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książek ~ros/a do horrendalnych roz-

zmęczema. f:ap~zywie chwyta powie-

Wdrapuje szę na górę. Po chwili

wola) Odwróć się!
przewraca się, zsuwa się do .
klę
.. k .
'
nog
czy s~zs O]ąc Biblię. Przez chwilę
. za ramzę, odwraca twarzą do ksi prsto/et, zbi~ga na dól, powodując oZSię Izydor. Przeciera oczy.

jesteś tu? Brun~! ~roszę cię, odezwij
Mam dla ctebte dobre papiery.
uratow~n~, d~ogi mój, odezwij się.
gdz_te J~stes ... W Warszawie cze. BoJę stę ... boję ... Nie znajdę cię
(pada na kolana, uderza pi(Sciami w
Od"ft:rac~ się tyłem do góry książek.
. wyjmUJe butelkę wina, przykłada do
Na szczycie - Ojciec - Jakub
tyl~o u~tami, unoszą w górę ręce.
u stop pzramidy w pozycji einbrioczuleg_o_ pow~tania. Szkoda, że Jzyod pełnej jasnosci do całkowitego wygaszonych świec.

OSOBY:
MATKA
SYN
PODWŁADNY

SZEF
PRZYJACIEL
LEKARZ ·
DZIENNIKARZ
DZIENNIKARKA }

może to być {edna ~ostaĆ

Scena
Scena podzielona na dwie części - prawą i · lewą. Kiedy akcja toczy 1ię na jedńej z
nich, druga jest wygaszona. Dek_oracji właściw{e nie ma. Kriesła,_ stoliki - . to
· wszystfr.o. Pusta, u!Jog~. odarta '!awet z zasłon scena, na której najważn!ejsi są aktorzy.
.
.
..
.
Akcja toczy się po prawej.' Matka "robi· na drutach'. Sjm sied'?(i przy stoliku tylen{dp
.
.
'
niej i pisze.

MATKA To jest mój syn. Ciągle zijęty, zapracgwaO:y. Pisze. Jest pisarzem. · Wydał
już irży powieści. Mówię · j u ż trzy a on: "wydałem dopieto trzy powieści" . Czy
to ważne ile? Przecież nie chodzi b ilość. Trzy, ale dobre. Nie tylko ja tak uważam. Oczywiście, część krytyki była mu nieprzychylna, ale to przecież normalne.
Czy wszyscy muszą być zachwyceni? Mój Boże, czy Maonem z miejsca się wszyscy zachwycili, albo Twainem. No, ale on jest nadwrażliwy. W końcu ja też przecież znam się na tym, co dobre. Skończyłam literaturoznawstwo. Potrafię być
obiektywna. Kiedy pisze, nie należy mu oczywiście przeszkadzać.
SYN Dlaczego ja tak dużo i łatwo piszę? Ta łatwość pisania świadczy o tym, że jestem miernotą. Żadnych zahamowań, wątpliwości, wahań. Całe szczęście, że zdaję sobie z tego sprawę. Te trzy powieści, które mi wydano, to utwory przeciętne.
Naturalnie, wydają i gorsze, ale ł o wiele lepsze.
Kiedy miałem dzięsięć lat i pytano mnie, kim chciałbym zostać jak dorosnę, odpowiedziałem: "sławnym człowiekiem". No, ale konkretnie: aktorem, lekarzem,
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" Wszystko jedno- chcę być sławny " - mówiłem. Jaka już wtedy bywe mnie pycha, zarozumialstwo, megalomania.
MATKA Gdy był małym chłopcem opowiadał, że będzie sławny. Ile w tym już wtedy
było ambicji, chęci wyniesienia się ponad przeciętność szlachetnej dumy! Maturę
zdał dobrze. Jego praca pod tytułem "Obowiązki i prawa obywateli- moje lektury" - była drukowana w tygodniku młodzieżowym . Od tego czasu zaczął pisać. Najpierw krótkie felietony, potem opowiadania. Pomagałam mu Je zami!!szczać w różnych tygodnikach, bo sam nie chciał nikogo. o nic prosić . Jakaś
przesadna skromność - " Nie, daj spokój, to jest słabe, nic nie załatwiaj" . Gdybym go słuchała, nigdy nic by nie wyd r ukował.
SYN Gdyby nie matka, może byłbym sławnym biologiem, podróznikiem, szewcembo ja wiem ... Ale ona ułatwiła mi start. Miała przecież swoich kolegów, znajomych ze studiów, pracujących , w różnych redakcjach. Sama ugrzęzła w szkole.
M oże chciała zrekompensować swoje niezrealizowane ąmhicje? Walczyła
nas
oboje. Moje sukcesy - to były jej sukcesy. Kiedy wydano mi pierwszą książkę
powiedziała: "No i widzisz, wydali nam jednak. a już chciałeś zrezygnować". Byłem jej wdzięczny. Kupiłem chyba pięćdziesiąt piwonii lubi je - i malutki
srebrny pierścionek. Nosi go od tąd stale.
MA TKA Kiedy wydano Jego pierwszą powieść, zasypał mnie kwiatami i podarowal
ten pierścionek. "Kiedy wydam dziesiątą powieść kupię ci pęk storczyków i
pierścionek z brylantem" -śmiał się. Chciałabym- ach , nie chodzi mi o brylanty - chciałabym, żeby na p isał te dziesięć powieści. Muszę o niego dbać. Jest
wątły. Ła two si-ę zaziębia . Ostatnio ciągle kaszle.
ła

o

Scena 2
PODWŁADNY

Siedzenie 1 udawanie, że czytam skrupulatnie te raporty, męczy
mnie, ale dopóki tu stedzt mój szef, muszę to robić. Jak wyjdzie, odetchnę.
SZEF Siedzenie i udawanie, że coś piszę, coś niezmiernie ważnego, męczy mnie, ale
mój podwładny musi być przekonany, że jestem niesłychanie zajęty . Wszystko
sprawy niezmiernej wagi, tajne. Ściśle tajne. Jeszcze kwadrans i wyjdę.
PODWŁADNY Czasem tnam ochotę powiedzieć mu: .,Stary błaźnic, i ty też nic nie
robisz. Po co odgrywamy to milczące przedstawienie - jeden dla drugiego ..
Oczywiście, tego nie powiem. Za dobrze mi płacą 1 czeka mnie awans, ale nienawid zę go prawie tak samo jak mojego kolegi szkolnego, który stale był lepszy
ode mnie. We wszystkim, w nauce, sporcie i w miłości . To chyba nienormalne,
żeby po dwudziestu latach o dczuwać wciąż tak żywą nienawiść. a jednak tak
jest, nic na to nie poradzę
Może tego tu też tak nie cierpię, bo jest lepszy ode mnie? Źle to sform!Jłowa
łem . Nie lepszy -jest wyżej niż ja, a co za tym idzie, ina stę lepiej. To ja musz~
się z nim liczyć, a nie on ze mną. To on poklepuje mnie po ramieniu, a nie ja jego, to on wydaje mi polecenia, a nie ja jemu.
Zupełnie jak przed dwudziestu laty przed maturą. Tamten też żartobliwJe poklepywał mnie mówi~c· "DaJ spokój, ta twoja praca o romantyzmie to idiotyzm.
Nie porywaj się na maturze na taki temat. Nie stać cię na to" . Albo: .,Zostaw
Ninę, bracie, ona ni6 dla ciebie, za głupi dla niej jesteś" . Po czym obejmował ją i
odchodzili śmiejąc się ze mnie. A ona przecież była moją jedyną praw~ziwą mi~~-

.

SZEF Ten raport dwieście trzydzieści dwa p rzej rzałem. Uważam, że niepotrzebnie
użył pan pewnych zwrotów zbyt... hm ... radykalnych w tej sytuacji Na razie dajmy temu spokój. Wychodzę.
POD~ŁADNY Gdybym ten raport nap i sał w tonie umiarkowanym, zganiłby mnie
za niedostrzeganie niebezpieczeń stwa i umniejszanie znaczenia obecnej sytuacji.

SCENY Z ŻYCIA BOHATERÓW
Zawsze musi mieć ostatnie słowo
przecież szefem. Jakie to szczęście
mają swoje racje. To, że on też
płaszczyć , poprawia mi czasem
sów feudalizmu .
Scena 3
SYN Ciągle mnie przekonujesz. W
łość, walka, sprawiedliwość stały
że ~ uż prawie na nie nie reaguje1
ność albo o niepodległość, a w
namawiasz, żebym, znów walczył
PRZYJACIEL Ja cię nie nama
wszystkim. Namawiać cię, żebyś
bec społeczeństwa? Żałosne .
SYN Uważam się za patriotę, a
stwa .. . Każdy z nas rozumie je
rozważny . Nie sprzeczajmy się o
PRZYJACIEL Ty jesteś ostrożny , a
Rozumiem cię, dużo ryzykujesz,
SYN Upraszczasz. ·To nie tylko to .
. ropie bez r~szty. Przystąpieniu
że to niebezpieczne. Powtarzam:
nia nie są mi w pełni bliskie.
PRZYJACIEL A to, co się teraz
i odpowiada ci?
SYN Też nie.
PRZYJACIEL Więc chcesz być
to się zwykle nie udaje. W taki
na, bo zdarzenia i wypadki
Spokój zostanie ci brutalnie
SYN Daj mi czas do namysłu. To
kina. Traktuję to poważnie .
Nie są najlepsze, może będę
PRZYJACIEL Znamy się trzydztesct
na zwłokę . Prawie tak samo
Szepnąłeś : "Zaczekaj, m · ·
kałem . Długo . Wreszcie
pierw zadbałeś o siebie.
SYN A ty uważasz, że powinienem
PRZYJACIEL Nie. Myślę tylko, że
okażesz się świnią .

Scena 4
PRZYJACIEL Dziękuję stary.
jak się ma wpływowego przyj
PODWŁADNY Głupstwo , nie ma
PRZYJACIEL Dla ciebie głupstwo
szę, zawracam głowę.
PODWŁADNY Szkoda, że
PRZYJACIEL Nie udawaj

JOLANTA WASILEWSKA

SCENY Z ŻYCIA BOHATERÓW

37

Zawsze musi mieć ostatnie słowo. Ostatnie i właśc1we . Musi mieć rację, bo jest
przecież szefem. Jakie to szczęście, że i on ma też zwierzchników, którzy równ ież
mają swoje racje. To, że on też jest zmuszony kogoś się słuch ać i przed kimś się
płaszczyć , poprawia mi czasem samopoczucie. Jak niewiele zmieniło się od czasów feudalizmu.
Scena 3
Ciągle mnie przekonujesz. W naszej rzeczywistości słowa: wolność, mepod ległość, walka, sprawiedliwość stały się tak pospolite przez swoją ciągłą a ktua lność,
że ~ uż prawie na nie nie reagujemy. Od wieków nic tylko walczymy albo o wolność albo o niepodległość , a w najlepszym razie o s prawiedl iwość. Teraz mnie
namawiasz, żebym, znów walczył o słuszną sprawę .
PRZYJACIEL Ja cię nie namawiam! To by uwłaczało mnie i tobie. Tobie przede
wszystkim. Namawiać cię , żebyś był patriotą, żebyś spełnił swoją powi nność wo-

SYN
. P.odróinikiem, szewcem _
przeciez swoich kolegów z ..
red~kcjach. Sama ugrzęzła w, sz~~J~K 'zowane ąmhicJe? Walczyła 6 na~
. Ied~ ~ydano mi pierwszą książkę
nak
. łes. zrezygnować". By-,
. Cia
. · a .JUZ· ch
ą t PIWOniJ - lubi je - I malutki

zas~p~.ł mni~ kwiatami i podarował
powJesc kupię ci. pęk storczyków i
.. .-: ach, me chodzi mi o hryPO\\- IescJ. Muszę o niego dbać. Jest

~~rupulatnie te raporty męcz
robie. Jak w~jdzie, odetchn~.
Y
. .wazne~o, męczy mnie, ale
mesłychame zajęty. Wszystko
eszcze kwadrans i wyjdę.
mu : "Star}
błaźnic i ty tez· .
.
DIC nie
· ·
'
staw.IenJe - jeden dla drogiego"
I czeka mnie awa ns, ale nienawszk?l~ego: który stale był lepszy
m.IłoscL .ro chyba nienormalne,
tak zywą menawJść, a jednak tak

~sz~· o?e !Dnie? Źle to sforml)łowa
rm ~dzJe, .ma Się lepiej. To ja muszę
epuJe mme po ramieniu. a nie ja je-

!la t~r~. Tamten też żartobliwie porpraca. o .romantyzmie to idiotyzm
Je stac Cię na to" Alb . Z . .
·
."
·
o. " ostaw
Ie·~ Jestes
. Po czym obeimował ·. .
~ bvła
· ·
"
Ją I
' moją Jedyną prawdziwą ~l i-

załem. Uważam, że niepotrzebnie

tlnych w tej sytuacji Na razie daj-

Je u.miarkowanym, zganiłby mnie
:zame znaczenia obecnej sytuacji.

bec społeczeństwa? Żałosne.
SYN Uważam się za patriotę , a powinności i obowiązki , jakie mam wobec społeczeń
stwa ... Każdy z nas rozumie je inaczej. Ty jesteś bardziej radykalny, a może nierozważny. Nie sprzeczajmy się o słowa.
.
PRZY JA CIEL Ty jesteś ostrożny, a może tchórzliwy. Nie .sprzeczajmy. się o słowa.
Rozumiem cię , dużo ryzykujesz, przestaną cię dru~o~ać. To riiemi łę .
SYN Upraszczasz. ·To nie tylko to. Zrozum, że twoje, wasze racje nie przekonują
. mnie bez r~szty . Przystąpieniu do waszej organizacji sprzeciwiam się nie dlatego,
że to niebezpieczne. Powtarzam: ta organizacja, jej założenia, linia jej postępowa
nia nie są mi w pełni bliskie.
PRZYJACIEL A to, co się teraz dzieje, z czym się stykasz na co d zień , jest ci bliskie
i odpowiada ci?
SYN Też nie.
PRZYJACIEL Więc chcesz być neutralny, obojętny , letni, tak? Ale wiesz przecież, że
to się zwykle nie udaje. W taki sposób nie można żyć długo . Po prostu nie moż
na, bo zdarzenia i wypadki same wkroczą w twoje życie nawet bez twojej zgody.
Spokój zostanie ci brutalnie odebrany, czy będziesz chciał, czy me.
SYN Daj mi czas do namysłu . To przecież nie jest decyzja typu- na jaki film iść do
kina. Traktuję to poważnie . Poza tym ostatnio fatalnie się czuję, robię badania.
Nie są najlepsze, może będę musiał poleżeć w szpitalu.
PRZYJACIEL Znamy się trzydzieści lat, przyjacielu, i wiem, że stosujesz unik i grasz
na zwłokę. Prawie tak samo jak w czasie matury, kiedy cię prosiłem o ściągę.
Szepnąłeś: "Zaczekaj, najpierw muszę napisać swoje" . Denerwowałem się i czekałem . Długo . Wreszcie podałeś mi tę ściągę. Nie chciałeś być świnią , ale najpierw zadbałeś o siebie.
SYN A ty uważasz, że powinienem najpierw zadbać o ciebie?
PRZYJACIEL Nie. Myślę tylko, że teraz też będzie tak, jak z tą ściągą. W ko ńcu nie
okażesz się świnią.

Scena 4
PRZYJACIEL Dziękuję stary. Niby głupia, mała rzecz, a nie można dos tać. No, ale
jak się ma wpływowego przyjaciela, który dużo może i pomoże, to się dostanie.
PODWŁADNY Głupstwo , nie ma o czym mówić.
PRZYJACIEL Dla ciebie głupstwo a dla mnie nie. Głupio mi. Ci ągle cię o coś proszę, zawracam głowę. Wspaniały jesteś.
PODWŁADNY Szkoda, że tylko ty tak o mnie mówisz.
PRZYJACIEL Nie udawaj skromnego. Naprawdę jesteś wspaniały . Je ste ś kimś -
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tak, to prawda- a ja szary, skromny

człowieczek .

Czasem

się dziwię,

jak to

się

stało. Mam niezwykłych przyjaciół, a sam - przeciętność absolutna pod każdym
względem. Ty, taka fisza , a w przyszłości może nawet.. . ho ... ho! żeby nie zapeszyć, nie powiem kto, ale myślimy o tym samym.
PODWŁADNY Nie przesadzaj, chociaż ...
PRZYJACIEL Właśnie, właśnie . Jednak
dzialność w dzisiejszych czasach .

ci nie

zazdr,oszczę.

To ogromna odpowie-

PODWLADNY Tak, te nastroje antyrządowe .. . cóż, czy my nie wiemy o tym? Oczywiście, że wiemy. O opozycji też wszystko wiemy. Prawie, że nią kierujemy.
PRZYJACIEL Niech się bawią , dzieciaki. Dopóki kontrolujecie sytuację, nie ma strachu. Ja tylko się dziwię , skąd oni mają na to czas, stary, co? l siły? Ja, jak się
natyram w zakładzie , potem jeszcze w domu coś zrobić trzeba, naprawić, to już
mi się nic nie chce, a jeszcze nabiegaj się cały dzień za tym, za tamtym, naużeraj
się z ludźmi . Wieczorem film jakiś w telewizji i to tylko pogodny, wesoły, obejrzę
i spać. Żona to samo. Na konspirację to już ani sił, ani czasu, ani chęci bym nie
miał. O, ostatnio to tylko jeszcze czytałem książkę naszego wspólnego kolegi.
PODWŁADNY Tak samo kiepska, jak i dwie poprzednie.
PRZYJACIEL Czytałeś?
PODWŁADNY Tak. Chciałem się dowiedzieć, co on ma do powiedzenia. Niewiele i
. nic ądkrywczego. Ale on to pewnie niezadowólony?
PRZYJACIEL A właśnie wprost przeciwnie. Zadowolony. Książki mu wydają. Wiedzie mu się nieźle: Zresztą chyba niewielu jest takich, co im się dzień dzisiejszy
~ nie .podoba.
PODWŁADNY Niewielu, ale są i ciągle ferment sieją .
PRZYJACIEL No to i dobrze, stary, bo by ci bezrobocie groziło , jakby było wszystko cacy. Musiałbyś wtedy sam inspirować jakieś rozruchy, żebY, się wykazać.
PODWŁADNY Zdarzało się .
PRZYJACIEL No wid~sz, to teraz masz lepszą sytuację . Prawdziwą.
PODWŁADNY A niech się jeszcze trochę pobawią w konspirację, ale jak się zagalopują ... to będ.ziemy wiedzieć, co robić.
PRZYJACIEL A dajże spokój z tą polityką . Gówno mnie to obchodzi. Powiedz lepiej, czy pójdziemy w niedzielę na ryby czy nie, bo może znów wlepią ci służbę.
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LEKARZ Przepiszę panu leki podnoszą
wizytę w najbliższym czasie.
Scena 6

SZEF Trzeba się przyznać, żę zaskoczy
gion. Trzeba się liczyć z tym, że t•
kichś szczególnych demonstracji, ni•
PODWLADNY Czy to konieczne?
SZEF Nie dziwi mnie pańskie pytanie, 1
PODWLADNY Ja?
SZEF Pan odda jeden jedyny strzał w
sygnałem, aby oddziały stojące za
nabojami w powietrze. To
się nie spodziewają. To
wodnych armatek. Proszę mi
PODWLADNY Może nic się nie.
SZEF Oczywiście. Mówię o tym na
ło, z drugiej strony dobrze by
awans. Duży awans. Dla mnie
jąłbym inne, w hierarchii
szczebli wyżej . Oczywiście w
nąć . i spaść z tej drabiny o
ny i ro-zważny . Nie muszę
·pewne rozmyśla o sumieniu, ale
PODWLADNY Byłem pewny.
SZEF To dobrze, że ma pan do nas
samo zaufanie. żywimy do pana.
PODWLADNY Wobec tego chciałbv1
SZEF Na razie niczego więcej się
Wszystko we właściwym czasie.
Scena 7

Scena 5
LEKARZ Tak. Powinien pan się poddać operacji. Nie widzę innego sposobu leczenia.
SYN Jestem u pana, panie doktorze, w ciągu pięciu miesięcy trzeci raz. Nie jestem
dzieckiem ani analfabetą i proszą pana o prawdę . Nie będę się kroił i dodatkowo
cierpiał po to, żeby przedłużyć sobie życie o miesiąc czy dwa. To się nie opłaca.
Dla mnie się nie opłaca.
LEKARZ Ja uczciwie mówię , że szansą dla pana jest operacja.
SYN Tak. Najpierw wytniecie mi pół płuca , potem całe a potem to już nie będzie co
wycinać, Myślałem nad tym przez wiele dni i bezsennych nocy.
LEKARZ Wierzę.
SYN Tak. Pan miał tałcich przypadków w swoim życiu kilkadziesiąt i one nie dotyczyły pana. Ten przypa~ek jest jednak tylko mój i ja zadecyduję, jak zakończyć
moje życie. To pocieszające, że możemy czasami decydować o swojej śmierci,
chociaż nie mamy żadnej możliwości decydowania o naszym poczęciu.
LEKARZ Ma pan jeszcze mnóstwo dni i nocy, żeby tę sprawę przemyśleć i zmienić
decyzję ... co do operacji.
SYN Nie zmienię. Tylko chciałbym to życie drogo sprzedać. Wprawdzie j~st to już
wybrakowany towar, ale jednak zawsze w cenie.

PRZYJACiEL Więc nie idziemy na
PODWLADNY Nie.
PRZYJACIEL Za dużo prac~jesz,
Przykra sprawa. Ty powinieneś
POI;>WtADNY Tak, zdaje się, że
. go przygot~je. ·· ·
PRZYJACIEL Co ty gadasz?
PODWLADNY Nie udawaj
· niach do·jakiegoś marszu
PRZYJACIEL Głupoty. Gadać to
PODWLADNY Właśnie, to oni
dziemy im się przyglądać. Jak
PRZYJACIEL Ostro!
.
PODWLADNY A żebyś wiedział,
PRZYJACIEL Ale co ty się tak
lonych osób pospaceruje sobie
ją. Na całym świecie to jest
zadowoleni, stary?
PODWLADNY Muszą.
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panu leki podnoszące samopoczucie i czekam jednak na
czasie.

pańską

najbliższym

•
zazdr.oszczę. To ogromna odpowie-

cóż, czy m~ n~e w!em~ o tym? Oczy-

y. Praw~e, _ze mą kierujemy.
kontroluJecie sytuację, nie ma strato c~as, st.~ry, co? I siły? Ja, jak się
co~ ~robie trzeba, naprawić, to już
_dzien za tym, za tamtym, naużeraj
1 ~o ~ylko_ pogodny, wesoły, obejrzę
am sił, am_czasu, ani chęci bym nie
~aszego wspólnego kolegi.
topJrzedlnie.

· . Prawdziwą.
w konspirację, ale jak się zagaiomnie to obchodzi. Powiedz lebo może znów wlepią ci służbę.

Scena 6
SZEF Trzeba się przyznać, żę zaskoczyli nas. Manifestacje i protesty objęły ćały region. Trzeba się liczyć z tym, że to się będzie rozszerzać. Gdyby doszło do jakichś szczególnych demonstracji, nie zawahamy się użyć siły.
PODWŁADNY Czy to konieczne?
SZEF Nie dziwi mnie pańskie pytanie, bo to pan strzeli pierwszy.
PODWŁADNY Ja?
SZEF Pan odda jeden jedyny strzał w tłum. Niekoniecznie celny, ale ten strzał będzie
sygnałem, aby oddziały stojące za panem wystrzeliły natychmiast salwę ślepymi
nabojami w powietrze. To wystarczy. Ta przestraszona hołota cofnie się. Tego
się nie spodziewają. To skuteczniejsze i bezpieczniejsze od gazów łzawiących
wodnych armatek. Proszę mi wierzyć, że straty będą mniejsze.
PODWŁADNY Może nic się nie.stanie i w·ogóle to nie będzie konieczne.
SZEF Oczywiście. Mówię o tym na wypadek, gdyby takie niebezpieczeP,stwo zaistniało, z drugiej strony dobrze by było, aby ono zaistniało. Zna«zył_oby ono dla pana
awans. Duży awans. Dla mnie też. Pan przeszedłby na moje stanowisko a ja objąłbym inne, w hierarchii władzy przesunęlibyśmy się riatychrOiast o kilka
· szczebli wyżej. Oczywiście w przypadku· niepowodzenia mógłby p~m się poślizg
nąć .i spaść z tej drabiny o kilka szczebii niżej. Musi "więc pan być bardzo uważ
ny i ro-zważny. Nie muszę dodawać, że to pan nie może zawieść. Pan za·pewne rozmyśla o sumieniu, ale myśmy się zatroszczyli także o pańskie sumienie.
PODWŁADNY Byłem pewny.
..
SZEF To dobrze, że ma pan do nas takie zaufanie. Zapewniam pana, że i my takie
samo zaufani~ żywimy do pana.
·
PODWŁADNY Wobec tego chciąłbym się dowiedzieć' co ...
SZEF Na razie niczego więcej się pan nie dowie, bo to _nie jest panu potrzebne.
Wszystko we właściwym czasie.
Scena 7

··. Nie widzę innego sposobu leczem!esięcy t~zeci raz. Nie jestem
. _Nie będę s1ę kroił i dodatkowo
nuesiąc czy dwa. To się nie opłaca.

operacja.
całe a potem to już nie będzie co

nych nocy.
życi~. kilkadziesiąt i one nie doty_I Ja zadecy~uję, jak zakończyć
decydowac o swojej śmierci
o naszym poczęciu.
'
tę sprawę przemyśleć i zmienić

p sprzedać. Wprawdzie jest to J·uż
e.
.

PRZYJACiEL Więc nie idziemy na te ryby?
PODWŁADNY Nie.
?RZYJACIEL Za dużo prac~jesz, stary. Jak tak dalej pójdzie, przytafi ci się zawał.
Przykra- sprawa. Ty powinieneś się od czasu do czasu zrelaksować.
POOWŁADNY Tak, zdaje się, że będę miał relaks już niedługo. Nasza opozycja mi
. go przygot~je. ·· ·
·
PRZYJACIEL Co ty gadasz?
PODWŁADNY Nie udawaj głupiego. Przecież mówi się na mieście o przygotowa- niach do'jakiegoś marszu protestacyjnego.
· . ·
·
PRZYJACIEL Głupoty. Gadać to można'. A zresztą co się przejmujesz?
PODWŁADNY Właśnie, tó oni powinni się przejmować. Myślą, że tak bezkamie·będziemy im się przyglądać. Jak trzeba to im wygarniemy ... piJ1
PRZYJACIEL Ostro!
.
PODWŁADNY A żebyś wiedział, że ostro.
PRZYJACIEL Ale co ty się tak gorączkujesz? że kilku studentów i parę niezadowolonych osób pospaceruje sobie po ulicy, to już taki gwałt? A niech sobie spacerują. Na całym świecie to jest przyjęte. Było, jest i będzie. Czy wszyscy muszą być
zadowoleni, stary?
PODWŁADNY Muszą.

40

JOLANTA WASILEWSKA

PRZ~ACIEL A, to zmienia postać rzeczy. Ja tam jestem zadowolony. No. oprócz
tego, że nic z naszego łowienia, bo ty stale w pogotowiu. Wpadnę jak dasz znać,
kiedy ryba zacznie brać! (przechodzi na drugą stronę sceny)

Scena 8
PRZYJACIEL Zastanawiam się, czy nie odwołać tej demonstracji. Nie chcę narazać
ludzi. Jak myślisz? Poradź. Jesteś z boku, obiektywny. Co ty byś zrobił na moim
miejscu?
SYN Nie rozumiem cię Chcesz się teraz cofać? Żeby pomyśleli, że się boicie jak
tchórze, smarkacze. To raz się musi dokonać. I to ty mówisz o wycofaniu się z
tej akcji. Ty, który całymi miesiącami wygłaszałeś mi kazania o patriotyzmie i
obowiązkach v.obec społeczeństwa. Uważam, że właśnie teraz trzeba ten obowiązek wypełnić.
·
PRZYJACIEL Z drugiej strony wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości porozumienia z władzami, ale teraz ... Mogą być ofiary. Tego nie chcę.
SYN Ojczyzna zawsze wymaga ofiar i zawsze giną najlepsi. To brzmi jak patetyczna
deklamacja. ale tak jest od wieków i widać to jest potrzebne 1 ojczyźnie i jej narodowi. Tylko nasza ojczyzna potrzebuje większej ilości bohaterów. Taka specyfika.
PRZYJACIEL Kraj urodzajny w bohaterów! Czy ty zdajesz sobie sprawę, co to znaczy być odpowiedzialnym za czyjąś śmierć?
SYN Tak. I żebyś wtedział, że to co mówiłem, to nie tylko puste słowa ... Ja pójdę z
wami. Na samym przedzie. Niech mnie trafi pierwsza kula.
PRZY JA CIEL Dojrzałeś do takiej decyzji? Niemożliwe.
SYN Powiedziałem .
PRZYJf<CIEL Składasz mi lak nagle ofertę ze swo}ego życia.
SYN Nte tob1e.
·
PRZYJACIEL Przepraszam. W ogóle przepraszam cię za wszystko. Tyle lat się zna- ,
my ... Zdawało mi się, że wiem, na co cię stać, a jednak za&koczyłeś mnie.
SYN Przecież wiesz, że myślałem nad twoją propozycją przyłączenia się do was. Kiedyś powiedziałem ci, że nie jestem jeszcze w pełni przekonany.
PRZYJACIEL Parniętam
SYN Teraz jestem. Pójdę pierwszy. Poniosę tę waszą chorągiew z riapiscm "prawdy".
Nie mów nic. To moja decyzja i tak zrobię. Dziękuję, ze dałeś mi taką możli
wość. Nie przypuszczasz, jaka to dla mnie szansa.
PRZYJACIEL Szansa na co?
SYN Szansa ... aby przysłużyć się ojczyźnie.
Scena 9
PODWŁADNY Staliśmy i czekaliśmy, a tłum zbliżał się do Gmachu. Wysunęliśmy
się z zaułków 1 bocznych uliczek, gdzie byliśmy ukryci i wyszliśmy im naprzeciw.

Ciągle mi się zdawało, że uczestniczę w jakiejś scenie z Rewolucji Francuskiej albo Rosyjskiej. Parniętalem to ze szkoły. To nie byłem ja, to był film, który wyświetlano dla mnie. Jakaś powtórka do matury. Zobaczyłem go wyraźnie, jak
szedł na samym przedzie tego tłumu. Wysunięty bardzo do przodu. Ten cudowny uczeń, który twierdził, że nie mogę pisać o romantyzmie, bo to dla mnie za
trudny temat. Szedł niosąc czerwoną chorągiew, na której białe litery krzyczały:
"prawdy". Ten pisarz od siedmiu boleści, który wypocił trzy meudane książczy
ny, a w jednej z nich uwiecznił mnie jako idiotę i niedojdę oszukiwanego przez
ukochaną kobietę. Oczywiście nie mógł mnie widzieć, ale ja przez lornetkę widziałem go doskonale. Szedł jakby w uniesieniu, co wydawało mi się dziwne, bo
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byłem zawsze przekonany, że do ż
kojnie, a tamci zaczęli krzyczeć.

zniewagą. W rękach trzymali karni
się, że wejdą na schody. Strzeliłem
dali salwę pustymi nabojami w po
dy czerwona chorągiew z napise
nią on. Podbiegli do niego, ułożyli
1 zaczęli się wycofywać w pośpiech
wbrew logice, bo właśnie wtedy p
ale nie zrobili tego. Cofali się w
już gdzieś widziałem, że to już był
powrócą tu z większą furią i z j
Powrócą później. Wiem, że będą
albo my będziemy szli, a oni będą
rzać.

Wchodzi Szef
PODWŁADNY M1ał pan zadbać o m
SZEF I zrobiliśmy to. My strzeliliśmy
przywódcy padł z ich szeregów w

trach. Tamci nie wiedzieli o tym.
ich rachunek posłali kulę swojem
wewnętrzne rozgrywki opozycji.
dał, a winą chcieli obarczyć nas.
już jutro. Telewizja montuje odpd
ostatniej powieści.
My zrobimy z niego bohatera.
ale przecież musiał napisać coś j
wszystko. nawet okruchy. wspo
skawicznc. Tego się po nas nie s
ich! Czy to nie wspaniały manewr
PODWŁADNY Wspaniały.
SZEF Z pana też zrobimy bohatera.

PODWŁADNY Doprawdy? To już c
SZEF W stosunku do pana jest to o
podjęcie decyzji czy strzelać do t
pan zabijać swoich współobywate
Tłum nap1erał i jego agresywnoś
krok. Strzały" w górC<. chociaż to
Tak, ponieważ tłum mógł wtedy
reślenia ukamienować - bo prze
świadomy tego, jak mogą potoc
zagrożenie, nawet własną śmierć.
żali się do was coraz bardziej. V
ClC.

PODWŁADNY Już?
SZEF Przed godziną. Oczywiście awa
też. Aha, na pewno dziennikarze

go pan w szpitalu. Jest pan w s
kamieniem w oko. Zachodzi oba
lekarską. Myślę, że wszystko jest
PODWŁADNY Tak jest.
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. tej demonstracji. Nic chcę narazać
ob1ektywny Co ty byś zrobił na moim

Żeby pom~śl~li, że się boicie jak

I to ty mow1sz o wycofaniu się z
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· ze własme teraz trzeba ten obowią-
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byłem zawsze przekonany, że do żadnych uniesień nie jest zdolny. Staliśmy spokojnie, a tamci zaczęli krzyczeć. Krzyczeć plugawe słowa, które były ~la nas
zniewagą . W rękach trzymali kamienie. Podchodzili już pod sam Gmach 1 bałem
się, że wejdą na schody. Strzeliłem i w tym samym ułamku sekundy żołruerze oddali salwę pustymi nabojami w powietrze i również w tym samym ułamku sekundy czerwona chorągiew z napisem "prawdy" upadła na schody Gmachu, a za
nią on. Podbiegli do niego, ułożyli na tej chorągwi, która stała się teraz noszami,
i zaczęli się wycofywać w pośpiechu, w co zupełnie nic mogłem uwierzyć. Było to
wbrew log~ce, bo właśnie wtedy powinni wznowie atak, wzburzeni jego śmiercią,
ale nie zrobili tego. Cofali się w milczeniu. I znów pomyślałem, że to film, że to
juz gdzieś widziałem, że to już było. Cofali się. My~lałem: .ż~ to tylko manew~, .ż.e
powrócą tu z większą furią i z jeszcze większą menaWisctą ale me wrocth.
Powrócą później. Wiem, że będą wracać, a my będziemy stać i czekać na nich,
albo my będziemy szli, a oni będą na nas czekać. Te sceny będą się stale powtarzać.

Wchod:i S:ef
Mial pan zadbać o moje sumienie.
SZEF I zrobiliśmy to. My strzeliliśmy tylko w górę ślepymi nabojami. Strzał do ich
przywódcy padł ż ich szeregów w momencie, gdy nasi żołnierze strzelili na postrach. Tamci nie wiedzieli o tym. Myśleli. że będą to strzały śmierewnośne i na
ich rachunek posłali kulę swojemu niewygodnemu współtowarzyszowi. Były to
wewnętrzne rozgrywki opozycji. Usunęli towarzysza. który im już nie odpowiadał, a winą chcieli obarczyć nas. Zabili zdolnego pisarza. Przeczyta pan o _tym
już jutro. Telewizja montuje odpowiednie filmy. Radio już nadało fragment Jego
ostatnieJ powieści.
My zrobimy z niego bohatera. Wydamy dzieła wszystkie~ chociaż tego niewiele,
ale przecież musiał napisać coś jeszcze oprócz tych trzech powiesci. Zbie~ze się
wszystko. nawet okruchy, wspomnienia i na cztery tomy starczy. Wydante bły
skawiczne. Tego się po nas nie spodziewają, a my tym posunięciem uziemnimy
ich! Czy to nic wspaniały manewr?

PODWŁADNY

PODWŁADNY Wspaniały.

SZEF Z pana
~hor~gie~ z riapiscm "prawdy".
DziękuJę, że dałeś mi taką możli-

si.ę. ~o Gm~~hu .. Wysunęliśmy
uk~yc1 1 wyszhsmy Im naprzeciw.
sceme z ~ewolucji FrancuskieJ albyłem Ja, to był film, który W)'. Zobaczyłem go wyraźnie, jak
bardzo do przodu. Ten cudowo romantyzmie, bo to dla mnie za
~w, na kt~rej białe litery krzyczały:
. ry ~YP.OCil.trzy meudane książczy
[wtę J .m~doJdę. oszukiwanego przez
e. Wldz1ec, ale Ja przez lornetkę willU, co wydawało mi się dziwne, bo

też

zrobimy bohatera.
Doprawdy? To już chyba niemożliwe
SZEF W stosunku do pana jest to o wiele prostsze. To pan był odpowiedzialny za
podjęcie decyzji czy strzelać do tłumu, czy nie. Pan nie chciał masakry, nie chciał
pan zabijać swoich współobywateli, chociaż stał pan po drugiej stronie barykady.
Tłum napiCrał i jego agresywność wzrastała. Zdecydował się pan na desperacki
krok. Strzały w górę. chociaż to groziło śmierctą panu i pańskim podwładnym.
Tak, ponieważ tłum mógł wtedy natrzeć na was i zmasakrować. Użyję nawet określenia ukamienować - bo przecież rzucono w pana kamieniem? - a więc pan,
świadomy tego, jak mogą potoczyć się dalsze wydarzema, wybrał jednak własne
zagrożenie, na,.,·et własną śmierć, a nie śmierć tamtych bezimiennych, którzy zbliżali się do was coraz bardziej. Wspaniała postawa. Tak podaliśmy w komunikacie.
PODWŁADNY

PODWŁADNY Już?

SZEF Przed godziną. Oczywiście awansował pan nadspodziewanie wysoko. Ja zresztą
też. Aha, na pewno dziennikarze zechcą przeprowadzić z panem wywiad. Udzieli
go pan w szpitalu. Jest pan w szoku. To zrozumiałe. Poza tym uderzono pana
kamieniem w oko. Zachodzi obawa utraty wzroku. Je~t więc pan pod obserwacją
lekarską. Myślę, że wszystko jest jasne.
PODWŁADNY Tak jest.
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M~TKA Nie, nie wiedziałam. On nie

Scena 10
PRZYJACIEL Niech mi pani wierzy, że go uprzedzałem. Mówiłem mu, że to niebezpieczne. Nie chciał słuchać. Niech mnie trafi pierwsza kula - powiedział.
MATKA Taki był.
PRZYJACIEL Wolałbym sam zginąć. Będę ciągle myślał, że to się stało przeze mnie.
Jeszcze bezczelnie obwiniają nas o jego śmierć.
MATKA Co ja ci mogę na to powiedzieć? Właśnie ja. Z jego życiem skończyło się i
moje. Ktokolwiek go zabił.
PRZYJACIEL Cokolwiek powiem, to i tak już nic się nie zmieni. Ale nie będzie zapomniany- nigdy. Wydamy wszystkie jego utwory. W najbliższym numerze naszego konspiracyjnego pisma wydrukujemy jego pracę maturalną. Pamięta pani?
MATKA Obowiązki i prawa obywateli- moje lektury.
PRZYJACIEL Tak. I jeżeli pani pozwoli, chcemy również zamieścić rozmowę z panią o nim. Jaki był.
·
MATKA Powiem.
PRZYJACIEL Ja też napiszę o nim. Był moim przyjacielem. Był niezwykły. Zawsze
mnie zaskakiwał. Teraz zrozumiałem, że jest to chyba cecha ludzi wielkich, których nie moi;na mierzyć zwykłą miarą.
MA TKA Ja zawsze w niego wierzyłam i wiedziałam, że wyrasta ponad innych.

Scena 11
DZIENNIKARZ Co pan czuł, kiedy tłum zbliżał się coraz bardziej? Czy bał się pan?
PODWŁADNY Nie, Jfie bałem się. Byłem tylko świadomy odpowiedzialności, jaka
na mnie ciąży. Odpowiedzialności za życie ludzkie. Człowiek jest przecież największ~ wartością.
·
DZIENNIKARZ Sytuacja mogła przybrać przecież inny obrót.
PODWŁADNY Oczywiście. Wiedziałem o tym.
DZIENNIKARZ Świadomie ryzykował pan życiem. Poświęcał się pan dla innych.
PODWŁADNY Dla ojczyzny i moich współobywateli.
DZIENNIKARZ Ludzie pana podziwiają. Będzie pan miał spotkania z załogami największych w kraju zakładów przemysłowych. Co im pan powie?
PODWŁADNY To co i panu. Prawdę.
·DZIENNIKARZ Pańskie zdjęcie jest umieszczone w gazetach obok zdjęcia jedynej
ofiary tej demonstracji, znanego pisarza, zastrzelonego zdradziecko przez swoją
własną organizację. Pan przecież swoją decyzją chciał uchronić i jego przed
śmiercią.

Nie mogłem przewidzieć prowokacji.
DZIENNIKARZ Czy pan się dobrze czuje?
PODWLADNY Co pan przez to rozumie!?
DZIENNIKARZ No, c,zy pan czuje się lepiej po szoku, jaki pan
z pańskim okiem jeszcze nie jest zupełnie w porządku.
PODWŁADNY Ach, tak ... Jeszcze niezupełnie w porządku.
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PODWŁADNY

przeszedł.

Wie·m,

że

Scena 12
DZIENNIKARKA Z góry przepraszam za wszystkie pytania, które postawię, bo
wiem, że każde z nich może sprawić pani ból, ale uważam też, że całe społeczeń- .
stwo ma pra:wo wiedz~ec jak najwięcej o pani synu, który zginął dla nas. Za nas.
MATKA Ma pani rację.
DZIENNIKARKA Czy wiedziała pani, że syn związany jest z nielegalnym ruchem?

mnie bardzo.
DZIENNIKARKA Jaką cechę
MATKA Skromność. Zawsze usuwał
dobre. Był nad\Yrażliwy.
DZIENNIKARKA Spotyka się pani
. pytają?
MATKA O wszystko. Właśnie jaki
wszystkie jego utwory. Teraz
Teraz, zamiast niego, to ja
Scena 13
Na obu częściach sceny stronie Matka, po drugiej PodwtatJ

MATKA I PODWŁADNY (mówią
szego spotkania powiem wam,
placu był (byłem) wiemy sobie
swoich współobywatelach, o
wiem, że gdyby ta sytuacja, ten
stąpiłbyllł) tak samo.
Matka i Podwladny dostają
w kwiaty twarz i schodzi ze
na ziemi, jakby przed jakimś
jakby składał komuś hołd, i
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Kochał

DZIENNIKARKA Jaką cechę charakteru syna uważa pani za najważniejszą?
MATKA Skromność. Zawsze usuwał się w cień. Swoje pisarstwo uważał za nie dość
dobre. Był nad\Yrażliwy.
PZIENNIKARKA Spotyka się pani z kobietami, z młodzieżą licealną, o co panią
. pytają?
MATKA O wszystko. Właśnie jaki był. O jego książki. Wie pani, młodzież zna
wszystkie jego utwory. Teraz wydano dzieła zebrane. Jakby on się cieszył z tego.
Teraz, zamiast niego, to ja rozdaję autografy. Mój Boż~ gdyby żył .. . (płacze)
Scenal3
Na obu częściach sceny - jednocześnie ·- koniec jakiegoś spotkania. Po jednej
stronie Matka , po drugiej Podwładny.
MATKA I PODWŁADNY (mówią równocześnie to samo) ... i już na zakończenie naszego spotkania powiem wam, że najważniejsze to być wiemym sobie. Wtedy na
placu był (byłem) wiemy sobie i swoim przekonaniom. Myślał (myślałem) o
swoich współobywatelach, o ojczyźnie. Nie mógł (mogłem) postąpić inaczej i
wiem, że gdyby ta sytuacja, ten dzień powtórzył się jeszcze-raz, postąpiłby (postąpiłb)'Ilł) tak samo.
Matka i Podwładny dostają jednocześnie wiązanki kwiatów. Oklaski. Matka chowa
w kwiaty twarz i schodzi ze sceny. Po drugiej stronie Podwładny kładzie wiązankę
na ziemi, jakby przed jakimś popiersiem czy tablicą. Kilka sekund stoi przed nią,
jakby składał komuś hołd, i również schodzi ze sceny.
Koniec

Poświęcał się pan dl a Innych.
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o niego.

mnie bardzo.

