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Słychać Divertimento Es-dur na instrumenty dęte W. A. Mozarta. Słychać
być może, przez całą wypowiedź Bohatera a potem w krótkich motywach
każdym razem kiedy pojawia się choćby na chwilę jego glos.

je,
za

GŁOS BOHATERA Wstałem, ogoliłem się, zrobiłem sobie kiełbasę na gorąco
i cały czas myślałem, co mam powiedzieć na zebraniu. Jak gotowała · się kieł

basa, precyzowałem zdanie o informacji. "Nie informuje się nas o najważniej
szych sprawach naszego miasta, więc trudno oczekiwać potem, że będziemy
popierali pomysły miejskich władz" - napisałem na kartce. Miałem jeszcze
dodać, że nie tylko nie informuje się, ale i wprowadza w błąd, jednak po namyśle zdanie to skreśliłem. Nie znoszę czytania z kartki, więc najpierw napisałem wszystko, a potem nauczyłem się na pamięć. Poprawiałem wiele razy
cały tekst i bałem się, że mi się poplączą wersje, dlatego przez cały czas goląc się i gotując kiełbasę i wykładając chrzan ze słoika, powtarzałem sobie
w myśli przemówienie.
Najpierw miało być o mieście (po namyśle dopisałem jednak zdanie o wprowadzaniu w błąd dodając tylko słowa "niekiedy" oraz "nawet". - "Niekiedy
wprowadza ich się nawet w błąd ... "), potem o szkole - że nie można uczyć
młodzieży demokracji nie przestrzegając jej wśród dorosłych, a na zakończe
nie chciałem wspomnieć jeszcze o warunkach pracy w PGR, bo mam stamtąd
uczniów i orientuję się.
Włożyłem czarny garnitur na poważniejsze zebrania lubię pójść ubrany
porządnie, a to miało być ognisko ZNP więc nauczyciele ze wszystkich szkół
okolicznych, i pamiętam, że wiążąc krawat - tak, dokładnie, jak wiązałem
sobie krawat, wpadło mi do głowy, że powinienem i o ostatnim przemówieniu
naszego szefa powiedzieć. "Działacz musi mieć odwagę mówienia ludziom prawdy" - tak miało to brzmieć, a z boku, na marginesie, napisałem słowo "De-
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mokryt", bo chciałem zacytować w t ym mleJSCU aforyzm o dobrym królu, którego się nie chwali, ponieważ robi to, co powinien, i o złym, którego trzeba
ganić, bo nie robi, co doń należy.
No i zawiązałem krawat, poszedłem na zebranie, w dyskusji poprosiłem o głos
i powiedziałem co myślę o demokracji w naszym mieście, warunkach pracy
w PGR i ostatnim przemówieniu szefa. Było to trzydziestego września, czyli
dokładnie rok i miesiąc temu.
GŁOS REFORTERA
A oto zdarzenia, które nastąpiły po dniu trzydziestym
września.

W. A. Mozarta. Słychać je,
w krótkich motywach za
go głos.
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czyciele ze wszystkich szkół
ak, dokładnie, jak wiązałem
i o ostatnim przemówieniu
gę mówienia ludziom prawesie, napisałem słowo "De-

Prezes ogniska ZNP zaprosił naszego Bohatera i prywatnie powiedział mu, że
chyba będą nieprzyjemności.
Bohatera zawieszono w pracy.
Zarząd ZNP uznał, że· Bohater nie nadaje się do zaw"Jdu.
Koledzy - nauczyciele zgodzili się wystąpić w obronie Bohatera przed komisją
dyscyplinarną, ale w ostatniej chwili nawał pracy uniemożliwił im wyjazd.
Komisja dyscyplinarna pozbawiła Bohatera praw nauczania.
Wskutek wyczerpania nerwowego Bohater przewieziony został do kliniki na
oddział nerwic.
Po dwumiesięc znym pobycie w szpitalu Bohater powrócił do domu i stwierdził, że jego żona już z nim nie mieszka. Jak wyjaśniło się, przeniosła się do
głównego księgowego fabryki mebli.
Bohater nasz zamieszkał sam ... Na szczęście kompozytorem tygodnia był akurat Mozart, rano nadawali Divertimento Es-dur na instrumenty dęte i Bohater pomyślał z nadzieją, że może nadadzą znowu Serenadę.
Miasteczko, w którym wszystko się zdarzyło, liczy trzynaście tysięcy mieszkańców. Ma piętnastowieczne fragmenty miejskich obwarowań, w karczmie
przy wjeździe nocował Haydn, fabryka produkuje eksportowe meble, szkoła
rozpoczęła interesujący
eksperyment w dziedzinie demokracji uczniowskiej
a nauczyciele są tolerancyjni i nie mają nic przeciw koleżance, która prowadzi lekcje w spódnicy mini, do tego w kolorze czerwonym. Słowem - jest
· to stare, kulturalne i tolerancyjne miasto.
A tego naszego Bohatera komisja odwoławcza przy Ministerstwie zrehabilitowała i przywróciła do pracy.
.
A ludzie, którzy uczestniczyli w tamtej sprawie przyświadczają dziś, że kara
była zbyt surowa, a wystąpienie Bohatera nie pozbawione słuszności.
A Reporter nie ma tu już nic do roboty właściwie, poza jednym. Poza pytaniem: dlaczego w starym, kulturalnym i tolerancyjnym mieście nie znalazł się
ani jeden człowiek gotów do wystąpienia w obronie Bohatera wtedy, gdy było
to konieczne?
Czym właściwie ludzie ryzykowaliby- MOWIĄC?
Powyższe pytanie zadałem paru osobom, a Nauczycielowi najpierw.
GŁOS NAUCZYCIELA W końcu, proszę pana, nie tylko ja go nie broniłem. Ja
miałem taki odruch, żeby na komisję jechać, ale starsi koledzy mi odradzili.
Pewne rzeczy trzeba przemilczeć, zwłaszcza niech milczą ludzie ~:.ości, bez
stanowisk. Dlaczego akurat ty? - mówili mi. No bo rzeczywiście - dlaczego
ja akurat? Jeden człowiek nic nie znaczy, proszę pana. Jednemu człowiekowi
mogą potem plan tak ustawić, żeby nie miał czasu na nadgodziny w innej
szkole. Na nadgodzinach? Ponad tysiąc. Pensja podstawowa trzy dwieście, więc
razem cztery trzysta pięćdziesiąt, a to już jest coś, zwłaszcza jak się ma mieszkanie własnościowe do spłacenia.
GŁOS REFORTERA Dyrektor s.zkoły.
GŁOS DYREKTORA Miałem nawet zamiar powiedzieć co o nim naprawdę myślę że był lekkomyślny, przekorny, ale nie wrogi przecież ... Miałem powiedzieć, ale
klamka i tak gdzieś już zapadła, więc poradzić - nie poradzisz nic, i jeszcze
zaszkodzisz szkole. A my mamy pierwsze miejsce wśród wszystkich szkół,
wskaźnik promocji jest dziewięćdziesiąt koma sześć i nadal rośnie, co jest do
sprawdzenia, o eksperymencie słyszał · pan już na pewno? Daliśmy samorządowi
szkolnemu szerokie kompetencje, wszystkie decyzje tyczące młodzieży podejmuje organ przedstawicielski... To eksperyment o dużej randze, i ja teraz
muszę dbać o dobro szkoły, a nie pojedynczego człowieka.
GŁOS REFORTERA Prezeska ogniska ZNP.
GŁOS PREZESKI Gotowałam obiad, a tu przylatują ze szkoły, że trzeba lecieć
pisać opinię. Zrzuciłam fartuch i tak od wszystkiego, od obiadu, pobiegłam,
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przez

jaką godzinę napisałyśmy

w trzy co tam trzeba
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mięso. Wiedziałyśmy mniej więcej co, bo inspektor sugerował ... Proszę pana,
ja naprawdę nie miałam czasu zastanawiać się: nie dość że obiad, to jeszcze
zostawiłam bez opieki dziecko trzyletnie.
GŁOS REFORTERA Inspektor szkolny.
GŁOS INSPEKTORA Byłem w komitecie, radziłem się. Poprzedni sekretarz miał
zwyczaj wzywać nas w każdej sprawie - z programem imprezy szkolnej,
z listą nagród, co było kłopotliwe może, ale też i wygodne, bo zawsze było
wiadomo, czego się trzymać. Wtedy przyszedł akurat nowy sekretarz. Sami
zadecydujcie - powiada - orientujecie się lepiej - a my kompletnie nie mogliśmy się połapać, o co mu chodzi. Uznaliśmy, że skoro nie oponuje, to znaczy - zgadza się i podjęliśmy decyzję .
GŁOS REFORTERA A kiedy już porozmawialiśmy sobie, kulturalnie i z zachowaniem form, kiedy schowałem magnetofon i stałem w drzwiach gabinetu,
inspektor podszedł do mnie i powiedział - a pan? taki pan dzisiaj mądry?
Dlaczego pana tutaj wtedy nie było, przed rokiem? - Nie wiedziałem o niczym - odparłem i choć było to zgodne z prawdą rozumieliśmy obaj, że jest
to odpowiedź wykrętna.
Odgłos
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dakcyjne szumy robocze, po czym cisza.

taśmy,
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odważny?

Cisza.

REDAKTOR Mowa była o jakimś eksperymencie szkolnym ... W czym rzecz?
REPORTER Demokracja uczniowska. Nie podejmuje się żadnych decyzji tyczących
młodzieży, bez jej aprobaty. Z wyjątkiem ocen, oczywiście.
REDAKTOR Sensowne to?
REPORTER Owszem. Doszło kiedyś do ciekawego konfliktu klasy z wychowawcą ...
REDAKTOR Kto zwyciężył?
REPORTER Młodzież, wyobraź sobie. Oni to dość konsekwentnie prowadzą.
REDAKTOR Dlaczego nie ma o tym mowy w reportażu?
REPORTER Bo reportaż jest o czym innym. O milczeniu. Nie wydaje ci się, że to
milczące przyzwolenie na wszystko jest największym złem społecznym?
REDAKTOR Eksperyment w tej szkole polega na nauce demokracji, prawda?
Jeśli nawet przyjąć, że największym złem jest milczenie to demokracja jest
najlepszym na nie lekarstwem. Gdyby istniały demokratyczne nawyki w tamtej społeczności, w ogóle by nie doszło do całej sprawy ...
REPORTER Czego sobie życzysz?
REDAKTOR Masz jeszcze jakieś nagrania o eksperymencie?
REPORTER Mam. Mam także wypowiedź dyrektora fabryki mebli. Eksport rosme
im wprost niesłychanie. Gdyby wszyscy pracowali równie solidnie zamiast zajmować się głupimi wypowiedziami na zebraniach ...
REDAKTOR (głosem nabrzmiałym goryczą) Dziękuję ci, stary. Niewątpliwie to
właśnie, ten ton należy mi się od moich współpracowników. Od ciebie zwła
szcza.
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REPORTER Rozmawiałem z szefem. Mam skrócić Bohatera i wydłużyć eksperyment.
ZONA REFORTERA Sam mówiłeś, że jest fajny.
REPORTER Jest, jest. Tych fajnych eksperymentów szkolnych było od metra i co? Pobawią się, a po roku nikt nie będzie pamiętał, o co chodziło. A pokazanie tego tępego milczenia, tej zgody bezmyślnej ...
ZONA REFORTERA To nie jest błahostka, ten eksperyment. Demokracji trzeba się
uczyć wiekami popatrz, jakie Anglicy osiągnęli ładne rezultaty w tej dzie-
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dzinie. A skoro historia nam takiej szansy nie dała, to trzeba się uczyć w szkole, jak gramatyki albo rachunków. Ja wprowadziłabym ćwiczenia z demokracji
do szkół jako przedmiot obowiązkowy.
Pauza.

ię.

Poprzedni sekretarz miał
ogramem imprezy szkolnej,
i wygodne, bo zawsze było
wrat nowy sekretarz. Sami
a my kompletnie nie magskoro nie oponuje, to zna-

REPORTER To co, doklejać?
ZONA REFORTERA Dlaczego nie? Nie będzie to z krzywdą dla Bohatera, a jak
po drodze złagodzisz parę rzeczy to sens się nie zmieni i tak, najwyżej oszczę
dzisz jeszcze jednej przykrości szefowi. Sam wiesz, że nie ma z tobą łatwego
żyda i zresztą dobrze, że nie ma.

·obie, kulturalnie i z zachoalem w drzwiach gabinetu,
n? taki pan dzisiaj mądry?
? - Nie wiedziałem o nirozumieliśmy obaj, że jest

GŁOS BOHATERA (motyw Divertimenta) Wstałem, ogoliłem się, zrobiłem sobie
kiełbasę na gorąco ... (szmer przesuwanej do przodu taśmy) ... więc trudno
oczekiwać potem, że będziemy popierali pomysły miejskich władz napisałem
na kartce. Miałem jeszcze dodać, że nie tylko nie informuje się, ale i wprowadza w błąd, jednak po namyśle zdanie to skreśliłem. Nie znoszę czytania
z kartki... (szmer cofanej taśmy, cięcia i klejenia) ... pomysły miejskich władz
napisałem na kartce. Nie znoszę czytania z kartki więc ... (szmer przesuwanej
do przodu taśmy)
GŁOS DYREKTORA ... o eksperymencie słyszał pan już na pewno? Daliśmy samorządowi szkolnemu szerokie kompetencje, wszystkie decyzje dotyczące mło
dzieży podejmuje organ przedstawicielski...
GŁOS REFORTERA Marek Juńczyk, przewodniczący Sejmu Szkolnego.
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MARKA JUŃCZYKA Wybory prowadzimy tak jak do prawdziwego doparlamentu. Poszczególne organizacje szkolne - harcerstwo, koło PCK
a nawet kółka zainteresowań zgłaszają swoich kandydatów, proporejonalnie do
ich liczebności. Kandydatów jest o połowę więcej niż miejsc. Na układanie tyqh
list nauczyciele r\.ie mają żadnego wpływu i pilnujemy, żeby nie było żadnych
nacisków zakulisowych. W innych szkołach do samorządu wybiera się tylko
uczniów bez dwój, a u nas, jeśli ludzie chcą człowieka z dwóją, to proszę bardzo. Kiedyś pan profesor od wuefu próbował namówić jednego chłopca, żeby
zgłosił Pawła tylko dlatego, bo wygrał spartakiadę w skoku w dal, ale myśmy
zaprotestowali przeciw takiej metodzie. Napisaliśmy nawet list do dyrektora
rosłego

odważny?

sekwentnie

upływ
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Cisza -

ekspe-

metra A poka-

ment. Demokracji trzeba się
ładne rezultaty w tej dzie-

szkoły.
GŁOS REFORTERA I co dyrektor?
GŁOS MARKA Poparł nas i zwrócił uwagę

Odgłosy .świadczące
przerywając sobie.

o

obecności większego

panu od wuef. To samo z
grona uczniów.

Mówią

orkiestrą .

na przemian,

GŁOSY

UCZNIOW Mieliśmy zabawę w siódmej "c" i zamówiliśmy orkiestrę.
Nam się podobała a naszemu panu nie. Powiedział, że są wulgarni, wyrzucił
ich w trakcie zabawy i włączył adapter. To myśmy zażądali, żeby nasz pan
przestał być wychowawcą, bo zlekceważył nasz samorząd.
Pan tłumaczył się, że to wszystko na niby i że to taki eksperyment wychowawczy i żeby mu eksperymentu nie psuć, a myśmy powiedzieli, że żadne na
niby, tylko demokracja naprawdę.
·
GŁOS DYREKTORA No, niestety, musieliśmy przenieść nauczyciela do innej klasy, mimo że to on właśnie był inicjatorem całego przedsięwzięcia i nawet zaczął pisać pracę doktorską o nim. Tłumaczyliśmy mu, że w gruncie rzeczy to
nie jest wcale porażka tylko sukces, bo jego wychowankowie zrobili użytek
z tego, co sam im. wpajał, ale on obraził siG i w ogóle odszedł ze szkoły.
GŁOS REFORTERA A dlaczego nie zajęli stanowiska w sprawie tego nauczyciela,
którego zawieszono za wystąpienie na zebraniu?
GŁOS DYREKTORA Byłoby to sprzeczne z zasadami naszego eksperymentu. Decydują tylko o tym, co dotyczy młodzieży, a sprawa nauczyciela nie miała
z nią żadnego związku. Po co zresztą wprowadzać za wcześnie młodzież
w świat dorosłych? Będą mieli na to jeszcze czas, niech na razie ćwiczą demokrację na łatwiejszych sprawach. Jak więc pan widzi, to eksperyment o dużej
randze i ja teraz muszę dbać o dobro szkoły, a nie pojedynczego człowieka.
Odgłos wyłączanego

REDAKTOR

magnetofonu.

(ożywiony, na luzie) świetna

historia z tym

samorządem,

kapitalna!

HANNA KRALL
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Wiesz co? Zgłaszamy ich do "Polityki" do nagrody "Drożdży". Stary, ty chyba
nie ro;z.umiesz, co to za historia, nie masz więcej nagrań? Na przykład rozmowa z nauczycielem, który się obraził, bo mu zepsuli eksperyment, z tym od
orkiestry. Facet, ktpry uczy demokracji i sam pada ofiarą swoich nauk! O nim
zrób coś! Lekcja demokracji - tak mógłbyś to nazwać. Bo lekcja i dla nich
i - przede wszystkim - dla niego! Ale wiesz co? Zmień kolejność. Nie zaczynaj od tej kiełbasy z chrzanem, bo tylko zaciemniasz obraz. Od razu zasuwaj eksperyment, a potem gdzieś wtrącisz o tamtej sprawie, powiedzmy, jak
pytasz, dlaczego nie zajmowali się nim. Tylko króciutko.
EEPORTER To mi zmieni proporcje.
REDAKTOR No o to właśnie chodzi. O właściwe proporcje.
REPORTER To nie jest w porządku, szefie.
REDAKTOR (głosem człowieka, któremu tężeje twarz z narastającej złości i rozżalenia) Nie w porządku? A wiesz, ile się nasłuchałem o tobie ostatnio? Ze
wszędzie znajdujesz co najgorsze, nie pominiesz żadnej okazji żeby podesrać,
nawet jak mógłbyś powiedzieć coś dobrego! Stary. Ja naprawdę mam tego
dość. Chcesz? Proszę bardzo, wykaż się, bądź odważny. Bo o to ci w gruncie
rzeczy chodzi, prawda? Zeby się wykazać odwagą.
REPORTER Chodzi mi o Bohatera.
REDAKTOR A może byś i o swoich kolegach pomyślał czasem? (wychodzi z trzasskiem z gabinetu)
Cisza -

upływ

czasu.

REPORTER Znów mieliśmy przykrą rozmowę ...
ZONA REFORTERA Nie grzesz, doprawdy. Może z moim szefem wolałbyś pogawędzić? Za dobrze wam jest.
REPORTER Słuchaj, ja powinienem zrobić reportaż o milczeniu.
ZONA REFORTERA To rób, rób. Tylko że Bohaterowi to niepotrzebne, bo sprawa
załatwiona, eksperymentowi zaszkodzisz, bo zrobi się szum wokół szkoły, a na
miejsce twojego szefa przyjdzie nasz Kubuś.
REPORTER Przestań! (trzykrotne odpukiwanie w stół)
ZONA REFORTERA Wiesz, co było w komercyjnym dzisiaj? Polędwica wołowa.
Wiesz, co zrobię na twoje imieniny? Płow po bucharsku. Słuchaj: marchwi
kładziemy mniej niż ryżu i mniej więceJ tyle samo co mięsa. Odchylenie od
normy stosuje się tylko w niektórych rodzajach płowu i wtedy jest najzupeł
niej nieznaczne ... "Nacjonalnyje kuchni naszych narodow", w prezencie dostałem. Ale będzie szpan, co?
GŁOS BOHATERA (Mozart coraz cichszy, zanikający) Wstałem, ogoliłem się, zrobiłem sobie · kiełbasę na gorąco i cały czas ... (taśma do przodu) ... Włożyłem
czarny garnitur - na poważniejsze zebrania lubię pójść ubrany porządnie ...
(taśma do przodu) ... a z boku na marginesie napisałem Dernokryt ... (taśma
do tyłu) Wstałem, ogoliłem się, zrobiłem sobie kiełbasę ... (taśma do tyłu) ...
Wstałem, ogoliłem się ... (taśma do tylu)
Odgłos
GŁOS

zatrzymanego magnetofonu. Pauza.

REFORTERA (z

taką energiczną, rześką intonacją, z jaką wymienia się tytuł
reportażu. W tle odgłosy ulicy) Miasteczko liczy trzynaście tysięcy mieszkańców. (odgłosy ulicy narastają) Ma piętnastowieczne fragmenty
miejskich obwarowań, w karczmie przy wjeździe nocował Haydn, fabryka produkuje eksportowe meble, a szkoła rozpoczęła interesujący eksperyment w dziedzinie demokracji uczniowskiej. Słowem - jest to stare, kulturalne i toleran-

pozytywnego

cyjne miasto.
MARKA JUŃCZYKA Wybory prowadzimy tak jak do prawdziwego dorosłego parlamentu. (taśma do przodu) Nauczyciele nie mają żadnego wpływu
i pilnujemy, żeby nie było żadnych nacisków ...

GŁOS

Scena l

Wiejska i zba, w meJ
stuk przesuwanych me.
goś poszukując klnie pd

STARY (gwarowo) A żeb
znajduje ... Gdzie ta zatr
STARA (ostro śledzikujqc~
jak? ...
STARY (po chwili) A nie \
STARA Zeb niby jak? ... (ni
STARY Toż chyba mówie ...
STARA A jako? ...
STARY (zły) Jako, jako ... l
którom na Zwiastowani
od Zyda w karty wygra
STARA Stary! Zachorowa'1
cna ... Tera brzytew?
STARY (przerywa gwalto!-9
STARA Jako brzytew, któ1
pasujo, nie brzytew! Rei
dzia nie trafiwszy, a o~1
mukowany alboch i co
po wspólnocie z moździ
ki i czajnik z gwizdkiernl
STARY Coo? Jak!. ..
STARA Nico i nijak! Traf~·
brzytew, jak tobie rence
STARY (z r~zygna~jq) Nuu
STARA Jak .... Taz my z
1
amerykańsko i nowiutkc
piwszy, żeb ty ogoliwszy
STARY (zły) Ajajaj ... że tei
babo pokarać. Bez to bał
STARA Nie pomstuj ty, ni
okoliczność pomste jako
STARY Nie o Bogu ja móv
kto tobie powiedał, że j
STARA (zaskoczona) Zeb n
STARY Ano tak, żech na d
nóg potrzebuje ... I to dla
Jedna z dwóch II nagród w ~

1

szej nagrody nie przyznano. (Rec

