
MICHAIŁ BUŁGAKOW 

Chociaż, co prawda, la. 

chorego! 

bracie, choruję na wsporo
przypomina mi się 
ale po śmierć spe

~ ~7"7'"'7."' radzę - nie j edź! 

Na to rzeczywiś

Prawda, Sierioża? Foje

znieść tułaczki. 
nie grozi. Więc zabierze-

tysięcy dolarów. 

Oojechałem tutaj, i dobrze. 
starczy nam w zupełn<Jści . 
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~~ .śpi~wać: "Bylo raz sobie 
?Jar ... 
(otwiera drzwi na balkon. 
f.· wiele krwi przelali raz
) Witaj, witaj, królu kaor.a 
fY 'Przed tobą stanie w ca-

ika) 
o! Nie mogę słuchać jego 

oku? Sny? Wytłumacz mi 
~e na peronie, czarne w or-

t'cami mojego Petersburga, 
kim zapomnieć, jakby nic 

odZimy, czasy pradawne 

ohammed .. " 
o się śniło! Zapomnij, za

u, wrócimy, i wtedy spad
ny! 

pol zaczyna gasnąć i wy-

Stefania Grodzieńska 

GŁUPIA HISTORIA 
W JEDNYM AKCIE 

Scena podzielona na trzy części: ś'rodek odslonięty, w głębi ekran. Z każ
dego boku scenka, zasłonięta kurtynką. 

EKRAN: wieczór. Necm nad we1sc1em do teatru. Woźny otwiera szeroko 
wejściowe drzwi i znpa!a światło: widocznie przedstawienie w teatrze kończy 
się i za chwilę będzie wychodzić publiczność. W1chodzimy do środka teatru.. 
Do szatni wybiegają pojedyncze osoby, z sali słychać głośne brawa. Wcho
dzimy na salę. Kurtyna już zapuszczoma, ale widownia jeszcze ciemna, prze
pelniona. Większość publiczmości siedzi ti klaszcze, ale miektórzy już wysuwa
ją się z sali. W stronę wejścia za kulisy przepycha się [kobieta, którą wi
dzimy od tylu. Nagle brawa wzmagają się: przed kurtynę wyszedł ulubi e
niec publiczności, znakomity aktor Michał Korwin. Kla'YIIia się, dziękuje 
gestem za owację. Schodzi za kurtynę. Brawa trwają, ekran gaśnie. 
LEW A SCENKA: jednocześnie odslania się lewa scenka, przedstawiająca gar
derobę Korrwina. Brawa publiczności trwają jeszcze. "żywy" Harwin wchodzi 
do garderoby, ocierając pot z czoła. Za pomocą tego samego ubrania i wszyst
kich szczegółów garderoby powinno zostać wywolane pelne złudzenie, że 
Korwin przyszedl tu prosto sprzed kurtyny, gdzie przed chwilą się kla
nial. Aktor ciężko opada tna krzesło przed lustrem. Opiera s.ię bardzo zmę
czony. Brawa cichną powoli. Korwin uważnie i krytycznie przygląda się 
sobie w lustrze. (pukanie do garderoby) 

KORWIN Tak! 
Wchodzi nieśmialo Scenarzystka. To ją widzieliśmy na ekranie, jak przepy
chała się w stronę wejścia za k.ulisy. 

SCENARZYSTKA Przeczytał pan? (wskazuje g·ruby maszynopis na stoliku Ko1'
wina) 
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KORWIN Tak. (gestem zaprasza Scenarzystkę, aby usiadła) 
SCElNARZYSTKA (siada, zadaje zdawkowe pytania, ate cały czas zajęta jes~ 

tutko maszynopisem) Pan zmęcrony? 
KORWIN Tak. 
SCElNARZYSTKA Ta sztuka ma wielkie powodzenie. 
KORW1N Tak. (podczas tej rozmowy zdejmuje marynarkę, wklcda szLafrok., 

zaczyna się rozcharak:teryzowywać) 
SCENARZYSTKA Stale pełno. 
KORIWIN Tak. 
SCENARZYSTKA To bardzo dobrze. 
KORWIN Tak. 
SCENARZYSTKA (nie może już wytrzymać, w:;kazuje maszynopis) Całe pan 

przeczytał? 
KORWIN Tak. 
SCENARZYST!KA No, i? 
KORWIN Nie. 
SCENARZYSTKA (zupełnie zmiażdżona) Nie podoba się panu mój scenariusz? 
KORWIN Tak. 
SCENARZYSTKA (ucieszona) Podoba się panu? 
KORWIN Nie. 
SCENARZYSTKA Przed chwilą powiedział pan "tak"! 
KORWIN Pani pytała, czy nie podoba mi się scena1'iu.sz. Więc odpowiedzialem 

prawidłowo po polsku: tak, nie podoba mi się. 
SCENARZYSTKA (prawie ze łzami) Mój Boże, jeszcze żarty. A ja pisałam go 

specjalnie dla pana, pan już tak dawno nie miał odpowiedniej roli w fiLmie ... 
Tak się cieszyłam, że pan to zagra .. ; 

KORWIN (nie słucha, obserwuje uważnie w lustrze swoją twarz) Starszy pan 
się ze mnie zrobił, co? 

SCENARZYSTKA (bardzo szczerze) U pana to nie ma znaczenia! 
KORWIN (przejawiając nareszcie zainteresowanie) O, tak pani myśli? Dlaczego? 
SCENARZYSTKA Bo pan jest Korwin. 
KORWIN (śmieje się, mówi patrząc w lustro) Opowiem pani coś . Miałem dziś 

pewne przeżycie ... właściwie trudno to nazwać przeżyciem. Po prostu taka 
głupia historia. Nawet nie ma co opowiadać. 

SCENARZYSTKA Niech pan opowie. Może to !będzie pomysł na scenadusz. 
Lepszy niż ten. (wskazruje nieszczęsny maszynopis) 

KORWIN Wątpię. 
SCENARZYSTKA Pan się na tym nie może znać. 
KORWIN Za to pani się zna! (w stronę scenariusza) Kulm~nacyjna scena, to 

obrzucanie się kremem. 
SCENARZYSTKA Konfiturami. 
KORWIN Przepraszam, konfiturami. 
SCENARZYSTKA Z tego zawsze się śmieją. 
KORWIN Jak ktoś gubi spodnie, to jeszcze więcej się śmieJą. 
SCENARZYSTKA (żywo) Toteż tam jest taka scena, że pan na przyjęciu ... OJeJ, 

ale pan sobie ze mnie kpi. Niech pan się nie znęca, już lepiej niech pan 
opowie tę swoją głupią historię. 

KORWIN Będzie pani rozczarowana. (id.zie za parawan w kącie, zaczyna się 
przebterać, mówiąc) Po prostu idąc dziś w południe z próby zaszedłem 
na kawę. 

LEW A SCENKA trochę się ściemnda. 

:Zywy Korwin będzie się J)rzebieral, myl 
ręce, przygotowywal do wyjścia z teatru, 
cały czas prowadząc rozmowę ze Scenarzy
stką. Roczmowa ta będZiie stanowila k,omen
ta'I"Z do niemej akcji na fiLmie. 

EKRAN się rozjaśnia. 

A na' filmie - fragment kawiarni. 
Korwin siada przy stoLiku. Nagle zaintereso
wał się czymś. 
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KORWIN Cudem udało mi 
W pewnej chwili weszŁ 
nie :lldarzyło mi się spotk 
czego. 

SCENARZYSTKA Co nosiła? 
KORWIN No ... jakąś suknię. 

KORWIN Zaraz... Chyba w l 

l«)RWIN Nie, miała na sob! 
A>le na czym to ja staną! 

XORWIN Więc niech pani st 
ta urocza kobieta rozejrzal 
ni... 

KORWIN .. .i podeszła do 
tała, czy krzesło jest 
tuzjastyczne zaproszen 
lę siedzieliśmy oboje 
mo dlaczego. Rozejrzałem 

KORWIN Nie, to 
znała mnie ... 

SCENARZYSTKA No pewnie 
poznają. 

KORWIN Dokładnie to 
pani. Spytałem dość 

SCENARZYSTKA No i co 
KORWIN Ona? Nic. 
SCENARZYSTKA Jak to, nic 
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KORWIN Cudem udało m i się złapać stolik ... 
W pewnej chwiLi weszła kobieta. Dawno 
nie warzyło mi się spotkać czegoś tak uro
czego. 

SCENARZYSTKA Co nosiła? 
KORWIN No ... jakąś suknię. 

Teraz dopiero widzimy HeLenę. Stoi, rozgLąda
jąc się za stolikiem. Ubrana w jaką§ mglaw;cę, 
coś w rodzaju substancji, w jaką na fiLmie ubie
ra się duchy. 

KORWIN Zaraz... Chyba w kwiaty ... 

HeLena zastyga nieruchomo jak na martwym 
zdjęciu, tylko przez przenikanie zmienia się jej 
strój. Teraz jest to suknia w kwiaty. 

KORWIN Nie, miała na sobie jasny kostium. 
Ale na czym to ja stanąłem? Aha. 

Helena w jasnym kostiumie. W dalszym ciągu\ 
martwa. 

XORWIN Więc .niech pani sobie wyobrazi, że 
ta urocza kobieta rozejrzała się p.o kawiar
ni. .. 

Helena ożywa i rozgląda się po kawiarni. 
Wszystko dzieje się według komentarza, tyle 
że "niemo." 

KORWIN .. .i podeszła do mojego stoli!ka. Spy
tała, czy krzesło jest wolne i na moje en-, 
tuzj astyczne zaproszenie, usiadła. Przez chwi
lę rsiedzieliśmy oboje zakłopotani nie wiado
mo dlaczego. Rozejrzałem się za kelnerką. 

Podchodzi stara kelnerka z wściekłą twarzą. 

KORWIN Nie. to była ta młoda kelnerka. P o
znała mnie ... 

Kelnerka mlod:r.ieje na naszych oczach. Wdz,ię
czy się do Korwina. 

SCENARZYSTKA No pewnie! Wszyscy pana 
poonają. l 

Helena mówi "niemo": "No pewnie! Wszyscy pa
na poznają." Jednocześnie powiedziała to na 
glos Scenarzystka, co daje efekt dubbingu. 

KORWIN Dokładnie to samo pow.iedziała ta 
pani. Spytałem dość głupio: ,,Fani też?" 

SCENARZYSTKA No i co ona? 
~ORWIN Ona? Nic. 

Korwin klania się, dziękując za milą uwagę. 
Po czym ruchem ust: ,,Fani też?" Znów efekt 
dubbingu. 

SCENARZYSTKA Jak to, nic nie powiedziała?7 

Helena potakuje z uśmiechem i mowt "nie
mo" - widać, że przyjemne rzeczy, a nawet 
z, zakłopotaniem dodaje coś bardziej osobiste
go. 
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KORWIN No owszem, masę komplementów. 
Nawet oświadczyła, że się we mnie kocha. 

SCENARZYSTKA Od czasu, jak pana pierwszy 
raz zobaczyła na scenie. 

Helena "niemo": "Od czasu jak pana pierwszy 
raz zobaczylam na scenie." 

KORWIN Skąd pani wie? 
. SCENARZYSTKA A co mogła ·innego powie

dzJ.eć? 
KORWIN Słusznie. Ale ja zachowałem się 

mniej banalnie, bo spytałem: "A dlaczego 
się pani we mnie kocha?" 

SCENARZYSTKA No jak to! Dlatego że pan 
jest Korwin! 

Korwin zamiast podziękować za oświadczyny, 
patrzy na Helenę bez slowa, po czym pyta "ni e
mo": " A dlaczego pani się we mnie kocha?"· 
Helena "niemo": "No jak to! Dlatego, że pan 
jest Korwin!" 

LEW A SCENKA rozjaśnia się. EKRAN gaśnie. 

W garderobie rozcharakteryzowany i przebrany już Korwin, gotów do 
wyjścia. 

KORWIN Brawo! Właśn.ie tak mi odpowiedziaŁa. I wie pani, co wtedy zrobiłem? 
SCENARZYSTKA Pocałował ją pan w rękę. 
KORWIN Skąd! Zamówiłem sobie koniak. 
SCENARZYSTKA A dla niej? 
KORWIN Dla niej nie. 
SCENARZYSTKA Dlaczego? 
KORWIN Bo ona sobie poszła. 
SCENARZYSTKA Obraziła się? 
KORWIN Nie, wypiła kawę. 
SCENARZYSTKA I poszŁa? 
KORWIN I poszła. 
SCENARZY:STKA I to wszystko? 
KORWIN Wszystko. 
SCENARZYSTKA A dlaczego pan to namvał głupią historią? 
KORWIN Bo widzi pani, jak WYJPiłem ten koniak, to wyszedłem z kawiarni 

d chodzUem. DŁugo chodziłem po ulicy, o, tak. (pokazuje w garderob ie, jak 
t o on chodzil po ulicy. Chodząc, mówi dalej, na pól do siebie) Chodziłem 
i myślałem: ciekawe, czy taki niezbyt interesująco wyglądający starszy 
pan mógŁby się jeszcze spodobać kobiecie, gdyby nie był Korw.inem? Czy 
gdybym, da.jmy na to, nazywał się Jan Nowak, albo s·tanisław Malinows'kd, 
to jakakolwiek kdbieta mogłaby się jeszcze we mnie zakochać? 

SCENARZYS'IIKA (bard2p •sponfumcznie) O, tak! 
KORWIN (staje, zainteresowany) No, na przykład? 
!SCENARZYSTKA Na przykład ja. 
KORWIN (rozczarowany) Eee, pani. .. (chwilę patrzy na nią) Ale to też niepraw

da. Pani się tak zdaje, bo pani wie, że ja jestem ten ze sceny. Farni już 
się wymieszały w jedną całość moje postaci sceniczne i fotosy filmowe 
i ja. (znów zaczyna chodzlić) A ja bym chciał wiedzieć, czy może się we 
mnie zakochać kobieta, która myśl•i, że jestem Jan Nowak. (zatrzymuje się) 
O, tak sobie chodziłem ł tak sobie myśJ.ałem. Może dlatego, że ... 

SCENARZYSTKA (przerywa) Ze ta kobieta zrobiła na panu wielkie ·wrażenie. 
KORWIN (pierwszy raz poważnie) Dlaczego pani tak uważa? 
SCENARZYSTKA Bo to mi jest potrzebne do scenariusza. 
KORWIN (nie reagując na slowa Scenarzystki) Widziałem tę kobietę prze!'i 

kwadrans i zamieniłem z n'ią kilka konwencjonalnych zdań. I ni z tego m 
z owego zaczęło mi zależeć, żeby zwróciła na mnie uwagę. 
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SCENARZYSTKA Przecież z 
KORWIN Ale nie na mnie, t~ 

nie, żeby jej się podobać 
Nowak. Kompleks staroś 

SCENARZYSTKA Pewnie, że 
dobry początek scenal'ius 
nym panem Nowakiem 

KORWIN Co za pomysły? Oni 
SCENARZYSTKA Od tego p 
KORWIN Niech pani się od 
SCENARZYSTKA To nie ma 

nie podoba, to niech pa 
przecież pan się na wszys 

KORWIN (nagle, stanowczo) 
SCENARZYSTKA Pan się na 
KORWIN Nie, ale zamykają 

Bierze plaszCZI z wieszaka 
SCENKĘ. Korw in ze Sce 
którą będą teraz przemi 
ulicy. 

KORWIN Niezwykle głupi po~~ 
SCENARZYSTKA Ten nowy 

historia". Dotychczas w f il 
kogoś bogatego, czy sławi 
udaje małego urzędnika.! 
mamy, początek akcji w l! 
Przechodzi MiLicjant. Ogl~ 
stką, która odruchowo sq 

KORWIN (do Scenarzystki) Ni 
Przapraszam pana... l 

MILICJANT Słucham? 
KORWIN Potrzebuję pewnej i 
MILICJANT (slużbiście) Pros~ 
KORWIN Czy pan jest żonart~ 
MILICJANT (caly czas tonem) 

jest, proszę pana. l 

KORWIN Czy żona wyszła za 1 
czy też dla jakichś wartośd 

MILICJANT Moja żona wyszl 
(salutuje i wychodzi) l 

KORWIN (wraca do Scenarzys 
SCENARZYSTKA Co ja? 
KORWIN Kto był największą j 
SCENARZYSTKA Pewien bok) 
KORWIN Doskonale. To dla ~ 

był bożyszczem tłumu, czy 
SCENARZYSTKA Zakochałam 
KORWIN Imponował pani? 
SCENARZYSTKA Nie. Wzrusz 

wyśmiewała. 
Podczas rozmowy powoli ic 
doszli do końca i już majq 
jawia się Pijak. 

PIJAK Ej! Fanie Korwin! (K 
Panie Korwin, mistrzunia 
artystów szanuję, dla same 
tura i sztuka nasza kochana 

KORWIN (nagle zmiewiony w: 
trzeba mu szminki ani kosl 
rowmienie. Nie jestem pa 
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SCENARZYSTKA Przecież zwróciłla na pana uwagę. 
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KORWIN Ale nie na mnie, tylko na mnie. A ja odczułem takie głupie pragnie
nie, żeby jej się podobać jako ja, nie jako ja. No, rozumie pani. Jako Jan 
Nowak. Kompleks starości. 

SCENARZYSTKA Pewnie, że kompleks i to nie uzasadniony. Ale za to bardzo 
dobry początek scenal'iusza. Pan jej musi powiedzieć, że pan jest skrom
nym panem Nowakiem przypadkowo podobnym do Korwina. 

KORWIN Co za pomysły? Ona nigdy nie uwierzy. 
SCENARZYSTKA Od tego pan jest aktorem, żeby to dobrze zagrać. 
KORWIN Niech pani się odczepi, wcale nie chcę grać w tym wypadku. 
SCENARZYSTKA To nie ma być wypadek, tylko film. A zresztą jak się pan~ 

nie podoba, to niech pan wymyśli coś lepszego. Jak pan taki mądry. Bo: 
przecież pan się na WISzystkim zna. 

KORWIN (nagle, stanowczo) Wyjdźmy stąd. 
SCENARZYSTKA Pan się na mnie gniewa? 
KORWIN Nie, ale zamykają teatr. 

Bierze plasZCZI z wieszaka, wychodzą z garderoby. Kurtyna zaslania LEWĄ 
SCENKĘ. Korwin ze Scenarzystką wychodzą z, lewej kulisy na przód sceny, 
którą będą teraz przemierzać aż do prawej kulisy, zachowując się jak na 
ulicy. 

KORWIN Niezwy:kle głupi pomysł. 
SCENARZYSTKA Ten nowy scenariusz? Możliwe. Toteż nazwiemy go "Glupiat 

historia". Dotychczas w filinach o podwójnym życiu mały urzędnik udawał 
kogoś bogatego, czy sławnego, a u nas będzie odwrotnie. Znany artysta 
udaje małego urzędnika. Motywy psychologiczne już mamy, bohaterkę 
mamy, począteik .akcji w kawial'ni: znany artysta wraca z próby ... 
Przechodzi MiLicjant. Ogląda się za gwałtownie gestykulującą Scenarzry
stką, która odruchowo scisza glos i tonuje gestykulację. 

KORWIN (do Scenarzystki) Niech pani chwilę zaczeka. (biegnie za Milicjantem) 
Przapraszam pana ... 

MILICJANT Słucham? 
KORWIN Potrzebuję pewnej informacji ... 
MILICJANT (służbiście) Proszę bardzo. 
KORWIN Czy pan jest żonaty? 
MILICJANT (caly czas tonem, jak gdyby inforrmowal np. zapytany o ulicę) Tak 

jest, proszę pana. 
KORWIN Czy żona wyszła za pana. dlatego, że pan tak sprawnie kieruje ruchem, 

czy też dla jakichś wartości niezależnych od pana zawodu? 
MILLCJANT Moja żona wyszła za mnie dlatego, że była w trzecim mies•iącu. 

(salutuje i wychodzi) 
KORWIN (wraca do Scenarzystki) A pani? 
SCENARZYSTKA Co ja? 
KORWIN Kto był największą miłością w pani życiu? 
SCENARZYSTKA Pewien bokser. 
KORWIN Doskonale. To dla mnie ważne. I zakochała się pani w nim dlatego, że 

był bożyszczem tłumu, czy niezależnie od jego zawodu? 
SCENARZYSTKA Zakochałam się w n'im w ścisłym związku z jego zawodem. 
KORWIN Imponował pani? 
SCENARZYSTKA Nie. Wzruszał mnie, bo wszyscy go zawsze bili i publiczność 

wyśmiewała. 
Podczas rozmowy powoli idą wzdłuż proscenium, przystając czasem. Wlaś'nie 
doszLi do końca i już mają wej§ć w prawą kulisę, kiedy z lewej strony po
jawia się Pijak. 

PIJAK Ej! Fanie iKorwin! (KorrwJin i Scenarzystka przystają i odwracają się)' 
Fanie Korwin, mistrzunia złociutka, chodź pan na jednego! Ja stawiam! Ja 
artystów szanuję, dla samego zaszczytu ćwiartkę stawiam ... Niech żyje kul
tura i sztuka nasza kochana jedna z d001gą! (mówiąc to, podchodzi do Korwina) 

KORWIN (nagle zmienaony w skromnego urzędnika - jest to wielki aktor i nie 
trzeba mu szminki ani kostiumu) Bardzo mi przykro, ale to omyłka ... Niepo
rowmienie. Nie jestem panem Korwinem. 
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PIJ.I\K (przypatruje mu się, mówi niepewnie) To jak, mistrzu? Mistrz nie jest 
mistrzem? 

KORWIN Niestety, proszę pana. Pan pozwoli, Nowak jestem. 
PI.T AK (z obur.zeniem) Nowak? To czego pan mnie zaczepia?! (wytacza się ta.m, 

skąd przyszedł) 
KORWUN (do Scenarzystki) Zabiła mi pani klina, jak pani widzi. Nie mam wiel

kiego nabożeństwa do pan·i talentów scenariopisarskich, ale kto wie, czy to 
nie jest pomysł ... (wychodzą w prawą kulisę. Jednocz;eśnie z lewej wchodzi 
Milicjant, prowadząc Pijaka) 

PLTAK Panie władza słodka, kto zakłóca, co zakłóca? Spokojny człowiek jestem, 
radio mam -opłacone. 

MILICJANT Wzn-osił pan okrzyki. 
PIJAK (ze zdziwieniem) Okrzyki? Jakie okrzyki? (wrzeszczy, wygrażając) Ja mu 

pokażę! Za Korwina s'ię podaje! Pod naszego artystę się podszywa! Łacha
dojda jedna! (spokojnie i grzecznie do MilicjantJaJ To są okrzyki? Panie wła
dzuchna państwowa, to mają być okrz)"ki? 

MILICJANT (dobrotliwie, ale stanowczo) No już, posuwaj IPan, późn·iej będzie
my uzgadniać. (idą w stronę prawej kulisy) 

PIJAK (wrzeszczy) Korwdna udaje, żeby na wódkę naciągać! Ja pana znajdę, 
panie Nowak! (do Milicjanta, grzecznie) To są okrzyki? 
(wychodzą) 
PRAW A SCENKA odslania się. Przedstawia ona ten sam fragment ka
wiarni który 'l.V';i.d.zieliśmy na ekranie. Korwin i Scenarzystka siedzą przy 
tym sdmym stoliku, przy którym na ekranie siedział Korwin z Heleną. Kor
win daje znak, podchodzi młoda Kelnerka, którą widzieliśmy na ekranie) 

KELNERKA Znów mam szczęście do pana Korwina ... (tajemniczo) Wiedziałam, 
że pan dziś wróci. 

KORWIN (zaintrygowany) .0? 
KELNERKA Bo pan zapomniał zapłacić za koniak. 
KORWIN Przepraszam panią. Prawda. 
KELNERKA Czym mogę słiużyć? 
KORW'IIN Dwie kawy proszę. (Kelnerka odchodzi) 
SCENARZYSTKA Więc cośmy na razie ustalili? 
KORWIN Niedużo. że kiedy ona mi powiedziała, że się we mnie kocha, bo jestem 

Korwin, to ja jej na to .... jak ja to mówiłem? 
SCENARZYSTKA Coś tam, że zaszło nieporozumienJ.e. Jakoś tak. 
KORWIN Bardzo dobrze to przedtem powiedziałem. (wchodząc w rolę, do Scena

rzystki) Muszę pani coś wyznać ... 
SCENARZYSTKA (przerywa) Tylko nie "wyznać"! Co to za słowo! Kto tak mówi? 
KORWIN Mnie się podoba "wyznać". Ale wszystko jedno, nie piszemy jeszcze 

dokładnych dialogów. (w roli) Moozę pani coś powiedzieć. Nie jestem żaden 
K orwin. 

SCENARZYSTKA Jaki ,.żaden"?! Korwin dla pana Nowaka nie jest żaden "ża
den". Widzi pan, trzeba od razu notować. Przedtem pan tak dobrze powie
dział. (z.bliża się Kelnerka z kawą. Korwin nie widzi jej) 

KORWIN (inaczej, głośno, z żarem) Muszę się pani przyznać ... I tak prędzej czy 
później pani by s'ię dowiedziała: ja wcale nie jestem Korwin. (Kelnerka staje 
oslupia.la) Nie, nigdy nim nie bylem. Wiem, że jestem do niego podobny, więc 
czasem wykorzystuję to podobieństwo - ot, tak, dla żartu. Proszę się nie 
gniewać. Nazywam się Jan Nowaik. 

KELNERKA (stawiając na stoliku kawy, przygląda się Korwinowi) A byłabym 
przysięgła! (oddala się, oglądając się kilka razy i kręcąc głową ze Zldumie
niem) 

KORWIN (do Scenarzystki) Widzi pani. Znaczy, że dobr€. 
SCENARZYSTKA Tak, to można zostawić. Ale jeszcze ważny problem: jak ona 

zareaguje na pana wyznanie. Od tego zależy dalsza akcja. 

PRAWA SCENKA trochę się ściemnia. 
Korwin ze Scenarzystką piją kawę, 
kontynuując rozm.owę. 
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KORWIN Oburzy się i odej 
SCENARZYSTKA I koniec 

KORWIN (ze złością) A co, 
szyć, że jestem Nowak? 

SCENARZYSTKA Brawo. 
mysl. Naszkicujmy 
(Korwin i Sce1 
notesem, który 
rebki. Ona szybko 
na ogól aprobując) 

KORWIN (cały czas c::yta 
No. to już przesada. 
pani wymyśliła! 

SCENARZYSTKA Nie ja, 
s.pruwić przyjemność 

KORWIN Idiotyczna kwestia. 
SCENARZYSTKA Niech pan 

Ważne jest to, że Helena 
waka. 

KORWIN Helena? Dlaczego 
imię akurat Helena? 
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EKRAN się rozjaśnia. 

Ten sam fragment kawiarni, który widzlimy na 
scenie. Helena widocznie przed chwilą usłysza
ła wyznanie Korwina. 

KORWIN Oburzy się i odejdzie. 
SCENARZYSTKA I koniec filmu. 

Helena wstaje od stolika, rzuca Karwinowi 
wściekle spojrzenie i odchodzi. Odjazd kame
ry, przy stoliku samotny Korwin. Na tym na
pis "KONIEC". 

KORWIN (ze złością) A co, może ma się ucie
szyć, że jestem Nowak? 

SCENARZYSTKA Brawo. Bardzo dobry po
mysł. Naszkicujmy dialog. 
(Korwin i Scenarzystka pochylają się nad 
notesem, który ScenarZtYstka wyjęla. z to
rebki. Ona szybko notuje, on pitnie śledzi, 
na ogól aprobując) 

Wracamy do momentu, kiedy Helena d()Wie
dziala się, że Korwin jest Nowakiem, czyli do 
początku tej sceny. Helena uśmiecha się PTO
miennie, ale po chwili mówi niepewnie: . 

HELENA T.o są żaTty. 
KORWIN Nie. To jest prawda. Moje podobieństwo 

do tego aktora często wywołuje nieporozumie
ni<l. Tym razem przyjąłem komplementy, któ
re były przeznaczone nie dla mnie. 

HELENA Pan to mówi poważnie? 
KORWIN Nie tylko poważnie. Smutno. 
HELENA Przykro panu, że pan nie jest Korwi-

nem? 
KORWIN Tylko z jednego względu. 
HELENA Ciekawe. 
KORWIN Kiedy pani wreszcie uwierzy, że je-

stem Janem Nowakiem, to pani sobie pójdzie. 
HELENA Uwierzyłam. 
KORWIN I nie odchodzi pani? 
HELENA Nie. 
KORWIN Dlaczego? 
HELENA Bo nawet wolę, że pan nie jest tą na

dętą gwiazdą. 

KORWIN (caly czas czyta notatki Scenarzystki) 
No, to już przesada. "Nadęta gwiazda". Też 
pani wymyśliła! 

Od chwili odezwania się ,,żywego" Korw ina 
klatka filmowa zatrzymuje się i tkwi nieru
chomo. 

SCENARZYSTKA Nie ja, tylko ona. Chciała 
sprawić przyjemność Nowakowi, 

KORWIN Idiotyczna kwestia. Proszę zmienić. 
SCENARZYSTKA NJech 'pan się nie czepia. 

Ważne jest to, że Helena .zaakceptowała No
waka. 

KORWIN Helena? Dlaczego ona ma mieć na 
imię akurat Helena? 
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SCENARZYSTKA Co za różnica. Jakieś imię 
musi mieć. Dlaczego nie Helena? 

KORWIN Lepiej Anna. 
SCENARZYSTKA Dlaczego akurat Anna? 
KORWIN A dlaczego Helena? 
SCENARZYSTKA Wszystko jedno, niech bę-

dzie Anna. 
roORWIN Więc Helena uwierzyła w Nowa:ka. 

I co dalej? 
SCENARZYSTKA Musimy ustalić, czy jest mę

żatką. 
KORWIN Niech będzie mężatką. 

STEFANIA GRODZIEŃSKA 

Film, który dotąd tkwil nieruchomo, rusza: do 
kawiarni wchodzi chłopisko o typie francuskie
go rzeźnika, potężne, z czarnymi wąsami, rzu
cające złowrogie spojrzenia. Helena podbfega 
do niego .•. 

KORWIN Nie! To iby skompLikowało ·sprawę. 

SCENARZYSTKA Może wdowa? 

Przy slowie "nie" obraz zastygl, Helena ska
mieniala z ręką wyciągniętą do męża. 

Mąż upadl tak jak stal. Helena spokojnie wra
ca do stolika w glębokiej żalobie. 

SCENARZYSTKA Nie! To ibyło by smutne. 

Przy slowie "nie" obraz zastygl. 

KORWIN Najlepiej niech Helena będzJ.e osobą 
wolną i niezależ.ną. 

Helena zrzuca z obrzydzeniem kapelusz z welo
nem żalobnym, jest ubrana jak przedtem. 
DZiiarskirn krokiem wraca do stolika i zapala 
papierosa. 

SCENARZYSTKA A w ogóle dosyć tej kawiar
ni. Niech pan ją zabierze na •spacer. Trzeba 
pokazać w filmie Stare Miasto i nowe iblo
ki. (zlośHwie) Tylko niech pan nie zapomni 
zapłacić za koniak! 

Korwin rozgląda się za Kelnerką. Kelnerka pod
chodzi, wdzięczy się do niego podaje rachunek. 
Korwin placi. 

KORWIN Na filmie go przecież nie piłem. 
(wchodzi Kelnerka. Na dźwięk jej glosu EKRAN gaśnie) 

KELNERKA (arogancko. Wielka zmiana w traktowaniu) Ja już inkasuję. Ten 
·koniak, to kto IPił? Fan, czy pan Korwin? 

KORWIN (kokieteryjnie) Jak pani sądzi? 
KELNERKA Sędzia sądzi. Ja inkasuję. 
KORWIN No więc ten koniak pił pan Korwin. 
KELNERKA Akurnt. Nawet niepod<funy. 
KORWIN Co pani mówi? Czy ja naprawdę wcale nie jestem podobny do pana 

Korwina? Niech pani mi się przyjrzy. 
KELNERKA Mam coś lepszego do roboty. niż panu się przyglądać. Płaci pan 

ten koniak, czy nie? (podaje rachunek) 
KORWIN ·Proszę bardzo. (proci) Prawdziwy to zaszczyt dla mnie, zapłacić za 

pana Korwina. 
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Korwin i Scenarzystka 
dzącym Pijakiem. Ten 
stoliku, gestem przyzyw 

PIJAK Zna pani tego gości 
KELNERKA Jeszcze jak g. 

niak darmo wypije. 
PLJAK To ten sam! Nacią~ 
KELNERKA A mnie na grz 

LEW A SCENKA (kawia 
PRAW A SCENKA się · 
domu. Korwin i Scenar. 
trzymając się pod ręce. 

SCENARZYSTKA Chce mi • 
KORWIN Śmiało. 
SCENARZYSTKA Jestem sz 
KORWIN Chce mi się powie 
SCENARZYSTKA Śmiało. 
KORWIN Jestem szczęśliwy. 
SCENARZYSTKA (przystając 
KORWIN Niech się pani naji 
SCENARZYSTKA Po co? 
KORWIN Zebym mógł iść z 

mując ramię z ramienia 
SCENARZYSTKA Taki sobie 
KORWIN Ja zapamiętam. (c 
SCENARZYSTKA Ale ja tu 
KORWIN Szkoda. Tak dobrzE 
SCENARZYSTKA Mam się~ 
KORWIN Ale już. 
SCENARZYSTKA A może Wj 
KOR WIN Pomysł byłby dobq 
SCENARZYSTKA Gdyby nie 
KORWIN Gdyby nie to, że ~ 
SCENARZYSTKA Nie można 
KORWIN Ale bardzo niegrz 

1 SCENARZYSTKA Jak na pa1 
KORWIN Ładna historia! Pe~ 

drugie jako Jan Nowak m 
SCENARZYSTKA Nie to, co;· 

dopiero zaczną się piętrzy 

LEWA SCENKA trochę s 
Ko1·win i Scenarzystka po 
logu na ekranie stoją pod 
dząc uważnie ekran. 

l 
l 



STEFANIA GRODZIElVSKA 

tkwi~ nieruchorrw, rusza: do 
chlopt.Sko o typie francuskie

z czarnymi wąsami rzu
spojrzenia. Helena podbiega 

ska-

obraz zastygł. 

rzydzeniem kapelusz z welo
'est ubrana jak przedtem. 

wraca do stolika i zapala 

za Ke.lnerką. Kelnerka pod
ę do mego podaje rachunek. 

gaśnie) 

aniu) Ja już inkasuję. Ten 

·e jestem podobny do pana 

LI się przyglądać. Płaci pan 

•czyt dla mnie, zapłacić za 

GŁUPIA HISTORIA 79 

Korwin i Scenarzystka kierują się ku wyjściu, prawi~ zderzając się z wcho
dzącym Pijakiem. Ten ogląda się za nimi, siada p·rzy opuszczonym przez nich 
stoliku, gestem przyzywa Kelnerkę. 

PIJAK Zna pani tego gościa? 
KELNERKA Jeszcze jak go znam! Podlszywa się pod Korwina. Myśli, że ko

niak darmo wypije. 
PIJAK To ten sami Naciągnął mnie pod Kor~na na wódkę, łobuz. 
KELNERKA A mnie na grzeczną obsŁugę, oszust! 

LEW A SCENKA (kawiarnia) zasłania się. 
PRAWA SCENKA się odsłania. Przedstawia teraz fragment ulicy z frontem 
domu. Korwin i Scenarzystka wchodzą wolnym krokiem, rozmarzeni, czule 
trzymając się pod ręce. 

SCENARZYSTKA Chce mi się powiedzieć coś bardzo głupiego. 
KORWIN Smiało. 
SCENARZYSTKA Jestem szczęśliwa. 
KORWIN Chce mi się powiedzieć coś bardzo mądrego. 
SCENARZYSTKA Smiało. 
KORWIN Jestem szczęśliwy. 
SCENARZYSTKA (przystając przed bramą) Ja tu mieszkam. 
KORWIN Niech się pani natychmiast przeprowadz·i. 
SCENARZYSTKA Po co? 
KORWIN żebym mógł iść z panią dalej. 'Do było za bl,isko. (innym tonem, zdej-

mując ramię z ramienia Scenarzystki) Zupełnie dobry kawałek dialogu. 
SCENARZYSTKA Taki sobie. Wszystko jedno nie zapamiętamy, trzeba notować. 
KORWIN Ja zapamiętam. (chce iść dalej) 
SCENARZYSTKA Ale ja tu naprawdę mieszkam. (przystaje, żeby się pożegnać) 
KORWIN Szkoda. Tak dobrze nam szło. 
SCENARZYSTKA Mam się przeprowad4ić? 
KORWIN Ale już. 
SCENARZYSTKA A może wystarczy, że teraz ja pana odprowadzę? 
KORWIN Pomysł byłby dobry, gdylby nie to ... 
SCENARZYSTKA Gdyby nie co? 
KORWIN Gdyby nie to, że potem znowu ja panią będę musiał odprowadzać. 
SCENARZYSTKA Nie mCYŻJlla powiedzieć, żeby pan !był bardzo grzeczny. 
KORWIN Ale bardzo niegrzeczny też nie jestem, co? 
SCENARZYSTKA Jak na pana - nie. Ale dla Heleny jest pan ZUIPełnie inny. 
KORWIN Ładna historia! Pewnie, że jestem inny! Po pierwsze kocham ją, a po 

drugie jako Jan Nowak muszę w pocie czoła zarabiać na jej życzliwość. 
SCENARZYSTKA Nie to, co Ko~n, prawda? Ale pan już narzeka, a trudności 

dopiero zaczną się piętrzyć. Na razie odprowadził ją pan do domu ... 

LEW A SCENKA trochę się ściemnia. 
Ko1·win i Scenarzystka podczas calego dia
logu na ekranie stoją pod bramą domu śle
dząc uważnie ekran. 

EKRAN się rozjaśnia. 

Na ekranie ten sam fragment ulicy, co 
na scenie. Oczywiście na scenie ulica jest 
stylizowana, a na ekranie realistyczna. Kor
win i Helena wchodzą wolnym krokiem, 
rozmarzeni, czule tnzymając się pod ręce. Zu
pełna analogia do wejścia Korwina ze Scena
rzystką, którzy przed chwilą odegrali tę scenę. 

HELENA Chce mi się powiedzieć coś bardzo głu-
IPiego. 

KORWIN Smiało. 
HELENA Jestem szczęśliwa. 
KORWIN Chce mi się powiedzieć coś bardzo mą

drego. 
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HELENA Śmiało. 
KORWIN Jestem szczęśliwy. 
HELENA (pTZiystając przed bramą) Ja tu m iesz

kam. 
KORWIN Niech się pani natychmiast przeprowa

dzi. 
HELENA Po co? 
KORWIN Zebym mógł z panią jeszcze chodzić. 

To było za blisko. 
HELENA Gdybym przewidziała, że pan mnie !bę

dzie odprowadzał, zamieszkałabym w Ursusie. 
KORWIN Taki spacer ze starszym panem musiał

by za długo trwać. 
HELENA Zawsze za ,krótko. (obracają się ku so

bi e, patrzą sobie w oczy. Korwin pochyla się 
ku Helenie, aby ją pocałować) 

SCENARZYSTKA Co, już?! Niech pan jej jesz-
cze nie całuje! 

Korwin na ekranie spogląda zniecierpliwio-
nym wzrokiem na Scenarzystkę na scenie nie 
wypuszczając Heleny z objęć. Ze zlośoią mache 
ręką ku Scenarzystce, żeby się odczepiła i ca
luj e Helenę. T1·wają w gorącym uśc1sku. 

SCENARZYSTKA (do Korwina "żywego") Do
piero ją poznał i już w drugiej scenie fil
mu się na nią rzuca. W taikim razie co bę-
dzie dalej? • 

KORWIN Hm ... No, jak pani myśli, co może być 
dalej? ... 

Korwin Zl Heleną objęci, oma otwiera kluczem 
bramę, wchodzą, zamykając bramę za sobą. 

SCENARZYSTKA Ale mistrzu kochany, prze
cież to krótkometrażówka! 

Jazda kamery w górę. W otwartym okni e za-
' pala się światlo. Sylwetki objętych, Heleny 

i Korwina. Typowy kiczowaty obrazek ze zlego 
amerykańskiego filmu. Na tym napis "THE 
END" - odjazd, typowa końcowa m UJZyka. 

KORWIN Pani uważa, że jeżeli oni pójdą ra
zem do łóżka, to film musi się na tym 
skończyć? 

SCENARZYSTKA Pewnie, że tak uważam. 
A pan chce jeszcze pokazać ich w łóżku? 

Napis "THE END" znika, podjazd do okna, 
gdzie wciąż stoją w uścisku Korwin z Heleną. 

KORWI~ Niekoniecznie. Wolałbym, żeby ta 
był film dozwolony od 14 lat . 

Korwin odwraca się w stronę kamery, pokazu
je język, zamyka okno i opuszcza roletę. Cie-
m no. 

LEV\i-A SCENKA zaslania się. EKRAN gaśnie. 

K orwin ze Scenarzystką wychodzą na przód sceny, którą b ędą t eraz prze
mierzać do praw ej ku l i sy, m ów zachowując się, jak na ulicy. 
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KORWIN Nie podoba mi się 
za głupie. 

SCENARZYSTKA Dobrze, aV 
że.nie fiLmu: znany aktor 

KORWIN Podoba mi się pan 
SCENARZYS'l1KA Nareszcie 

w _dojrzałY;ffi wi~u ma w1 
deJ, ładneJ k Obiety, gdy~ 
eksperyment na króLiku a 

KORWIN Aktor nie przewid 
SCENARZYSTKA Królik akt 

Przecież pan wie, że jak · 
KOR WIN Królik kocha Jaoo 
SCENARZYSTKA Michał Ko 
KORWIN Ale wtedy jeszcze 
SCENARZYSTKA To bardzo J 
KORWlN Brawo. Bardzo zręcl 

.biecie: "Obełgałem cię, bd 
Co 'by pani zrobiła w taki 

SCENARZYSTKA Ja nie rbyw<! 
:J.ie jest odpowiedni. Możq 

KORWIN Jeszcze lepiej pani 1 

wejrzenia uczuciem tak sp 
mtast zostaje kochanką zUI 
mu, idzie za nim bez wyr~ 
zajutrz radosna i wzrus~ 
z eJ. I klops. 

SCENARZYS'I'.KA A mówiłam, 
ka. To skomplikowało spr 

PIJAK (wchodzi, spostrzega Kd 
pana widzę, p anie Nowak! 
sił okrzyków, więc ja się < 
łobuz, panie Nowak. 

KORWIN To nieporozumienie, 
żaden Nowak. Jestem Micha 

PIJAK A ja jestem Józef Cyraj 
KORWIN Kiedy naprawdę ... 
PIJAK Co?! Znowu"! (wrzeszcz1 

p,an jest Kazimierz Krukowj 
MILICJAN! (wch~dzi, bierze pja 

st pan 1 wznosi. 
PIJ AK (wskazuje Korwina) To t 
MILLCJANT (surowo do Korwi 

Pan będzie łaskaw się rozejś 
wyrzucać na iZ'bę wytrzeźwi 
przepić spokojnie w domu? 

KORWIN Widzi pani, że to nie 
SCENARZ~ISTKA Niech pan nie 

leną. 

PRAW A SCENKA odslania s 
KORWIN Na razie spełniły się ~ 
SCKNARZYSTKA No? 
KORWIN Muszę panią oclalrowad 
SCENARZYSTKA Już? Dlaczego 
"KORWIN Bo ja tu miesikiam. 
SCENARZYS'DKA (rozglądając si 
KORWIN Na Ieo? 
SCENARZYSTKA Na spotkanie 

rzony plener na wasze pierwl 
Więc umówił ISię pan z nią n 
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częśliwy. 

c przed bramą) Ja tu miesz-. 

pani natychmiast przeprowa-

f.ógł z panią jeszcze chodzić. 
rko. 
przewidziała, że pan mnie bę-

~
ł, zamieszkałabym w Ursusie. 
er. ze starszym panem musiał
ac. 

~ krótko. (obracają się ku so
r ~ oczy. Korwin pochyla się 
Ją pocałować) 

~
nie spogląda zniecierpliwio
Scenarzystkę na scenie nie 

ny z objęć. Ze złością machll 
stce, żeby się odczepiła i ca
lją w gorącym uścisku. · 

objęci, ona otwiera kluczem 
mykajqc bramę za sobą. 

órę. W otwartym oknie za
Sylwetki objętych Heleny 

!l kiczowaty obrazek' ze złego 
tlmu. Na tym napis "THE 
ypowa końcowa mu,zyka. 

znika, podjazd do okna. 
uścisku Korwin z Heleną. 

ę w stronę kamery, pokazu
kno i opuszcza roletę. Cie-

EKRAN gaśnie. 

eny, która, będą teraz prze
jak na ulicy. 
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KORWIN Nie podoba mi się to. Dla młodzieży za nieprzyzwoite, a dla dorosły'Cl1 
za głupie. 

SCENARZYSTKA Dobrze, ale co jesz.cze może !być? Przypomnijmy sobie zało
żenie filmu: znany aktor w dojrzałym wieku ... 

KORWIN Podoba mi się pani nomenklatura. 
SCENARZYS11KA Naresz<:ie coś się panu we mnie podoba. A więc znany aktor 

w dojrzałym wieku ma wątpliwości, czy mógłby liczyć ma powodzenie u mło
dej, ładnej kobiety, gdyby nie posiadał sławnego nazwiska. Przeprowadza 
eksperyment na kr61iku doświadczalnym. Eksperyment się udaje. Koniec. 

KORWIN Aktor nie przewidywał, że tymczasem się w króli:ku zakocha. 
SCENARZYSTKA Królik aktora też kocha i ws·zystko w porządku. To niedobrze. 

Przecież pan wie, że jak wszystko w porządku, to nie ma filmu. 
KOR WIN Królilk kocha Jarua Nowaka, .a me Michała Korwina. 
SCENARZYSTKA Michał Korwin o niczym innym nie marzył. Ma, czego chciał. 
KORWIN Ale wtedy jesz.cze nie kochał królika. 
SCENARZYSTKA To ,bardzo proste. Michał Korwin przyzna się do żartu. 
KORWIN Brawo. Bardzo zręczna sytuacja. Oświadczam w łóżku ukochanej ko-

biecie: "Obełgałem cię, ibo byłem ciekaw, czy i tak się ze mną prześpisz". 
Co by pani zrobiła w takiej sytuacji? 

SCENARZYSTKA Ja nie !bywam w takich sytuacjach. Ale moment rzeczywiście 
nie jest odpowiedni. Może narejutrz ... 

KORWIN Jeszcze lepiej pani wymyśliła. Kobieta zakochała się od ,pierwszego 
wejrzenia uczuciem tak spontanicznym, że wbrew swoim zasadom natych
miast zostaje kochanką zupełnie obcego człowieka. O nic go nie pyta, ufa 
mu, idzie za n~m bez wyrachowania, nie stawiając żadnych warunków. Na
zajutrz radosna i wzruszOIIla, biegn.,e na spotkanie i dowiaduje się jak wy-
.zeJ. I klops. ' 

SCENARZYS'l'KA A mówiłam, że niepotrzebnie pan z nią zaraz poleciał do łóż
ka. To skomplikowało sprawę. 

PIJAK (wchodzi, spostrzega Korwina) Aaa, to pan, panie Nowak? Cieszę się, Zt 

pana widzę, panie Nowak! Jeden milicjant bardm prosił, żebym nie wzno
sił okrzyków, więc ja się do jego prośby stosuję. (szeptem) Pan jem duży 
łobuz, panie Nowak. 

KORWIN To nieporozumienie, muszę się panu przyznać do żartu . Nie jestem 
żaden Nowak. Jestem Michał Korwin. 

PIJAK A ja jestem Józef Cyrankiewicz. 
KORWIN Kiedy naprawdę ... 
PIJAK Co?! Znowu? (wrzeszczy) A może pan jest król holenderski? A może 

p,an jest Kazimierz Krukowski? 
MILICJANT (wchodzi, Merze pod rękę Pijaka) No i jak panu nie wstyd? W7lno

s1 pan i wznosi. 
PIJAiK (wskazuje Korwina) To ten, panie władzuchna nasza Obywatelska, to ten! 
MILIICJANT (surowo do Korwina) Zakłóca pan spokój wspólnie z zamroczonym. 

Pan będ-zie łaskaw się rozejść. (dobrotliwie do Pijaka.) Nie szkoda panu forsy 
wyrzucać na i2'lbę wytrzeźwień? (wyprowadzając go) N1e lepiej te pieniądze 
przepić spokojnie w domu? (wychodzą) 

KORWIN Widzi pani, że to nie takie proste. 
SCENARZ~ISTKA Niech pan nie porównuje jakiegoś przygodnego pijaka z He

leną. 
PRAWA SCENKA odsłania się. Jest to fragment innej ulicy. 

KORWIN Na razie spełniły się moje najgorsze przewidywania. 
SCKNARZYSTKA No? 
KORWIN Muszę panią odjprowadzić do domu. 
SCENARZYSTKA Już? Dla~ego? 
~ORWIN Bo ja tu rniesz'!mm. 
SCENARZYSTKA (rozglądając się) Bardzo doibre miejsce. Idealne. 
KORWIN Na Ieo? 
SCENARZYSTKA Na spotkanie z Heleną. Taki romantyczny zakątek. Wyma

rzony plener na wasze pierwsze spotkanie. Będzie pan miał blilsko na plan. 
Więc umówił \Się pan z nią na czwartą? 
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KORWIN Dop,iero? 
SCENARZYSTKA Ona rano pTacuje w biJUrze. Zresztą pan też musiał opowie

dzieć jej jalkąś ,bajeczkę o sobie: ubOigi urzędnik, czy coś w tym rodzaju. 
KORWIN To mi nie ułatwi sytuacji. 
SCENARZYSTKA (radośnie) Przeciwnie! Wkopał się pan 1p0 /Uszy! 

PRAW A SCENKA przyciemnia się. 

SCENARZYSTKA .Przyszedł pan trochę za wcze-
śn•ie, bo pan się nie mógł doczekać. 

EKRAN się ra.z1jaśnia. 

Na ekranie ten sam fragment ulicy, co 
na scenie. Korwin kręci się, spoglądając 
na zegarek. Uwaga: FILM NIEMY. Pod
biega do niego grupka kilkunastoletnich uczen
nic, które właśnie wyszły ze szkoly. Wszyst
kie tłoczą się dokoła Korwina z pamięt
nikami w ręku, prosząc o autografy. 
Nadchodzi Helena. Nie zauważona przeciska się 
do Korwina, który z profesjonalnym uśmiechem 
rozdaje autografy, dodając jakieś uprz~ejme sło
wa. Helena zagląda mu przez ramię. Zbliżenie 
ręki, która podpisuje wprawrvie: "Michał Kor
win". 

KORWIN Wpadłem. Ale może to i lepjej. Sy
tuacja się wyjaśni. Teraz wóz a1bo prze-
wóz. 

Dziewczynki podziękowały i pobiegły. Korwin 
spostrzega Helenę. Zakłopotał się... Bierz>e ją 
pod rękę, prowadzi, chce coś' wyjaśniać ... 

PRAW A SCENKA zasłania się. Korwin 
i Scerw.rzystka idą z powrotem po prosce
nium, równolegle z Korwinem i Heleną, na 
ekranie. 

DźWIĘK dopiero teraz. 
KORWIN A więc tak. Jestem Michał Korwin. 

Oszukałem cię . 
HELENA Głuptasie! Przecież ja od początku ani 

przez chwilę w to nie wątpiłam! (śmieje się) 

KORWIN (oburzony) Zrobiła ze mnie idiotę. 
Oszukiwanie z obydwu stron? To paczy 
sens całej historii. 

SCENARZYSTKA Słusznie. 
Sytuacja powtarza się, tyle, że w tym miejscu 
na ulicy, gdzie się właśnie znaleźli. 

KORWIN A więc tak. Jestem Michał Korwin. 
Oszukałem cię. 

HELENA (z prawdziwą rozpaczą) To niemo.żliwe! 
Nie chcę! Nie chcę KorwLna! Chcę tylko mo
jego ukochanego Jana Nowaka! (Płaaze) 

KORWIN (oburwny) Nie chce Korw.ina? Dla-
czego nie chce Korwina? To znaczy, że nie 
chce mnie. 

SCENARZYSTKA Zostaje jeszcze jedno rozwią-
zanie. 

Sytuacja powtarza się. 

KORWIN A Więc tak. Jestem Michał Korwin. 
Oszukałem cię. 
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KORWIN Co takiego? Nie 
To znaczy, że niestety 

SCENARZYSTKA A co pao 
Ze taka historia, oparta 
dobrze ·skończyć? Po co 
Trzeba się cieszyć czyi 
·filozofować za co, dlac• 
gdyby. l 
LEW A SCENKA się odS 
przedtem, fragment uli 
domu Scenarzystki. 

SCENARZYSTKA INo, jeste 
czas, ibo zaczyna padać. 
pan się :rozstaje z Hele 
filmie powinny się odb~ 
czu. 

KORWIN Dlaczego właściwi! 
SCENARZYSTKA Bo pan s~ 

brać i dawać, zamiast ro 
Do widzenia. (wchodzi J 

KORWIN (woła za nią) Ale i 
mogła jej pani na pożeg1 
kiego! (wskazuje kobietę 
obok niego. Scenarzystka 
wraca się na jego słowa. 

HELENA O, Boże! Pan Kol 
szczęście pana spotkać! 
w południe poznaliśmy 

KORWIN O, ja sobie panią ~ 
HELENA Co pan mówi?! To 
KORWIN Niech pani zostaw

1 nie jestem Korwin. Naz)l 

Wyższy rodzaj klaki: Ci 
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esztą pan też musiał opowie
ik, czy coś w tym rodzaju. 

ię pan po uszy! 

A SCENKA przyciemnia się. 

EKRAN się rDI?:Ijaśnia. 

sam fragment ulicy, co 
kręci się, spoglądALjąc 

uaga: FILM NIEMY. Pod-

i
upka kilkunastoletnich uczen
e wyszly ze szkoły. W szyst
doko!a Korwina z pamięt
rosząc o autografy. 
• Nie zauważona przeciska się 
v z profesjonalnym uśmiechem 

~
l dodając jakieś uprzejme slo

a mu przez ramię. Zbliżenie 
suje wprawwie: "Micha! Ko1·-

fiękowaly i pobiegły. Korwin 
ę. Zaklopotal się... Bierz'€ ją 
ei, chce coś' wyjaśniać ... 

l teraz. 
r k. Jestem Michał Korwin. 

Przecież ja od początku ani 
to nie wątpiłam! (śmieje się) 

a się, tyle, że w tym miejscu 
się wlaśnie znaleźLi. 
tak. Jestem Michał Korwin. 
ę. 

•iwą rozpaczą) To niemożliwe! 
cę Korwłna! Chcę tylko mo
Jana Nowaka! (Placze) 

za się. 
bk. Jestem Michał Korwin. 
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HELENA (z radością) Ach, jak to dobrze! Ach 
jak się cieszę, że jesteś tym sławnym Kor
winem, a nie takim zwyczajnym Nowakiem! 
Dźwięk na filmie się urywa. Znów niemy film. 
Korwin coś Helen,ie tlumaczry, sprzeczka, ona 
obraża się, idą obok siebie, nic nie mów iąc. 

KORWIN Co takiego? Nie chce Nowaka? 
To znaczy, że niestety miałem rację. 

SCENARZYSTKA A co pan sobie wyobrażał? 
Że taka historia, oparta na fałszu, może się 
dobrze ·skończyć? Po co pan tyle mędrlruje. 
Trz~ba się cieszyć czyimś uczuciem, a nie 
·filozofować za co, dlaczego i co by lbyło 
gdyby. 

LEW A SCENKA się odslania. Ten sam, co 
prredtem, fragment ulicy z wejściem do 
dormu Scenarzystki . 

SCENARZYSTKA iNo, jestem w domu. W sam 
czas, bo zaczyna padać. I dobrze nawet, lbo 
IPan się rozstaje z Heleną, a rozstania na 
filmie powinny się odbywać w cza·sie desz-
czu. 

Na ekranie deszcz. Helena oddala się sa1na 
w swoim letnim kostiumiku. Korwin zostal, pa
trzy za nią. 

EKRAN gaśnie 

KORWIN Dlaczego właściwie musiałem się z nią rozstać? 
SCENARZYSTKA Bo pan sam nie wiedział, czego pan od niej chce. Trzeba lbyło 

brać i dawać, zamiast robić założenia teoretyc7lne. No, już lecę, bo zmoknę. 
Do widzenia. (wchodzi w bramę domu) 

KORWIN (wola za nią) Ale ją, to pani posłała w deszcz w letniej sukni! Nie 
mogła jej pani na pożegnanie chociaż •sprawić deszczowego płaszcza? O, ta
kiego! (wskazuje kobietę w deszczowym p!aszczu, która wlaśnie przechodzi 
obok niego. Scenarzystka widoczm;ie już nie slys.zala. NatomiaSt kobieta od
wraca się na jego slowa. To Helena. "Żywa" Helena!) 

HELEiNA O, Boże! Pan Korwin! Już drugi raz w ciągu dzisiejszego dnia mam 
szczęście pana spotkać! Ale pan mnie pewnie 'sobie nie p):"ZYIPOmina, dziś 
w południe pomaliśmy się w kawiarni. 

KORWIN O, ja sobie panią doskonale przy,pominam ... 
HELENA !Co pan mówi?! To wielki zaszczyt dla mnie! 
KORWIN Niech pani :zostawi te zaszczyty. !Muszę się pani przyznać: ja wcale 

nie jestem Korwin. Nazywam się Jan Nowak. 

Koniec 

Wyższy rodzaj klaki: Ci, którym płacą za nieklaskanie. 
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