
139 

140 

143 

147 

go 149 
150 
152 
155 
156 
158 
159 
161 
169 
172 
173 

174 

176 

r: REDAKTOR NACZELNY 
!l'ORZY: 45-54-75. KOREKTA: 
~ WCA: Wydawnictwo Współ
a 12, te!. 28-24-11. Dom Słowa 

ark. druk. 11. Papier druk. 
pniu 1981 r . 0-63. 

INDEKS 35 554 

Hanna Krall i Krzysztof Kieślowski 

WIDOK Z OKNA 
NA PIERWSZYM PIĘTRZE 

SCENARIUSZ FILMU TV 

l. 

Sejm PRL, 24 czerwca 1976, przemawia premier Jaroszewicz: 

- Rząd pragnie przedstawić Sejmowi doniosłe problemy tyczące państwa i gos
podarki, wszystkich obywateli i każdej rodziny. Konieczność rozstrzygnięcia tych 
problemów jest podyktowana naszym obowiązkiem i wolą kontynuowania strategii 
dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

W polityce zapoczątkowanej decyzjami siódmego i ósmego plenum Komitetu 
Centralnego, wytyczonej na szóstym i rozwiniętej na siódmym zjeździe partii, wy
sunęliśmy na czoło zadanie wydatnej poprawy warunków życia narodu w oparciu 
o rozbudowę i modernizację potencjału ekonomicznego. 

Konsekwentnie wykonując te założenia, aprobowane przez społeczeństwo, przy
bliżamy historyczne cele społeczno-gospodarczego rozwoju - budowę rozwiniętego 
społeczeństwa socjalistycznego. 

W latach siedemdziesiątych nie marnujemy czasu ... 

Kamera odjeżdża od telewizora. Jesteśmy w obszernym gabinecie, przy długim 
konferencyjnym stole siedzi kilkanaście osób. Słuchają w skupieniu, czujnie nawet, 
ale poza napięciem twarze nie wyrażają nic, ani aplauzu ani dezaprobaty - nawy
kowe, zdyscyplinowane słuchanie doświadczonego aktywu. 

Premier Jaroszewicz: 
- Pięknieje kraj, rozbudowują się miasta, powstają nowe drogi i koleje, przy

bywa urządzeń komunalnych , socjalnych i kulturalnych, służących społeczeństwu. 
Folityka społeczna nabrała cech wszechstronności i narastającego dynamizmu ... 

Jest letni wieczór, jeszcze widno, czuje się, że dzień był upalny. Przed budynek, 
pod okno gabinetu, zajeżdża samochód, ktoś wysiada i energicznie zamyka drzwi. 
Człowiek, który wysiadł, wchodzi do gabinetu, robi gest w stronę słuchających, 

żeby sobie il1ie przeszkadzali, sam zostaje przy drzwiach i patrzy na premiera 
z daleka, tamci słuchają nie zmieniając wyrazu twarzy. 

- Ceny mięsa i jego przetworów proponujemy podwyższyć w sposób zrozmco
wany. Najbardziej wzrosłyby ceny najszlachetniejszych asortymentów mięsa i węd
lin, takich jak szynka, baleron, polędwica, kabanosy, kiełbasa sucha i schab. Na-· 
tomiast ceny popul,arnych asortymentów mięsa i wędlin, słoniny i smalcu chcemy 
podnieść w przybliżeniu o połowę. Średnio więc ceny mięsa i jego przetworów 
wzrosną o sześćdziesiąt dziewięć procent ... 

Sekretarz, który wszedł przed chwilą, odrywa wzrok od telewizora i patrzy na 

' 
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twarze słuchających. Tamci w tym samym momencie przenoszą wzrok na niego . 
Patrzą na siebie - oni i on - bez słowa, bardzo uważnie, jakby sprawdzając 
wrażenie, ale nie zdradzając przy tym własnego. 

- Uważamy za konieczne również ceny ryb i ich przetworów ... 

Napisy początkowe. 

2. 

Głos zza kadru: 
- Był to piątek. Pierwszy telefon miałem przed szóstą, zadzwonili, że ranna 

zmiana w Zakładach Metalowych nie podejmuje pracy, a ludzie zaczynają dysku
tować ... 

Wczesny ranek, Sekretarz siedzi we fiacie 125, obok kierowcy Henia. Włącza 
radio. 

- Sygnały dnia. Mamy dziś dwudziesty piąty dzień czerwca, jeden z najdłuż
S7.ych dni w roku, imieniny obchodzą Łucja i Wilhelm. Dla solenizantów śpiewa 
Maryla Rodowicz ... "Tak bym chciała damą być, ach, damą być, ach, damą być ... " 

Sekretarz wyłącza radio, przygląda się przez okno pustym jeszcze ulicom, na 
których nic szczególnego się nie dzieje. - Heniu - mówi do kierowcy - podjedź 
pod Metalowe ... - Henio skręca, zwalnia, Sekretarz znów patrzy przez okno, i tu 
niczego ciekawego nie dostrzega. - Wracamy ... 

3. 

Sekretarz wchodzi do budynku - kompletnie pustego jeszcze, mija hall na par
terze, schody, znowu hall, skręca w korytarz, otwiera jakieś drzwi. - Bronek? -
woła głośno, ale nikt nie odpowiada, otwiera drzwi następne, znów cisza, wchodzi 
d•J pustego gabinetu - jest to ten sam gabinet, w którym wczoraj aktyw oglądał 
premiera w telewizji. 

Głos zza kadru: 
- Rozeszliśmy się po północy, wracałem piechotą i pamiętam, że w wielu oknach 

paliło się światło, bo ludzie świętowali Jana. Patrzyłem na te okna i nie chcę nic 
mówić, ale niepokój mi towarzyszył w temacie ... 

Sekretarz idzie przez gabinet do biurka. 

4. 

R e t r o s p e k c j a I. R o k 1946. 

Ośmioletni chłopiec idzie z ojcem (jest to ten sam aktor, który gra Sekretarza) 
przez wieś, po drodze dołączają inni, grupa ludzi wchodzi do kościoła, zaczyna się 
msza, ludzie stojący w pobliżu mężczyzny - ojca chłopca - popatrują na niego, 
rozstępują się z uśmieszkami, zbliża się paru młodych osiłków wiejskich, bezgłośnie 
wyprowadzają go z kościoła, wloką do pobliskiego drzewa, przyciskają doń - męż
czyzna stoi, obejmując drzewo z tyłu rękami, jeden z chłopców trzyma go za te 
ręce, dwóch za nogi, czwarty wyciąga puszkę z farbą olejną i pędzlem maluje 
mu na czole czerwony napis - PPR. Ludzie stojący przed kościołem podchodzą 
bliżej, przyglądają się z mściwą złośliwością, upokorzony chłopiec patrzy bezsilnie 
na ojca i na nich, z kościoła dobiega śpiew, trwa nabożeństwo ... Nadchodzą skądś 
dwaj mężczyźni z pistoletami maszynowymi, w czerwonych opaskach, chłopiec bieg-
nie do nich... · 

5. 

Słychać telefon, Sekretarz szybko wychodzi zza biurka, idzie do sekretariatu 
i podnosi słuchawkę . 

-Tak? 
- Zakłady Metalowe, jest już Pierwszy? 
- Jestem. I co? 
- Wychodzą na dziedziniec. 

WIDOK Z OKNA NA 

-Ilu? 
-Wszyscy ... 
Do sekretariatu wchodzi 

słuchując się rozmowie szefa. 
- Kto krzyczy najgłośniej? 
- Wszyscy krzyczą. Nie 
- Co krzyczą? 
- Chcą iść do innych 
- Słuchajcie. Trzeba 
Wraca do gabinetu, 

tarzy - mówi szef 
chodzie. 

- No, to zaczyna się -
raźniej, że ktoś jest już 

- W Warszawie 
-Skąd! Nie 
-A co?- pyta 
- Nic się jeszcze nie 

dziedzińcu. 
Dzwoni telefon, rządówka: 
- No, jesteś. 
- Co, wiecie już? 

plac. 
Głos w rządówce: 
- Zatrzymacie ich tam, 
- Spróbuję. W Vfarsz 
- Spokój·. Przedzwoń 
-Na razie. 
- Nie pojechałbyś do 

nie pojechał. 
- Lepiej dowiem się, co u 
Sekretarz zostaje sam, 

teraz zająć. 

6. 

R e t r o s p e k c j a II. R 

Budowa, kierownik 
- Kto jest starostą 

kolego - mówi kierownik 
wykopać rów, ale stoi tam 
cie ją. - I potem co? -
zimno. 
Chłopcy rozbierają 

ob.raz Matki Boskiej, kła 
botników przyglądających 
chłopcu, tamten się ociąga. 

- Co, boisz się? -
ogarnia obraz, kiedy 
odruchu strachu, 
wany odruch, k1 
Boskiej i szybkim 
płócienną furażerH 
Fotem chowa to do kieszen~ 

-W porządku?!- woła 

7. 

Gabinet Sekretarza, jest 
czy przełącznik telefonu, 

- Metalowe do szefa. 
- No? - zgłasza się 
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Ie pr~e~osz~ wzrok na niego. 
uwazme, Jakby sprawdzając 

etworów ... 

szóstą, z~dzwonili, że ranna 
Y, a ludzie zaczynają dysku-

ok kierowcy Henia. Włącza 

czerwca, jeden z najdłuż
m. Dla solenizantów śpiewa 
damą być~ ach, damą być ... " 
,P~stym Jeszcze ulicom, na 
ow1 do kierowcy _ podjedź 
ów patrzy przez okno, i tu 

? j~szcze, mija hall na par
Jakleś drzwi. _ Bronek? _ 
stępne, znów cisza, wchodzi 
rym wczoraj aktyw oglądał 

miętam, że w wielu oknach 
na te okna i nie chcę nic 

kt?r, który gra Sekretarza) 
Zł do kościoła,. zaczyna się 
_ca,- popatruJą na niego 
iłkow w~ejskich, bezgłośni~ 
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-Ilu? 
-Wszyscy ... 
Do sekretariatu wchodzi wreszcie Bronek, sekretarz organizacyjny, staje, przy-

słuchując się rozmowie szefa. 
- Kto krzyczy najgłośniej? 
- Wszyscy krzyczą. Nie ma nazwisk. 
- Co krzyczą? 
- Chcą iść do innych zakładów. 
- Słuchajcie. Trzeba ich zatrzymać na dziedzińcu. 
Wraca do gabinetu, za nim Bronek, w progu mijają Henia. - Przywieź sekre

tarzy - mówi szef - przywieź Bogusię, potem nie ruszaj się, czekaj w samo-
chodzie. · 

- No, to zaczyna się - mówi Sekretarz do siebie raczej niż do Bronka, ale mu 
raźniej, że ktoś jest już obok. 

- W Warszawie spodziewali się czegoś? 
- Skąd! Nie słyszałeś przemówienia? Ciekawe, co gdzie indziej. 
- A co? -pyta Bronek.- Myślisz, że nie tylko u nas się zaczyna? 
- Nic się jeszcze nie zaczyna - reflektuje się Sekretarz. - Zatrzymają ich na 

dziedzińcu. 
Dzwoni telefon, rządówka: 
- No, jesteś. 
- Co, wiecie już? - Sekretarz . jest zaskoczony. - W Metalowych wyszli na 

plac. 
Głos w rządówce: 
- Zatrzymacie ich tam, mam nadzieję? 
- Spróbuję. W Warszawie spokój? 
- Spokój·. Przedzwoń zaraz. 
-Na razie. 
- Nie pojechałbyś do nich na ten dziedziniec? - pyta Bronka, ale Bronek by 

nie pojechał. 
- Lepiej dowiem się, co u innych. 
Sekretarz zo~taje sam, siada, wydaje się, że nie ma pełnej jasności, czym się 

ter:az zająć. 

6. 

R e t r o s p e k c j a II. R o k 1953. 

Budowa, kierownik zwraca się do grupy studentów: 
- Kto jest starostą praktyk? - Ja - zgłasza się jeden z chłopców. Słuchaj , 

kolego - mówi kierownik i podchodzi bliżej - tędy ma iść centralne i trzeba 
wykopać rów, ale stoi tam kapliczka. - I co? - pyta chłopiec. - I nic. Rozbierze
cie ją. - I potem co? - Co chcesz. Wyrzucisz gdzieś, albo spalisz. Lepiej spal, bo . 
zimno. 
Chłopcy rozbierają kapliczkę i układają drewno w stosik, na końcu wyciągają 

obraz Matki Boskiej, kładą na wierzchu, w tle widać wóz milicyjny i grupę ro
botników przyglądających się w milczeniu. Starosta wyciąga zapałki, daje jakiemuś 
chłopcu, tamten się ociąga. 

- Co, boisz się? - sam zapala, deski palą się najpierw, na końcu płomień 
ogarnia obraz, kiedy zostaje już tylko kawałek złoconej korony, starosta w nagłym 
odruchu strachu, przeczucia, trudno określić, w każdym razie jest to nie kontrolo
wany odruch, którego zapewne sam nie rozumie - gasi ogień na koronie Matki 
Boskiej i szybkim ruchem zgarnia popiół. Rozgląda się, po czym ściąga z głowy 
płócienną furażerkęi parząc palce wsypuje do niej popiół i strzępy materiału. 
Fotem chowa to do kieszeni wiatrówki. 

- W porządku?! -woła kierownik. 

7. 

Gabinet Sekretarza, jest już szef kancelarii - malutki, przebiegły, uważny. Brzę
czy przełącznik telefonu, głos Bogusi: 

- Metalowe do szefa. 
- No? - zgłasza się Sekretarz. 
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Głos w słuchawce, ten sam co poprzednio: 
- Prosiliśmy, nie słuchają. 
-I co? 
- Otwierają bramę . 
-Teraz? 
- Tak. Widzę z okna. Otwierają. Słuchajcie . Oni już wychodzą. 
-Ilu? 
- Cała zmiana. Sekretarzu, oni już wychodzą!! 
-Dokąd? 
- Chyba do Naprawczych, nie wiem. Krzyczeli, żeby iść do Naprawczych. 
Sekretarz odkłada słuchawkę i prosi przez dyspeczerkę Bogusię, żeby łączyła z Na

prawczymi. Do Bronka: 
- Uprzedź ich, że idą. 
Bogusia połączyła, Bronek bierze słuchawkę, jest zdenerwowany o wiele bardziej 

niż Sekretarz. 
- Naprawcze? Słuchaj, idzie do was grupa z Metalowych. Uważajcie. 
- To co robić? - głos w słuchawce jest wystraszony. 
- Co robić? - pyta Bronek Sekretarza. 
- Zatrzymać ich - mówi Sekretarz. - Sytuacja nie może wyjść na ulic~, to 

się nam wymknie. 
- Zatrzymać ich - mówi Bronek. - Sytuacja nie może wyjść na ulicę, pa-

miętaj. 
- Siłą? - pyta głos w słuchawce. 
- Siłą? -pyta Sekretarza Bronek. 
- Nie, skąd - mówi Sekretarz. - Porozmawiać i to spokojnie. 
- Spokojnie porozmawiać - powtarza Bronek. Odkłada słuchawkę i mówi : -

Mam przeczucie, że może nie być dobrze. 
Sekretarz przygląda mu się. 
- Przeczucie? - zaczyna tonem żartobliwym, ale kończy serio. - Za wcześnie, 

za wcześnie, Bronuś, opanuj się. 
Sekretarz wychodzi, w sekretariacie siedzi Bogusia, wysoka, czarna, nerwowa 

i dobra. Podnosi pytający wzrok na Sekretarza, ten przeciska się za nią i jej sto
likiem, na którym stoi czajnik elektryczny, podchodzi do okna i wygląda na ulicę. 
Znów widzi zwyczajne miasto, codzienny poranek, ze dwie osoby przed kioskiem, 
jakiś samochód, spokój. Wchodzi dziewczyna, chyba koleżanka Bogusi. 

- Hej! Słyszałaś? Już przyszli do Polbutu. 
- Skąd wiecie? - Sekretarz szybko odwraca się od okna. 
- Dziewczyny dzwoniły. Ludzie z Metalowych przyszli, żeby z nimi wychodzić. 
Sekretarz pospiesznie wraca do gabinetu, ale w drzwiach zatrzymuje się. 
- I jak uważacie? Wyjdą? 
- Pewno - mówi dziewczyna . - Jak ludzie przyszli, to czego mieliby nie wyjść. 

8. 

R e t r o s p e k c j a III. R ok 1956. 

Ci sami robotnicy, co poprzednio - wiec, wzburzenie, okrzyki. Starosta praktyk, 
który teraz jest kierownikiem budowy, otoczony przez tłum, robotnicy rozstępują 
się, ktoś pcha przed sobą taczki. Kierownik, widząc taczki, w ostatnim odruchu 
samoobrony mówi: 

- Słuchajcie. Ja musiałem to zrobić, ale ja to mam. 
-Co masz?! 
---; Obraz ... Nie obraz ... popiół, no, przynajmniej popiół mam ... 
Ludzie zaskoczeni milkną, ktoś mówi: - Pokaż. 

- Chodźcie ze mną - kierownik przepycha się przez tłum, który rusza z nim, 
a le chyba nie wszyscy, może delegacja? Trzy osoby idą za kierownikiem, wchodzą 
do mieszkania. 

- Gdzie ja to mam?- pyta kierownik. 
- Co? - mówi żona. 
- Gdzie ja to mam ... zaraz ... - wchodzi na krzesło, zdejmuje z szafy tekturową 

walizkę, wyciąga z niej zawiniątko, rozwija, "delegacja" nachyla się, widZi popiół 
i strzęp materiału z koroną ... 

WIDOK Z OKNA NA 

9. 

Dzwoni telefon. 
- Polbut... 
- Są już, tak? - przerywa 
- Nie, już wyszli. 
-Jak to? 
- Nasi czekali na nich, 
-I co? 
-No, idą ... 
-Dokąd? 
- Wygląda na to, że do 
- Aha. To dziękuję wam. 
Wche>dzi kapitan milicji: 
-Idą. 
-Wiem. 
- Pięć tysięcy. Sciągn 
- Towarzyszu ka: 
- Oczywiście. Na 
- W ogóle - NIC 
- No, a wy? Jak przyj 
- Zobaczymy. 
Kapitan wychodzi, 
- Mam prośbę. Przyślij 
- Dobrze, i człowieka do 
Wsuwa się szef kancelarii: 
- To co robimy, szefie? 
-Nic. Czekamy. 

Głos zza kadru: 
- Z tego okna w. 

i Kościuszki. Stamtąd mieli 
s1ę ukażą . 

10. 

Re t r o s p e kc j a IV. R 
W świetlicy kombinatu 

kombinatu, o 
- Towarzysze. 

pol!tycznym zależy na 
rzyciele, siejący ferment 
i zapalnych umy,słach? 

Jak wiecie, władze polity 
bowanego aktywu robotnic 
na uczelniach. O 
bym, żebyście znali o 
przytoczę kilka c 
broszury: "Oko w oko z 

"Zacznijmy od paru 
Wietnamie. Rok ubiegły 
fakty są fragmentami 
jedności obozu socjalistyc 
Jest właśnie nasz kraj ... " 

- To tyle - ogólne tło. 
"Wyrywanie z całego tek 
na przykład o >>WOlności 
jest zabiegiem absurda 
w pierwszym rozdziale, 

11. 

Sekretarz trzyma słucha 
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9. 

Dzwoni telefon. 
- Polbut... 
- Są już, tak? - przerywa Sekretarz. 
- Nie, już wyszli. 
- Jak to? 
- Nasi czekali na nich, przed bramą. 
-I co? 
-No, idą ... 
-Dokąd? 
- Wygląda na to, że do was, towarzyszu sekretarzu. 
- Aha. To dziękuję wam. 
Wchodzi kapitan milicji: 
-Idą. 
-Wiem. 
- Pięć tysięcy. ściągniemy jednostkę z Kielc. 
- Towarzyszu kapitanie, tylko ... 

• 

- Oczywiście. Na razie puszczamy kompanię ruchu: porządek, nic więcej. 
- W ogóle - NIC WIĘCEJ. 
- No, a wy? Jak przyjdą? 
- Zobaczymy. 
Kapitan wychodzi, Sekretarz zatrzymuje go w drzwiach. 
- Mam prośbę. Przyślijcie mi tubę, dobrze? 
- Dobrze, i człowieka do kontaktu. 
Wsuwa się szef kancelarii: 
- To co robimy, szefie? 
- Nic. Czekamy. 

Głos zza kadru: 

9 

- Z tego okna wyglądałem. Przy biurku. Patrzyłem w stronę Pierwszego Maja 
i Kościuszki. Stamtąd mieli nadejść. Stałem i zastanawiałem się, co to będzie, jak 
s ię ukażą. 

10. 

R e t r o s p e k c j a IV. R o k 1968. 

W świetlicy kombinatu budowlanego siedzi aktyw robotniczy, przemawia dyrektor 
kombinatu, obecny Sekretarz: 

- Towarzysze. Każdy z nas przeżywa te gorące dni marcowe. Komu, jakim siłom 
politycznym zależy na wywołaniu politycznego wrzenia? Komu służą młodzi wich
rzyciele, siejący ferment w głowach naszych studentów, w ich gorących sercach 
i zapalnych umysłach? 

Jak wiecie, władze polityczne zwróciły się do naszej załogi, do naszego wypró
bowanego aktywu robotniczego, z prośbą o pomoc w zaprowadzeniu ładu i porządku 
na uczelniach. Odpowiemy na to wezwanie, zanim jednak tam pójdziecie, chciał
bym, żebyście znali odpowiedź na postawione wyżej pytania. Najlepiej będzie, jeśli 
przytoczę kilka cytatów z broszury towarzysza redaktora 7 pokazuje, z jakiej 
broszury: "Oko w oko z polityką". 

"Zacznijmy od paru zasadniczych przypomnień. Trwa agresja amerykańska w 
Wietnamie. Rok ubiegły przyniósł agresję Izraela. Nie jest tajemnicą, że te i inne 
fakty są fragmentami globalnej strategii imperializmu, zmierzającej do rozbicia 
jedności obozu socjalistycznego. Na wizjerze imperializmu jednym z głównych celów 
jest właśnie nasz kraj ... " 

- To tyle - ogólne tło. A teraz o naszych sprawach ... - Kartkuje broszurę. -
"Wyrywanie z całego tekstu konstytucji poszczególnych jej fragmentów, mówiących 
na przykład o »WOlności słowa, druku, zgromadzeń itd.<< dla wszystkich obywateli, 
jest zabiegiem absurdalnym. Duch i intencja konstytucji są bowiem jasno wyłożone 
w pierwszym rozdziale, który określa ustrój polityczny PRL ... " 

11. 

Sekretarz trzyma słuchawkę rządówki: 
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- Gdzie juź są? 
- Minęli Delikatesy, zbliżają się do pomnik<.- odpowiada. 
- Czego będą żądać, orientujecie się? 
- Przypuszczamy, że odwołania cen. 
- Aha ... Zastanawiamy się, czy nie powinniście stamtąd wyjść. 
- Dlaczego? Trzeba porozmawiać. 
- Dacie radę? 
- Parę razy w życiu rozmawiałem z ludźmi w większym gronie. 
- Jak uważacie. 
- Spróbuję porozumieć się i prawidłowo zakończyć sprawę. 
Odkłada słuchawkę, wchodzi młody milicjant z tubą, pokazuje, jak najwygodniej 

trzymać. 
- Raz - dwa - Sekretarz bierze tubę do rąk, zaczyna mówić. 
- Tutaj się naciska - pokazuje milicjant. 
- TRZY - RAZ - DWA - TRZY - głos Sekretarza odzywa się nagle zwielo-

krotniony w pustym pokoju. 
Do pokoju wchodzą gwałtownie Bogusia, Bronek i szef kancelarii: 
-IDĄ! 
Sekretarz podchodzi do okna. Z obu ulic wlewa się tłum, poprzedzany ludźmi 

z biało-czerwonymi flagami w rękach. Sekretarz przez dłuższą chwilę im się przy-
gląda, odwraca się i mówi: ~ 

- Kto chce, może opuścić budynek. 
Ludzi przybywa, plac zapełnia się, Sekretarz wciąż patrzy na nich, po czym 

zwraca się do sekretarza organizacyjnego: 
- Na mnie jeszcze nie czas, zaczniemy od ciebie. 
Bronek wychodzi, pozostali podchodzą do okna zobaczyć, co będzie. 

12. 

Re t ros p e kc ja V. · Rok 1975. 
Sala konferencyjna KW. Do zebranych przemawia przedstawiciel władz central

nych: "Towarzysz nie pracował dotąd w aparacie partyjnym, co nie znaczy, że nie 
pracował dla partii. Sekretariat Komitetu Centralnego, rekomendując go na stano
wisko pierwszego sekretarza, wierzy głęboko, że i tym razem sprosta niełatwym 
zadaniom, jakie go zapewne czekają na waszym terenie". 

Sala bije brawo, Sekretarz uśmiecha się skromnie, z zażenowaniem, zebrani wstają 
z miejsc. Sekretarz obrzuca salę uważnym i dobrotliwym spojrzeniem gospodarza. 

13. 

Bogusia i szef kancelarii wprowadzają do gabinetu sekretarza organizacyjnego, 
Bronka, w nie najlepszym stanie: z przekrzywionym krawatem, na wpół zsuniętą 
marynarką, słaniającego się na nogach. Sekretarz wskazuje meblościankę, otwierają 
w niej segment, który okazuje się drzwiami do maleńkiego pokoiku z leżanką, 
umywalką i szafą pancerną. Układają Bronka, wchodzi lekarz z pielęgniarzem. 
Sekretarz przygląda się wszystkiemu z pewnej odległości, po czym zdejmuje ma
rynarkę, wiesza ją na krześle i rozluźnia krawat. 

Głos zza kadru: 
- Widząc, że rozmowa z naszym sekretarzem daleka była od jakiejś kultury, 

zacząłem się przygotowywać do wystąpienia. Myślałem: a bo wiadomo, jak będzie, 
kiedy człowiek między ludźmi stanie? 

14. 

Re t r o s p e k c j a VI. R o k 1976. 
Dzień sprzed czterech dni zaledwie, uroczystość szkolna, sala pełna rodziców, apel 

młodzieży na zakończenie roku, brawa, jakaś dziewczyna zamyka książkę, z której 
czytała wiersz (może to być Szymborska albo Lipska). Na jej miejscu staje chło
piec (gra go aktor z retrospekcji II) starosta praktyk, w ubranku wranglel-"owskim, 
z książką w ręku. Jego rodzice - Sekretarz z małżonką - siedzą wśród publicz
ności: On - uśmiechnięty, na luzie, ona - z tremą. 

WIDOK Z OKNA NA PIER 

-Rafał Wojaczek, "Ojczy 

Matka mądra jak wieżako 
Matka większa niż sam Rz 
Matka długa jak transsybe 
Kolej i jak Sahara szeroka 

l 

l pobożna jak partyjny dzi 
Matka piękna niczym straż' 
I cierpliwa jak oficer śled 
I bolesna jak gdyby w pol 

I prawdziwa jak gumowa 
Matka dobra jak piwo ży 
Piersi matki dwie pobożne 

I troskliwa jakby bufetow 
Matka Boska jak Królowa 
M?tka cudza jak Królowa 

Sala bije brawo, razrado 

15. 

Sekretarz wychodzi z ga 
celarii i Bogusię, idzie pust 
tubę na podłogę, otwiera 

- Jestem sekretarzem 
- Nie słychać!!! -to kr 
- Jestem sekretarzem k 

o tubie. - Jestem tu rok. 
liśmy je wspólnie, myślę, ż 

Z tłumu rozlegają się gw· 
- Te ceny nie są jeszcze 
Gwizdy w tłumie łączą si 
- Wszystko można przec 
Donośny i zgodny gwizd. 
Z tłumu można wyłowić 
- Do Warszawy! Do Wa 
- W porządku, idę dz 

kim protestują przeciw za 
Dobrze będzie? 
Tłum zaczyna klaskać. 

panować nad sytuacją: 
- To idę do telefonu! 
Z tłumu znów gwizd i o 
-A skąd wiemy, co pa 
- Chodźcie też. Ale nie 
W tłumie przy drzwiach 
- Pokażcie się! 
Jacyś ludzie wchodzą 

twarzy. Okrzyki: mogą by 
Z okna widać, że par 

schodom, czeka. 
W głębi hallu ukazuje 

lutki, i zdenerwowana ko 
- Bardzo państwa pro 
Idą w czwórkę pustym 

16. 

W sekretariacie siedzą: 
którzy widać uznali, że j 

Sekretarz zwraca się d 
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wiada. 

tąd wyjść. 

zym gronie. 
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' pokazuje, jak najwygodniej 

a mówić. 

za odzywa się nagle zwielo

kancelarii: 

ę tł1;1m, poprzedzany ludźmi 
dłuzszą chwilę im się przy-

patrzy na nich, po czym 

ć, co będzie. 

.zedstawiciel władz central
nym, co nie znaczy że nie 
ekomendując go nc{ stano
razem sprosta niełatwym 

enowaniem.' zebrani wstają 
spoJrzemem gospodarza. 

!
ekretarza organizacyjnego 
~watem, n~ wpół zsuniętą 
Je. meblośc1~nkę, otwierają 
~lego pokoiki} z leżanką, 

; ~ lekarz z pielęgniarzem . 
1• po czym zdejmuje ma-

była ~d jakiejś kultury, 
bo Wiadomo, jak będzie, 

sala pełna .rodziców, apel 
za~:yka. k.slążkę, z której 
a JeJ mieJscu staje chło
lbranku wranglerowskim 
- siedzą wśród publicz~ 

WIDOK Z OKNA NA PIERWSZYM PIĘTRZE 

- Rafał Wojaczek, "Ojczyzna" - zaczyna chłopiec. 

Matka mądra jak wieża kościoła 
Matka większa niż sam Rzymski Kościół 
Matka długa jak transsyberyjska 
Kolej i jak Sahara szeroka 

I pobożna jak partyjny dziennik 
Matka piękna niczym straż pożarna 
I cierpliwa jak oficer śledczy 
I bolesna jak gdyby w połogu 

I prawdziwa jak gumowa pałka 
Matka dobra jak piwo żywieckie 
Piersi matki dwie pobożne setki 

I troskliwa jakby bufetowa 
Matka Boska jak Królowa Folski 
M?-tka cudza jak Królowa Folski 

Sala bije brawo, rozradowana matka również, widać stężałą twarz Sekretarza. 

15. 

11 

Sekretarz wychodzi z gabinetu z tubą w ręku. Mija w sekretariacie szefa kan
celarii i Bogusię, idzie pustym korytarzem w stronę okna, jest zamknięte, odstawia 
tubę na podłogę, otwiera okno, słychać krzyk tłumu. Zapominając o tubie mówi: 

- Jestem sekretarzem komitetu wojewódzkiego ... 
- Nie słychać!!! - to krzyk z tłumu. 
- Jestem sekretarzem komitetu wojewódzkiego - Sekretarz przypomina sobie 

o tubie. - Jestem tu rok. Mieliśmy przez ten rok sporo problemów i rozwiązywa
liśmy je wspólnie, myślę, że i ten problem razem rozwiążemy. 

Z tłumu rozlegają się gwizdy. 
- Te ceny nie są jeszcze ostateczne, to propozycja. 
Gwizdy w tłumie łączą się w jeden gwizd donośny. 
- Wszystko można przecież przedyskutować. 
Donośny i zgodny gwizd. 
Z tłumu można wyłowić teraz jakieś słowa, Sekretarz nasłuchuje: 
- Do Warszawy! Do Warszawy! Odwołać podwyżkę! 
- W porządku, idę dzwonić. Powiem tak: zebrani przed komitetem wojewódz-

kim protestują przeciw zamierzonej podwyżce cen i domagają się cofnięcia decyzji. 
Dobrze będzie? 
Tłum zaczyna klaskać. Sekretarz wyraźnie ucieszony, wydaje mu się, że zaczyna 

panować nad sytuacją: 
- To idę do telefonu! 
Z tłumu znów gwizd i okrzyki: 
- A skąd wiemy, co pan naprawdę powie? 
- Chodźcie też. Ale nie wszyscy, niech przyjdzie delegacja. 
W tłumie przy drzwiach wejściowych wymiana zdań, słychać okrzyki: 
- Pokażcie się! 
Jacyś ludzie wchodzą na stopnie i pokazują się tłumowi, z okna nie widać ich 

twarzy. Okrzyki: mogą być! 
Z okna widać, że parę osób wchodzi do gmachu, Sekretarz zwraca głowę ku 

schodom, czeka. 
W głębi hallu ukazuje się delegacja: dwóch mężczyzn, z których jeden jest ma

lutki, i zdenerwowana kobieta. Podchodzą do okna. 
- Bardzo państwa proszę - mówi Sekretarz z zapraszającym gestem. 
Idą w czwórkę pustym korytarzem w stronę gabinetu. 

16. 

W sekretariacie siedzą: Bogusia, szef kancelarii, a w kącie lekarz z pielęgniarzem, 
którzy widać uznali, że jeszcze mogą być potrzebni. 

Sekretarz zwraca się do Bogusi. - Proszę połączyć mnie z Warszawą. 
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Bogusia wykręca numer, delegacja jest trochę skrępowana, rozgląda się. 
- Może spoczniecie państwo? - pyta szef kancelarii, delegacja odmawia. 
- Warszawa- informuje Bogusia. 
Sekretarz bierze słuchawkę i mówi głośniej niż wymaga konieczność: 
- Mam wam przedstawić, co następuje: zebrani przed komitetem protestują 

przeciw podwyżce cen i domagają się cofnięcia decyzji. 
Głos w słuchawce: 
- Słuchaj, trzeba z nimi pogadać ... 
Sekretarz ponownie, jeszcze dobitniej: 
- Zebrani przed komitetem protestują pn:eciw podwyżce cen ... - i nie czekając 

na odpowiedź, odkłada słuchawkę. 
- Powiedziałem? - zwraca się do delegacji. 
- Powiedział pan. 
- To powtórzcie to ludziom - dodaje Sekretarz. 
Sekretarz z delegacją znów przemierzają korytarz i podchodzą do okna. 

17. 

- Ja powiem - mówi jeden z mężczyzn, ten niziutki. Bierze tubę, ale ledwie go 
widać znad parapetu, więc próbuje się tam wdrapać, Sekretarz usłużnie chce go 
podsadzić, ale podsadza go reszta delegacji, poza tym maiuszek jest ambitny. Woła: 

- Dzwonił do Warszawy i przekazał protest! - wydaje się, że jest to wielka 
chwila w życiu maluszka, o której będzie kiedyś opowiadał z dumą kombatanta, ale 
trwa krótko. 

- Przekupili go! Nie wierzyć!!! - słychać krzyk tłumu. 
- Zdejmij go pan- mówi Sekretarz do drugiego delegata . 
Maiuszka zdejmują, Sekretarz próbuje nawiązać kontakt z drugim delegatem: 
- Powiedz im pan coś. 
- Ale co? 
- Kto pan jest. 
- Przecież znacie mnie - drugi delegat bierze tubę - jestem z Naprawczych! 

To ja niosłem tą flagę, o, tą - w skazuje flagę, rzeczywiście opartą teraz o drzewo 
przed wejściem. Tłum cichnie przekonany. 

- W porządku - wyraża delegatowi aprobatę Sekretarz. 
- Rozmawiał z Warszawą i powiedział, że nie zgadzamy s ię na ceny! -' woła 

delegat, już bez przeszkód. 
- Kiedy odwołają?! - krzyk z tłumu. 
Tera z Sekretarz bierze tubę od drugiego delegata. 
- Przekazałem wasz protest do Warszawy. Powiedziałem tak: zebrani protestują 

przeciw podwyżce cen i żądają odwołania wszystkiego!! 
Z tłumu oklaski, znów Sekretarz przez moment zalicza punkty, ale z dołu okrzyki : 
- Odpowiedź! Kiedy będzie odpowiedź?!!! 
- Jutro, jak wiecie, zbiera się sejm. 
Jest to zdanie fatalne, wściekłość tłumu wybucha na nowo. 
- Wszystkie protesty jutro będą rozpatrzone! - ciągnie Sekretarz, ale to też nie 

jest dobre zdanie. 
- My chcemy dzisiaj!!! - krzyczy tłum i zaczyna skandować: - My-chce-my

dzi-siaj-my-chce-my-dzi-siaj!!! 
Sekretarz jest już bezradny. Milczy. Z tłumu znowu podnosi s ię gwizd. 
Sekretarz odchodzi od okna, gwizd się wzmaga. 

18. 

Gabinet. Głos w rządówce, bardziej zdenerwowany niż poprzednio: 
- Słuchaj. My uważamy, że powinieneś stamtąd wyjść. 
- Oni żądają odpowiedzi - stwierdza Sekretarz. 
- Masz opuścić budynek, słyszałeś? 
- Towarzyszu, jaka będzie decyzja w sprawie cen? 
- Nie ma decyzji. 
Sekretarz odkłada słuchawkę. 

Gło s zza ekranu: 
- To fatalna rzecz taka bezradność. Człowiek nie jest do tego przyzwyczajony. 

WIDOK Z OKNA NA 

Przez całe życie wszystko 
wiek wie, jak się poruszać, 

Rządówka, Sekretarz po 
sądząc z tonu, nie 

- No? Jaką masz 
- Są przed budynkiem. 
- Aha, przed budynkiem 
- No właśnie, jak? 
- Może pogadaj z nimi? 
- Dobry pomysł, ale oni 
- Aha, żądają odwołania? 

Głos zza ekranu: 
- Byłem bezradny, 

doradzić na rozegranie 

Sekretarz nasłuchuje, 
szef kancelarii: 

- Weszli do hallu. 
Dzwoni rządówka, Sekre 
- Wychodzi już? 
- Nie - odpowiada szef 
- Dlaczego jeszcze nie 
Szef kancelarii kładzie 

Qd stołu. 

Głos zza ekranu: 
- Miałem straszną ochotę 

zdania co wy, ale co ja 
karny członek partii? No, 
za ich bzdurne decyzje? Ale 

Z leżącej na stole 
- Halo? Jesteś 

głowie? To przem 
Sekretarz się nie 

świadczą o tym, że tłum 
coraz więcej osób idących, 
w ścianę. 

Sekretarz podnosi się zza 
więc otwiera okno szerzej 
przekrzywiony krawat. 
z biurka i kładzie do 
Widzi w szybie, że nie 
jest nawet zdenerwowany, 
przygotowywał. 
Wygląda przez okno. 

do budynku, nikt nie 
samochody, między 
samego, w którym 
przy samochodach kręcą 
i z baku zaczyna wyciek 
ni - sięga po zapałkę i 
zyny. Bucha płomień -
przestraszonego własnym 

19. 

Antycypacja I. 

Scena, która ma 
jeszcze wiedzieć 

Karetka milicyjna 
siadają z niej ludzie 
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WIDOK Z OKNA NA PIERWSZYM PIĘTRZE 13 

Przez całe życie wszystko jest tak, jak powinno być, i wszystko się rozumie, i czło
wiek wie, jak się poruszać, a tu nagle się to kompletnie rozpada - i co teraz? 

Rządówka Sekretarz pospiesznie chwyta słuchawkę, ale rozlega się inny głos, 
sądząc z to~u, nie zwierzchnika, lecz człowieka na równorzędnym stanowisku. 

- No? Jaką masz sytuację? 
- Są przed budynkiem. 
- Aha, przed budynkiem są ... To jak to rozgrywasz? 
- No właśnie, jak? 
- Może pogadaj z nimi? 
- Dobry pomysł, ale oni żądają odwołania cen. 
- Aha, żądają odwołania? To rzeczywiście. 

Głos zza ekranu: 
- Byłem bezradny, to fakt. Ale jacy oni wszyscy byli bezradni. Co oni potrafili 

doradzić na rozegranie takiego tematu? 

Sekretarz nasłuchuje, potem podchodzi do okna. Szum tłumu wzmaga się. Wchodzi 
szef kancelarii: 

- Weszli do hallu. 
Dzwoni rządówka, Sekretarz daje szefowi znak, żeby podniósł. 
- Wyctwdzi już? 
- Nie - odpowiada szef kancelarii. 
- Dlaczego jeszcze nie wychodzi? A w ogóle - nie odkładajcie słuchawki!!! 
Szef kancelarii kładzie słuchawkę na biurko i wychodzi. Sekretarz nie rusza się 

<>d stołu. 

Głos zza ekranu: 
- Miałem straszną ochotę pójść i powiedzieć im: "Słuchajcie, jestem tego samego 

zdania co wy, ale co ja mogę?" Czy miałem to zrobić? Ja - przedstawiciel władz, 
karny członek partii? No, dobrze, ale tu za chwilę coś może się stać. Mam ginąć 
za ich bzdurne decyzje? Ale jeśli nie zginę? Co mi powiedzą w Warszawie? 

Z leżącej na stole słuchawki słychać głos: 
- Halo? Jesteś jeszcze? Słuchaj ... Czy tobie przypadkiem nie chodzi tam coś po 

głowie? To przemyśl to jeszcze raz, dobrze? - stuk odkładanej słuchawki. 
Sekretarz się nie odzywa, nasłuchuje z· napięciem odgłosów w budynku. Odgłosy 

świadczą o tym, że tłum się zbliża. Słychać trzask otwieranych drzwi, tupot nóg, 
coraz więcej osób idących, głosy, śmiechy, brzęk tłuczonej szyby, ktoś wali pięścią 
w ścianę. 

Sekretarz podnosi się zza stołu, podchodzi do okna, chce wyjrzeć na zewnątrz, 
więc otwiera okno szerzej i w szybie widzi swoje odbicie. Przygląda mu się. Widzi 
przekrzywiony krawat. Zdejmuje go i odkłada na biurko. Z kolei zdejmuje go 
z biurka i kładzie do szuflady. Znów patrzy w odbicie i podwija rękawy koszuli. 
Widzi w szybie, że nie ogolił się i przesuwa ręką po zaroście. Nie spieszy się, nie 
jest nawet zdenerwowany, wygląda jakby się starannie do nadchodzącego spotkania 
przygotowywał. 

Wygląda przez okno. Widać, że tłum jeszcze się przemieszcza, jeszcze wchodzą 
do budynku; nikt nie patrzy do góry, Sekretarz wychyla się coraz głębiej i widzi 
samochody, między innymi swojego fiata, znanego nam już ze sceny drugiej, tego 
samego, w którym kazał kierowcy Heniowi czekać na dalsze zarządzenia. Teraz 
przy samochodach kręcą się jacyś ludzie. Paru z nich przewraca jego fiata na bok 
i z baku zaczyna wyciekać benzyna. Jeden z mężczyzn - młody, dwudziestoparolet
ni - sięga po zapałkę i dość bezmyślnie, pewnie dla draki - zapala strużkę ben
zyny. Bucha płomień - przez sekundę widzimy twarz mężczyzny z zapałką, lekka 
przestraszonego v,rłasnym wyczynem ... 

19. 

Antycypacja I. 

Scena, która ma się dopiero wydarzyć, w przyszłości, o której nie mogą więc 
jeszcze wiedzieć bohaterowie tego, co oglądamy na ekranie. 

Karetka milicyjna wjeżdża na dziedziniec komendy MO, zatrzymuje się, wy
siadają z niej ludzie aresztowani w zajściach ulicznych. Rozpoznajemy wśród nich 
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mężczyznę, którego twarz widzieliśmy przed chwilą, jak podpalał samochód. Męż
czyzna przechodzi przez szpaler milicjantów, znikając w drzwiach komendy. 

20. 

... Bucha płomień - przez sekundę widzimy twarz mężczyzny z zapałką, lekko 
przestraszonego własnym wyczynem, samochód zaczyna się palić, ludzie odskakują, 
otwierają się drzwi, wypełza z nich kierowca Henio, wbiega do gmachu. Sekretarz 
odwraca się od okna - w całym budynku już słychać krzyk i tumult - patrzy 
na drzwi, rozgląda się po gabinecie, jakby zastanawiając się, co zobaczą ludzie, 
którzy tu wejdą za chwilę, przygląda się papierom na biurku i zaczyna robić po
rządek. Bierze do ręki dokumenty, niektóre zostawia, inne odkłada na stolik, z któ
rym idzie następnie do znanego .nam pokoiku za meblościanką . W pokoiku na 
kanapie leży sekretarz Bronek. 

- Leż, leż - mówi Sekretarz uspokajająco. - Już się kończy - i układa papiery 
w szafie. 

- Już? -pyta ucieszony Bronek. 
- Tak, tak - zaraz wszystko się skońozy, leż sobie ... 
Wraca do swojego pokoju, staje na środku, poprawia coś jeszcze przy ubraniu, 

obciąga koszulę ... 

Głos zza ekranu: 
- A jak mnie zaczną bić? Na pewno nie będę stał w miejscu, też nie ułomek 

jestem ... 

... i rusza przed siebie. Idzie przez pusty gabinet, przez pusty sekretariat i otwiera 
drzwi na korytarz. Bucha hałas tłumu, kłębią się ludzie, ktoś ciągnie palmę, pewnie, 
żeby ją wyrzucić przez okno, Sekretarz wchodzi w ten tłum, nikt nie zwraca na 
niego uwagi, dopiero widząc tubę w jego rękach rozpoznają go, ale nie komentują 
jego obecności nieżyczliwie. Ktoś mówi - To on - i pozwalają mu przejść w stronę 
okna. Sekretarz przepycha się przez tłum, ludzie widząc, że coś będzie mówił, 
przepychają się za nim, dochodzą do parapetu, tłum tak napiera, że 'Sekretarz nie 
może się przy tym parapecie poruszyć ... 

Głos zza ekranu: 
- Dosłownie, trudno mi było oddychać i pomyślałem wtedy, że jakby mnie tak 

przecięło nagle na pół, to będzie dość głupio wyglądać, więc spróbowałem się 
jednak cofnąć ... 

... Sekretarz z dużym wysiłkiem odwraca się wreszcie. Przed nim stoi kobieta 
z długim, wąskim paskiem papieru, jaki otrzymują robotnicy przy wypłacie, w obu 
rękach. Kobieta jest tak zdenerwowana, że nie może wydobyć z siebie artykuło
wanych słów. 
-O---- o---- o- krzyczy, potrząsając paskiem. 
- Dobrze, proszę pani, ale konkretnie? - mówi grzecznie Sekretarz. 
__, O - - - - o - - - - o - - - - - kobieta przysuwa pasek do twarzy 

Sekretarza, nie jest w stanie powiedzieć nic więcej. 

21. 

A n t Y c y p a c j a II. 

Ta sama kobieta, która trzymała pasek, stoi przed sądem. 
Sala pełna publiczności, ale jest to publiczność wpuszczana za zaproszeniami, 

więc zachowuje się nadzwyczaj spokojnie. 
Prokurator odczytuje akt oskarżenia: 
- ... oskarża się obywatelkę o pobicie w dniq dwudziestym piątym czerwca sie

demdziesięciu ośmiu milicjantów na służbie i spowodowanie · zniszczeń na łączną 
sumę dziesięciu milionów złotych, to jest o czyn z artykułu... · 
Wśród publiczności słuchającej ze spokojnym zaciekawieniem, zwraca uwagę 

młody, dwudziestoparoletni chłopiec. Jest to twarz, którą .natychmiast zauważa się 
w każdym tłumie - inteligentna, ",_,rażliwa twarz chłopca-harcerza, jasnego, wysoko 
podstrzyżonego, z przedziałkiem, schludnie ubranego w sweterek z wyłożonym koł
nierzykiem czystej koszuli. Chłopiec słucha w skupieniu, jakby starając się coś 
zanotować w pamięci... 

WIDOK Z OKNA NA PIERWSZ 

22. 

...- O - - o - - kobieta 
zwraca się teraz do ludzi za 

- Proszę państwa - , 
patrują wasz protest! 

- A odpowiedź kiedy?!!!-
- Odpowiedź będzie za dwie 
- To czekamy. 
- Bardzo proszę .. . 
Przed budynkiem napięcie ' 

może. 
Sekretarz, czując, że 

się od okna, jeszcze z tubą 
mężczyzn, nie niższych i na 
kretarz powoli opuszcza 

W mężczyznach nie 
spokojnie, nie gestykulUJ'\'-'• 

- Za dupę go i przez 
wzrokiem, jakby się zastana 

Drugi z mężczyzn nie jest 
- Czy ja wiem ... - i 
- Panowie ... - mówi 

probata. Obaj mężczyźni 
jakby rozważają coś, milcząc, 

Głos zza ekranu: 
- Pomyślałem sobie, że j 

tować ten problem, to może 

Sekretarz odwraca się i 
nie próbuje mu przeszkol 
(podobny do tego z dzied 
Sekretarz idzie w milczeniu, 

Głos zza ekranu: 
- Starałem się panować 

mi w.tedy do głowy, że nie 
czego, ale to właśnie sobie 
goryczyło: do tego wszystkie 

Wchodzi do gabinetu, 
tym momencie spostrzega 
siedzi, skurczony, w fotelu. 
teraz mówi: 

- Halo? Halo? Jesteś 
Sekretarz nie odpowiada. 
- Halo? Jesteś tam? 
Milczenie. Nagle 

wiedzieć słuchawce, 
czemu, do rąk, i woła -

Na fotelu (jest to fotel w 
porusza się kierowca Henio. 

- Szefie - mówi 
powtarza Henio. - Szef 

- Nie wiem, Heniu 
- Oni będą szefa 
Sekretarz gwałto 

spokój, jak przed c 
- Nic, Heniu, nie 
- Będą wieszać, 

ze zgrozą, że Heni' 
Henio jest znacznie 
człowiek, przypadka 
pierwszy, naprawdę 
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22 . 

... - O - - o - - kobieta nie jest w stanie powiedzieć nic więcej. Sekretarz 
zwraca się teraz do ludzi za oknem: 

- Proszę państwa - dostałem przed chwilą wiadomość, że władze starannie roz-
patrują wasz protest! 

- A odpowiedź kiedy?!!!- słychać krzyk z tłumu. 
- Odpowiedź będzie za dwie godziny . 
- To czekamy. 
- Bardzo proszę ... 
Przed budynkiem napięcie opada. Ludzie cichną, rozglądają się, siadają, gdzie kto 

może. 
Sekretarz, czując, że zapanował, chwilowo przynajmniej, nad sytuacją; odwraca 

s ię od okna, jeszcze z tubą w ręce, i widzi przed sobą dwóch młodych, wysokich 
mężczyzn, nie niższych i na pewno nie słabszych od niego. Patrzą na niego i Se
kretarz powoli opuszcza tubę. 

W mężczyznach nie ma żadnego wzburzenia ani gniewu. Jeden z nich mówi, 
spokojnie, nie gestykulując, jakby z namysłem: 

- Za dupę go i przez okno, co? - i patrzy na drugiego. Obaj mierzą Sekretarza 
wzrokiem, jakby się zastanawiając nad sposobem wykonania pomysłu. 

Drugi z mężczyzn nie jest jeszcze do końca przekonany. 
- Czy ja wiem ... - i nadal obaj się przyglądają. Ludzie otaczający ich cichną. 
- Panowie... - mówi ktoś, ale w jego głosie jest przestroga raczej niż deza-

probata. Obaj mężczyźni patrzą teraz na tego trzeciego, który się odezwał, i wszyscy 
jakby rozważają coś, milcząc, najpewniej ewentualne konsekwencje pomysłu. 

Głos zza ekranu: 
- Pomyślałem sobie, że jak jeszcze chwilę postoję i jak oni sobie zaczną dysku

tować ten problem, to może nie skończyć się zupełnie dobrze ... 

Sekretarz odwraca się i rusza przed siebie. Ani ci mężczyźni, ani nikt z obecnych 
nie próbuje mu przeszkodzić, tłum powoli się rozstępuje, tworzy się jakby szpaler 
(podobny do tego z dziedzińca do komendy MO z antycypacji I, ale nie całkiem), 
Sekretarz idzie w milczeniu, starając się nie przyspieszać kroku, poci się -

Głos zza ekranu: 
- Starałem się panować jakoś nad twarzą i nie okazywać niczego... Przyszło 

mi w-tedy do głowy, że nie zdążyłem się rano ogolić ... Naprawdę, nie wiem dla
czego, ale to właśnie sobie pomyślałem w tym momencie i strasznie mnie to roz
goryczyło: do tego wszystkiego jeszcze nie zdążyłem się ogolić ... 

Wchodzi do gabinetu, oddycha, wyciera chustką pot z karku i spod pach i w 
tym momencie spostrzega - z pewnym zażenowaniem - kierowcę Henia, który 
siedzi, skurczony, w fotelu. Słuchawka nadal leży na blacie biurka i nawet ktoś 
teraz mówi: 

- Halo? Halo? Jesteś tam? 
Sekretarz nie odpowiada. 
- Halo? Jesteś tam? 
Milczenie. Nagle Sekretarz coś sobie uprzytamnia - coś, co powinien był po

wiedzieć słuchawce, nachyla się nad nią, nie biorąc jej, właściwie nie wiedzieć 
czemu, do rąk, i woła- Halo? - ale tamci widać odeszli. 

Na fotelu (jest to fotel w gościnnej części gabinetu, najbardziej oddalony od okna) 
porusza się kierowca Henio. 

- Szefie - mówi szeptem. Sekretarz nie zwraca na niego uwagi. - Szefie -
powtarza Henio. - Szef wie, co oni chcą zrobić z szefem? 

- Nie wiem, Heniu - mówi z roztargnieniem Sekretarz. 
- Oni będą szefa wieszać ... Budują szubienicę ... 
Sekretarz gwałtownie się odwraca i idzie do okna, za oknem jednak całkowity 

spokój, jak przed chwilą. 
-Nic, Heniu, nie widzę ... 
- Będą wieszać, będą ... - upiera się Henio. Sekretarz przygląda mu się i widzi 

ze zgrozą, że Heniowi pomieszało się w głowie. Podchodzi, ujmuje go pod rękę. 
Henio jest znacznie starszy od Sekretarza, w ogóle jest to poczciwy, niemłody 
człowiek, przypadkowo zaplątany w to KW i we wszystko - być może jest to 
pierwszy, naprawdę normalny, pełen współczucia gest Sekretarza, jaki oglądamy 
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na ekranie. Prowadzi go do pokoiku za meblościanką i sadza na kanapie obok 
sekretarza Bronka: 

--; Zajmij się nim - prosi sekretarza - zdenerwował się i mówi nie na temat... 
Wraca do gabinetu, w słuchawce znowu odzywa się głos: 
- Halo? Jesteś tam? 
- Jestem ... - tym razem Sekretarz od razu się nachyla. 
- Co? Podałeś im termin? 
- Tak. Za dwie godziny ma być odpowiedź. 
- Musiałeś to zrobić? 
- Tak. Musiałem - w głosie Sekretarza po raz · pierwszy od czasu jak rozmawia 

z Warszawą, niknie ton zdyscyplinowanego członka partii i pojawia się lekkie roz
wścieczenie człowieka, który już zaczyna wiedzieć więcej niż ludzie po tamtej stro
nie drutu. - ZA DWIE GODZINY MA BYC ODPOWIEDŹ! 

W słuchawce milczenie ... Być może tamten człowiek też zaczyna rozumieć, że 
Sekretarz przechodzi tu jakąś szczególną edukację. 

- Nie masz zamiaru wyjść? - słychać po chwili. 
- Nie mam. Czekam na odpowiedź. 
Wygląda na to, że atmosfera buntu w jakiejś mierze udziela się Sekretarzowi, 

że zaczyna mówić z Warszawą jak człowiek STĄD. 
Z ulicy dolatują nagle odgłosy uderzeń. Sekretarz nie potrafi ich w pierwszej 

chwili zidentyfikować, ale przypomina mu się nagle przestroga Henia i Sekretarz 
nieruchomieje. Ostrożnie podchodzi do okna i widzi, że ludzie rozwalają słupy, na 
których umieszczone było jakieś hasło. Część hasła już zwalono, zostały jeszcze 
litery: PROGRAMEM NARODU i właśnie tłum zabiera się za literę P. Sekretarz 
uśmiecha się z ulgą: to tylko to, rozwalają tylko hasła. Widzimy dokładnie twarz 
jednego z mężczyzn, wyraźnie rozweselonego nową zabawą ... 

23. 

A n t y c y p a c j a III. 

Pokój, nędzny i brudny, na ścianie kolorowe, powiększone zdjęcie z wojska - na 
nim ta sama rozweselona twarz mężczyzny, który obalał hasło, mężczyzna wysuwa 
głowę przez okno makiety-samolotu, czy przez coś równie głupiego. 

Przy stole siedzą: biednie ubrana kobieta, może nie całkiem trzeźwa, i ten sam 
chłopiec, którego widzieliśmy na sali sądowej w antycypacji II - okropnie zakło
potany wnętrzem, rozmówczynią, swoją rolą, "vidać, że środowisko i sytuacja są 
dla niego zupełnie nowe. 

- Chcemy synowi jakoś pomóc ... - mówi chłopiec. 
Kobieta milczy nieufnie. 
- Możemy dać mu adwokata. 
- Kto będzie za to płacił, ciekawa jestem. 
- My zapłacimy za wszystko ... A może - i pani trzeba pomóc? 
Kobieta wyraźnie ożywia się po tych słowach: 
- A kto wy tacy? 
- No - ludzie ... My ... Słowem - chcemy wam jakoś pomóc. 
Kobieta nadal nic nie rozumie, a chłopiec jest szalenie zażenowany, bo ma właśnie 

zaproponować komuś pieniądze: 
- Proszę się nie krępować, naprawdę ... 
Kobieta stara się dostosować do niezwykłej sytuacji i nie przegapić niczego: 
- No, jak już państwo chcą być tacy dobrzy ... 

24. 

... Widzimy dokładnie twarz jednego z mężczyzn, wyraźnie rozweselonego zabawą. 
Sekretarz, uspokoiwszy się jakby tym, co zobaczył za oknem, wraca do biurka. 

Głos zza ekranu: 
- Te ostatnie dwie godziny pamiętam najlepiej. 
Nie działo się już właściwie nic, wszyscy czekali na odpowiedź i teraz rozumiem, 

że były to dwie godziny najważniejsze w moim życiu, bo dużo sobie przez ten czas 
myślałem. 
Naprawdę, nie wiem, czy kiedykolwiek przedtem myślałem tak intensywnie i z ta

ką jasnością. 

WIDOK Z OKNA NA 

Najwięcej myślałem 
Przecież oni nie mnie, 

władzy i oni chcieli tę w 
szałem się, ale już sam nie 

Co to jest, że jako naród 
dowską, Wojtyłę, Miłosza ... 
nie był papieżem, a drugi 
wybitne jednostki wychodzą z 
firny. 

Czy przez tę wojn:: wszystko 
Ja jestem pierwszym pokolenie11J 
czy to moje pokolenie z 

No - a gdyby nasze 
naprawdę - kim ja byłbym 
Właśnie - kim? 
Dyrektorem zjednoczenia 

dyrektorem kombinatu. Ale 
nictwie rzeczywiście się znam. 

Rozmyślania Sekretarza 
wchodzi z impetem młody 
i człowieka za biurkiem zatrzy 
na siebie przez chwilę. 

- Pan do mnie? - pyta 
- Do pana? - powtarza 

jeszcze, stoi w drzwiach i 
Lenina ... 

- Może jednak? - nalega z 
poddającego się ogólnym emocj 

- Nie, na pewno nie do 
dokładnie jego twarz i onnlr. 

25. 

A n t Y c y p a c j a IV. 

Ten sam młody człowiek, 
wieku,. koło trzydziestki, 
strajkowego ze stoczni 
ciem słuchają z tranz 
słowach zaczynają bić 
pozostałych: widać, że 
posuniętej dyskrecji. Na 
jeszcze głośniejszymi oklaskami 

26. 

... widzimy dokładnie twarz 
uśmiech, mężczyzna cofa się i 
koju. 

Głos zza ekranu: 
- Przyznam, że z myśli o 

otuchę - budowlanych 
i spróbowałem popatrzeć 

W końcu- te d 
gdzieś muszą być l 
w tłum ... Wiedziałem, że 
powiedzieli: - Ciszej, nie 
albo zasiali wątpliwość: i 

Sekretarz szuka w szuf1auLH 
numer i zaczyna wykręcać. 
bardzo mi potrzebni... 

2 - Dialog nr 7 
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Najwięcej myślałem o tych dwóch, co chcieli mnie wyrzucić przez okno. 
Przecież oni nie mnie, osobiście, chcieli wyrzucić. Byłem dla nich s~nonimem 

władzy i oni chcieli tę władzę wyrzucić. Nie mnie mają dosyć, tylko nas - pocie
szałem się, ale już sam nie wiem, która myśl była gorsza. 

Co to jest, że jako naród wydajemy z siebie takich wybitnych ludzi - Curie-Skło
dowską, Wojtyłę, Miłosza ... Nie, tego nie mogłem myśleć, bo przecież jeden jeszcze 
nie był papieżem, a drugi laureatem Nobla, no, wszystko jedno, to teraz myślę: tak 
wybitne jednostki wychodzą z narodu, a władzy wybitnej wydać z siebie nie potra
fimy. 

Czy przez tę wojn~ wszystko - że tyle prawdziwej inteligencji wymordowano? 
Ja jestem pierwszym pokoleniem z wyższym wykształceniem w mojej rodzinie, ale 
czy to moje pokolenie z dyplomami- to już jest inteligencja? 

No - a gdyby nasze społeczeństwo wydało z siebie taki rząd, na jaki je stać 
naprawdę - kim ja byłbym wtedy? 
Właśnie - kim? 
Dyrektorem zjednoczenia budowlanego, to wszystko. A może i to nie, może 

dyrektorem kombinatu. Ale dyrektorem kombinatu byłbym niezłym, bo na budow
nictwie rzeczywiście się znam. 

Rozmyślania Sekretarza przerywa otwarcie drzwi od sekretariatu, do gabinetu 
wchodzi z impetem młody mężczyzna, ale zaskoczony widokiem pustego pokoju 
i człowieka za biurkiem zatrzymuje się w drzwiach. Obaj są zaskoczeni i patrzą 
na siebie przez chwilę. 

- Pan do mnie?- pyta Sekretarz. 
- Do pana? - powtarza gość ze zdziwieniem. - Nie, skąd ... - ale nie cofa się 

jeszcze, stoi w drzwiach i przygląda się gabinetowi, fotelom, mapie, popiersiom 
Lenina ... 

- Może jednak? - nalega z nadzieją Sekretarz, bo człowiek robi wrażenie nie 
poddającego się ogólnym emocjom. 

- Nie, na pewno nie do pana - zapewnia tamten, kłania się i cofa, widzimy 
dokładnie jego twarz i spokojny grzeczny uśmiech ... 

25. 

A n t y c Y p a c j a IV . 

Ten sam młody człowiek, wraz z dwoma, trzema innymi, wszyscy w zbliżonym 
wieku, koło trzydziestki, stoją przy kopiarce. Zajęci byli robieniem odbitek biuletynu 
strajkÓwego ze stoczni gdańskiej - "Solidarność". Teraz przerwali pracę i z napię
ciem słuchają z tranzystora komunikatu o podpisaniu porozumienia. Po pierwszych 
słowach zaczynają bić brawo, na co mężczyzna, którego znamy, gwałtownie ucisza 
pozostałych: widać, że podobną robotę wykonywali zwykle w warunkach daleko 
posuniętej dyskrecji. Na chwilę, z nawyku, przycichają, ale natychmiast wybuchają 
jeszcze głośniejszymi oklaskami i okrzykami triumfu. 

26. 

... widzimy dokładnie twarz mężczyzny w drzwiach i jego spokojny, grzeczny 
uśmiech, mężczyzna cofa się i zamyka za sobą drzwi. Sekretarz zostaje sam w po
koju. 

Głos zza ekranu: 
- Przyznam, że z myśli o moich kwalifikacjach fachow-ych zaczerpnąłem pewną 

otuchę - budowlanych brak, a na kierownika budowy przyjmie mnie każdy -
i spróbowałem popatrzeć na sytuację mniej dramatycznie. 

W końcu - te dwadzieścia tysięcy przed KW to jeszcze nie całe społeczeństwo, 
gdzieś muszą być ludzie, którzy są z nami. Powinni przyjść tutaj, wmieszać się 
w tłum ... Wiedziałem, że już się nad tłumem nie zapanuje, ale wystarczyłoby, gdyby 
powiedzieli: - Ciszej, nie wszyscy naraz ... albo zaproponowali wybranie delegacji ... 
albo zasiali wątpliwość: i co wam z tego przyjdzie, jak go przez to okno ... ? 

Sekretarz szuka w szufladzie wykazu telefonów, kładzie go na biurku, znajduje 
numer i zaczyna wykręcać. - ... Za półtorej godziny tacy ludzie mogą się okaz~ć 
bardzo mi potrzebni... 

2 - Dialog nr 7 
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Po tamtej stronie drutu ktoś podnosi słuchawkę. 
- Komitet zakładowy? - pyta Sekretarz, zwykłym tonem, jakim dotąd rozma

wiał z podległymi sobie pracownikami aparatu. - Słuchajcie, musicie przysłać mi 
trochę aktywu pod komitet. Dobrze byłoby gdyby wmieszali się w tłum ... Ze trzy
dziestu wystarczy. 

- Kiedy nie ma tylu - informuje głos w słuchawce. 
- Dwudziestu może być ... 
- Kiedy i tylu nie ma ... 
- To ilu tam jest? 
- Kiedy nikogo nie ma, towarzyszu sekretarzu. 
Sekretarz rozłącza się, szuka dalej w spisie, wykręca numer, słychać przez dłuższą 

chwilę sygnał łączenia, ale nikt się nie odzywa. Odkłada słuchawkę i szuka kolej
nego numeru. W tym momencie telefon dzwoni, Sekretarz szybko, z nadzieją pod
nosi słuchawkę i odzywa się pierwszy: 

-Komitet? 
- Komitet? - pada w odpowiedzi. 
- Komitet zakładowr? 
- Nie, ja do wojewódzkiego dzwonię. 
- No, słucham ... 
- Chwileczkę, łączę. 
- Dzwoniłeś? - słychać głos kobiety: 
- Co? Aha, to ty ... Gdzie dzwoniłem? 
- Do mamy. Dwudziesty piąty dzisiaj. Łucji. Co, zapomniałeś ... ? 
- Nie, nie zapomniałem. · 
-To co? 
- Nic. Coś mi tutaj wypadło. A co u was? 
- Też nic. Maciek się uczy. Tylko wiesz co? Ta Anka bez przerwy siedzi u niego 

i przeszkadza mu ... Halo? No, co tak milczysz? Będziesz jutro? 
Nie wiem. • 

- Jak to nie wiesz. Mamy jeszcze dwóch Janów. 
- Naprawdę nie wiem. Całuję was ... 
Odkłada słuchawkę pierwszy. Wykręca numer, tym razem ktoś .się odzywa. 
- Komitet? - pyta Sekretarz - Mam do was prośbę ... Przyślijcie mi ze dwu-

dziestu towarzyszy do komitetu, może trochę nam pomogą .. . 
- Przykro mi, ale tu już nikogo nie ma, towarzyszu sekretarzu. 
- A nie orientujecie się, gdzie są? 
- No ... nie wiem, towarzyszu se~retarzu, gdzieś poszli... 

Głos zza kadru: 
- Te dwadzieścia parę tysięcy, to jeszcze nie społeczeństwo ... Są mr pewno i inni, 

tylko że innych tutaj nie było. Szukałem - nie było ich ... 
Ale wracam do tamtych dwóch spod okna i co jeszcze myślałem o władzy. 
źle rządziliśmy, myślałem, a teraz chcemy skutki błędów przerzucić na ludzi, 

i to udając jeszcze, że oni się zgadzają, udając, że wszystko robimy, licząc się z ich 
opinią, demokratycznie ... 
Myśmy też prowadzili konsultacje, zgodnie z wytyczną. Owszem, rozumiałem, 

że jeden dzień to może i mało, ale jako sekretarz KW byłem tutaj po to, żeby 
realizować politykę centralnych wład.z naszej partii. Toteż - realizowałem ją. .. 

Znów otwierają się drzwi gabinetu. Wchodzi dwóch mężczyzn ubranych po cy
wilnemu, jeden w garniturze, drugi niewysoki, w wyraźnie za dużym swetrze, 
zapinanym na suwak. Sekretarz jest zaskoczony ich widokiem. ' 
-Co?- mówi. 
- No, niestety- odpowiada mężczyzna w swetrze.- Już pora. 
- Przepraszam, ale ja jeszcze mam coś do zrobienia tutaj ... Nimi się zajmijcie -

wskazuje meblościankę. 
Jeden z przybyszów, ten w ubraniu, otwiera drzwi - zną. widać, to wejście -

Bronek i Henio są przerażeni widokiem cywila, ale uspokajają się na dźwięk 
słowa "towarzysze". 

- Towarzysze pozwolą - mówi cywil ~ i obaj wychodzą z pokoiku. Henio jest 
zalękniony, prawie skrada się, patrząc znacząco na Sekretarza, Bronek natomiast, 
widząc mężczyznę w swetrze, wita się z nim i już całkiem uspokaja. Patrzy teraz 
na obu, mężczyznę i Sekretarza, i mówi:- A ja do nich zszedłem sam ... 

WIDOK Z OKNA NA 

Bronek i Henio wychodzą 
zakłopotany siada w fotelu i 

- Co, zostajesz? - pyta 
- Mam rozkaz ... 
- Nie mogę jeszcze wyjść, 
-Na co? 
- Na odpowiedź z W 

maczy Sekretarz. 
- Nie będzie odpowiedzi 
- Skąd wiesz? 
-Zadzwoń ... 
Sekretarz bierze 
- Halo? To ja ... Chciałem 
-Na co? 
- Na odpowiedź, którą 
- Którą ty przyrzekłeś. 
- To chyba nie jest takie 
- Zgłosił się do ciebie 
- Jeżeli nie możecie 

podjąć jakąś decyzję?! 
- Dowiecie się wszys 
- Do dziennika jest j 

nie przybyła, stąd, od nas. 
macji. 

- Dlatego powtarzam: 
- A czy ja - sam -
- Naprawdę, to my 

do ciebie komendant? 
- Zgłosił. Siedzi tutaj. 
- No! -słychać głos 
Sekretarz zwraca się 

przeciw Warszawie. 
- Czterdzieści pięć minu 
- Co może być w tym 

pewnie ... 
- Eee, to by mi nie 
- Wiesz, że rozkręcili 
Milczenie. Komendant 
- Gotowy jesteś? 
- Ja? Nie. Przecież 
Milicjant czeka, ale 
- No, rób coś. 
Sekretarz ujmuje słucha 

w spisie. Wykręca numer. 
-Komitet? 
-No? 

. - Komitet zakładowy 
- Komitet, komitet, a 
- Mówi sekretarz KV 
- Nie ma tu żadnych 
- A gdzie są? Bo już 
- Jak - gdzie są? 

Głos zza ekranu: 
- Mamy kilka tysięcy 

już nie pamiętam skąd, z 
nie próbowali, nie wiem. 

Sekretarz siedzi pog~' 
zauważa to spojrzenie, 

Ciszę przerywa głos w 
- Halo? Halo? Jeszcze 
Sekretarz milczy, · 

podnosi słuchawkę do 
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ę. 

ykłym tonem, jakim dotąd rozma
Słuchajcie, musicie przysłać mi 

Y wmieszali się w tłum ... Ze trzy-

ręca numer, słychać przez dłuższą 
Odkłada słuchawkę i szuka kolej
Sekretarz szybko, z nadzieją pod-

zapomniałeś ... ? 

Anka bez przerwy siedzi u niego 
iesz jutro? 

m razem ktoś .się odzywa. 
prośbę ... Przyślijcie mi ze dwu-
omogą .. . 
zu sekretarzu. 

Są na' pewno i inni, 

·e~zcze ~yślałem o władzy. 
k1 błędow przerzucić na ludzi 
szystko robimy, licząc się z ich 

ytyczną. Owszem, rozumiałem 
KW . byłem tutaj po to, żeby 
Totez - realizowałem ją ... 

óch mę~c~yzn ubranych po cy
wyrazme za dużym swetrze 

idokiem. ' 

-Już pora. 
ia tutaj ... Nimi się zajmijcie -

i - zna., widać, to wejście -
Ie uspokajają się na dźwięk 

ychodzą z pokoiku. Henio jest 
Sekretarza, Bronek natomiast 
ałkiem uspokaja. Patrzy tera; 

ch zszedłem sam ... 
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Bronek i Henio wychodzą za pierwszym cywilem, ten w swetrze zostaje, trochę 
zakłopotany siada w fotelu i wyjmuje papierosy. 

- Co, zostajesz? - pyta Sekretarz. 
- Mam rozkaz ... 
- Nie mogę jeszcze wyjść, przecież czekam. 
-Na co? 
- Na odpowiedź z Warszawy. Obiecałem ludziom, że za dwie godziny ... - tłu-

maczy Sekretarz. 
- Nie będzie odpowiedzi z Warszawy. 
- Skąd wiesz? 
-Zadzwoń ... 
Sekretarz bierze słuchawkę rządówki. 
- Halo? To ja ... Chciałem przypomnieć, że została godzina. 
-Na co? 
- Na odpowiedź, którą przyrzekliśmy. 
- Którą ty przyrzekłeś. 
- To chyba nie jest takie ważne w tej chwili? 
- Zgłosił się do ciebie komendant? 
- Jeżeli nie możecie sami, to porozumcie się z kimś ... No, chyba ktoś tam może 

podjąć jakąś decyzję?! 
- .Dowiecie się wszystkiego wieczorem. Słuchajcie dziennika, będzie informacja. 
- Do dziennika jest jeszcże sześć .godzin. Uważajcie, żeby wam nowa wiadomość 

nie przybyła, stąd, od nas. Może okazać się jeszcze ważniejsza od waszych infor
macji. 

- Dlatego powtarzam: musisz natychmiast wyjść. 
- A czy ja - sam - nie mógłbym wiedzieć, co będzie w tym dzienniku? 
- Naprawdę, to my decydujemy, kiedy mamy powiedzieć i o czym ... Zgłosił się 

do ciebie komendant? 
- Zgłosił. Siedzi tutaj. 
- No! - słychać głos pełen ulgi. Odkładają słuchawkę. 
Sekretarz zwraca się teraz do komendanta, szukając w nim jakby porozumienia 

przeciw Warszawie. 
- Czterdzieści pięć minut... Opamiętają się? 
- Co może być w tym dzienniku? - zastanawia się komendant. - Odwołają 

pewnie ... 
- Eee, to by mi nie powiedzieli? 
- Wiesz, że rozkręcili tory pod Warszawą? 
Milczenie. Komendant wypalił papierosa i mógłby już wychodzić: 
- Gotowy jesteś? 
- Ja? Nie. Przecież widzisz, że muszę coś jeszcze zrobić. 
Milicjant czeka, ale Sekretarz nie robi nic. Czeka jeszcze chwilę. 
- No, rób coś. 
Sekretarz ujmuje słuchawkę miejskiego telefonu i na nowo zaczyna szukać czegoś 

w spisie. Wykręca numer. 
- Komitet? 
-No? 
- Komitet zakładowy PZPR? 
- Komitet, komitet, a co tam? 
- Mówi sekretarz KW, potrzeba mi trochę towarzyszy. 
- Nie ma tu żadnych towarzyszy, nie ma! 
- A gdzie są? Bo już pół godziny tylko! Gdzie są towarzysze? 
- Jak- gdzie są? Pod komitetem są. Nie wie pan, co się dzisiaj dzieje? 

Głos zza ekranu: 
- Mamy kilka tysięcy członków partii, po moich telefonach przyszło piętnastu, 

już nie pamiętam skąd, z tym, że nawet do budynku nie weszli. Nie udało się, czy 
nie próbowali, nie wiem. No i to była partia ... 

Sekretarz siedzi pogrążony w myślach, komendant przygląda mu się. Sekretarz 
zauważa to spojrzenie, ale nadal się nie rusza. 

Ciszę przerywa głos w słuchawce rządówki na biurku. 
- Halo? Halo? Jeszcze jesteś tam? 
Sekretarz milczy, wtedy do biurka podchodzi mężczyzna w swetrze szybko 

podnosi słuchawkę do ucha: 
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- Jesteś tam? - denerwuje się głos w słuchawce. 
- Jest, jest- mówi mężczyzna. 
- Halo? Z kim mówię? - w słuchawce niepokój. 
- Melduje się komendant wojewódzki MO. 
- Aha, to w porządku - Warszawa się uspokaja. - To już będziecie wy-

chodzić? 
- Tak, tak, jeszcze chwilę ... 
Komendant odkłada słuchawkę na blat i stojąc przy oknie patrzy co na dole. 

Wydaje się, że atmosfera jest już mniej sielska, ludzie zaczynają się niecierpliwić 
czekaniem, w każdym razie grupa mężczyzn zabiera się do kolejnego samochodu, 
który pchają w stronę wylotu ulicy. Następnie ciągną tam zwalone słupy hasła -
(NARODU ... PROGRAMEM ... PROGRAM .. .) - po czym ze słupów tych starają się 
zbudować barykadę, idzie to jednak niezdarnie, bo ludzie są młodzi i bez należytego 
doświadczenia. 

- Czym tak stukają? - pyta czujnie Sekretarz, nie podnosząc się zza stołu. 
- Budują coś. 
- Co budują? - pyta Sekretarz z niepokojem. 
-Barykadę. 
- Ach, barykadę - komendant widzi, że Sekretarz przyjął te słowa z wyraźną 

ulgą. 
- Szykują się ... - mówi komendant, jakby to było jeszcze niejasńe. 
- Tak, tak - zgadza się spokojnie Sekretarz. 
- To tak trzeba robić, o tak - woła jakiś starszy mężczyzna do młodzieży 

i praca rusza wreszcie raźniej. Przez moment widzimy wyrażnie twarz młodego 
człowieka, który słucha rad fachowca od budowy barykad ... 

27. 

A n ty c y p a c ja V. 

Na ulicy, pod głośnikiem stoi tłumek ludzi słuchając nadawanego komunikatu. 
- Zarząd Regionalny NSZZ Solidarność zawiadamia, że powołana została komisja 

robocza, która przyjmuje skargi wszystkich osób zwolnionych z pracy i represjo
nowanych ... - widzimy twarz człowieka czytającego przed mikrofonem komunikat, 
jest to ten sam człowiek, który budował barykadę. - ... podczas wydarzeń czerwco
wych 1976 roku. "Solidarność" żąda powołania komisji sejmowej, która przepro
wadzi śledztwo, zrehabilituje skrzywdzonych i wskaże winnych ... 

28 . 

... Widzimy twarz człowieka, który słucha rad fachowca od budowy barykad. 
Komendant odchodzi , od okna, staje w pewnej odległości od Sekretarza, już nie 

siada i mówi o wiele bardziej stanowczo: 
-Możemy? 
Sekretarz przegląda mechanicznie spis telefonów, jakieś papiery na biurku ... 
- Został kwadrans. Możemy iść? - pospiesza Komendant. 
Zdejmuje z siebie za duży sweter, jak się okazuje - rozmiar jest dokładnie jak 

trzeba. Komendant bierze z krzesła marynarkę Sekretarza, przerzuca ją sobie przez 
ramię i pokazuje drzwi. Obaj idą przez pokój, wchodzą na podwórze, siadają do 
fiata, komendant za kierownicą. Samochód powoli przeciska się przez tłum, ludzie 
rozstępują się, zaglądając ciekawie do środka, za oknem widać biegnącą ,gdzieś 
grupę Judzi ... 

Glos zza ekranu: 
- Odwróciłem się. Przez tylną szybę zobaczyłem ogień. Paliło się na parterze, 

w oknach. 
Nikt nas nie zatrzymywał. 
Paru Judzi zajrzało do samochodu, ale nie poznali mnie, zresztą nie przyglądali 

się specjalnie. 
Odjechałem ulicą Pierwszego Maja, nie budząc zainteresowania w nikim ... 
Cały powyższy tekst słyszymy, kiedy Sekretarz idzie ku drzwiom (w drzwiach 

jeszcze raz się odwraca, jakby sprawdzając, czy czegoś nie przeoczył, czy nie po
minął czegoś, co jednak było do •zrobienia), kiedy wsiada do samochodu i kiedy 

ł 

WIDOK Z OKNA NA 

przeciska się w nim przez 
po rar. ostatni - być może 
tłumu. Jest to twarz 
niż wystraszonego. RozwScJeczone) 
się zdarzył w życiu ... 

29. 

Antycypacja 

Twarz Sekretarza, 
- ... Tu panowie z · , .. :::.onaar 

Ja mogę o tej sprawie 
Kamery odjeżdżają od 

telewizji, znajdując się w 
. .. - Był to piątek - ciągnie 

zadzwonili, że ranna zmiana w 
zaczynają dyskutować ... 

W gabinecie Sekretarza, bodaj 
siedzi miejscowy aktyw i słucha .. 

Pod gmach podjeżdża fiat, 

, 
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e. 

j. 

f

okaja. To już będziecie wy

c pr.zy oknie patrzy co na dole. 
ludzie. zaczynają się niecierpliwić 

.Iera Się do kolejnego samochodu, 
ągną tam zwalone słupy hasła -
czy~ ze słupów tych starają się 
ludzie są młodzi i bez należytego 

, nie podnosząc się zza stołu. 

etarz przyjął te słowa z wyrażną 

~ło jeszcze niejasńe. 
~tar.szy mężczyzna do młodzieży 
fidzimy wyrażnie twarz młodego 
tarykad ... 

1ając nadawanego komunikatu 
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r-wolmonych z pracy i represjo
•r· o przed mikrofonem komunikat 
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.miSJ~ seJmowej, która przepro
ze wmnych ... 

owca od budowy barykad. 
dległości od Sekretarza, już nie 

L jakieś papiery na biurku ... 
rnendant. 
·e - rozmiar jest dokładnie jak 
etarza, przerzuca ją sobie przez 
hodzą na podwórze, siadają do 
przeciska się przez tłum, ludzie 

oknem widać biegnącą ,gdzieś 

ogień. Paliło się na parterze, 

mnie, zresztą nie przyglądali 

teresawania w nikim ... 
dzie ku drzwiom (w drzwiach 
go~ nie przeoczył, czy nie po
wsiada do samochodu i kiedy 

f 
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przeciska się w nim przez tłum. W tym samochodzie widzimy twarz Sekretarza· 
po rar. ostatni - być może widzimy od zewnątrz, przez szybę samochodu, od strony1 

tłumu. Jest to twarz zacięta, twarz człowieka wewnętrznie rozwścieczonego raczej 
niż wystraszonego. Rozwścieczonego pierwszym prawdziwym niefartem, jaki mu 
się zdarzył w życiu ... 

29. 

Antycypacja VI. 

Twarz Sekretarza, który mówi siedząc za swoim biurkiem: 
- ... Tu panowie z · "Solidarności" żądali, żebym wytłumaczył się ... Proszę bardzo. 

Ja mogę o tej sprawie powiedzieć wszystko ... 
Kamery odjeżdżają od telewizora. Jak się okazuje - oglądamy Sekretarza w 

telewizji, znajdując się w dobrze znanym nam gabinecie . 
... - Był to piątek - ciągnie Sekretarz. - Pierwszy telefon miałem przed szóstą, 

zadzwonili, że ranna zmiana w Zakładach Metalowych nie podejmuje pracy, a ludzie 
zaczynają dyskutować ... 

W gabinecie Sekretarza, bodaj na tych samych miejscach, co w scenie pierwszej, 
siedzi miejscowy aktyw i słucha ... 

Pod gmach podjeżdża fiat, wysiada z niego jakiś mężczyzna: Sekretarz ... 

Koniec 

, 


