pot z czo³a. Koñ cz³a-

pie z tylu. Jest coraz bardziej gor¹co. Po niebie frunie wielki drapie¿ny ptak, prawie w ogóle
nie ruszaj¹c skrzyd³ami. Kr¹¿y nad nimi. Filippo zatrzymuje siê w cieniu drzewa oliwne-
go, aby odpocz¹æ. Ca³y czas jednak obserwuje ptaka.

FILIPPO Po jakim� czasie sztuka staje siê natur¹�
RYCERZ (unosi brwi, jakby chcia³ zrozumieæ to zdanie, ale wybiera bezpieczniej-
szy wariant) Nie chcesz jechaæ na koniu?
FILIPPO Nie ta perspektywa� (rusza dalej)

43.

Gaj oliwny. Dzieñ.
Id¹ gajem oliwnym. Rycerz od czasu do czasu przystaje i przygl¹da siê grubym pniom

drzew. Filippo go obserwuje.
FILIPPO Mog¹ mieæ piêæset lat�

Rycerz siêga po zielon¹ oliwkê. D³ugo próbuje, a¿ w koñcu wypluwa.
FILIPPO (u�miecha siê) Oliwki. Ogród oliwny. Getsemani�
RYCERZ (nie kojarzy) Orzechy?
FILIPPO Nigdy nie widzia³e�?

Rycerz krêci przecz¹co g³ow¹.
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FILIPPO A jakie macie drzewa?
RYCERZ Dêby. Kiedy by³a bitwa, ch³opi z okolicznych wiosek weszli na nie, aby
lepiej zobaczyæ ten bój �miertelny. Pieñ maj¹ tak wielki, ¿e mo¿na w nim zamiesz-
kaæ. Rosn¹ na nich orzechy, które jedz¹ dzikie �winie.

Id¹ dalej w�ród oliwnego gaju, a¿ dochodz¹ do dwóch kamieni, z których jeden jest
podstaw¹ i koñczy siê odp³ywem, a drugi, okr¹g³y, le¿y w nim uzbrojony w dr¹g.

FILIPPO Nazbieraj oliwek.
Filippo obserwuje, jak Rycerz zrywa oliwki z drzew. Du¿a ilo�æ oliwek le¿y we wg³ê-

bieniu wiêkszego kamienia. Rycerz podchodzi i dorzuca kolejn¹ ich porcjê.
FILIPPO Jeszcze�

Rycerz wraca miêdzy drzewa i pos³usznie zrywa. Dno podstawowego kamienia t³oczni
wype³nia siê owocami. Filippo g³adzi owoce, odrywa listki i pokazuje dr¹g Rycerzowi.

FILIPPO A teraz krêæ. W staro¿ytnym Rzymie robili to niewolnicy.
Rycerz zaczyna obracaæ siê wokó³ osi z dr¹giem i prasuj¹cym kamieniem. Z oliwek

robi siê ma�. W odp³ywie pojawia siê cienki strumyczek oliwy.
FILIPPO Chod�� spróbuj�

Rycerz przestaje siê krêciæ dooko³a t³oczni i podchodzi do odp³ywu. Zanurza palec
i smakuje.

FILIPPO Wiêcej. To zdrowe. Powinni�cie to piæ przed bitw¹.
Rycerz klêka i pije drobnymi ³ykami oliwê prosto z odp³ywu.

FILIPPO Dobra, pewnie ¿e dobra.
Przez gaj przechodzi powiew wiatru.

44.

Strome zbocze. Dzieñ.
Schodz¹ po stromym zboczu. Kiedy wychodz¹ za za³om, widz¹ p³yn¹c¹ rzekê Arno.

Patrz¹ z góry, zamy�leni, na ten przepiêkny krajobraz.
RYCERZ Dobre miejsce na pole bitwy.
FILIPPO (patrzy na niego ironicznie) Jasne. Ca³a krew mog³aby sp³yn¹æ rzek¹. Po
dwóch dniach krew dop³ynê³aby do Florencji, a ksi¹¿ê po kolorze pozna³by, ¿e
przegrali sieneñczycy.

Rycerz nie do koñca rozumie kpinê. Filippo klepie go po wielkich plecach.
FILIPPO Wy, rycerze, waszymi mrzonkami potraficie zepsuæ najpiêkniejszy kra-
jobraz.

Rusza wartko w dó³. Rycerz za nim.
RYCERZ Nasz król Jagie³³o nakaza³ zbudowaæ most spoczywaj¹cy na ³odziach,
nigdy przedtem nieogl¹dany. Ca³a zima zesz³a na jego budowie.

Schodz¹ jeden za drugim w stronê rzeki. Jaszczurki uciekaj¹ im spod nóg. Filippo
bierze jedn¹ do rêki i pokazuje Rycerzowi.

FILIPPO Urwiesz jej ogon, a on odro�nie�
RYCERZ Jak rycerzom Krzy¿a�

Total. Obaj wêdrowcy na tle rzeki.
RYCERZ Latem sp³awiono most w kawa³kach rzek¹ i z³¹czono je pod Czerwiñ-
skiem. W trzy dni ca³a armia królewska przeprawi³a siê na prawy brzeg.
FILIPPO (zatrzymuje siê) To by³ most zbudowany w powietrzu?
RYCERZ (pokazuj¹c na rzekê Arno) Nie. By³ zbudowany w przemy�lny sposób,
ze statków. Umieszczony by³ nie w powietrzu, ale na rzece. Przeprawi³o siê po nim
ca³e wojsko królewskie, tak¿e wielkie dzia³a.
FILIPPO Dobry pomys³. £odzie uginaj¹ siê pod ciê¿arem, a potem woda je wypy-
cha. M¹dry twój król� mo¿e we �nie odwiedzi³ go Archimedes?
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Rycerz nie zna³ Archimedesa. Za to wiedzia³, co siê dzia³o w noc przed bitw¹.

RYCERZ W noc przed bitw¹ ksiê¿yc by³ w pe³ni. Czuwa³em i widzia³em na tar-
czy ksiê¿ycowej walkê miêdzy królem a mnichem. W koñcu mnich pokonany przez
króla spad³ z ksiê¿yca w dó³.
FILIPPO (przygl¹da mu siê z ironi¹, ale i zainteresowaniem) Ilu zabi³e� podczas
bitwy?
RYCERZ Usypa³aby siê góra� Dwadzie�cia cia³� Wszystkie zbroje by³y warte
z piêædziesi¹t wo³ów.

45.

Nad brzegiem rzeki. Dzieñ.
Dochodz¹ do rzeki. Przystaj¹ nad brzegiem.
Plan pe³ny. S³oñce, p³yn¹ca powoli rzeka i dwie niewielkie postaci.
Stoj¹ zanurzeni w rzece po szyjê. Filippo bli¿ej brzegu, Rycerz dalej. Chlapi¹ rêkoma

wodê. Nagle s³ysz¹ wystrza³. Widz¹ tylko p³yn¹c¹ spokojnie rzekê, która nieco wy¿ej
zakrêca. Po chwili zza zakrêtu majestatycznie wynurza siê bucentaur, wspanialszy ni¿
bucentaur do¿y weneckiego i powoli p³ynie nurtem rzeki w ich kierunku. Po�rodku, na
specjalnym tronie, siedzi papie¿, nieruchomo spogl¹daj¹c przed siebie. Na dziobie stoi
strzelec, który czy�ci lufê i ³aduje broñ. Bucentaur zbli¿a siê do stoj¹cych w wodzie Fi-
lippa i Rycerza. Na ³odzi stoi te¿ sze�ciu stra¿ników w zbrojach. Gdy ca³y ten poczet
powoli przep³ywa, Filippo schyla g³owê i ¿egna siê. Rycerz patrzy na niego zaskoczony
i robi to samo. Papie¿ mija ich, nie spogl¹daj¹c w ich kierunku. Kiedy ju¿ ich min¹³,
stoj¹cy na tyle ³odzi stra¿nik chwieje siê nagle i wpada w ciê¿kiej zbroi do wody. Nikt nie
reaguje. Stra¿nik jak kamieñ idzie na dno. Bucentaur p³ynie dalej.

Filippo i Rycerz wychodz¹ z wody.
FILIPPO Ile wa¿y zbroja?
RYCERZ (taksuj¹c Filippa wzrokiem) Po³owê ciebie.

Filippo kiwa g³ow¹.
Bucentaur z papie¿em znika za zakrêtem.
Id¹ teraz wzd³u¿ rzeki, do�æ zasmuceni.

FILIPPO Widzia³em jaszczurkê, która traci ogon. Widzia³em �limaka ze skorup¹
na wierzchu, widzia³em krêgos³up �ledzia. Wiem, ¿e to wszystko ma jaki� sens,
ale gdyby� mnie spyta³, jaki� my�lê� my�lê� jestem coraz bli¿ej� i coraz
dalej�
RYCERZ Stra¿nik utopi³ siê, bo by³ za ciê¿ki.
FILIPPO Kopu³a nie mo¿e byæ za ciê¿ka�
RYCERZ Nikt siê nawet nie poruszy³.
FILIPPO Brak ogona u jaszczurki� Nie potrzeba rusztowañ�
RYCERZ Nikt go nie ratowa³.
FILIPPO Skorupa na �limaku� trzyma siê, a jest wiêksza od �limaka�
RYCERZ Jak kamieñ. (schyla siê, podnosi z ziemi spory kamieñ i wrzuca go do
rzeki)

Krêgi na wodzie.
FILIPPO (zatrzymuje siê. G³o�no my�li) Krêgos³up ryby� o�ci s¹ ustawione pod
k¹tem ostrym� dlatego ryba mo¿e siê dostosowaæ do wody. Gdyby u³o¿yæ ceg³y
pod k¹tem ostrym� ciê¿ar by siê lepiej rozk³ada³�
RYCERZ Nikt mu nie pomóg³.
FILIPPO (dopiero teraz s³yszy) Komu nie pomóg³?
RYCERZ Stra¿nik wpad³ do wody. Nikt mu nie pomóg³. Gdyby mój towarzysz
wpad³ przy mnie do wody, sam bym siê utopi³, a jego wyratowa³.
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FILIPPO (ze zdumieniem) A ty by� chcia³, ¿eby papie¿ skoczy³ za nim do wody?
RYCERZ (jeszcze bardziej zdumiony) Papie¿?
FILIPPO Papie¿. Papie¿. Bucentaurem p³yn¹³ papie¿. On mia³ ratowaæ pechowego
stra¿nika?
RYCERZ (wytrzeszcza oczy) £odzi¹ p³yn¹³ papie¿?! Tam siedzia³ papie¿?! Ja wi-
dzia³em papie¿a?! Nawet mój król nie widzia³ papie¿a!
FILIPPO A ty widzia³e�� I nie ka¿ mu p³ywaæ.

Rycerz ¿egna siê i pada na kolana. Modli siê ¿arliwie.
Nagle jego koñ strzy¿e uszami, rozszerza chrapy, zrywa siê do biegu i znika za pagórkiem.

FILIPPO Koñ ci uciek³.
Rycerz nie reaguje.

FILIPPO Koñ ci uciek³, a ty siê modlisz.
Rycerz jest w transie. Filippo patrzy na niego i siada.

FILIPPO (do siebie) W³a�nie teraz, kiedy chce mi siê je�æ, ucieka koñ, a ta ofiara
rycerzy krzy¿owych siê modli. £adnie, nie ma co mówiæ. Je�li oni wszyscy na
pó³nocy s¹ tacy, to nie ma sensu ich podbijaæ.

46.

Pola toskañskie. Popo³udnie.
Rycerz i Filippo id¹ po �ladach koñskich kopyt. Czasem Rycerz zatrzymuje siê, spo-

gl¹da na zdeptan¹ ziemiê i wytycza kierunek dalszej marszruty.
FILIPPO Czujê siê, jakbym tropi³ jedzenie�
RYCERZ W saku, przy siodle, by³ chleb i wino.

Filippo idzie kilka kroków za Rycerzem. Rycerz nie ma zadowolonej miny.
FILIPPO Oczywi�cie� a ja jestem g³odny� Oliwa z oliwek bez li�ci rukoli to nie
by³ dobry pomys³.

Rycerz znów siê zatrzymuje, patrzy na �lady i lekko zmienia kierunek.
FILIPPO Mam nadziejê, ¿e twój koñ nie biega w ko³o.

Rycerz nie odpowiada.
FILIPPO Swoj¹ drog¹, je�li rycerzowi ucieka koñ, to wró¿ba czy brak zaufania?

Rycerz odwraca siê, ale nic nie odpowiada.
FILIPPO Rozumiem� Ale jest to jednak jaki� uszczerbek na honorze. Rycerz,
który traci konia, staje siê piechurem. Straszne upodlenie. Chocia¿ z drugiej strony
wielk¹ bitwê pod Clancy wygrali piechurzy.

Rycerz znów przystaje, patrzy i rusza.
FILIPPO Ty chcesz konia z³apaæ czy go ukaraæ?
RYCERZ (zatrzymuje siê) Jestem pokornym s³ug¹ Bo¿ym i zniosê wszystkie pana
uszczypliwo�ci, maestro Brunelleschi.
FILIPPO Dobrze� dobrze� Chocia¿ tak g³o�no my�lê, rycerz bez konia to jak
mê¿czyzna bez� kutasa.

Rycerz patrzy na niego srogo.
FILIPPO No dobrze� nie koñczê� chocia¿ ja naprawdê jestem g³odny�

Rycerz rusza.
FILIPPO Jeste�, rycerzu, jak dzwon w Campanilli Giotta� (cicho do siebie) Co ja
mówiê, przecie¿ ty nie wiesz, kto to Giotto.
RYCERZ Giotto by³ malarzem.

Filippo patrzy na niego z pewnym podziwem.
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47.

Go�ciniec. Popo³udnie.
Obaj wêdrowcy schodz¹ teraz z ³agodnego pagórka i wkraczaj¹ na go�ciniec. W tym

miejscu go�ciniec jest zryty koñskimi kopytami, a potem �lad prowadzi w górê go�ciñca.
Ruszaj¹ tym �ladem.

Total. Dwie ma³e sylwetki poruszaj¹ siê go�ciñcem, pozostawiaj¹c za sob¹ dwa d³u-
gie cienie.

Zbli¿enie. Id¹ obok siebie.
FILIPPO No przecie¿ nie pobieg³ do stajni�
RYCERZ Poczu³ zapach klaczy�
FILIPPO Tak my�lê, co by to by³o, gdyby w bitwie pod tym�
RYCERZ Grunwaldem�
FILIPPO No w³a�nie� rycerze jednej strony siedzieli na klaczach, a drugiej na
ogierach� Czy by dosz³o do bitwy?

Rycerz patrzy nieprzyja�nie.
FILIPPO A ³atwiej konia znale�æ w Toskanii czy na pó³nocy?
RYCERZ (zniecierpliwiony) Na pó³nocy! Na pó³nocy! �lady na b³ocie albo na
�niegu s¹ wyra�niejsze.
FILIPPO To nie macie go�ciñców?

Rycerz tylko rzuca na niego spojrzenie i id¹ dalej.
FILIPPO (wzrusza ramionami) Mówi¹, ¿e siê szykuje nowa wyprawa krzy¿owa�
Ale jak nie chcesz rozmawiaæ, to ci nie opowiem.

Plan pe³ny. Obaj oddalaj¹ siê w g³¹b kadru.

48.

Willa nieopodal rozstaju dróg. Wieczór.
Filippo i Rycerz, wyra�nie ju¿ zmêczeni, zbli¿aj¹ siê do rozstaju dróg. Na rozstaju

stoi dobrze ubrany mê¿czyzna, który wyra�nie czego� lub kogo� wypatruje. Patrzy przed
siebie, wchodzi na milowy kamieñ, a po chwili z niego zeskakuje. Kiedy widzi Filippa
i Rycerza, rozpromienia siê.

KUPIEC Jestem Agnolo Panolfini. Kupiec. A to jest moja willa Di Signa.
Podchodzi do kamienia, przy którym stoi ¿eliwna misa z wod¹, unosi j¹ i podaje wê-

drowcom.
KUPIEC Obmyjcie wasze zakurzone rêce i twarze. Na pewno orze�wi was zimna
woda z mojego strumienia.

Obaj wêdrowcy z przyjemno�ci¹ dokonuj¹ ablucji, a nastêpnie autoprezentacji.
FILIPPO Jestem Filippo Brunelleschi z Florencji, a to jest� (z wahaniem) Jak ty
siê w³a�ciwie nazywasz?
RYCERZ Bolkus z Tropsztyna herbu Podkowa.
FILIPPO Rycerz z pó³nocy� Nie widzia³ pan biegn¹cego têdy konia?
KUPIEC Nie� Mam psy, krogulce, obok biegaj¹ sarny i zaj¹ce, na wzgórzu pas¹
siê owce, ale konia tutaj nie widzia³em.
FILIPPO (do Rycerza) Kupiec Agnolo nie widzia³ twojego konia� Pewnie koñ
szuka jakiego� pola bitwy. (do Kupca) Szkoda, panie, ¿e go nie widzia³e�, bo mia³
przytroczon¹ do siod³a kie³basê, chleb i wino.
KUPIEC (u�miecha siê) Stojê tutaj od wielu godzin. Czekam na ksiê¿nê Parmy.
Przeje¿d¿a têdy raz na trzy miesi¹ce� wiêc czekam� A to ty jeste� ten s³ynny
Brunelleschi, który ma zamkn¹æ dach katedry?

Filippo skromnie siê k³ania.
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KUPIEC To dla mnie zaszczyt. Zapraszam do siebie.

Wskazuje na swoj¹ willê, przy której pasie siê kilkana�cie owiec. Ruszaj¹ pod górê.
FILIPPO Oto willa, rycerzu� Willa wierna, u�miechniêta, wynagradza ciê niezli-
czonymi dobrodziejstwami. Wiosenna zieleñ, owoce jesieni, miejsce spotkañ za-
cnych ludzi, dom ze szk³a. Powietrze czyste jak kryszta³, krajobraz weso³y, widok
prze�liczny. Nie snuj¹ siê tu mg³y, nie wiej¹ zgubne wiatry� wszystko jest wybor-
ne. A nasz wykszta³cony kupiec to nowy Lukullus!
RYCERZ (przystaje) Nie obrazi siê maestro, je�li co� powiem?
FILIPPO Je�li nic o koniu, to proszê.
RYCERZ Tak my�lê, ¿e wy ju¿ nie pójdziecie, by odbiæ grób Chrystusa. Wam jest
za dobrze.
FILIPPO (z lekkim u�miechem) Nie musimy go odbijaæ. Jest obecny w ka¿dym
naszym obrazie. Masaccio szuka w nim cz³owieka, a ja budujê mu sarkofag. Nie
muszê zdzieraæ butów na piaskach Judei.
RYCERZ Wiêc dok¹d zmierzasz?
FILIPPO Na razie na kolacjê.

Staj¹ przed drzwiami, które Kupiec otwiera jednym z pêku piêtnastu kluczy.
FILIPPO Po co zamyka pan drzwi, maj¹c wci¹¿ dom na widoku?

49.

Wnêtrze willi.
Kupiec wprowadza Filippa i Rycerza do przestronnej willi i zaczyna ich po niej opro-

wadzaæ.
KUPIEC Jestem cz³owiekiem, który musi mieæ wszystko zamkniête. Zamykam
nawet klucze, którymi wszystko zamykam. Drzwi do mojej willi zamykam, gdy
oddalam siê od niej na trzy metry. Ale w sercu mam j¹ otwart¹ dla wszystkich
przechodniów, którzy pod¹¿aj¹ do Sieny. W �rodku wszystkie drzwi te¿ trzymam
zamkniête. To s¹ drzwi do kuchni, tutaj do jadalni, a te � do szafy. Wszystkie za-
mkniête. (du¿ym kluczem otwiera szafê) Tutaj s¹ szuflady. Te¿ zamkniête. O pro-
szê, otwieram górn¹ szufladê, a w niej jest szkatu³ka. Szkatu³ka te¿ jest zamkniêta.
Proszê, otwieram szkatu³kê, a w niej co widzimy� jeszcze mniejsza szkatu³ka�.
Te¿ zamkniêta.
RYCERZ Jacy z³odzieje tak pana przestraszyli?
KUPIEC Nie bojê siê z³odziei. Gdy zamykam, to oddzielam jedn¹ rzecz od dru-
giej. Najtrudniej jest oddzieliæ siebie od innych.

Staje przy szafie i zamyka wszystko, a nastêpnie otwiera drzwi do sypialni. K³adzie
siê na do�æ prostym ³o¿u. Z boku ³o¿a umieszczona jest solidna klapa. Samo ³o¿e jest
do�æ g³êbokie, a od strony patrz¹cych ma kilka zatrzasków. Takie same mo¿na dostrzec
na zwieñczeniu bocznej klapy.

KUPIEC Tutaj umrê, a wtedy klapa zamknie siê i ca³a skrzynia zniknie za t¹ �cia-
n¹. W ten sposób zamknê siê na zawsze�
FILIPPO Zawsze pan tak zamyka³?
KUPIEC Zawsze. Dziêki temu mam poczucie porz¹dku �wiata. Sam wiesz, mi-
strzu, jak chaotyczna jest Florencja. Ale ma to i swoje z³e strony� Nikt nie móg³
ze mn¹ wytrzymaæ, bo wszystko i wszystkich zamyka³em. Oczywi�cie siebie te¿
zamyka³em, ale zawsze na koñcu. Zamkn¹³em ¿onê w pokoju na piêtrze, wiêc ucie-
k³a. Chcia³em zamkn¹æ dzieci, ale zorientowa³y siê i te¿ uciek³y do Bolonii. Chyba
nie³atwo jest ¿yæ z kim� takim jak ja� Ale za to mam �wiat uporz¹dkowany, zgod-
ny z platoñskim idea³em. To do Florencji schronili siê po klêsce Grecji paraj¹cy siê
filozofi¹, niby do bezpiecznego portu.
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50.

Jadalnia. Wieczór.
Filippo i Rycerz siedz¹ z Kupcem i jedz¹ kolacjê.

KUPIEC A teraz powiedz mi, mistrzu, przed snem, jak zamierzasz zamkn¹æ Santa
Mariê. Mo¿e siê czego� od ciebie nauczê w sztuce zamykania.
FILIPPO (spogl¹da na Rycerza) To jest rycerz z dalekiej pó³nocy. Przyjecha³ tutaj
tak szczelnie zamkniêty, ¿e nigdy nie widzia³em nikogo bardziej zamkniêtego. A te-
raz, proszê zobaczyæ� Czy widzia³ pan kogo� bardziej otwartego? Mo¿e wiêc,
aby co� zamkn¹æ, trzeba to najpierw otworzyæ?
KUPIEC Ale z jakiego� powodu opu�ci³ pan Florencjê? Powinien tam pan byæ, na
szczycie budowli.
FILIPPO Aby wej�æ na szczyt budowli, trzeba siê z ni¹ pogodziæ, stoj¹c pokornie
u jej stóp.
KUPIEC (tryumfalnie) A wiêc pan nie wie? Tak my�la³em. Jak tylko maestra zo-
baczy³em, pomy�la³em: wielki ten Brunelleschi, a nie wie.
FILIPPO (u�miecha siê smutno) Chodzê, szukam, my�lê� Mo¿e wiem, a mo¿e
nie. �lady dok¹d� mnie wiod¹, wszystko siê uk³ada jako� jedno w drugim�
KUPIEC Zawsze siê tak uk³ada�
FILIPPO Wiem. Ale nagle koñ ucieka i znajdujesz siê w zupe³nie nowej sytuacji.
Zrzucasz zbrojê i te¿ znajdujesz siê w zupe³nie nowej sytuacji.
KUPIEC Bo maestro zamyka siê w sobie. Je�li wyrzucê klucze, nie dostanê siê do
¿adnego pokoju. Do ¿adnej szkatu³y. A co maestro musia³by wyrzuciæ?
FILIPPO (u�miecha siê) Chyba wiarê, ¿e musi mi siê udaæ. Wiarê, ¿e to, co robimy,
zmienia �wiat. Wiarê w to, ¿e Donatello jest najwiêkszym rze�biarzem, jaki siê uro-
dzi³, Masaccio najwiêkszym malarzem, a Uccello najwiêkszym konstruktorem per-
spektywy. Gdybym przesta³ w to wierzyæ, nigdy bym do siebie nie dotar³.
KUPIEC (kiwa g³ow¹) Ksiê¿na Parmy, na któr¹ dzi� czeka³em, zawsze wiezie ze
sob¹ wiele obrazów, które kupuje w drodze. Kiedy� wioz³aby parê kar³ów, ¿eby j¹
rozbawiali, a teraz gromadzi obrazy w swoim pa³acu. Czy to, mistrzu Brunelle-
schi, nie jest aby przejaw pragnienia nie�miertelno�ci? (u�miecha siê) Co� mistrzo-
wi opowiem. Pierro di Rossello zapragn¹³ pokazaæ ludowi Rydwan �mierci i przy-
gotowa³ go potajemnie w klasztorze Santa Maria Novella. By³ to wielki wóz za-
przê¿ony w bawo³y, ca³y czarny, malowany w piszczele i bia³e krzy¿e. Siedzia³a
na nim �mieræ, wysoka, z kos¹ w rêku, dooko³a sta³y przykryte trumny. Gdy wóz
siê zatrzymywa³, trumny otwiera³y siê i wychodzi³y z nich postaci okryte czarnym
suknem, na którym wymalowane by³y szkielety. Przy d�wiêku tr¹b szkielety pod-
nosi³y siê i przy ¿a³obnej muzyce �piewa³y: �Jeste�my martwi, widzicie sami. Po-
dobnie martwych, my was ujrzymy��

Rycerz tymczasem poch³ania du¿e ilo�ci jedzenia i nie bierze udzia³u w rozmowie.
KUPIEC (patrzy na niego z ciekawo�ci¹) A wy macie jaki� pogl¹d na sprawê?
RYCERZ Nie�miertelni s¹ królowie. Król jest nie�miertelny, bo jest królem, a od
umierania ma rycerzy. Za mojego króla umar³o ju¿ tylu rycerzy, ¿e nie zdo³a³by ich
pan policzyæ. A ka¿dy nie¿ywy rycerz to kawa³ek nie�miertelno�ci króla.
KUPIEC Wêdrujecie z naszym mistrzem, aby go chroniæ przed niebezpieczeñ-
stwem?
RYCERZ Gdybym za niego zgin¹³, czu³bym siê wywy¿szony. Ale maestro Bru-
nelleschi jest inny ni¿ moi panowie z Pragi. Nie potrzebuje mojej �mierci.
KUPIEC Bo jego los zapisany jest w ceg³ach.
RYCERZ Wiem, o jakich ceg³ach pan my�li� Wiem to dobrze. Dlatego tu jestem.
Dlatego tu siedzê.
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51.

Przed will¹. Noc.
Przed will¹ go�ciñcem galopuje samotny koñ Rycerza.

52.

Sypialnia. Noc.
Kamera powoli naje¿d¿a na �pi¹cego Filippa. Drêcz¹ go chyba jakie� koszmary, gdy¿

macha rêk¹ przed u�pion¹ twarz¹.
Sen Filippa: w kopu³ê katedry Santa Maria del Fiore uderza piorun, który gwa³townie

j¹ rozja�nia. W tym samym momencie w przestronnej pa³acowej komnacie Lorenzo Me-
dici ³apie siê za brzuch i zwijaj¹c z bólu, spada na posadzkê. W swej klasztornej celi
mnich Savonarola wygina siê w mistycznym spazmie.

G³o�ny, mechaniczny huk rozlega siê w willi Kupca. Jakby zerwa³y siê ³añcuchy. Huk
ten gwa³townie przerywa sen Filippa i stawia go na baczno�æ.

Rycerz te¿ siê unosi na ³ó¿ku i zaczyna nas³uchiwaæ.
Obaj wychodz¹ ze swoich sypialni i spotykaj¹ siê w jadalni, z której prowadz¹ drzwi

do sypialni Kupca. Podchodz¹ do tych drzwi, spogl¹daj¹c na siebie. S¹ przera¿eni. Drzwi
siê nie otwieraj¹, a na ich pukanie nikt nie odpowiada. Wtedy Rycerz napiera na drzwi, a¿
wszystkie skoble ustêpuj¹ i sypialnia Kupca staje przed nimi otworem. Sypialnia jest
pusta. £ó¿ko zniknê³o. Na ziemi le¿y tylko pêk kluczy. Teraz panuje tam cisza, przerywa-
na dalekim beczeniem baranów. Rycerz i Filippo bez s³owa patrz¹ na siebie i jak najszyb-
ciej wychodz¹ z sypialni.

53.

Go�ciniec. �wit.
Od kamery wchodz¹ w kadr Filippo i Rycerz i szybko oddalaj¹ siê w g³¹b kadru. Ogl¹-

daj¹ siê przy tym za siebie, jakby podejrzewali, ¿e kto� bêdzie ich goni³. Jednak nic nie
zak³óca drogi wêdrowcom, przemierzaj¹cym pagórki delikatnym toskañskim �witem.

Id¹ obok siebie w milczeniu. Pomiêdzy rzêdami cyprysów wschodzi s³oñce.
Zbiegaj¹cy siê perspektywicznie go�ciniec.
Nagle Rycerz zatrzymuje siê i patrzy w stronê uciekaj¹cych po horyzont pagórków.

Na jednym z nich stoi jego koñ. Rycerz gwi¿d¿e na niego w charakterystyczny sposób,
ale ten nie reaguje. Podnosi tylko ³eb, patrzy w stronê Rycerza, ale nie porusza siê. Filip-
po patrzy na konia, a potem na Rycerza. Ten gwi¿d¿e drugi raz, ale zwierzê nie reaguje.
W tym momencie wchodzi w kadr siedem kobiet, które ju¿ widzieli�my przy witra¿u
z Chartres, a potem zobaczyli�my je, kiedy zabra³y zbrojê Rycerza. Teraz, na czele z Si-
monett¹, ubran¹ w sukniê z ornamentami ro�linnymi, id¹ pod górê i zbieraj¹ zio³a. Koñ
rzuca ³bem w ich stronê i zaczyna za nimi cz³apaæ. One id¹ tanecznym krokiem, raz po
raz siê schylaj¹c. Simonetta podchodzi do konia i g³aszcze go po pysku, a koñ prycha
wyra�nie zadowolony. Rycerz gwi¿d¿e znowu, ale koñ idzie za kobietami.

Filippo patrzy z zadum¹ na Rycerza. Rycerz na niego.
RYCERZ Chyba mi lepiej by³o zgin¹æ od krzy¿ackich mieczy, ni¿ takie upokorze-
nie od w³asnego konia prze¿yæ.
FILIPPO Daj spokój� �ni³a mi siê dzisiaj kopu³a.
RYCERZ (z zainteresowaniem) Widzia³e� j¹? Jak ja mojego konia?
FILIPPO Jak ty twojego konia. Widzia³em, jak wygl¹da³a. I widzia³em jeszcze
dwie osoby, których nie znam�
RYCERZ Kogo?
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FILIPPO Jeden wygl¹da³ jak ksi¹¿ê, a drugi to by³ mnich. Byli bardzo nieszczê�liwi�
RYCERZ Stracili konia?
FILIPPO Nie. Ale trzeba siê �pieszyæ� �pieszyæ�
Rusza w drogê. Rycerz stoi, nie wiedz¹c, co zrobiæ..
RYCERZ Je�li pójdê za tob¹, stracê konia na zawsze.
FILIPPO (odwraca siê id¹c) Je�li za mn¹ nie pójdziesz, nie bêdziesz wiedzia³, co
jeszcze stracisz.

Idzie dalej. Rycerz jeszcze siê waha.
Siedem kobiet i cz³api¹cy za nimi koñ powoli znikaj¹ za ukwieconym pagórkiem.
Zbli¿enie Rycerza.
Do id¹cego Filippa do³¹cza Rycerz. Teraz id¹ do�æ szybko obok siebie. Filippo po raz

pierwszy patrzy na niego z aprobat¹. Po raz pierwszy wêdruj¹ niczym dwaj towarzysze,
którzy znaj¹ cel swej wêdrówki.

RYCERZ Dlaczego milczysz na temat kupca? Opowiedzia³e� mi sen, ale na temat
kupca Panolfiniego milczysz.
FILIPPO Ty te¿ milczysz.
RYCERZ To prawda.
FILIPPO I niech tak pozostanie.

Total go�ciñca. Dwie sylwetki wêdrowców, jedna du¿a, druga niewielka, oddalaj¹ siê
od kamery.

54.

Go�ciniec z widokiem na miasto. Dzieñ.
Za wzgórzem ods³ania siê daleki widok na du¿e miasto, które osadzone za murami

przyci¹ga wzrok swym br¹zowym odcieniem. Rycerz, patrz¹c na nie, u�miecha siê.
RYCERZ To miasto wygl¹da jak kres wêdrówki.
FILIPPO Tak my�lisz?
RYCERZ My�lê, ¿e jest w tych murach co�, czego szukasz.
FILIPPO To Siena. Mo¿na j¹ obrysowaæ jednym ruchem rêki. Mo¿e znajdziesz tu
swoje szczê�cie�
RYCERZ Szukam tego samego, co ty, maestro�
FILIPPO To nie jest prawda, mój drogi. Ka¿dy z nas szuka czego� innego. Ty szu-
kasz domu matki Jezusa. W czasie trzeciej wyprawy krzy¿owej rycerze zakonni
rozebrali dom matki Jezusa i zabrali go do Italii. Ty chcesz odnale�æ ten dom, bo
obieca³e� królowi, ¿e przywieziesz kamieñ z jego �wiêtych murów.
FILIPPO (wskazuj¹c na miasto) Siena jest twoja, rycerzu�

Rycerz patrzy na miasto i na Filippa. Podchodzi do niego, nagle ³apie go za biodra
i gwa³townie podnosi.

RYCERZ Patrz dobrze, maestro, bo teraz widzisz wiêcej� Czy widzisz to, co
skrywa siê za murami?
FILIPPO Widzê tyle, co przedtem�
RYCERZ To znaczy, ¿e nic nie widzisz.

Stawia Filippa na ziemi i rusza w stronê Sieny. Po chwili zatrzymuje siê i ogl¹da za
siebie.

RYCERZ Dok¹d naprawdê idziesz?
FILIPPO Do miasta, które wisi na skale niczym ptasie gniazdo. Uliczki tam biegn¹
po okrêgu, przez bramy domów, z góry na dó³. Mo¿esz przez nie patrzeæ jak przez
dziurawy ser.
RYCERZ A jak siê nazywa?
FILIPPO Nazywa siê Cortona.
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RYCERZ (zamy�la siê) £adnie siê wasze miasta nazywaj¹. Cortona, Siena, Floren-
cja, Bolonia�
FILIPPO A wasze, jak siê nazywaj¹?
RYCERZ Ciechanów� Wschowa� P³owce� Kraków�

Odwraca siê i idzie w stronê Sieny. Filippo d³ugo mu siê przygl¹da.
FILIPPO Nie musisz byæ dumny. To nie pomaga.

Potem patrzy, jak Rycerz oddala siê, staje coraz mniejszy. Robi mu siê nagle smutno,
wykonuje ruch, jakby chcia³ przywo³aæ Rycerza do siebie, ale w koñcu powstrzymuje siê
i idzie w swoj¹ stronê.

55.

Droga do Cortony. Dzieñ.
Filippo Brunelleschi, ju¿ samotnie, idzie go�ciñcem.
D³uga jazda równoleg³a za id¹cym Filippem.

56.

Ober¿a przy go�ciñcu. Dzieñ.
Filippo idzie go�ciñcem, a po chwili skrêca i podchodzi do ober¿y. Przed ober¿¹ stoj¹

³awy i na jednej z nich zmêczony Filippo siada. Ober¿ysta wychodzi do niego i przynosi
bez pytania dzbanek z winem i kubek. Filippo podaje mu monetê i siedzi wpatrzony przed
siebie. Przy stole Dziewczyna kroi pomidory i rozk³ada je na stole. Pod drzewem samot-
nie stoi osio³. Filippo dostrzega przyczepione do jego grzbietu cymba³y. Pije wino. Wte-
dy z chaszczy przy ober¿y wynurza siê wie�niak i u�miecha do Filippa. Ma jeden z¹b.
Ubrany jest w szary kaftan z szerokim pasem i w kapuzê, z której opadaj¹ na bok d³ugie
ta�my. Wie�niak podchodzi do os³a, klepie go, a potem zaczyna czego� szukaæ w gêstych
chwastach. W koñcu znajduje wiecheæ ostu, wyrywa go i znów u�miecha siê do Filippa.
Filippo te¿ siê lekko u�miecha do niego. Wie�niak podchodzi do os³a i wsadza mu oset
pod ogon. Ten nagle zaczyna podskakiwaæ, co uruchamia cymba³y na jego grzbiecie.
W ten sposób zwierzê z ostem pod ogonem zaczyna graæ na cymba³ach. Wie�niak u�miech-
niêty od ucha do ucha zaczyna tañczyæ. Dziewczyna �mieje siê. Osio³ podskakuje. Filip-
po pije wino.

Po chwili wie�niak wyci¹ga oset spod ogona os³a i podchodzi do Filippa. Ten wyjmu-
je monetê i podaje j¹ wie�niakowi, który wchodzi z ni¹ do ober¿y. Osio³ znów spokojnie
siê pasie. Filippo patrzy na Dziewczynê.

FILIPPO Jeste� pulchna i bia³a jak cynaderka obros³a t³uszczem. B³yszcz¹ca jak
mój kubek.

Unosi kubek i pije wino. Dziewczyna zawstydza siê. Wie�niak wychodzi z ober¿y
z dzbankiem wina i zaszywa siê z nim w krzakach.

Plan pe³ny. Wokó³ koj¹cy spokój. Dziewczyna nadal kroi pomidory i rozk³ada je na
stole, osio³ pasie siê, a Filippo pije wino. W ten spokojny obraz wje¿d¿a zaprzêg ci¹gn¹-
cy platformê. Platforma pokryta jest grubym, czerwonym suknem, siedzi na niej Ksiê¿na
Parmy i jej trzy dwórki. Przód platformy w kszta³cie wygiêtego pa³¹ka zdobi anio³ d�wi-
gaj¹cy miecze. Stangret siedzi na zydlu z oparciem, ubrany w lekk¹ zbrojê. Na platfor-
mie ci¹gniêtej przez dwa bia³e konie z czerwon¹ uprzê¿¹ stoj¹ kufry i le¿¹ poduszki na
wypadek, gdyby Ksiê¿na Parmy chcia³a siê po³o¿yæ. Filippo nie mo¿e oderwaæ wzroku
od piêknej ksiê¿nej. Ta równie¿ zaszczyca go spojrzeniem. Dziewczyna, zapatrzona w ten
piêkny pojazd, przerywa krojenie pomidorów. Wie�niak podnosi siê z krzaków i uderza
dzbanem w g³owê. Wino rozlewa mu siê po twarzy. Platforma powoli przesuwa siê przed
nimi i znika im z oczu za stoj¹cymi przy go�ciñcu drzewami.
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DZIEWCZYNA Ale piêkna�
FILIPPO To ksiê¿na Parmy� Jaka szkoda, ¿e kupiec ju¿ jej nie zobaczy. Chyba
kocha³ j¹ do szaleñstwa.
DZIEWCZYNA Jaki kupiec?
FILIPPO Agnolo Panolfini� Taki jeden kupiec.

Dopija wino i rusza dalej.
Idzie go�ciñcem. Z dali dochodzi go odg³os o�lich cymba³ów. To pewnie wie�niak

znów wsadzi³ osio³kowi oset pod ogon.

57.

Go�ciniec. Dzieñ.
W tym miejscu dwa drzewa stoj¹ tak blisko siebie, ¿e dwie platformy nie mog¹ prze-

jechaæ jednocze�nie, a¿ zdarzy³o siê, ¿e w³a�nie stoj¹ tam naprzeciwko siebie. Jedna z nich
nale¿y do Ksiê¿nej Parmy, druga do Ksiêcia Mantui. Nie mog¹ siê min¹æ na zbyt w¹skim
odcinku go�ciñca, a ¿adna nie chce ust¹piæ drogi. Wokó³ drzew jest bezpieczny objazd,
ale nikt nie kwapi siê, aby z niego skorzystaæ. Platforma Ksiêcia Mantui zaprzê¿ona jest
w dwa br¹zowe ogiery i konie stoj¹ce naprzeciwko siebie ledwo daj¹ siê okie³znaæ stan-
gretom, tak bardzo d¹¿¹ do zwarcia.

Filippo widzi tê sytuacjê z daleka i powoli zaczyna siê zbli¿aæ. Znów spotykaj¹ siê
spojrzenia Ksiê¿nej i Filippa. Obaj stangreci pokrzykuj¹ na siebie.

STANGRET I My tu byli�my pierwsi!
STANGRET II Nie, to my� Ksiê¿na Parmy nie ust¹pi!
STANGRET II Ksi¹¿ê Mantui nie korzysta z objazdów!
STANGRET I Nie cofnê siê nawet o pó³ metra!
STANGRET II A ja o centymetr!

Tymczasem Ksiê¿na Parmy i jej dwórki schodz¹ z platformy i spaceruj¹ obok. To
samo robi Ksi¹¿ê Mantui, jego dwaj rycerze i jeden opat. Wszyscy spokojnie siê przecha-
dzaj¹, jakby ta sytuacja ich nie dotyczy³a. Rozwi¹zanie problemu zdaje siê wiêc zale¿eæ
od dobrej woli stangretów.

Wtedy zbli¿a siê do nich Filippo. W³a�ciwie chce odej�æ, kiedy zwraca siê do niego
Ksiê¿na Parmy.

KSIÊ¯NA PARMY Kim jeste�cie, cz³owieku?
FILIPPO Gdybym zna³ odpowied�, czy pod¹¿a³bym tym go�ciñcem?
OPAT Mo¿e jeste�cie jednym z tych geomantów, którzy na drogach rysuj¹ wê-
drowcom ich przysz³o�æ?
FILIPPO Nawet swojej przysz³o�ci nie mogê zobaczyæ. Nie znalaz³bym si³y, aby
pochyliæ siê nad przysz³o�ci¹ innych.
KSIÊ¯NA PARMY Nie jeste�cie ani tak skromni, ani tak zagubieni. Czy mo¿ecie
wiêc rozs¹dziæ, kto z nas ma pierwszeñstwo? Tutaj, na tym zwê¿eniu drogi, stoj¹
dwa powozy. Pierwszy jedzie na po³udnie, drugi zmierza ku pó³nocy.
FILIPPO (patrzy na wszystkich, jakby próbuj¹c oceniæ sytuacjê, i chwilê siê zasta-
nawia) My�lê, ¿e ten pojazd powinien przejechaæ pierwszy, który wiezie cenniej-
sze przedmioty.
KSIÊ¯NA PARMY (klaszcze w d³onie) To bardzo m¹dre, co mówisz, cz³owieku.
Wiozê ze sob¹ piêkny obraz�
KSI¥¯Ê MANTUI (wtr¹ca siê) Ja te¿, ksiê¿no, wiozê piêkny obraz, namalowany
na chwa³ê Pana. I kto teraz rozs¹dzi, który jest cenniejszy?

Zapada cisza. Nikt siê nie kwapi. Konie ledwo daj¹ siê utrzymaæ.
KSIÊ¯NA PARMY (spogl¹da na Filippa i wskazuje go palcem) On przyszed³ tu-
taj pieszo, on rozs¹dzi.
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OPAT To chyba nie przystoi� W moim klasztorze o�miu braciszków nie odchodzi
od pêdzla. Ja mogê rozs¹dziæ.
KSIÊ¯NA PARMY Trudno oceniæ konia, na którym siê jedzie.
KSI¥¯Ê MANTUI Zgadzam siê na tego wêdrowca. Jestem pewien werdyktu!

Opat próbuje jeszcze protestowaæ, ale powstrzymuje go spojrzenie ksiêcia.
FILIPPO Jestem skromnym s³ug¹ Pana, który jest w drodze z powodu w³asnej pychy
i wybuchowego charakteru. Nie chcia³bym nikogo uraziæ.
KSIÊ¯NA PARMY (przygl¹daj¹c mu siê z zaciekawieniem i pewnym rozbawie-
niem) Opat nie ma nic przeciwko. Andrea, wyjmij, proszê, nasz obraz z kufra.
KSI¥¯Ê MANTUI (do swego rycerza) Pochwal siê naszym nabytkiem. D³ugo na
niego dyba³em. Kosztowa³ mnie równe sto dukatów!
FILIPPO Proszê mi przewi¹zaæ oczy.

Jedna z dwórek podchodzi do Filippa i czarn¹ szarf¹ przewi¹zuje mu oczy.
Po chwili z obu zaprzêgów wynosz¹ obrazy, wtedy Filippo siê odwraca.

FILIPPO Odwracam siê, aby nikt mnie nie pos¹dzi³ o stronniczo�æ. Teraz nie wi-
dzê, czyj obraz do kogo nale¿y, z którego zosta³ wyjêty zaprzêgu. Proszê postawiæ
oba obrazy pod drzewem i odej�æ od nich.

Filippo zdejmuje z oczu opaskê i podchodzi do obrazów. Jeden przedstawia mnichów
¿yj¹cych w�ród gór w odleg³ym miasteczku, obraz sk³ada siê z wielu epizodów (jak �The-
baide� Beato Angelico), natomiast drugi to scena ewangeliczna przedstawiaj¹ca Chry-
stusa (jak �Chrystus Mi³osierny� Lorenzo Monaco). W pierwszym obrazie jest przestrzeñ
i powietrze, w drugim wyra�ne nawi¹zania do gotyku. Filippo przygl¹da siê. Na jego
twarzy pojawia siê lekki u�mieszek, jak u bankiera, który liczy swój skarb. Wokó³ panuje
cisza. Wszyscy spogl¹daj¹ na Filippa.

FILIPPO (odwraca siê) Oba obrazy s¹ namalowane przez mistrzów.
Zebrani wydaj¹ westchnienie ulgi i oczekuj¹ na ostateczny werdykt.

FILIPPO Ale kiedy jeden z nich odwa¿nie d¹¿y w nieznan¹ przysz³o�æ, to drugi
zatrzyma³ siê w drodze, a nawet cofn¹³.

Konie prychaj¹ i nacieraj¹ na siebie. Stangreci ledwie je uspokajaj¹.
KSI¥¯Ê MANTUI (gro�nie) Który? Te biedne konie maj¹ ju¿ pianê na pyskach!
FILIPPO (podchodz¹c do obrazu przedstawiaj¹cego wiele scen z ¿ycia mnichów,
jak w poliptyku) Ten!

Zapada cisza, nie wiadomo, czyj to obraz. Po braku reakcji nie mo¿na siê tego domy-
�liæ. W rêkach rycerzy ksiêcia b³yskaj¹ dwa miecze. Ksi¹¿ê patrzy na nich i delikatnie
przecz¹co kiwa g³ow¹. Nastêpnie podchodzi do swojego stangreta.

KSI¥¯Ê MANTUI Zawracaj�
Stangret pos³usznie wycofuje konie, co wobec ich wyra�nego podniecenia nie jest

³atwe. A kiedy ju¿ dokonuje tej sztuki, przeje¿d¿a obok drzewa, korzystaj¹c z objazdu
i zatrzymuje platformê za pojazdem ksiê¿nej.

Ksiê¿na podchodzi do Filippa. Nachyla siê do jego ucha.
KSIÊ¯NA PARMY Dziêkujê. Ja potrafiê siê odwdziêczyæ.

Wskazuje s³u¿ce obraz przedstawiaj¹cy mnichów w plenerze. S³u¿ka zabiera go do
powozu, który ju¿ zd¹¿y³ przejechaæ miêdzy drzewami i te¿ przystan¹³. Filippo spogl¹da
gdzie� w przestrzeñ. Tam, w oddali siedzi na osio³ku jaki� cz³owiek w kapturze na g³o-
wie. Filippo u�miecha siê do siebie z pow¹tpiewaniem, bo my�l, która go nasz³a, wydaje
mu siê a¿ nazbyt �mia³a.

KSI¥¯Ê MANTUI (podchodz¹c do Ksiê¿nej Parmy, z szarmanckim uk³onem) Choæ
opat stanowczo mi zabroni³, odwa¿am siê zaprosiæ ksiê¿n¹ na skromny poczêstu-
nek. Posmakujemy te¿ wina z piwnic naszego opata�

Opat stoi obra¿ony z boku i nie odzywa siê. Ksiê¿na u�miecha siê niepewnie.
KSI¥¯Ê MANTUI W koñcu to ja przegra³em swoje pierwszeñstwo.
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Ksiê¿na i ksi¹¿ê wraz z Opatem siedz¹ przy zaimprowizowanym stole zrobionym z ku-

fra, na fotelach stangretów, które zosta³y zdjête z platform. Wino z butelek opactwa nale-
waj¹ s³u¿ki. Filippo stoi z rycerzami ksiêcia przy platformie, zagryzaj¹ chleb serem i po-
pijaj¹ winem.

RYCERZ KSIÊCIA MANTUI (do Filippa) Dziêkuj Bogu, ¿e ci nie spad³a g³owa.
Ale pamiêtaj, ¿e ksi¹¿ê Mantui nie zapomina zniewag.
FILIPPO Bêdê pamiêta³. (spogl¹da w dal, gdzie na osio³ku siedzi nieruchomo mê¿-
czyzna w kapturze)

Ksi¹¿ê i ksiê¿na w milczeniu pij¹ wino. Ksi¹¿ê oczy ma zimne, ale stara siê im nadaæ
mi³y wyraz. Ksiê¿na u�miecha siê tajemniczo. Opat odgania muchy. Ksi¹¿ê odwraca siê
i spogl¹da na Filippa z zaciekawieniem. Kiwa na niego. Opat prycha.

KSI¥¯Ê MANTUI Nie lubiê tego prychania�
Filippo podchodzi.

KSI¥¯Ê MANTUI Patrzy³e� na te obrazy, jak alchemik na z³oto.
FILIPPO Mia³em ³atwiejsze zadanie. Oba obrazy to by³o z³oto prawdziwe.
OPAT Malarze teraz, zamiast chwaliæ Pana, chwal¹ siê sami. Maluj¹ dla pró¿no�ci
i wywy¿szenia siê. Chc¹ podpisywaæ swoje dzie³a. Przez nas, chrze�cijan, wype³-
niaj¹cych przykazania Bo¿e i naukê Ko�cio³a, powinno to byæ uznane za grzech
pychy.
FILIPPO Ile jest pychy w �piewaj¹cym ptaku? (unosi palec w górê, a potem k³a-
dzie go na ustach)

Gdzie� wysoko �piewa skowronek.
OPAT Obraz nie ukazuje natury� Ukazuje my�l Bo¿¹.
FILIPPO Czy my�l Bo¿a nie jest natur¹?
OPAT Jest my�l¹ Bo¿¹.
FILIPPO Kiedy kroczysz go�ciñcem, oba jego brzegi gdzie� siê w oddali zbiegaj¹,
jakby siê ³¹czy³y. A kiedy dochodzisz do tego miejsca, widzisz, ¿e to by³o z³udze-
nie. Go�ciniec jest nadal tak samo szeroki. Czy w tym te¿ nie ma zamiaru Bo¿ego?
OPAT Oj� herezje s³yszê� herezje�
FILIPPO Je�li przewielebny wyjdzie tutaj na drogê i spojrzy w g³¹b, sam siê prze-
kona. Bóg to d³ugo�æ, szeroko�æ, wysoko�æ i g³êboko�æ.
OPAT (wstaje gwa³townie) Nie mogê tego s³uchaæ.
KSI¥¯Ê MANTUI Ale mo¿esz pój�æ na drogê i popatrzeæ.

Opat niechêtnie rusza w kierunku drogi.
Staje na drodze i patrzy.
Plan pe³ny. Perspektywa drogi.
Zbli¿enie Opata.
Zbli¿enie ksiêcia.

KSI¥¯Ê MANTUI Ma o�miu malarzy i nic im nie p³aci�
FILIPPO Pewnie opychaj¹ siê serem, bo nic innego nie daje im do jedzenia. I jesz-
cze podpowiada, kiedy powinni skoñczyæ obraz.
KSI¥¯Ê MANTUI (patrz¹c na Ksiê¿n¹ Parmy) Zamówi³em w Mantui kaplicê�
I to ja powiedzia³em rzemie�lnikom �koniec� � kiedy kaplicê uzna³em za skoñczon¹.
FILIPPO (z u�miechem) Gdyby ich ksi¹¿ê spyta³, zrzekliby siê zap³aty, byleby po-
zwoliæ im malowaæ dalej.
KSI¥¯Ê MANTUI (do Opata) To co? Zbiegaj¹ siê?
OPAT Bóg obdarzy³ �wiat moc¹ czynienia cudów.
FILIPPO Bóg stworzy³ �wiat w sze�æ dni, za� artysta jest niedoskona³y. Potrzebuje
na to wiêcej czasu.
KSI¥¯Ê MANTUI (do ksiê¿nej) Nie uwa¿asz, pani, ¿e p³acimy rzemie�lnikom
zbyt wiele? W koñcu to tylko umiejêtno�æ mieszania farb.
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KSIÊ¯NA PARMY Ja p³acê za piêkno. I nigdy nie wiem, jak je wyceniæ.
KSI¥¯Ê MANTUI Czy piêkno jest darem ludzkim, za który nale¿y p³aciæ? Za
piêkno odwdziêczam siê Bogu, stawiaj¹c kaplicê. Rzemie�lnikom p³acê za ich czas.
FILIPPO Obserwuj¹c pracê malarza, widzi ksi¹¿ê czêsto wiele z pozoru niewa¿-
nych i podrzêdnych zajêæ. Wra¿enie marnowania czasu, zw³oki, zamy�lenia. Bez
tego jednak rytua³u ¿aden z nich nie chwyci za pêdzel.

Opat powraca do sto³u i bierze kubek z winem. Patrzy bystro na Filippa.
OPAT Wygl¹da mi pan na cz³owieka, który zna siê na tym rzemio�le.
FILIPPO Nie znam siê. Tak to sobie tylko wyobra¿am. ¯eby piêkno powsta³o,
potrzebne s¹ czasem chwile zwyk³ego zapatrzenia.

Opat spogl¹da na niego podejrzliwie, ale nic nie mówi.
KSIÊ¯NA PARMY Bo tak naprawdê liczy siê tylko piêkno. Za nie mo¿na zap³aciæ
bez targowania siê.
OPAT Ksiê¿na szuka u owcy piêciu nóg. M¹dro�æ Bo¿a, która jest w ka¿dej rze-
czy, jest równie¿ w obrazie. Za m¹dro�æ Bo¿¹ siê dziêkuje, nie p³aci.
KSIÊ¯NA PARMY Za piêkno siê p³aci.

Ksiê¿na Parmy wstaje i daje tym samym sygna³, ¿e poczêstunek siê zakoñczy³. Ksi¹-
¿ê Mantui k³ania siê szarmancko go�ciowi i wszyscy udaj¹ siê do swych powozów.

Platformy rozje¿d¿aj¹ siê powoli, w dwie strony �wiata. Filippo zostaje sam miêdzy
drzewami. Spogl¹da za platform¹ odje¿d¿aj¹cej ksiê¿nej i dostrzega jej spojrzenie: u�mie-
cha siê do niego. Filippo powoli rusza pieszo w tê sam¹, co ksiê¿na stronê.

Tajemniczy zakapturzony je�dziec na o�le równie¿ rusza przed siebie. Jest tak daleko,
¿e Filippo nie mo¿e go rozpoznaæ. Raz po raz niknie za pagórkami, aby siê na powrót
wy³oniæ.

Total. Z perspektywy je�d�ca Filippo wygl¹da na go�ciñcu jak niewielki punkcik wiel-
ko�ci mrówki, która pracowicie pod¹¿a przed siebie.

58.

Go�ciniec. Popo³udnie.
Na skraju go�ciñca, pod drzewem, przy d�wiêkach fujarki, z której mnich wydobywa

mantryczn¹ frazê, kilkunastu bosych mnichów z podkasanymi habitami i wieñcami ró¿
przewieszonymi na szyjach tañczy w barwnym korowodzie. Widz¹c to, Filippo przystaje
na drodze i wpatruje siê w twarze mnichów. Maj¹ pó³przymkniête oczy, rozchylone
w u�miechu usta i obracaj¹ siê wokó³ w³asnej osi, nie zwracaj¹c uwagi na otaczaj¹cy ich
�wiat. Filippo zafascynowany spogl¹da na tañcz¹cych. Tymczasem oni w swym zapa-
miêtaniu nie widz¹ go. Dynamizm ich tañca jest oszo³amiaj¹cy, fraza muzyczna bardzo
szybka. W oczach Filippa pojawia siê pewien smutek, jakby ¿al, ¿e nie mo¿e uczestni-
czyæ w tym szalonym pl¹sie. Oni tymczasem krêc¹ siê w ko³o niczym w transie.

59.

Przed Corton¹. Wieczór.
Plan pe³ny zawieszonego na ska³ach miasta. Od miasta i do niego zmierzaj¹ je�d�cy,

mnisi, wie�niacy ci¹gn¹cy wozy z owocami i os³y objuczone pakunkami. W kadr wcho-
dzi Filippo i spogl¹da w stronê miasta. Przystaje na chwilê, u�miecha siê i patrzy. Miasto
w tym zachodz¹cym s³oñcu nabiera jakiego� nieziemskiego blasku. Filippo odsapuje i rusza
w jego stronê.

Filippo z profilu. Wymija raz po raz id¹cych leniwie wie�niaków. �pieszy siê.
Plan pe³ny miasta. W kadr wje¿d¿a tajemniczy je�dziec na osio³ku z g³ow¹ przykryt¹

kapuz¹. Zatrzymuje siê na chwilê, a potem gna zwierzê w stronê miasta.
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60.

Ulice Cortony. Wieczór.
Do�æ zaludnione uliczki, na których toczy siê ¿ycie, wylewa siê nieczysto�ci, mo¿na

zobaczyæ przekupniów zió³, jarzyn, owoców, ruchome kramy rze�ników. Cyrulicy pracuj¹
pod go³ym niebem. Aptekarze wystawiaj¹ ma�ci i butelki z lekarstwami, uczniowie termi-
nuj¹cy w warsztatach rzemie�lniczych porozumiewaj¹ siê krzykiem, szewcy zachwalaj¹
buty. W�ród tego t³umu przemyka Filippo. Mija graj¹cych w szachy i ko�ci, podczas gdy
gawied� obserwuje grê. Kiedy Filippo znika za zakrêtem, w kadr wje¿d¿a je�dziec na o�le.

Filippo idzie teraz zau³kiem równie zat³oczonym, prowadz¹cym przez bramy domów.
Przej�cia wê¿sze ni¿ ulice wzd³u¿ budynków, bardzo tajemnicze, wspinaj¹ siê ca³y czas
w górê. W kadr wje¿d¿a je�dziec na osio³ku i z daleka obserwuje Filippa.

61.

Przed ko�cio³em i kanoni¹. Wieczór.
Filippo staje przed ko�cio³em, któremu przygl¹da siê przez d³u¿sz¹ chwilê. Potem

rusza wzd³u¿ murów i wychodzi na placyk, na którym stoi kanonia obro�niêta zielonym
bluszczem. Je�dziec na osio³ku obserwuje go. Filippo podchodzi do schodów i idzie kil-
ka stopni w górê. Nastêpnie naciska klamkê i wkracza do �rodka. Je�dziec przeje¿d¿a
plac i podje¿d¿a pod kanoniê. Przywi¹zuje osio³ka do p³otu, potem wchodzi na jego grzbiet
i przeskakuje na drug¹ stronê.

62.

Wnêtrze kanonii. Wieczór.
Je�dziec wskakuje w kadr i kapuza spada mu z g³owy. Wtedy ods³ania siê jego twarz. Jest

to Rycerz, który pochylony, a wrêcz skulony, podchodzi do okien kanonii. D³ugo wpatruje siê
we wnêtrze budynku. Po chwili do du¿ego pokoju o�wietlonego zachodz¹cym �wiat³em wcho-
dzi przepiêkna Lukrecja, która prowadzi za sob¹ Filippa. Ten ciekawie rozgl¹da siê, a nastêp-
nie dostrzega stoj¹cy na kredensie rzymski wazon. Patrzy na Lukrecjê, a ta skinieniem g³owy
przytakuje mu. Filippo podchodzi do wazonu i zastyga w podziwie. Delikatnie go dotyka,
przygl¹da siê proporcjom. Nastêpnie przenosi go na stó³ po�rodku pokoju. Potem siêga do
swojej torby, wydobywa przyrz¹dy do rysowania i rozk³ada je na stole. Lukrecja u�miecha siê
z przyzwoleniem. Potem wychodzi, a Filippo pozostaje sam. Siada.

Powolny dojazd do zbli¿enia Filippa.
Powolny dojazd do wazonu.
Dojazd do zbli¿enia Rycerza za szyb¹.
Plan pe³ny pokoju. Filippo siedzi naprzeciw wazonu. S³ychaæ r¿enie os³a. Filippo

gwa³townie odwraca siê w stronê okna.
Rycerz pada na ziemiê pod oknem, aby unikn¹æ wzroku Filippa.
Zbli¿enie Filippa. Na jego twarzy migocze dyskretny u�mieszek. W pokoju zapada

zmierzch.

63.

Pokój na kanonii. Ranek.
Promienie s³oñca na twarzy �pi¹cego Filippa. Filippo otwiera oczy i patrzy na stoj¹cy

na stole wazon. Wstaje z ³ó¿ka, podchodzi do drzwi i puka. Potem siada przy stole i wpa-
truje siê w wazon. Do pokoju wchodzi piêkna Lukrecja z dzbanem wody i nalewa j¹ do
kamiennej misy. U�miecha siê piêknie do Filippa i wychodzi.
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Filippo podchodzi do misy i starannie zaczyna obmywaæ sobie twarz. Opadaj¹ce krople

igraj¹ w promieniach s³onecznych. Filippo dok³adnie ociera twarz, a nastêpnie precyzyjnie
przygotowuje narzêdzia: papier i rysiki. Ogl¹da wszystkie pod �wiat³o, delikatnie, badaj¹c
palcem ich ostro�æ. Ustawia na stole kilka ka³amarzy z ciemnym p³ynem, wyjmuje z nich
korki i w¹cha. Potem wyci¹ga z torebki jakie� nasiona i zaczyna je rozgniataæ. Delikatnym
ostrzem nabiera starte na popió³ ziarna, grudki i wsypuje je do naczyñ. Nastêpnie wszystko
miesza. Po chwili siada przy stole i rozpo�ciera na nim papier. Bada jego grubo�æ i g³adko�æ
powierzchni. Wyci¹ga mniejszy papier i wypróbowuje na nim rysiki, a tak¿e jako�æ atramen-
tu. D³ugo wybiera odpowiednie pióro. Potem patrzy na wazon, na rozpostarty papier i robi
pierwsz¹ kreskê. Powoli wy³ania siê ogólny kszta³t wazonu. Widaæ, ¿e Filippo kreskê ma
pewn¹ i odwa¿n¹. Powstaje delikatny rysunek idealnej rzymskiej formy wazonu, piêkny w swo-
ich proporcjach i delikatnych p³askorze�bach po bokach. Filippo rysuje z pasj¹, w uniesieniu.

Zza okna przygl¹da mu siê Rycerz. Widzi detal rêki, przesuwaj¹c¹ siê kreskê, skupio-
ne i radosne oczy Filippa. Na oczach Rycerza powstaje obraz, a on jest pierwszy raz
w ¿yciu �wiadkiem takiego zdarzenia.

Do pokoju Filippa wchodzi piêkna Lukrecja i u�miecha siê, a nastêpnie staje za Filip-
pem i przygl¹da siê jego pracy. Rycerz przenosi wzrok z rysunku na Lukrecjê i nie wie,
co go bardziej frapuje. Po chwili wchodzi do pokoju, bardzo nie�mia³o, dziesiêcioletnia
dziewczynka, która staje z boku sto³u.

Punkt widzenia Rycerza. Lukrecja podchodzi do Dziewczynki i prowadzi j¹ do Filip-
pa. Ten g³aszcze j¹ po g³owie. Potem Dziewczynka d³ugo patrzy na wazon i na rysunek.
Filippo co� jej t³umaczy, pokazuj¹c wazon, a potem odkrywa ten sam fragment na swoim
rysunku, który w sposób doskona³y oddaje ca³¹ przestrzenno�æ i kubaturê antycznego
naczynia. Dziewczynka kiwa ze zrozumieniem g³ow¹, jakby w ca³o�ci pojê³a lekcjê. Fi-
lippo odk³ada przyrz¹dy do rysowania i wstaje. Lukrecja wskazuje mu drogê i wszyscy
wychodz¹ z pokoju.

Rycerz odchodzi od okna i obchodzi dom dooko³a.

64.

Jadalnia. Dzieñ.
Po�rodku jadalni stoi du¿y stó³, na który Lukrecja wy³o¿y³a rozmaite wiktua³y. Zbli¿a

siê �niadanie. Le¿y wiêc chleb, stoi oliwa, le¿¹ du¿e kawa³y sera, jajka i placuszki. Le¿¹
te¿ wi¹zki zió³ i winogrona. Lukrecja ¿egna siê i odmawia krótk¹ modlitwê.

WSZYSCY Amen�
Filippo od³amuje kawa³ chleba, urywa trochê sera i skubie zió³. Do kubka pomalowa-

nego w jerozolimskie krzy¿e nalewa sobie wody. Jest milcz¹cy i ws³uchany w siebie.
Lukrecja spogl¹da na niego z zaciekawieniem, Dziewczynka pod�miewa siê, ale jest na-
tychmiast strofowana przez Lukrecjê. Z ich relacji widaæ, ¿e to matka i córka. Filippo
z roztargnionym przyzwoleniem przyjmuje �miech Dziewczynki. Dziewczynka zaczyna
robiæ miny do Filippa, a on lekko potakuje na znak, ¿e je rozumie. Wtedy dziewczynka
bierze do rêki jajko i zaczyna je turlaæ po stole. Lukrecja znów patrzy na ni¹ karc¹co.
Dziewczynka uspokaja siê na chwilê, a Filippo u�miecha siê pob³a¿liwie. Lukrecja spo-
gl¹da na niego przepraszaj¹co.

Dziewczynka patrzy na kiwaj¹ce siê wci¹¿ jajko. Bierze je do rêki i stara siê postawiæ
je na jednym z koñców, pionowo, co oczywi�cie siê nie udaje. Filippo z pewnym zainte-
resowaniem przygl¹da siê jej próbom, co tylko mobilizuje Dziewczynkê. Widaæ, ¿e chce
odnie�æ sukces. Po kolejnym upadku jajka Dziewczynka ze z³o�ci¹ uderza w stó³ jednym
z jego koñców. Lukrecja karci Dziewczynkê za z³e zachowanie i u�miecha siê do Filippa.
Wtedy dostrzega nag³¹ zmianê na jego twarzy, która gwa³townie stê¿a³a i spowa¿nia³a.
Wstaje gwa³townie z miejsca. Jajko uderzone w stó³ jednym z koñców stoi pionowo.
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Filippo obchodzi stó³ i podnosi jajko. Wraca z nim na miejsce i stawia. Spogl¹da na

nie z tak¹ intensywno�ci¹, ¿e nawet Dziewczynka przestaje chichotaæ.
Rycerz przygl¹da siê ca³ej scenie tym razem przez okno w kuchni. Nic z niej nie rozu-

mie, podobnie jak obie towarzyszki �niadania. Rycerz przenosi wzrok ze stoj¹cego jajka
na twarz Lukrecji i w jego spojrzeniu dokonuje siê diametralna zmiana. Zawsze ostre
oczy bystrego obserwatora nabieraj¹ dziwnej ³agodno�ci.

Filippo wstaje i podchodzi do koszyka z jajkami. Wybiera starannie dwa z wielu. Jed-
no du¿e, a drugie niewielkie. Przygl¹da im siê, jakby obraca³ w rêku najbardziej warto-
�ciowe przedmioty. Nastêpnie bierze kocio³ek, nalewa do niego wody i wk³ada do niej
jajka. Kocio³ek wiesza nad ogniem, a sam bierze jajko Dziewczynki i wychodzi.

Lukrecja i Dziewczynka patrz¹ na niego z do�æ zaskoczonymi minami.
Rycerz znika.

65.

Pokój Filippa. Dzieñ.
Punkt widzenia Rycerza. Filippo wchodzi szybko do pokoju i zdejmuje ze sto³u rzymski

wazon. W tym samym miejscu stawia jajko na nadt³uczonym koniuszku i zaczyna je ry-
sowaæ. Rycerz przygl¹da mu siê.

W drzwiach pojawiaj¹ siê Lukrecja i Dziewczynka. One równie¿ spogl¹daj¹ na maestra.
Detal. Filippo bardzo dok³adnie odrysowuje pogniecione skorupki u podstawy stoj¹-

cego jajka. Nagle wszystko rzuca i biegnie z powrotem do kuchni.
Rycerz natychmiast znika.

66.

Wnêtrze kuchni. Dzieñ.
Filippo wchodzi do kuchni i ³y¿k¹ wyci¹ga jajka z gotuj¹cej siê wody. K³adzie je na

stole. Potem bierze do rêki nó¿. Sprawdza, czy jest ostry. Niezadowolony z rezultatu
podchodzi do le¿¹cego na kuchni kamienia i zaczyna ostrzyæ nó¿.

Zbli¿enie Rycerza w oknie.
Lukrecja i Dziewczynka w drzwiach. Spogl¹daj¹ na Filippa.
Filippo wraca do sto³u, bierze do rêki jedno jajko, k³adzie je na blacie, a potem jed-

nym ruchem przecina na pó³ wzd³u¿ krótszego obwodu. Nastêpnie robi to samo z drugim
jajkiem.

Rycerz patrzy i nie rozumie. Lukrecja równie¿. Tylko Dziewczynka �mieje siê, jakby
dla niej wszystko by³o jasne.

Filippo bierze do rêki ma³¹ po³ówkê skorupki jajka i stawia na stole. Nastêpnie bierze
po³ówkê skorupki z wiêkszego jajka i nak³ada j¹ na mniejsz¹. Patrzy na tê konstrukcjê
jak urzeczony. Dziewczynka zaczyna klaskaæ.

Filippo u�miecha siê, bierze sobie skorupki i rusza do swojego pokoju. Przechodz¹c
obok dziewczynki, g³aszcze j¹ po g³owie. Dziewczynka wychodzi za nim, natomiast Lu-
krecja zostaje. Spogl¹da w okno i dostrzega w nim Rycerza. Rycerz nie odchodzi od okna.
Spogl¹da ³agodnie na Lukrecjê. Ona patrzy na niego. W ich oczach czai siê wzajemna
fascynacja.

67.

Wnêtrze pokoju. Dzieñ.
Filippo stawia na stole dwie na³o¿one na siebie skorupki. Nastêpnie wraca do swego

rysunku stoj¹cego jajka i zaczyna odkre�laæ jego dolne partie, a¿ dochodzi do momentu,
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kiedy jajko delikatnie zwê¿a siê ku górze. Wtedy dorysowuje nad tym fragmentem drug¹
skorupkê, wiêksz¹, która nakrywa tê mniejsz¹. I wtedy klaszcze w d³onie.

Dziewczynka te¿ klaszcze. Filippo bierze kolejny papier i zaczyna rysowaæ kopu³ê
w przekroju, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch czê�ci: wewnêtrznej i zewnêtrznej. Pomiêdzy dwie-
ma czê�ciami maestro rysuje schody. Poni¿ej maluje lunetowe okna. Na zewnêtrznej ko-
pule dorysowuje ¿ebra. Potem zaczyna pisaæ nieznane zwyk³ym �miertelnikom tej epoki
wzory matematyczne, obliczaæ k¹ty, dodawaæ cyfry.

Filippo spogl¹da w okno.
W oknie nie widaæ Rycerza. Filippo trochê siê dziwi, ale nie przestaje obliczaæ. Potem

rysuje rusztowanie. Dziewczynka patrzy na niego z podziwem.

68.

Przed kanoni¹. Ogród. Dzieñ.
Lukrecja wychodzi na zewn¹trz i rozgl¹da siê. Najpierw dostrzega osio³ka przykryte-

go p³aszczem z kapuz¹. Robi kilka kroków i widzi Rycerza. Wygl¹da trochê jak ch³opiec
przy³apany na gor¹cym uczynku. Lukrecja patrzy na niego. Rycerz czeka, a¿ ta piêkna
kobieta przemówi do niego, ale ona milczy.

RYCERZ Rysuje�
Skiniêcie g³ow¹.

RYCERZ A wiêc rysuje� On nie chce wybudowaæ tej kopu³y� Ma wszystkiego
dosyæ�

Lukrecja u�miecha siê, jakby nie wierzy³a jego s³owom.
RYCERZ Widzia³em papie¿a� p³yn¹³ rzek¹�
LUKRECJA Mo¿e co� zjecie?
RYCERZ (skonfundowany) Nie� nie� nie chcê, ¿eby mnie widzia³. Ju¿ raz mnie
przepêdzi³. (po chwili) Po co tutaj przyszed³?
LUKRECJA ¯eby narysowaæ wazon. Niedawno by³ tutaj maestro Donatello. Te¿
siê nim zachwyci³.
RYCERZ (z pow¹tpiewaniem) Nie po to przyjecha³�
LUKRECJA A po co?
RYCERZ Szuka domu �wiêtej Panienki�
LUKRECJA (z lekkim niedowierzaniem) A wy, panie?
RYCERZ (wstydliwie opuszcza g³owê) �lubowa³em królowi�
LUKRECJA (z cieniem u�miechu) Mo¿ecie tutaj zostaæ, panie�

Wchodzi do �rodka. Rycerz zostaje sam. Podchodzi do swojego osio³ka i klepie go.
My�li. Potem k³adzie siê pod drzewem, za pniem, tak aby go nie by³o widaæ.

69.

Pokój Filippa. Dzieñ.
Lukrecja powoli i jakby nie�mia³o wchodzi na kanoniê. Widzi Filippa, jak pracuje za-

wziêcie. Dziewczynka zafascynowana �ledzi kreski wychodz¹ce spod jego rysika. Lukrecja
widzi, jak dziewczynka podchodzi do sto³u, bierze do rêki jeden z rysików, macza w ka³ama-
rzu i z wielkim napiêciem rysuje na le¿¹cym na stole rysunku kreskê. Kreska jej siê udaje
i wtedy ponownie moczy rysik i rysuje kwiatek. Nagle patrzy na Filippa z obaw¹. Ten zauwa-
¿a, co zrobi³a, i przyzwalaj¹co kiwa g³ow¹. Dziewczynka ponownie macza rysik w inkau�cie.

LUKRECJA (powoli podchodz¹c i przygl¹daj¹c siê rysunkowi) Mówi¹, ¿e maestro
ju¿ nie chce budowaæ kopu³y?

Filippo patrzy na ni¹. Lekko siê u�miecha, gdy¿ wie, od kogo mog³a siê tego dowie-
dzieæ. Spogl¹da te¿ w okno, ale nie dostrzega tam Rycerza.
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FILIPPO Do dzisiaj. Teraz ju¿ chcê.
LUKRECJA (z powag¹) Co jest najtrudniejsze?
FILIPPO (po chwili) To, ¿e nikt mnie nie rozumie� (pokazuje na rysunek i oblicze-
nia) Wszystko mo¿na obliczyæ�
DZIEWCZYNKA Ja rozumiem. Masz zbudowaæ dach.

70.

Ogród przed kanoni¹. Dzieñ.
Rycerz le¿y na trawie, kiedy s³yszy d�wiêk otwieranych i zamykanych drzwi, a potem

kroki po piasku. Unosi siê i patrzy w stronê dochodz¹cych go odg³osów. To Filippo w³a�nie
zamyka za sob¹ drzwi prowadz¹ce na ulicê. Rycerz unosi siê i podchodzi ¿wawo do tych
drzwi. Otwiera je i patrzy na drogê. Dziarskim krokiem oddala siê ni¹ Filippo, trzymaj¹c
w rêku m³otek. Rycerz wraca po swojego os³a, ³apie go za uprz¹¿ i rusza tym samym �ladem.

71.

Cortona, miasto. Dzieñ.
Filippo przedziera siê przez otwarte jatki, stragany sprzedawców ryb i szynkarzy. Wszê-

dzie kto� kupuje, sprzedaje albo pokazuje jarmarczne sztuki. W pewnej odleg³o�ci za
Filippem jedzie na osio³ku Rycerz.

72.

Droga przed miastem.
Filippo idzie energicznie i oddala siê od miasta.
Zbli¿enie id¹cego Filippa. Rzuca wzrokiem za siebie, raz, drugi, a kiedy dostrzega

jad¹cego na osio³ku Rycerza w kapturze, u�miecha siê usatysfakcjonowany. W pewnym
momencie staje i do�æ teatralnie os³aniaj¹c oczy, patrzy przed siebie.

Punkt widzenia Filippa. Ma przed sob¹ piêkny, lekko górzysty krajobraz, p³aski z pra-
wej strony. W oddali stoi niedu¿y dom zbudowany z bia³ego kamienia, do którego pro-
wadzi w¹ska �cie¿ka w�ród pól. Rusza w tamt¹ stronê.

73.

Przed domkiem. Dzieñ.
W kadr wje¿d¿a Rycerz na osio³ku i z oddali spogl¹da na dom, przy którym zatrzymuje

siê Filippo. Rycerz zsiada z os³a i k³adzie siê na ziemi. Filippo zbli¿a siê do domu i zaczyna
obmacywaæ jego �ciany. Nastêpnie wyjmuje zza pazuchy m³otek i zaczyna odkuwaæ kamieñ.

Rycerz przygl¹da siê Filippowi, jak ten pracowicie wyjmuje z muru domku jeden
kamieñ.

Filippo wrzuca kamieñ do worka, zarzuca go na ramiê i kieruje siê w stronê miasta.
Od czasu do czasu, ukradkiem, spogl¹da w górê, w stronê stoj¹cego na zboczu osio³ka
i le¿¹cego obok niego je�d�ca.

Zbli¿enie Filippa.
Rycerz na osio³ku zje¿d¿a ze zbocza w stronê samotnie stoj¹cego domku.
Filippo siada pod drzewem. Patrzy w stronê, z której przyby³.
Rycerz si³uje siê z naruszonym przez Filippa murem, który d³ugo nie stawia oporu

i po chwili ulokowany w murze kamieñ jest w rêkach Rycerza. Ten wrzuca go do worka
przytroczonego do grzbietu osio³ka i klêka. Modli siê z twarz¹ zwrócon¹ w stronê bia³e-
go domku. Potem wstaje, wsiada na osio³ka i odje¿d¿a.
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Zbli¿enie patrz¹cego za nim Filippa.
D³uga jazda przed jad¹cym wolno na osio³ku Rycerzem. Rycerz jest zamy�lony, osio-

³ek idzie coraz wolniej, wolniej, a¿ staje. Tak stoj¹.

74.

Podwórze przed kanoni¹. Dzieñ.
Filippo wchodzi na podwórze. Z worka wyci¹ga odkuty kamieñ i rzuca go na trawê,

pod drzewo. Lukrecja z Dziewczynk¹ zajmuj¹ siê wieszaniem prania na s³oñcu. G³ównie
s¹ to habity ksiê¿y. Dziewczynka podbiega do kamienia.

DZIEWCZYNKA Co to jest?
FILIPPO Kamieñ z domu Matki �wiêtej�
DZIEWCZYNKA Naprawdê?
FILIPPO (u�miecha siê) Nie. Nie naprawdê. Zwyk³y kamieñ ze zwyk³ego domu.
DZIEWCZYNKA To dlaczego mówisz, ¿e z domu Matki �wiêtej?
FILIPPO Bo pewien wielki rycerz, który walczy³ w wielkiej bitwie, przyrzek³ swemu
królowi, ¿e znajdzie kamieñ z domu Matki Jezusa. No i pomog³em mu go znale�æ.
DZIEWCZYNKA Rycerz? Taki pan na osio³ku?
FILIPPO Taki pan na osio³ku.
DZIEWCZYNKA Odjecha³. Ty te¿ odjedziesz?
FILIPPO Tak.
DZIEWCZYNKA I nie wrócisz?
FILIPPO Nie. Mam we Florencji du¿¹ pracê do zrobienia. Tak¹ na ca³e ¿ycie.

G³aszcze Dziewczynkê po g³owie i wchodzi na kanoniê.

75.

Pokój Filippa. Dzieñ.
Filippo wchodzi do pokoju i zaczyna zwijaæ le¿¹ce na stole papiery. Zbiera te¿ poroz-

k³adane rysiki, zakrêca inkaust. Pakuje wszystko do torby, kiedy wchodzi Lukrecja.
LUKRECJA On pana podgl¹da³.
FILIPPO Wiem.
LUKRECJA Chcia³ panu ukra�æ pomys³?
FILIPPO (u�miecha siê) Nie. Na to jest za uczciwy. On my�la³, ¿e przyby³em tutaj
w zupe³nie innej intencji.
LUKRECJA A maestro?
FILIPPO Utwierdzi³em go w tym. Jako budowniczemu znana mi jest sztuka iluzji.
LUKRECJA Nie wróci?
FILIPPO (krêci g³ow¹) Przysiêga³ królowi�

Patrz¹ sobie w oczy. Lukrecja wyra�nie smutnieje. Filippo podchodzi do niej i g³aszcze j¹ po
twarzy. Kiwa ze zrozumieniem g³ow¹ i wychodzi. Lukrecja siada przy stole i patrzy przed siebie.

Odjazd od le¿¹cego na trawie kamienia wydobytego z muru bia³ego domku. Ruch
kamery sugeruje, ¿e kto� siê temu kamieniowi przygl¹da i oddala od niego.

76.

Przed miastem Cortona. Dzieñ.
Mijaj¹c id¹cych w stronê miasta wie�niaków, mnichów i podró¿nych, Filippo pozo-

stawia Cortonê za sob¹.
Zbli¿enie Filippa. Idzie swobodnie przed siebie, a na jego twarzy go�ci tajemniczy

u�mieszek.



FILIP BAJON I MARZENA MRÓZ

66KTO WYGNAŁ PIĘKNO?
77.

Miejsce tañcz¹cych mnichów. Dzieñ.
Miejsce tañcz¹cych mnichów jest puste. Pod drzewem stoi osio³ek Rycerza, a sam Rycerz

siedzi na drzewie pomarañczowym i zajada jego owoce. Kamieñ z bia³ego domku jest zamo-
cowany na grzbiecie osio³ka. Filippo i Rycerz patrz¹ sobie w oczy. Filippo nie przestaje siê
u�miechaæ. Rycerz zeskakuje z drzewa i podchodzi do osio³ka. Pokazuje na kamieñ.

RYCERZ Nie niesiesz ze sob¹ tego samego ciê¿aru?
FILIPPO Nie niosê. (po chwili ciszy, z u�miechem) Wracasz ze mn¹ do Florencji?
RYCERZ (jeszcze chwilê milczy) To nie by³ dom Matki Jezusa? (pauza) Oszuka-
³e� mnie?
FILIPPO A zapyta³e� mnie? Kto ci kaza³ wlec siê za mn¹ do Cortony? Ja?
RYCERZ (podchodzi do Filippa) Nie ma domu Matki �wiêtej?
FILIPPO Pewnie gdzie� jest� Ja go nie szukam.
RYCERZ Widzia³em, jak rysowa³e��
FILIPPO Wiem.
RYCERZ Wiesz, jak zbudowaæ kopu³ê?
FILIPPO Wiem.

Patrz¹ na siebie.
FILIPPO Idziesz ze mn¹?
RYCERZ Nie.

Podnosi niewielkiego Filippa i �ciska go z ca³ej si³y. Filippo ledwie to prze¿ywa. Po-
stawiony na ziemi, ciê¿ko oddycha.

FILIPPO Cieszê siê, ¿e ciê pozna³em� Bardzo mi siê podoba³y twoje opowie�ci
o bitwie�
RYCERZ Ja te¿ siê ciszê, ¿e ciê spotka³em. Perspektywa� Nie zapomnê.
FILIPPO Perspektywa.

Filippo wraca na drogê i zaczyna siê oddalaæ. Rycerz wsiada na osio³ka i jedzie w od-
wrotn¹ stronê. W kierunku Cortony.

Total. Maleñki Filippo oddala siê w g³¹b kadru.
Total. Maleñki Rycerz na osio³ku oddala siê w g³¹b kadru.

78.

Przed kanoni¹. Dzieñ.
Bia³y kamieñ ko³ysze siê na grzbiecie osio³ka, a¿ zwierzê przystaje. Du¿e rêce bior¹ ka-

mieñ do rêki, przenosz¹ go nad traw¹ i k³ad¹ obok drugiego, takiego samego kamienia. Pano-
rama na twarz Rycerza. Z wnêtrza domu wychodzi Lukrecja i u�miecha siê promiennie.

79.

Przy zwê¿eniu go�ciñca. Dzieñ.
Powolny najazd kamery na stoj¹ce blisko siebie drzewa. Na ziemi le¿¹ resztki jedze-

nia, skórki pomarañczy, rozbity dzban na wino.

80.

Przed ober¿¹. Dzieñ.
Osio³ek z cymba³ami na grzbiecie stoi przed ober¿¹. Obok jego w³a�ciciel z pêkiem ostów

w rêku. Spogl¹da w stronê jad¹cej kamery. Daje znak, ¿e mo¿e w³o¿yæ osty pod ogon osio³ka, ale
widocznie z drugiej strony nie zauwa¿a zainteresowania, wiêc tylko macha rêk¹ z rezygnacj¹.
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81.

Przed domem Kupca. Dzieñ.
Przed domem Kupca pasie siê koñ Rycerza. W pewnym momencie patrzy w stronê kame-

ry, zrywa siê i rzuca gwa³townie do galopu. Powolna transfokacja za oddalaj¹cym siê koniem.

82.

Nad rzek¹. Dzieñ.
Papie¿ p³ynie swoim wielkim bucentaure w drug¹ stronê rzeki. Stra¿nicy stoj¹ jak

zwykle. Wio�larze wios³uj¹ pod pr¹d.

83.

Pole z kolumn¹. Dzieñ.
W planie pe³nym widaæ bia³¹ rzymsk¹ kolumnê. Jazda równoleg³a. Na pierwszym

planie cieñ id¹cego Filippa.

84.

Przed ober¿¹. Dzieñ.
Filippo mija ober¿ê w drodze do Cortony, stratowan¹ przez Rycerza. Teraz ober¿a stoi w ca-

³o�ci, bez �ladu jakichkolwiek zniszczeñ. Jednak na jej szyldzie wisi podkowa i napis: �OBE-
R¯A POD DWIEMA PODKOWAMI�. Filippo mija ober¿ê, nie zatrzymuj¹c siê przy niej.
Obok stoj¹ w grupie wie�niacy, ci sami, przed którymi uratowa³ go Rycerz, i przygl¹daj¹ mu siê.

85.

Go�ciniec. Dzieñ.
Wóz ci¹gniêty przez bia³e wo³y powoli jedzie znajom¹ drog¹. Ch³op siedz¹cy na wozie k³ania

siê w stronê kamery. Panorama za odje¿d¿aj¹cym w g³¹b kadru wozem z bia³ymi wo³ami.

86.

Dom na wzgórzu. Dzieñ.
Z domu wychodzi grupa kobiet z Simonett¹ na czele, ubranych w piêkne, starannie

haftowane suknie. Podchodz¹ do du¿ych drzwi, otwieraj¹ je i wypuszczaj¹ na zewn¹trz
kozy. Kozy biegn¹ na pole, a kobiety za nimi.

Kamera wje¿d¿a do wnêtrza domu i zbli¿a siê do okr¹g³ego witra¿u w oknie. Zacho-
dz¹ce promienie s³oñca daj¹ teraz bajkow¹ feeriê kolorów. Odk³adaj¹ siê na twarzy Filip-
pa ca³¹ gam¹ barw.

87.

Go�ciniec. Zmierzch.
Filippo samotnie zmierza go�ciñcem. Za nim pojawia siê platforma Ksiê¿nej Parmy i po-

woli zbli¿a do niego. Kiedy siê z nim zrównuje, spojrzenia ksiê¿nej i Filippa spotykaj¹ siê.
KSIÊ¯NA PARMY Czy warto siê tak trudziæ chodzeniem?
FILIPPO Z perspektywy ziemi wszystko wygl¹da inaczej ni¿ z pierwszego piêtra
pa³acu�
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KSIÊ¯NA PARMY Je�li idziecie do Florencji, to znajdzie siê u nas miejsce.
FILIPPO (wdrapuje siê na platformê) Dziêkujê. Wracam do domu i jestem szczê�liwy.
Droga powrotna wygl¹da zupe³nie inaczej. Jakby j¹ odby³y dwie zupe³nie inne osoby.
KSIÊ¯NA PARMY Czy¿ nie po to je�dzimy do Cortony?
FILIPPO (u�miecha siê) A wszystko to wymy�li³ mój przyjaciel Donatello.
KSIÊ¯NA PARMY (przygl¹da mu siê uwa¿nie) Zatrzymam siê w domu Medyceuszy.
Czy powiedzieæ co� Kosmie?
FILIPPO Je�li ksiê¿na chce�
KSIÊ¯NA PARMY Tak� maestro Brunelleschi. Mówi³am ju¿, ¿e potrafiê siê od-
wdziêczyæ. W koñcu niewielu z nas rozumie piêkno malarstwa.

Filippo kiwa g³ow¹ z filozoficznym u�mieszkiem na twarzy.
KSIÊ¯NA PARMY S³ysza³am o malarzu imieniem Masaccio. Podobno jest mi-
strzem na miarê Giotta.
FILIPPO (potakuje) Tam gdzie Giotto zakoñczy³ pracê, Masaccio j¹ podj¹³.
KSIÊ¯NA PARMY Taka jest kolej rzeczy.

Filippo d³ugo wpatruje siê w piêkn¹ twarz ksiê¿nej.

88.

Brama wjazdowa do Florencji. Dzieñ.
Plan pe³ny Florencji. Nad miastem góruje bry³a Santa Maria del Fiore. Dojazd do

katedry bez kopu³y.
Platforma ci¹gniêta przez konie wje¿d¿a do miasta. Stra¿nik przy bramie spogl¹da

w stronê siedz¹cego na platformie Filippa. Na jego twarzy pojawia siê u�miech. Filippo
kiwa do niego. Ksiê¿na te¿ siê u�miecha.

89.

Przed pa³acem Medyceuszy. Dzieñ.
Platforma zatrzymuje siê i Ksiê¿na Parmy z niej zsiada. Pojazd natychmiast otacza

pa³acowa s³u¿ba, która razem z dwórkami zajmuje siê baga¿ami. Ksiê¿na nie odwracaj¹c
siê i nie zwracaj¹c na nikogo uwagi, znika w cieniach pa³acowego wej�cia. Filippo bierze
wszystkie swoje rzeczy i rusza do�æ zat³oczon¹ ulic¹. Liczni cyrulicy �wiadcz¹ na niej
swe us³ugi: podcinaj¹ brody b¹d� gol¹ twarze na g³adko. W drugim planie cyrulik k³óci
siê z aptekarzem, a przed Filippem grupa mê¿czyzn gra w ko�ci. Chodnikiem krocz¹ flo-
renckie damy, prowadz¹c na smyczy swoje psy w metalowych pancerzach.

G£OSY Witaj, Filippo, witaj, Filippo, szaleniec wróci³� Filippo, psy po tobie
szczeka³y� Filippo, przywioz³e� nam kopu³ê? Filippo, mam cztery belki na rusz-
towanie, we�miesz mnie do pracy?!

Filippo u�miecha siê i rozdaje uk³ony na prawo i lewo. Nie wydaje siê poruszony niektó-
rymi szyderczymi okrzykami. Wrêcz przeciwnie. Wygl¹da na to, ¿e sprawiaj¹ mu rado�æ.

90.

Pracownia Lorenza. Dzieñ.
Lorenzo odrywa siê od swej p³askorze�by, poniewa¿ s³yszy krzyki na ulicy. Z prze-

ciwleg³ego okna jaka� kobieta wylewa wodê. Lorenzo podchodzi do okna i patrzy w dó³.
Punkt widzenia Lorenza. Widzi id¹cego Filippa, który niesie swoje przybory do ryso-

wania na jednym ramieniu, a pod drugim ramieniem zwiniête arkusze papieru. Od czasu
do czasu odkrzykuje co� t³umowi. Patrzy w górê na stoj¹cego w oknie zniesmaczonego
Lorenza. U�miecha siê do niego tryumfalnie.
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91.

Pa³acowe podwórze. Dzieñ.
Filippo wkracza na podwórze. Z podwórza prowadz¹ schody na du¿y taras w podcie-

niach. Kiedy na nie wchodzi, s³yszy ju¿ z daleka podniesiony g³os Donatella, dochodz¹-
cy gdzie� z g³êbi tarasu.

DONATELLO (off) Nie rêczê za siebie� Nie rêczê� Jestem upokorzony, jestem
obra¿ony, jestem opluty! Czy nie ma podobieñstwa? Czy materia³ jest z³y? Czego
jej brakuje?
KLIENT (off) Nie� nie� podobieñstwo idealnie uchwycone� materia³ przedni�

Filippo wchodzi po schodach, niezauwa¿ony.
KLIENT (off) �Ale czas� czas� jaki zabra³a mistrzowi ta robota, nie wydaje siê d³ugi�

Filippo wchodzi na taras i przystaje za kolumn¹. Klient chodzi dooko³a rze�by przed-
stawiaj¹cej jego g³owê i wybrzydza.

KLIENT Nie d³u¿ej ni¿ miesi¹c pracowa³e� nad moj¹ g³ow¹, mistrzu. A mo¿e na-
wet krócej. Tymczasem cena, jakiej ¿¹dasz, jest bezwstydna�
DONATELLO (patrzy w niebo) Panie Bo¿e� wypowiedz swoje zdanie, proszê,
bo nie rêczê za siebie! Nawet ksi¹¿ê Kosma nie ma takiej g³owy!

Filippo wychodzi zza kolumny i powoli zbli¿a siê do k³óc¹cych. Donatello zauwa¿a
go, w jego oczach pojawia siê b³ysk zrozumienia, ale po chwili powraca pe³ne nienawi�ci
spojrzenie przeznaczone dla Klienta.

FILIPPO (przygl¹da siê rze�bie) Widzê przed sob¹ wspania³¹ g³owê zrobion¹ z iskr¹
bo¿ego talentu. Ja przecie¿ znam Fioriego z Genui. Wiêc mówiê mu: ta g³owa jest
warta zap³aty, jakiej ¿¹da mistrz. Powiem wiêcej, jest warta tyle, ¿e nawet gdyby�
wyprzeda³ ca³y swój maj¹tek, sprzeda³ ca³y zapas swojej we³ny, panie Fiori, to nie
móg³by� za ni¹ uczciwie zap³aciæ. Tyle jest warta.
KLIENT (krzywi siê p³aczliwie) To jest tylko moja g³owa. A pieni¹dze te¿ s¹ moje!
Zanadto siê cenisz, mistrzu Donatello!
DONATELLO (�mieje siê) Ja siê ceniê? Oczywi�cie, ¿e siê ceniê. Ja siê bardzo ce-
niê. Ale martwi mnie, ¿e ty siebie nie cenisz, panie. Nie cenisz swojej g³owy.

Donatello podchodzi do balustrady, na której stoi g³owa, i popycha j¹. Ta spada na
podwórze i roztrzaskuje na tysi¹ce kawa³ków. Zbli¿enie zbarania³ej twarzy Klienta.

DONATELLO Piêkno jest bardzo kruche. (wymija Klienta i podchodzi do Filippa)
Wróci³e�� wróci³e�. Wróci³e� odmieniony, co, Filippo?

Filippo kiwa g³ow¹. Stawia na posadzce swoje tobo³ki, a potem odwija jeden z rulonów
papieru. Przed Donatellem ukazuje siê piêkny rysunek rzymskiego wazonu z kanonii w Cor-
tonie. Donatello a¿ siê cofa, zaskoczony. �mieje siê szczerze i patrzy na Filippa z podziwem.

DONATELLO Pochyli³e� siê nad ma³¹ rzecz¹, aby odnale�æ du¿¹� To droga wiel-
kiego artysty, Filippo. Nie zawiod³e� mnie, przyjacielu.

Filippo kiwa g³ow¹.
DONATELLO Teraz ju¿ dasz sobie radê z t¹ ha³astr¹ niedowiarków i dworskich
architektów. (z nag³ym �miechem) Ale kopu³y nie zburzysz, jak siê we³niarze bêd¹
targowaæ o zap³atê?

Wskazuje rêk¹ na podwórze. Przy roztrzaskanej g³owie klêczy Klient i pracowicie
zbiera wszystkie kawa³ki. W oczach ma ³zy bezsilno�ci.

Donatello obejmuje Filippa i id¹ w g³¹b kru¿ganka.
DONATELLO Przez tego kupca Fioriego straci³em zarobek ca³ego roku. On my-
�li, ¿e rze�bienie to walenie d³utem w kamieñ. Czy on wie, ile ja o tej jego g³owie
my�la³em, zanim wzi¹³em do rêki d³uto? W jego g³owie mieli siê odnale�æ wszy-
scy kupcy z Genui.

92.
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Plan pe³ny. Katedra bez kopu³y (efekt komputerowy).

93.

Kapitu³a katedry. Dzieñ.
Plan pe³ny wnêtrza kapitu³y. W sali kapitu³y zebrani starsi cechu we³niarzy, kanonicy

i wa¿ni obywatele Florencji.
Plan pe³ny od strony wnêtrza kapitu³y. Widaæ otwarte drzwi, a za nimi d³ugi korytarz.
Zbli¿enie kilku oczekuj¹cych, szepcz¹cych do siebie obywateli. Wszyscy wpatruj¹

siê w otwarte drzwi.
Korytarzem nadchodz¹ architekci z Germanii.
Korytarzem nadchodz¹ architekci z Anglii.
Korytarzem nadchodz¹ architekci z Francji.
Korytarzem nadchodz¹ architekci z Hiszpanii.
Korytarzem samotnie idzie Lorenzo.
Korytarzem nadchodz¹ Donatello, Masaccio, Uccello, Alberti i Filippo, obok którego

szwenda siê niedu¿y piesek. Wchodz¹ do kapitularza katedry i zajmuj¹ miejsca przy sto-
le po�rodku sali. Stó³ ma marmurowy blat. Czekaj¹. Po chwili starsi kongregacji wstaj¹,
a zaraz za nimi reszta.

Korytarzem nadchodzi Kosma Medyceusz w towarzystwie Ksiê¿nej Parmy. Za nimi
zamykaj¹ siê drzwi.

Na sali panuje poruszenie. Siedz¹cy dot¹d na swoich miejscach wstaj¹ i zaczynaj¹
kr¹¿yæ po sali, naradzaæ siê, szeptaæ na ucho, gestykulowaæ. W powietrzu wisi napiêcie.
Powstaje Przewodnicz¹cy Cechu We³niarzy i rozpoczyna zebranie.

PRZEWODNICZ¥CY CECHU WE£NIARZY Wreszcie znowu siê zebrali�my,
my, starsi cechu we³niarzy, opiekunowie budowy, architekci z europejskich dwo-
rów, aby w obecno�ci naszego Kosmy Medyceusza przedyskutowaæ ca³¹ sprawê.
Powrót maestra Brunelleschiego wprawi³ nas wszystkich w zak³opotanie, gdy¿ nie
wiemy, co s¹dziæ o jego znikniêciu.
FILIPPO (wskazuje na Lorenza) Macie Lorenza. Przecie¿ czasem i on mo¿e co� zrobiæ.
LORENZO Nie chcê bez ciebie wygrywaæ, Fillippo.
FILIPPO A ja bym chêtnie wygra³ bez ciebie!
PRZEWODNICZ¥CY CECHU WE£NIARZY Czy¿by Lorenzo nie zna³ zamy-
s³ów Filippa?
LORENZO Znam.

W tym momencie rozlega siê g³o�ny �miech Donatella, który pierwszy zaczyna kla-
skaæ. Klaszcz¹ te¿ Masaccio, Alberti i Uccello. Lorenzo zwraca siê w ich stronê.

LORENZO To nie ja uciek³em ze strachu przed wyzwaniem, ale Filippo!
Ksiê¿na Parmy pochyla siê do ucha Kosmy i co� mu szepcze.

KOSMA To ja wys³a³em Filippa do Cortony ze szczególn¹ misj¹. Wywi¹za³ siê
z niej bez zarzutu, obdarowuj¹c mnie wyj¹tkowym dzie³em. (wskazuje na swego
s³ugê, który rozwija rulon z rysunkiem rzymskiego wazonu z kanonii w Cortonie)
Filippo pochyli³ siê nad ma³¹ rzecz¹, aby stworzyæ wielk¹.

Filippo k³ania siê i u�miecha do Donatella. Ten kiwa twierdz¹co g³ow¹.
LORENZO Ja te¿ jestem op³acany z kasy miasta. Tak samo jak Filippo!
FILIPPO Pieni¹dze wyp³acane Lorenzo s¹ tak samo wyrzucone w b³oto, jak i do
wyrzucenia jest ca³a jego murarka.
ALBERTI (wstaje) Pisz, Lorenzo, komentarze po�wiêcone w³asnym dzie³om. Nikt tutaj
nie twierdzi, ¿e nie jeste� mistrzem. Bêdziesz jak Cezar komentuj¹cy w³asne zwyciêstwa.

Lorenzo wstaje i nagle zaczyna drzeæ koszulê na sobie. Patrzy przy tym na Filippa.
Wstaj¹ wtedy zagraniczni architekci.
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ARCHITEKT NIEMIECKI I Czy my tu jeszcze jeste�my potrzebni? Czy mamy
te¿ zerwaæ z siebie szaty? Panowie, budowanie katedr to dzie³o Boga. Bogactwo
wasze ma s³u¿yæ upamiêtnianiu m¹dro�ci Bo¿ej, a nie grzesznemu piêknu.
FILIPPO Wielkie bogactwa s¹ przez was u¿ywane dla budownictwa bez regu³,
wedle z³ego stylu i bezdusznego rysunku, ze s³ab¹ pomys³owo�ci¹, z nienaturaln¹
ozdobno�ci¹ i brzydkim ornamentem.

Na sali rozlega siê �miech.
ARCHITEKT NIEMIECKI II A nasz rycerz? Gdzie jest nasz rycerz? Mo¿e ma-
estro Brunelleschi wie co� na ten temat? Widziano was razem na go�ciñcu. On by³
op³acony! Czy mamy siê udaæ do polskiego króla na skargê?
FILIPPO Rycerz szuka domu �wiêtej Dziewicy, która jest patronk¹ naszej katedry.
To jej przysiêga³, a nie wam.
ARCHITEKT NIEMIECKI II Czy znalaz³ go?
FILIPPO Znalaz³. Znalaz³ mi³o�æ.

Ksiê¿na Parmy u�miecha siê i znów co� szepcze do Kosmy. On te¿ siê u�miecha.
KOSMA A wiêc znalaz³ to, czego szuka³.
ARCHITEKT ANGIELSKI I Mój pradziad Arnolf, stoj¹cy na czele wyprawy krzy-
¿owej, widzia³ w Ziemi �wiêtej, jak zabierano dom Naj�wiêtszej Dziewicy do
Rzymu.
KOSMA Wy�lê pos³a do króla polskiego, a wam, wielmo¿ni architekci z Germa-
nii, zwrócê pieni¹dze za tego dzielnego rycerza.

Architekci k³aniaj¹ siê.
LORENZO Filippo wci¹¿ nie pokaza³ modelu!
ZGROMADZENI (wiele g³osów) Filippo, poka¿ model!

Filippo opiera siê o marmurowy stó³. Potem u�miecha siê. Unosi w górê trzymane
pod pach¹ rulony i potrz¹sa nimi.

FILIPPO Tutaj s¹ modele i tutaj pozostan¹. Mogê wam tylko powiedzieæ, ¿e
podstaw¹ budowli kopu³y bêdzie u³o¿enie cegie³ przypominaj¹ce krêgos³up ryby,
jako najbardziej stabilne przy zwê¿aj¹cej siê kopule. Czcigodni panowie! Roz-
wa¿aj¹c trudno�ci tej budowy, znajdujê, ¿e w ¿aden sposób nie mo¿na zaskle-
piæ kopu³y w kszta³cie doskona³ego pó³kola. Górna powierzchnia, gdzie stan¹æ
ma latarnia, by³aby tak ciê¿ka, ¿e rych³o by siê zawali³a pod ciê¿arem. Wydaje
mi siê, ¿e ci architekci, którzy nie my�l¹ o trwa³o�ci gmachu, ani nie licz¹ siê
z potomno�ci¹, ani nie wiedz¹, co doradzaj¹. Dlatego zdecydowa³em siê za-
sklepiæ wnêtrze kopu³y w sposób zaostrzony, pocz¹wszy od trzech czwartych
przekroju kopu³y, gdy¿ jest to ³uk, który ma siê pi¹æ w górê. Grubo�æ sklepie-
nia powinna wyrastaæ sposobem piramidy a¿ do miejsca, gdzie siê zamyka. Po
zewnêtrznej stronie zostanie zbudowane drugie sklepienie. To sklepienie bê-
dzie chroni³o wewnêtrzne przed deszczem. Ono tak¿e musi siê piramidalnie
zwê¿aæ ku górze. Oba sklepienia zbuduje siê w tej samej proporcji. Na po-
wierzchni kopu³y powstanie osiem ¿eber z marmuru. Dwie czasze kopu³y zo-
stan¹ zbudowane sposobem, bez rusztowañ i kr¹¿yn do wysoko�ci ³okci trzy-
dziestu, a wy¿ej, wedle porady majstrów, gdy¿ praktyka poka¿e sposób, jakim
bêdzie nale¿a³o siê pos³ugiwaæ.

Filippo przerywa. Na sali panuje cisza.
PRZEWODNICZ¥CY CECHU WE£NIARZY Maestro Filippo, choæ wiele z te-
go, co mówisz, nie rozumiemy, ale jeste�my pod wra¿eniem twojego zapa³u.
ARCHITEKT ANGIELSKI I Szczegó³y tego pomys³u dadz¹ siê zrozumieæ tylko
na modelu�
ARCHITEKT HISZPAÑSKI Nie ma takiego modelu� To fantazja�
WIELU OBYWATELI Niech poka¿e model�
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Kosma przys³uchuje siê z wielk¹ uwag¹. Spogl¹da przychylnie na Filippa.

FILIPPO Potrzebujê jajka.
PRZEWODNICZ¥CY CECHU WE£NIARZY S³ucham?
FILIPPO Jajko. Kurze jajko.
ARCHITEKT FRANCUSKI Niech je sam zniesie�

�miech przechodzi po sali. Co poniektórzy zaczynaj¹ gdakaæ. Pies szczeka.
KOSMA (unosi rêkê) Przynie�cie jajko.

Zbli¿enie S³ugi I.
S£UGA I Przynie�cie jajko.

Zbli¿enie S³ugi II.
S£UGA II Przynie�cie jajko.

Zbli¿enie S³ugi III.
S£UGA III Przynie�cie jajko!

94.

Mercato nuovo. Dzieñ.
Rêka Pazia wybiera z kosza jajko.

PA� Jajko dla pana Kosmy!
CH£OP (spogl¹da zdumiony) Nie znam Kosmy�
PA� Bo go poznasz!

Rusza biegiem w stronê kapitularza katedry miêdzy straganami z warzywami, han-
dluj¹cymi, sprzedaj¹cymi i ogl¹daj¹cymi.

95.

Ulica we Florencji. Dzieñ.
Kamera prowadzi jajko ulic¹ w�ród gawiedzi.

96.

Ulica z pa³acem. Dzieñ.
Jajko przemieszcza siê na tle pa³acu.

97.

Plac przed katedr¹. Dzieñ.
Jajko w rêku Pazia przesuwa siê wzd³u¿ muru katedry.

98.

Korytarz kapitularza katedry. Dzieñ.
Jajko przesuwa siê korytarzem.

99.

Kapitularz katedry. Dzieñ.
Pa� wnosi jajko na salê. Owacyjne, ironiczne oklaski. Filippo bierze jajko do rêki

i pokazuje wszystkim.
FILIPPO Proponujê wszystkim niedowiarkom, mistrzom naszym florenckim, z Pi-
zy, Sieny i Mediolanu, mistrzom z innych krajów, aby ten, który ustawi to jajko pio-
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nowo na marmurowej p³ycie, zbudowa³ kopu³ê, bo po tym bêdzie mo¿na poznaæ
jego umiejêtno�ci�

K³adzie jajko na stole.
Architekt Niemiecki I ³amie trzcinkê, uk³ada rusztowanie i w �rodek wstawia jajko.

Rozgl¹da siê tryumfalnie.
FILIPPO Bez rusztowania. Mówi³em, bez rusztowania.

Zabiera patyki i jajko upada na bok.
ARCHITEKCI Inaczej nie mo¿na� To wie ka¿de dziecko. Musi byæ jaka� podpo-
ra� Inaczej siê nie da. Niemo¿liwe.
FILIPPO (u�miecha siê. Spotyka siê wzrokiem z Lorenzo. Do niego) A ty nie pró-
bowa³e�?
LORENZO Podejmujê siê rzeczy trudnych, nie niemo¿liwych.
ZGROMADZENI Niech Filippo poka¿e� Poka¿, Filippo. Zrób to sam� je�li
potrafisz.

Filippo bierze jajko do rêki i delikatnie uderza jednym jego koñcem o marmurowy
blat, sp³aszczaj¹c je. Jajko stoi pionowo. Zapada chwila ciszy. Architekci miny maj¹ nie-
têgie. Donatello, Masaccio i Uccello oraz Alberti �miej¹ siê i klaszcz¹.

ARCHITEKT ANGIELSKI I Tak to te¿ by�my potrafili�
FILIPPO Tak samo by�cie wiedzieli, jak zasklepiæ kopu³ê, gdyby�cie zobaczyli
moje modele i rysunki.

Zapada cisza. Starsi kongregacji naradzaj¹ siê.
LORENZO (ju¿ mniej pewnie) Powinien zrobiæ to, co wszyscy! Ja te¿ przygoto-
wa³em model� (patrzy na Kosmê i Ksiê¿n¹ Parmy)

Ksiê¿na u�miecha siê.
KOSMA (powstaje) Ludzie tak niezwyk³ego talentu jak Filippo s¹ emanacj¹ form
niebiañskich, nie za� os³ami, które siê objucza.

Donatello zaczyna klaskaæ, za nim inni. Kosma k³ania siê i wraz z Ksiê¿n¹ Parmy
i s³ugami opuszcza zgromadzenie.

FILIPPO (szeptem, do przechodz¹cej Ksiê¿nej Parmy) Dziêkujê.
Ksiê¿na patrzy na niego z wiele mówi¹cym u�miechem.

100.

Park Medyceuszy. Noc.
Pod os³on¹ nocy siedz¹ w parku architekci, zebrani wed³ug narodowo�ci, jedz¹ kola-

cjê, pij¹ wino. Siedz¹ w pewnym napiêciu, raz po raz spogl¹daj¹c na siebie. Filippo,
Masaccio, Donatello i Uccello obs³ugiwani przez giermka rozk³adaj¹ siê wygodnie.

UCCELLO D³ugo ju¿ radz¹� Czasem s³yszê, jak w klasztorze radz¹ braciszko-
wie. Nie macie czego ¿a³owaæ, ¿e tego nie s³yszycie.
DONATELLO Nie kracz. Zlecenie dostanie Filippo. Wyra�nie tego chcia³ Kosma.
MASACCIO Jak Filippo wygra, zrobiê to, na co bojê siê odwa¿yæ.
FILIPPO Szkoda, ¿e nie ma z nami Rycerza. By³oby siê z kogo po�miaæ. Muszê
powiedzieæ, ¿e mi go brakuje. Te jego opowie�ci o bitwie�
UCCELLO By³ piêkny� Trochê go zmieni³em na moim obrazie�
DONATELLO (u�miecha siê pod nosem) Pewnie go uj¹³e� perspektywicznie.

Nagle miêdzy drzewami pojawia siê sylwetka na galopuj¹cym bia³ym koniu. To Al-
berti pêdzi miêdzy drzewami. Kiedy zbli¿a siê do grupek siedz¹cych architektów, zawra-
ca i zaczyna wokó³ nich krêciæ ko³a, zeskakuj¹c w galopie i wskakuj¹c na konia. Robi
kilka takich okr¹¿eñ.

DONATELLO (zrywa siê na równe nogi. Patrzy na Filippa) Wygra³e�! Filippo!
Alberti podje¿d¿a gwa³townie do grupy przyjació³, stawia konia dêba, a potem zeska-
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kuje na ziemiê. Unosi tryumfalnie w górê rêce. �ciska Filippa i po chwili wszyscy zaczy-
naj¹ go ca³owaæ, a nastêpnie podrzucaæ. Zagraniczni architekci i w³oscy z innych miast
zbieraj¹ swoje manatki i powoli odchodz¹ z parku.

Ca³a grupa przyjació³ idzie florenck¹ ulic¹. Podchodz¹ do skrzy¿owania i zaczynaj¹
siê ¿egnaæ. Alberti bierze Uccella na siod³o.

ALBERTI Podwiozê ptaszka do San Miniato� (rusza z kopyta)
DONATELLO To teraz Masaccio nam powie, co zamierza zrobiæ. Przecie¿ Filippo
wygra³ konkurs!
MASSACCIO (trochê zawstydzony przestêpuje z nogi na nogê) Chcê� chcê�
FILIPPO Co chcesz?
MASACCIO Chcê namalowaæ swoj¹ twarz� w �Groszu czynszowym�.
FILIPPO W kaplicy?
MASACCIO W kaplicy Brancaccich, w�ród aposto³ów bêdzie moja twarz�

Patrzy niepewnie po ich twarzach. Oni te¿ s¹ zaskoczeni.
FILIPPO No wiesz�
DONATELLO Nadchodz¹ nowe czasy, Filippo. Masaccio siêga po niezale¿no�æ�
MASSACCIO (skromnie u�miecha siê) Bêdziecie mnie broniæ?

Kiwaj¹ g³owami potakuj¹co. ¯egnaj¹ siê.
FILIPPO Do jutra, Donacie, do jutra Masaccio.
DONATELLO Do jutra�
MASACCIO Do jutra�

Rozchodz¹ siê, ka¿dy w swoj¹ stronê.

101.

Ulica florencka. Noc.
Filippo samotnie idzie ulic¹. Po chwili pojawia siê za nim platforma Ksiê¿nej Parmy.

Zachêcaj¹co jedzie obok niego. Filippo wskakuje na ni¹ i odje¿d¿a w g³¹b ulicy.

102.

Ranek. Sypialnia Ksiê¿nej Parmy. Ksiê¿na z b³ogim u�miechem przeci¹ga siê w swo-
im ³ó¿ku. Budzi siê. Na jej go³ej ³opatce widzimy piêknie odrysowany rzymski wazon.

103.

Widok Florencji. Wspó³cze�nie. Dzieñ.
Spod San Miniato kamera pokazuje plan totalny wspó³czesnej Florencji. Potem po-

wolny dojazd transfokatorem do kopu³y Filippa Brunelleschiego.
Wyciemnienie.
Napis: KOPU£Ê KO�CIO£A SANTA MARIA DEL FIORE WE FLORENCJI ZBU-

DOWA£ FILIPPO BRUNELLESCHI. DO DZISIAJ ARCHITEKCI I IN¯YNIEROWIE
ZASTANAWIAJ¥ SIÊ, JAK J¥ WYKONA£.

K o n i e c

Wszystkie najbardziej nieprawdopodobne sytuacje ujête w scenariuszu wydarzy³y siê
naprawdê i maj¹ pokrycie w tekstach �ród³owych.

 Autorzy.


