ZA PROGIEM STAWISKA

Izabella Cywiñska, Remigiusz Grzela

TAKI RAJ
WARIACJE NA TEMAT ¯YCIA W STAWISKU
W CZASIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

OSOBY:
JAROS£AW  gospodarz domu w Stawisku, pisarz, poeta, lat oko³o czterdziestu
ANNA  ¿ona Jaros³awa; gospodyni, piêkna, nadwra¿liwa, lat oko³o czterdziestu
MARIA  starsza córka Jaros³awa i Anny
TERESA  m³odsza córka Jaros³awa i Anny
CIOTKA FELICJA  siostra Jaros³awa, rubaszna, komentuj¹ca
CIOTKA JADWINIA  siostra Jaros³awa, g³ona, patriotka
BOLEK  brat Jaros³awa, uciek³ z sowieckiej Rosji, gdzie prze¿y³ piek³o; mówi rusko-polskim wolapikiem
HORZYCA  Wilam, re¿yser teatralny
HORZYCOWA  Stanis³awa, ¿ona Wilama, naiwna, wierzy w duchy, elfy i krasnoludki
POLA  Gojawiczyñska, pisarka, izoluje siê, ma problem z alkoholem
WANDA  córka Poli
PROFESOR £OBACZEWSKA  muzykolog, lubi komentowaæ po francusku
GOETEL  poeta, niejasna relacja z Niemcami, trafia do Stawiska po zaginiêciu ¿ony
KARSKI  poeta, poputczyk Skamandrytów, krzykliwy, zawsze niezadowolony
SPIESS  bogaty przedsiêbiorca, przyjaciel artystów, dawny kochanek Szymanowskiego
S£UGA SPIESSA  milcz¹ca postaæ, pojawia siê tu i tam jak zjawa, wyrasta jak spod
ziemi
HRABINA MÊCIÑSKA  krewna gospodarzy
HRABIA MÊCIÑSKI  m¹¿ hrabiny, okropny facet
ZIÊÆ MÊCIÑSKICH  z dzieckiem, w powstaniu straci³ ¿onê
MINISTER MICHA£OWSKI  mówi, ¿e jest z gabinetu premiera Bartla
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JERZY  krytyk muzyczny, muzyk
MIECIO  jego partner, tancerz
ANDRZEJEWSKI  Jerzy, pisarz
ANDRZEJEWSKA  Maria, ¿ona Jerzego
ROMAN  Jasiñski, pianista
studentki profesora Kotarbiñskiego,
CZARNA MATA HARI
konspiratorki
BIA£A MATA HARI

}

LESKI  kapitan, dowódca batalionu AK Mi³osz, jeden z bohaterów powstania,
znany z odwagi. Organizator przerzutu kurierów na Zachód. Bywa³o, ¿e chodzi³
w przebraniu genera³a SS. Tak wizytowa³ nawet sztab niemiecki
dzieci Zamojszczyzny, uratowane przez gospodarzy
EWA
z transportu do Niemiec
HELENKA
ARON  ¯yd ukrywaj¹cy siê w Stawisku
PROFESOR RULIKOWSKI  teatrolog, w czasie wojny sprzedaje wino
PROFESOR LORENTZ  historyk sztuki, muzeolog, w czasie powstania ratowa³
skarby narodowe, a tak¿e dobytek z mieszkañ ludzi, którzy nie mogli wróciæ do
pal¹cych siê domów
PAW£OWA  kucharka
WRÓBLEWSKA  pomocnica Paw³owej
OGRODNIK
POMOCNIK OGRODNIKA
POLICJANT
SZARYTKA
CELA  krawcowa
ESESMAN
OFICER
WIARUS
i inni.

}

1 SIERPNIA
Scena 1
Plener.
Gor¹ce sierpniowe popo³udnie. Park. Aleja lipowa prowadz¹ca od bramy wjazdowej do domu. Spokój, cisza, piewaj¹ ptaki. Przez alejê przebiega wiewiórka, wskakuje na drzewo. Co chrupie. S³yszy kroki. Sp³oszona, wspina siê wy¿ej. Od strony bramy idzie Jaros³aw. Nie pieszy siê, rozgl¹da. Zauwa¿a jaki papier na cie¿ce, podnosi
go, idzie dalej.
Scena 2
Wnêtrze. Jadalnia.
Anna przez okno w sypialni zauwa¿a id¹cego alej¹ Jaros³awa. Zbiega schodami na
parter. W jadalni mija nakryty bia³ym obrusem stó³ z jednym tylko nakryciem u szczytu.
Poprawia sztuæce i wo³a w kierunku kuchni.
ANNA Pan ju¿ idzie, mo¿na podawaæ!
Przysiada. Czeka wpatrzona w drzwi od tarasu. Odpêdza muchê wêdruj¹c¹ po brzegu
talerza, znów przysiada.
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Scena 3
Plener.
Jaros³aw mija dom, wchodzi na podwórze, wita siê serdecznie z wybiegaj¹cymi mu
naprzeciw psami, wita siê z dziewczynk¹, która gra w klasy i co sobie podpiewuje.
JAROS£AW (przeskakuj¹c przez szachownicê klas) Hop, hop, hop, Helenka! (wchodzi do szopy)
Scena 4
Szopa.
JAROS£AW (ciszonym g³osem) Wszystko w porz¹dku?
G£OS Z GÓRY W porz¹dku.
Jaros³aw poprawia drabinê, która jest jedyn¹ komunikacj¹ do³u z gór¹. Wchodzi parê
szczebli wy¿ej. Podaje wyci¹gniêt¹ z teczki ksi¹¿kê.
JAROS£AW Masz, poczytaj teraz Herodota.
G£OS Z GÓRY Dziêkujê.
Rêka odbiera ksi¹¿kê. Z daleka s³ychaæ wybuchy, strza³y. Od tej chwili bêd¹ towarzyszyæ nam ca³y czas. Z ró¿nym natê¿eniem.
Scena 5
Wnêtrze. Jadalnia.
Ewa koñczy nalewaæ zupê.
ANNA (do siebie) Wystygnie!
Zniecierpliwiona wybiega na taras. Rozgl¹da siê.
Scena 6
Plener. Podwórze.
ANNA (nie widz¹c Jaros³awa) Jaros³awciu!
W sielski dotychczas obraz wsi spokojnej wdziera siê niepokój, nerwowoæ. Na
tarasie w k¹cie niezauwa¿ona przez Annê siedzi na bujanym fotelu Ciotka Felicja. Robi
skarpetki na drutach.
CIOTKA FELICJA Jaros³aw mia³ widocznie jaki interes w szopie. (nas³uchuje
strzelaniny) Tam poszed³.
Anna biegnie. Natyka siê na Jaros³awa w drzwiach szopy, rzuca mu siê na szyjê, jakby go nie widzia³a sto lat. Rozmawiaj¹ szeptem, ale s¹ zdenerwowani.
JAROS£AW Zaczê³o siê. O pi¹tej. Niczego siê ju¿ nie da zatrzymaæ. Nasza m³odzie¿
ANNA Przecie¿ Rosjanie s¹ ju¿ w Radzyminie. Po co to? Wspomnisz moje s³owa Szaleñstwo, szaleñstwo (nas³uchuje strza³ów)
CIOTKA FELICJA (wo³a z ganku) Zupa wystygnie!
Jaros³aw i Anna id¹ w kierunku domu. Trzymaj¹ siê za rêce.
Scena 7
Wnêtrze. Jadalnia.
Jaros³aw koñczy jeæ obiad. Dooko³a sto³u zebrali siê domownicy i gocie. Atmosfera wyczekiwania. Po prawej rêce Jaros³awa przysiad³a Anna. Obie córki, Maria i Teresa,
stoj¹ nad ojcem, dalej siedz¹ i popijaj¹ herbatê obie siostry Jaros³awa: Ciotka Jadwinia
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i Ciotka Felicja. Ich brat Bolek stoi zamylony przy oknie i stuka w szybê, jakby by³
nieobecny. Goetel i obie Maty Hari, Bia³a i Czarna, siedz¹ z drugiej strony sto³u. Ewa
stoi w drzwiach i s³ucha rozmowy. Helenka bawi siê z psami, turla po dywanie.
CIOTKA JADWINIA Helenka, dziecko, uspokój siê. Doroli rozmawiaj¹!
Profesor £obaczewska wychodzi z kuchni, z herbat¹ we w³asnym kubku. Siada.
PROFESOR £OBACZEWSKA (do Jaros³awa) Jak to siê skoñczy, panie Jaros³awie...?
CIOTKA FELICJA (po cichu, patrz¹c na mrówkê, która wêdruje po obrusie) Wybij¹ jak mrówki.
CIOTKA JADWINIA (do Ciotki Felicji szeptem, ale stanowczo) Daj spokój! Zawsze czarno widzisz!
CIOTKA FELICJA (do Ciotki Jadwini, wci¹¿ szeptem) Bo nie jestem nieprzytomn¹ romantyczk¹!
CIOTKA JADWINIA (trochê g³oniej) Dzielni ch³opcy.
JAROS£AW (do Profesor £obaczewskiej) Nie mnie o to pytaæ Trzeba mieæ nadziejê
ANNA Mieæ tak¹ odwagê Odwaga to dar od Boga.
CIOTKA JADWINIA (omielona opini¹ Anny, powtarza g³ono, na z³oæ siostrze)
Dzielni, wspaniali ch³opcy!
Ciotka Felicja wzrusza ramionami.
BIA£A MATA HARI Sanitariuszki, ³¹czniczki
CZARNA MATA HARI Kobiety zawsze odporniejsze od mê¿czyzn, prawda, pani
Anno?
ANNA (zamyla siê, po chwili nostalgicznie) Wdowy
BOLEK (cytuje Puszkina)
I na ruinach despotyzmu
Nasze wyryje lud imiona.
PROFESOR £OBACZEWSKA Baczyñski, Gajcy Wezm¹ w tym udzia³? Wola³abym, ¿eby zostali poetami, a nie bohaterami, panie Boles³awie.
MARIA Tak siê bojê o Krzysia On taki niedoros³y.
TERESA A pamiêtasz, jak ¿aby p³oszy³? Tak policzki wydyma³ i robi³ bu-bu-bu.
BOLEK (dalej Puszkinem, w odpowiedzi Profesor £obaczewskiej)
Pozostaw serca bohaterom!
Bez serc  czym bêd¹? Tyranami
GOETEL (dot¹d milcz¹cy, uderza piêci¹ w stó³, a¿ naczynia podskakuj¹, krzyczy)
Dosyæ! Cisza! (i spokojniej) Cisza ju¿. (energicznie wychodzi z pokoju)
ANNA (wyrywa siê z odrêtwienia, jedyna reaguje przytomnie, usprawiedliwiaj¹c
zachowanie Goethla) Jego ¿ona w Warszawie.
JAROS£AW (próbuje zmieniæ temat) Pogoda taka ³adna. Mo¿e by na spacer?
BIA£A MATA HARI I jak tu siedzieæ, jak tu wytrzymaæ, panie Jaros³awie, kiedy
tam nas nie ma?
JAROS£AW Nie wszyscy potrzebni s¹ na barykadach. Nie wszyscy musz¹ umieraæ. (³agodniej) To, co robi pani tutaj, te¿ jest bardzo wa¿ne. (jednym palcem na
fortepianie wystukuje melodiê Oto dzi dzieñ krwi i chwa³y)
Scena 8
Wnêtrze. Kuchnia.
W szparze w drzwiach od kuchni tkwi g³owa ciekawskiej Wróblewskiej. Wróblewska
patrzy na to, co dzieje siê w jadalni, i komentuje, obracaj¹c siê co chwila do Paw³owej,
która kroi pomidory. Ewa uk³ada je na pó³miskach.
TAKI RAJ
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WRÓBLEWSKA (szeptem) Ma nasz pan racje, ¿eby nam tu jakiego nieszczêcia
nie sprowadzi³y!
PAW£OWA Ta Czarna i Bia³a?
WRÓBLEWSKA No. Ci¹gle co szepcz¹ po k¹tach, co wynosz¹ i wnosz¹ do domu.
Paw³owa odci¹ga Wróblewsk¹ od drzwi, zamyka je dyskretnie.
PAW£OWA I lataj¹ na G³ówn¹, czego szukaj¹
WRÓBLEWSKA Czego na ulicy szukaæ?
PAW£OWA (wycieraj¹c energicznie stó³) Czarna i Bia³a Mata to nie po chrzecijañsku.
EWA Czarna i Bia³a Mata Hari.
PAW£OWA Hari, to jak suka!
6 SIERPNIA
Scena 9
Plener.
Ewa biegnie w kierunku bramy, ale nie chc¹c byæ widziana, omija g³ówn¹ alejê. Za
ni¹ w pewnej odleg³oci ca³a zap³akana jej siostrzyczka Helenka. Z daleka s³ychaæ nieustaj¹ce odg³osy walki.
HELENKA Poczekaj, Ewa, poczekaj na mnie!!
Ewa wraca, bierze ma³¹ na rêce i biegnie w kierunku ogrodzenia. Dopada do p³otu,
patrzy. Drog¹ ci¹gnie sznur uciekinierów z Warszawy. Id¹ zmêczeni, brudni, niektórzy
ranni. Pojedynczo i ca³ymi rodzinami.
Przed bram¹ Stawiska zatrzymuje siê jaka para. On wygl¹da profesorsko, podczas
gdy ona zwraca na siebie uwagê dziwnym przebraniem. Nie maj¹ baga¿u. To Horzycowie. Wskazuj¹ na dom w Stawisku, gestykuluj¹, jakby siê zastanawiali, czy to ju¿ tu.
Dochodzi do nich dwóch mê¿czyzn. Jeden w eleganckim garniturze i kapeluszu, drugi
wysoki, chudy, w dziwnym uniformie, z du¿ym eleganckim neseserem. To przemys³owiec Spiess i jego s³uga. Witaj¹ siê z Horzycami i wszyscy skrêcaj¹ w kierunku domu
Jaros³awa. Ewa i Helenka wyprzedzaj¹ ich.
S c e n a 10
Plener. Przed gankiem. Wszystko widziane oczami Ewy ukrytej w krzakach.
Gocie, witani serdecznie przez gospodarzy, wchodz¹ do domu.
10 SIERPNIA
S c e n a 11
Wnêtrze. Kuchnia.
Wczesny ranek. Przygotowywanie niadania. Wróblewska i Paw³owa (mówi¹ z ch³opska) uwijaj¹ siê jak w ukropie, nie przestaj¹ plotkowaæ i podjadaæ. Szykuj¹ misy z pomidorami, ogórkami, porcjowany chleb. Porównuj¹ wielkoci kawa³ków, przek³adaj¹, podmieniaj¹.
PAW£OWA Przyjecha³a taka g³odna rzesza wszystko zjedzo.
WRÓBLEWSKA A pani dziedziczka nocuje kolejnych!
PAW£OWA Ma dobre serce. Pan dziedzic te¿.
WRÓBLEWSKA Nie bêdzie czym karmiæ. Dla starych ledwo by starczy³o!
IZABELLA CYWIÑSKA, REMIGIUSZ GRZELA
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PAW£OWA (wyjmuje z pieca wielki bochen. W¹cha, czyci go z resztek chrzanowych lici) Ten prawdziwy bêdzie dla pañstwa. (od³amuje skórkê, daje kawa³ek
Ewie i sama chrupie. Zawija bochen w bia³¹ szmatkê, chowa. Z pogard¹ patrzy
na chleb ze sklepu) Ten z bakami, ten Horzyc czy jak mu tam to on je za dwóch.
EWA Pan re¿yser Horzyca.
PAW£OWA Mo¿e i re¿yser on na mê¿czyznê to jeszcze mo¿e byæ ale ona to
ju¿ straszna.
Zaczynaj¹ siê miaæ, naladowaæ j¹ i przedrzeniaæ.
PAW£OWA No, Wilu mój nogi umyj.
WRÓBLEWSKA Mój kocurku tak ono mówio. S³ysza³a. I elfy widzi!
EWA A co to elfy?
WRÓBLEWSKA Elfy takie a tak jej siê bdzi w g³owie.
Pod oknami s³ychaæ kroki. Obie kucharki biegn¹ do okna. Zobaczy³y Karskiego. Idzie
sztywno, potyka siê, co sam do siebie mówi.
PAW£OWA (znowu mieje siê do rozpuku) Niedorajdo, tako niedorajdo! Wiersze
pisze, jak nasz pan.
EWA O mi³oci.
WRÓBLEWSKA Za robote by sie wzie³. £achudro!
ANNA (zagl¹da przez drzwi) Paw³owo, pani Pola na górze o jedzenie pyta. (wychodzi)
PAW£OWA Zawsze ma³o! Kilu jej zaniecie, Wróblewsko, to ma³o dla niej?
WRÓBLEWSKA Wódk¹ wszystko popije i niedopa³kami zak¹si (miech) Niby
pisarka, a pije jak ch³op. I niechluj taki.
Wchodzi S³uga Spiessa. Nic nie mówi, tylko stawia przed Paw³ow¹ fili¿ankê z nasypan¹ na dnie prawdziw¹ herbat¹. Paw³owa przynosi czajnik, ale zanim zaleje herbatê,
w¹cha j¹. Wszyscy patrz¹ na Paw³ow¹ z ciekawoci¹.
PAW£OWA Jak przed wojn¹.
S³uga Spiessa bierze fili¿ankê i bez s³owa wychodzi. W drzwiach mija siê z Profesor
£obaczewsk¹.
WRÓBLEWSKA (szeptem, przejêta) S³u¿¹cy Spiessa. Tego bogacza. ¯e te¿ Bóg
pozwala na takie fanaberie. Ludzie gin¹
PROFESOR £OBACZEWSKA (przerywa) A jajeczko by siê znalaz³o?
WRÓBLEWSKA Dla pani profesurki siê znajdzie
Wróblewska wyjmuje patelniê. Rozbija jajko. Sma¿y sadzone. Zrzuca je na talerz,
podaje £obaczewskiej. Ewa g³odnie siê temu przygl¹da. £obaczewska nie reaguje, zjada
jajko i wychodzi.
PAW£OWA Wróblewska jej zawsze zupy dolewa.
WRÓBLEWSKA Bo to profesurka! Uczona.
PAW£OWA Od czego ona jest profesurka?
WRÓBLEWSKA A ja tam nie wiem
EWA Od muzyki.
PAW£OWA Co ty gadasz Czy mo¿e byæ profesurka od muzyki?
Ewa milczy.
WRÓBLEWSKA Nie zawracaj g³owy id do ogrodnika. Nie widzisz, ¿e jarzyn
na obiad zabraknie?
Ewa bierze wielki kosz i wychodzi.
S c e n a 12
Plener.
Ewa biegnie do ogrodnika. Za ni¹ psy i jak zwykle siostra Helenka, która nie mo¿e
zd¹¿yæ na swoich ma³ych nó¿kach. Ewa wsadza j¹ do koszyka i niesie na plecach. Ma³ej
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siê to bardzo podoba. Ewa zatrzymuje siê w pó³ drogi, bo s³yszy awanturê. G³osy dochodz¹ ze szklarni.
OGRODNIK Ju¿ dziesiêæ razy obiecywa³e, skurwysynu!
POMOCNIK OGRODNIKA Nie bêdê! Ju¿ nie bêdê, szefie, to by³ ostatni stakañczyk!
OGRODNIK Od kieliszka by ciê tak nie nosi³o.
POMOCNIK OGRODNIKA Najostatniejszy.
Szarpi¹ siê.
OGRODNIK Won! Pochwal siê swojej babie, ¿e ciê wywali³em. Na zbity pysk!
POMOCNIK OGRODNIKA Wywali³e? Wywali³e? Mylisz, ¿e nie wiem o ¯ydkach I o tych typach, co ich pañstwo sto³uj¹.
OGRODNIK Won! £achudro! (daje mu w pysk)
POMOCNIK OGRODNIKA Na posterunek idê! (odchodzi, zataczaj¹c siê i wygra¿aj¹c piêci¹ z daleka)
S c e n a 13
Wnêtrze. Kuchnia.
Wchodzi Anna. Sprawdza, co s³u¿ba przygotowa³a i na ile osób jest nakryte w jadalni.
ANNA (do córki, Teresy) Jeszcze dwa nakrycia, kochanie. W nocy przyszli nowi
gocie. Pan Jerzy z panem Mietkiem.
Wróblewska kiwa g³ow¹, ale jest w tym politowanie. Anna zdziwiona patrzy na Wróblewsk¹.
ANNA Czy co chce pani powiedzieæ, pani Wróblewska?
WRÓBLEWSKA Ja? Nic. Tylko jedzenie siê koñczy, pani dziedziczko.
TERESA (rezolutnie) Jest du¿o pomidorów.
ANNA Pan Bóg opiekuje siê Polakami i nie da im umrzeæ z g³odu.
PAW£OWA Ale konkretnego jedzenia brakuje.
ANNA Trzeba porcjowaæ, podawaæ mniejsze.
PAW£OWA Jeszcze mniejsze?
Anna z Teres¹ wychodz¹.
PAW£OWA (fuka na Wróblewsk¹) Jak pani dziedziczka mówi, ¿e gocie, to wy siê,
Wróblewska, nie dziwcie. Pani dziedziczka przyjmuje, a nam nic do tego.
WRÓBLEWSKA Ja nie na to.
PAW£OWA A na co?
WRÓBLEWSKA Na tych ch³opów
PAW£OWA Co z ch³opami?
WRÓBLEWSKA ¯e oni, no Paw³owa wie
PAW£OWA Czasu nie mom na zgadywanie!
WRÓBLEWSKA No wie Paw³owa ¿e oni razem na materacu
PAW£OWA A gdzie by mieli? Przecie ³ó¿ek nie ma.
WRÓBLEWSKA Ale oni ch³op z ch³opem
PAW£OWA Wróblewsko, przestañcie, wy bycie im jeszcze jako babe po³o¿yli
wew rodek.
WRÓBLEWSKA Oni by z tako babo nic
Paw³owa zdziwiona.
WRÓBLEWSKA No oni to robi¹, ch³op z ch³opem, jak ch³op z babo. (pokazuje na
palcach dziurkê i wk³ada do niej palec, ¿eby jasno zilustrowaæ)
PAW£OWA Chryste Panie! (¿egna siê) Bójcie siê Boga Jak to tak? To niemo¿liwe Nic o takim czym nie s³ysza³a, a stara jestem.
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WRÓBLEWSKA Tak mówio.
PAW£OWA Plotów s³uchacie. O, Matko ¿e jak? ¯e oni tak razem
z kuchni! Bdzi siê wam w g³owie! Mnie stary takie rzeczy
WRÓBLEWSKA (ironicznie) Ten Miecio z baletu Tañczy
PAW£OWA I co z tego?
WRÓBLEWSKA Ale on tañczy w rajtuzach
Odt¹d Paw³owa bêdzie patrzeæ na Jerzego i Miecia zupe³nie inaczej.

A idcie

S c e n a 14
Wnêtrze. Jadalnia.
Stó³ piêknie nakryty. Dobra porcelana, srebra, na rodku sto³u wazon z kwiatami.
Paruj¹ce wazy z kartoflank¹. Chleb porcjowany na talerzykach.
Gong wzywaj¹cy wszystkich na obiad. Anna stoi u szczytu sto³u, obok krzes³a Jaros³awa. Czeka, a¿ siê wszyscy zejd¹. Id¹ domownicy, gocie, a wszyscy szarzy, ubrani
w byle co, byle jak. Niektórzy wygl¹daj¹ jak przebierañcy w po¿yczonych od gospodarzy ciuchach.
Po schodach schodz¹ Jerzy i Miecio. Witaj¹ siê z siedz¹cymi ju¿ niecierpliwymi
ciotkami.
JERZY Pozwol¹ zacne ciotki, ¿e im przedstawiê przyjaciela. Mieciu, chod tutaj!
Mieczys³aw Jankowski. wietnie tañczy. Mo¿e siê jeszcze przydaæ.
Ciotki g³upio i dwuznacznie siê umiechaj¹.
Profesor £obaczewska wychodzi z kuchni ze swoj¹ herbatk¹, zostawia niezamkniête
drzwi. Idzie te¿ Spiess ze swoim s³ug¹. S³uga odstawia mu krzes³o, poprawia nakrycie
i stawia obok talerza pude³eczko z lekarstwami. Z gabinetu szybko wychodz¹ Horzycowie i Bolek.
HORZYCOWA
Maja wiesna i lieto krasno
Uszli  za tridiewiat ziemiel
Amur, swiet wazrasta z³atawa
HORZYCA
Bogow tiebia wsiech bolieje czti³
HORZYCOWA
Ach!  jesli b ja
Radi³sa snowa
Ju¿ tak by tiebie s³u¿y³.
Bolek mieje siê i stuka w czo³o, s³uchaj¹c tego m³odzieñczego trelu Horzyców.
BOLEK (poprawia Horzycow¹) U¿ tak li by, u¿ tak li by tiebie s³u¿y³.
S¹ rozbawieni, w przeciwieñstwie do Goetla, który tragicznie smutny stoi w drzwiach
balkonowych, tarasuj¹c wejcie Karskiemu.
KARSKI (do Goetla) No, co pan tak stan¹³ jak statua? (przestawia go i nieproszony przez Annê siada przy stole)
Na koñcu wbiegaj¹ przez hol, zostawiaj¹c drzwi wejciowe otwarte, Maria i Teresa.
Za nimi wolno Minister Micha³owski. Anna daje znak, wszyscy zajmuj¹ swoje miejsca,
oprócz niej.
S c e n a 15
Retrospekcja. W tej samej przestrzeni, ale jasnej, rozwietlonej, zebrani wokó³ sto³u
gocie. Jest wród nich Anna i Jaros³aw, obie ich córeczki, Spiess, Horzycowie, hrabiostwo Mêciñscy i mo¿e jeszcze inni, a wszyscy m³odzi, piêkni, biali, damy w kapeluszach.
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Gra patefon. Jaka para tañczy, wiruje. Wszystko bez dwiêku, jakby odebrano tym ludziom prawo g³osu.
Koniec retrospekcji.
Powrót do rzeczywistoci. Anna jeszcze chwilê stoi w miejscu, patrzy, s³ucha gwaru
i dochodz¹cych z daleka wybuchów powstañczej Warszawy, które po tamtej ciszy wydaj¹ siê szczególnie dokuczliwe. Nie wszyscy zmieszcz¹ siê przy stole. Horzycowie, Maria
i Teresa siedz¹ przy stoliczku obok. Horzycowa ubrana z hiszpañska.
Przy du¿ym stole.
ANNA (krzyczy do Teresy) Gdzie ojciec?
PAW£OWA (stawiaj¹c jeszcze jedn¹ wazê z kartoflank¹, wcina siê) Pan pewnie
znowu nic nie robi, tylko od samiusieñkiego rana siedzi i pisze.
ANNA (mieje siê. Do Teresy) Popro ojca na obiad.
Teresa wychodzi. Anna rozsadza, przesadza, pomaga. Zajmuje siê wszystkim
i wszystkimi.
Przy stoliczku.
HORZYCOWA (g³aszcz¹c mê¿a po policzku) Wili, dlaczego znowu podgoli³e baczki? W baczkach wygl¹da³e zupe³nie jak Mickiewicz!
HORZYCA Ale¿, Stasiu.
Przy duzym stole. Ka¿dy mówi o czym innym.
CIOTKA JADWINIA (do Ciotki Felicji, pokazuj¹c na Horzyców) Okres godowy.
CIOTKA FELICJA Ci-cho.
JERZY Ciocia ma racjê.
MIECIO (pokazuj¹c na Horzycow¹) Pary¿ i Mediolan w jednym!
JERZY Miecio!
BIA£A MATA HARI (do innej grupy sto³owników) ataki Niemców na plac Zamkowy, Miodow¹ i Ratusz odparte.
PROFESOR £OBACZEWSKA Nasi gór¹?
CZARNA MATA HARI A gubernator ucieka³ jak niepyszny pod ostrza³em naszych.
I tak zosta³ ranny. A wicegubernator trafiony.
Karski, k³ad¹c sobie pod serwetk¹ kawa³eczki chleba, rozgl¹da siê, czy nikt nie widzi.
CIOTKA JADWINIA Dziêki Bogu. (¿egna siê)
CIOTKA FELICJA I tak nas wybij¹ jak mrówki.
BOLEK Gospadi pomi³uj. Nerwy s³abe. Spaæ nie mo¿na. Jeszcze rok i wrak z cz³owieka zostanie. Uciek³ od sowietów, popa³ w polskie piek³o!
PROFESOR £OBACZEWSKA (do Czarnej Maty Hari) To wiadomoci z nas³uchu?
BIA£A MATA HARI Z góry, pani profesor, z samej góry. (wskazuje palcem na
sufit, jakby chcia³a pokazaæ, ¿e od Wszechmog¹cego)
CZARNA MATA HARI Wczoraj uruchomili rozg³oniê Polskiego Radia.
PROFESOR £OBACZEWSKA Wolnoæ. Czujê. Wolnoæ ju¿ blisko.
CIOTKA FELICJA Aha.
PROFESOR £OBACZEWSKA Pani sceptyczna?
CIOTKA FELICJA Ja? Gdzie tam? Tylko nie lubiê cieszyæ siê na pró¿no. (pokazuje na Goetla, który milcz¹c, spaceruje w trakcie ca³ego obiadu po pokoju) A pan
Goetel? Taka tragedia ¿ona zginê³a m³oda ¿ona.
CIOTKA JADWINIA (szeptem) Goetel? Któremu rêki nie nale¿y podawaæ?
Profesor £obaczewska patrzy zdziwiona.
BIA£A MATA HARI Co z Niemcami Podobno.
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BOLEK (z rosyjska) W ¿yciu ró¿ne wybory Nie mo¿na oceniaæ. A co pani o nim
wie?
BIA£A MATA HARI No
BOLEK Wot, wsio. Pani m³oda, pani nie wie jeszcze, jak mo¿na z³amaæ cz³owieka.
(zamyla siê)
S c e n a 16
Plener.
Ewa biegnie z koszem pe³nym jarzyn w kierunku domu. Helenka zostaje z ty³u. P³acze. Ewa nawet siê nie ogl¹da. W tle widaæ grupê dzieci id¹cych w kierunku domu.
S c e n a 15, c i ¹ g d a l s z y
Spiess ogl¹da zdjêcie Szymanowskiego stoj¹ce na fortepianie. Dotyka je czule, jak
cenn¹ pami¹tkê.
SPIESS Karol by tego nie prze¿y³.
Jerzy puszcza oko do Miecia.
CIOTKA JADWINIA (szeptem o Spiessie) Utrzymywa³ Karola
CIOTKA FELICJA Nie b¹d wulgarna, Jadwiniu. Nie b¹d gorsza, ni¿ jeste!
Ostatni schodzi na niadanie Jaros³aw z Teres¹. Towarzystwo na chwilê siê ucisza.
Horzycowie podchodz¹ do sto³u. Jaros³aw, trzymaj¹c w rêku butelkê dobrego wina, podaje wiadomoci z ostatniej chwili, z nas³uchu z radia.
JAROS£AW W nocy Anglicy zrzucili broñ i amunicjê.
JERZY Chwa³a Bogu! Tyle tam naszych przyjació³
HORZYCA A nasi, Jaros³awie? Co z naszymi?
JAROS£AW (bez entuzjazmu) Zdobyli browary na Grzybowskiej.
ANNA Bogu dziêki. Coraz wiêcej przestrzeni dla wolnoci! Cieszyæ siê trzeba.
JAROS£AW (z gorycz¹) S¹ ju¿ gotowe przejcia do kana³ów.
CIOTKA FELICJA (zdziwiona) Kana³ów? Kana³ami jak szczury?
Jaros³aw nie reaguje na ten komentarz. Stawia butelkê na stole.
ANNA (do Teresy) Kieliszki do wina!
Teresa wychodzi, po chwili wraca z Paw³ow¹, nios¹ kieliszki. Kieliszki wêdruj¹ do goci.
JAROS£AW (nalewa) Zdrowie naszych biednych ch³opców i naszych angielskich
przyjació³...!
S c e n a 17
Otwieraj¹ siê z hukiem drzwi. Wpada rozogniona Ewa, zaraz za ni¹ Helenka.
EWA Przyprowadzi³am przyprowadzi³am
Za ni¹ wchodzi siostra szarytka w wielkim kornecie i grupka maluchów. Brudne. Niektóre poranione. Obdarte. Wiêkszoæ na bosaka. Wszystkie trzymaj¹ siê sznurka, ¿eby
siê nie pogubiæ.
SZARYTKA Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus
Wszyscy wstaj¹, zostawiaj¹ kieliszki i skupiaj¹ siê wokó³ dzieci.
SZARYTKA Spalili nas. Szukamy schronienia. Gdzie tu jest dom sióstr nazaretanek
ANNA Paw³owa pomo¿e. Zaprowadzi siostrê i dzieci. Ale teraz na pewno jestecie
g³odne. Siadajcie.
Ogólne zamieszanie, nowe nakrycia, podk³adanie poduszek na krzes³a, ¿eby by³o
wy¿ej. Wreszcie dzieci siadaj¹ do sto³u. Paw³owa biegnie do kuchni.
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S c e n a 18
W kuchni.
Paw³owa zagl¹da do garnka. Jest za ma³o zupy. Chwyta czajnik i dolewa wody. Miesza. Biegnie w kierunku drzwi z garnkiem, cofa siê, przelewa zupê do wazy.
S c e n a 19
W jadalni.
Dzieci ³apczywie jedz¹ zupê. Nagle jeden z ch³opców rzuca ³y¿kê, zrywa siê, wywracaj¹c krzes³o, i staje z podniesionymi rêkami do góry. Wszyscy patrz¹ na niego. Cisza.
HELENKA (delikatnie) Dlaczego tak robisz?
CH£OPIEC Bêd¹ strzelaæ? Bêd¹?
Marysia podbiega do ch³opca, co mu t³umaczy.
HORZYCOWA (do Horzycy, p³acz¹c) Chod, Wilu, pomo¿esz (wybiega)
S c e n a 20
Horzycowa wbiega do sypialni gospodarzy, w³azi popiesznie pod ³ó¿ko, na którym
pi¹ oboje z Wilem, i wyci¹ga stamt¹d pakunek. W pakunku s¹ jab³ka i cukierki-krówki.
Zbiega na dó³.
S c e n a 21
W jadalni.
Dzieci gotowe ju¿ do wyjcia stoj¹, trzymaj¹c siê za sznurek. Ka¿de dostaje na po¿egnanie od Horzycowej cukierka i czerwone jab³ko. Niektóre zaczynaj¹ jeæ od razu. Paw³owa wychodzi za nimi.
S c e n a 22
Po wyjciu dzieci ogólna konsternacja. Kto wygl¹da przez okno, patrz¹c w lad za
odchodz¹cymi dzieæmi, reszta powoli wraca na swoje miejsca przy stole. Nikt nic nie mówi.
MIECIO (podnosi kieliszek) Santé!
Nikt mu nie odpowiada. Karski zajada spod serwetki swój ukryty tam chleb.
CIOTKA FELICJA (cichutko) I tak nas wybij¹ jak mrówki
CIOTKA JADWINIA (do Ciotki Felicji, z furi¹) Co z tymi mrówkami?! Bo ciê
jeszcze Bóg pokarze!
EWA (tr¹ca delikatnie Annê) Pan ogrodnik
ANNA (bierze Ewê na stronê) Co pan ogrodnik?
Rozmawiaj¹ szeptem, ale wszyscy przy stole, udaj¹c, ¿e tego nie pods³uchuj¹, próbuj¹ uchwyciæ sens rozmowy.
EWA ¯e ¯ydzi w Stawisku i jeszcze jacy inni. Tak mówi³
ANNA Id ju¿, id, zanie jarzyny do kuchni.
Ewa wychodzi, ale nie zamyka za sob¹ drzwi. S³ucha przez szparê.
ANNA (do Jaros³awa) S³ysza³e?
JAROS£AW (kiwa rêk¹) Porozmawiam z naszym granatowym.
PROFESOR £OBACZEWSKA (do Anny, patrz¹c w lad za Ew¹) liczna dziewczyna
ANNA Dobre dziecko.
PROFESOR £OBACZEWSKA Rodzina?
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ANNA Obie z Helenk¹ sieroty. Wiejskie dzieci z Zamojszczyzny. Nie s³ysza³a?
PROFESOR £OBACZEWSKA Nie. Z Zamojszczyzny?
ANNA Dwa lata temu. Nie pamiêtasz? Wtedy ca³e miasto o tym mówi³o. O tych
g³odnych dzieciach st³oczonych w bydlêcych wagonach. Mróz Zamarzniête trupki
wyrzucali na tory. Wszyscy ruszyli na ratunek. Wszyscy. Kolejarze przymykali oczy.
A dzieci brali nawet tacy, co w³asnych nie mieli czym nakarmiæ. Wtedy wziêlimy
Ewê i Helenkê. To by³o takie pospolite ruszenie mi³oci. Bóg nad tymi dzieæmi
czuwa³.
Przy stole.
Jaros³aw nachyla siê dyskretnie nad Ann¹, pokazuje na Ministra Micha³owskiego.
JAROS£AW Kim jest ten pan?
Minister Micha³owski to zauwa¿a. Wstaje i sam siê przedstawia, speszony.
MINISTER MICHA£OWSKI Pan by³ taki zajêty, nie chcia³em przeszkadzaæ. Jerzy Micha³owski, minister z gabinetu premiera Bartla Polecany przez ksiê¿n¹
Czartorysk¹ Pani Anna wie
JAROS£AW (przerywa) Niepotrzebnie siê pan t³umaczy. Ka¿dy potrzebuj¹cy mo¿e
znaleæ u nas przytulisko.
ANNA (szeptem prosi Ewê, która wróci³a z kuchni i stanê³a za jej krzes³em) Zanie
obiad na górê pani Poli. le siê czuje. Dzi nie zejdzie.
Ewa nie rusza siê z miejsca.
CIOTKA FELICJA (s³ysz¹c to) Nigdy nie zejdzie. S³aba. Zostaje w pokoju, ¿eby
siê wzmacniaæ.
ANNA (karc¹co) Felu
CIOTKA FELICJA Nic powiedzieæ nie mo¿na. Wszyscy dzi dra¿liwi.
CIOTKA JADWINIA Wszyscy szczêliwi. Takie zwyciêstwo: Anglicy w Warszawie.
CIOTKA FELICJA Nad Warszaw¹!
CIOTKA JADWINIA To wszystko jedno Wypijmy!
Siêgaj¹ po kieliszki.
Przy stoliczku, obok.
HORZYCOWA (g³ono, do wszystkich) Wiedzia³am, ¿e nasi bêd¹ gór¹. Wró¿ka
powiedzia³a, ¿e tak bêdzie.
HORZYCA Stasiu, nie b¹d idiotk¹, jeli mo¿esz.
HORZYCOWA (dotkniêta) Gdzie twój romantyzm? (do Teresy i Marii) Wyobracie sobie, panienki, jaki on kiedy by³ romantyczny! Porwa³ mnie bez uwagi na
to, ¿e moja matka wyrywa³a sobie w³osy z g³owy potajemny lub Czy dzisiaj
by³oby ciê na to staæ, Wilu?
HORZYCA Kocurku, ciszej.
Horzycowa zauwa¿a, ¿e obserwuj¹ ich przy g³ównym stole i ostentacyjnie wypija
kieliszek do dna.
Przy stole.
MINISTER MICHA£OWSKI Taki spokój u pañstwa Taka wyspa! (oblizuje siê
po ostatniej ³y¿ce kartoflanki) I jedzenie wyborne.
Nagle ten spokój przerywa przeraliwy krzyk Profesor £obaczewskiej. Ciotka Felicja, siêgaj¹c po pomidory, wyla³a na ni¹ herbatê. £obaczewska poparzona podrywa siê,
trzepoce rêkami. Ogólne zamieszanie, podk³adanie serwetek pod obrus. Wróblewska przybiega z kuchni z now¹ herbat¹ i cierk¹.
PROFESOR £OBACZEWSKA (krzyczy) To wrz¹tek! O Chryste! (i po francusku)
Fajt³apa! Nie uwa¿a, co robi!
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CIOTKA FELICJA Przepraszam. Nie chcia³am. Naprawdê, nie chcia³am.
CIOTKA JADWINIA Ty dzisiaj nic nie chcesz, a proszê.
PROFESOR £OBACZEWSKA Pani mnie poparzy³a.
CIOTKA FELICJA (z³oliwie, w odpowiedzi na jej francuski komentarz) Nieumylnie, madame.
ANNA Ju¿ dobrze?
PROFESOR £OBACZEWSKA Boli
CIOTKA FELICJA (do Jadwini) Nic jej nie bêdzie.
PROFESOR £OBACZEWSKA Ju¿. Ju¿ dobrze.
MIECIO To mo¿e za zdrowie pañ!
Maria i Teresa wchodz¹ pod stó³, ¿eby znaleæ ³y¿eczkê. Przegl¹d bosych nóg, starych pantofli, podartych skarpetek. A nad sto³em elegancka rozmowa toczy siê dalej,
fragmentami po francusku, co kontrastuje z ujêciem spod sto³u. Pod sto³em jeszcze jedno
zdarzenie. Jeden z psów smakuje jedyn¹ eleganck¹ parê butów pod sto³em, buty Ministra
Micha³owskiego. Minister, który jest tu nowy, boi siê odgoniæ psa, tylko co chwila próbuje wyswobodziæ swoj¹ nogê. Dziewczyny dusz¹ siê ze miechu.
Dialog s³yszany jest nad i pod sto³em.
HORZYCA A ja wierzê, ¿e wygramy. Naród polski jak lawa.
CIOTKA FELICJA (rymuje) Wyla³a siê kawa.
JAROS£AW (do Ciotki Felicji) Felu droga!
ANNA (próbuj¹c za³agodziæ) Byle nie zw¹tpiæ. Pan Bóg da si³ê. Tylko wierzyæ
trzeba.
JAROS£AW (po francusku) £atwiej powiedzieæ, ni¿ zrobiæ.
BIA£A MATA HARI Wystarczy odwaga.
MINISTER MICHA£OWSKI Oby funduszy starczy³o. Delegatura ma ogromne
zadanie. Pamiêtam, jak w rz¹dzie
CZARNA MATA HARI O to jedno mo¿emy byæ spokojni. rodków nie zabraknie.
PROFESOR £OBACZEWSKA (zamyla siê) Ofiarnoæ (po francusku) Cz³owiek jest uczniem, ból jego mistrzem.
CIOTKA FELICJA (wtr¹ca przeciwko £obaczewskiej) I szmalcownicy. Jak sêpy.
S¹ wszêdzie. A ten tu w Stawisku, co Szyfmana wyda³, pamiêtasz, Jaros³awciu?
Ogólne poruszenie.
BOLEK Wróg, a jak swój wygl¹da.
JAROS£AW Feldman, nasz s¹siad. Tu zza lasu wyledzi³ Szyfmana. Na szczêcie
kto nas ostrzeg³ i Arnold zd¹¿y³ uciec.
PROFESOR £OBACZEWSKA Tylko do siebie mo¿emy mieæ zaufanie.
S c e n a 23
Wnêtrze. Pokoik Poli.
Za cian¹ ukryty radioodbiornik. S³ychaæ, jak kto biega po skali. Znalaz³ to, czego
szuka³. S³ychaæ piew Z dymem po¿arów, z kurzem krwi bratniej. To nadaje radiostacja powstañcza.
Ewa stawia tacê przy ³ó¿ku Poli na sto³eczku, przy którym le¿y stos rêkopisów. Pola
poprawia tekst, koñczy paliæ papierosa, popielniczka jest ju¿ pe³na.
POLA Tak strasznie mi dzi nie idzie pisanie Nigdy nie skoñczê tej powieci. Kochanie, podaj mi O, tam, w szafie, za bielizn¹. To w tej wiêkszej butelce. S³abo siê czujê.
Ewa umiecha siê.
POLA I nic wiêcej nie dali?
Ewa kiwa g³ow¹.
POLA Skromniutko tu karmi¹ Os³abniemy wszyscy.
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Rozmowê przerywa bliski wybuch. A¿ ciany siê zatrzês³y. Ewa zbiega na dó³. Spod jej
nóg wymyka siê przera¿ony odg³osem wybuchaj¹cej bomby kot. Ewa chce go zatrzymaæ.
EWA Firek! Firek! (bliska p³aczu) Nie biegnij tam, Firu.
Kot wylatuje na podwórko. Wskakuje na sam czubek drzewa.
S c e n a 24
Wnêtrze. Jadalnia.
Ewa obserwuje oszala³ego kota przez okno w pustej w tej chwili jadalni. Tylko w k¹cie S³uga Spiessa czyci lufê pistoletu. Skórzan¹ szmatk¹ wyciera broñ. Spotykaj¹ siê
wzrokiem, S³uga Spiessa umiecha siê i chowa wstydliwie broñ.
S c e n a 25
Plener. Na ganku.
Wszyscy pozostali wybiegli na frontowy ganek. Stamt¹d widaæ p³on¹c¹ Warszawê.
Szare i gêste dymy. S³ychaæ artyleriê, strza³y. Ciotka Felicja zaczyna siê g³ono modliæ.
Helenka na cie¿ce obok skacze na skakance i nieustannie odlicza.
HELENKA (skanduje) Tr¹f, tr¹f misia bela, misia asia konfacela (odlicza, jakby
chcia³a zag³uszyæ strach)
Od bramy id¹ w kierunku domu trzy osoby z wózkiem. Machaj¹ ju¿ z daleka rêkami
na powitanie.
JAROS£AW To chyba Jurek Andrzejewski z Marysi¹. (idzie im naprzeciw)
Wózek z p³acz¹cym dzieckiem pcha kobieta zakutana w chustkê. Odwija j¹, nachyla
siê nad wózkiem, chc¹c uspokoiæ dziecko. Kiedy siê prostuje, widaæ jej semickie rysy.
Wszyscy s¹ zmêczeni, brudni, przera¿eni, ale szczêliwi, ¿e wyrwali siê z tego warszawskiego piek³a. Witaj¹ siê niezwykle serdecznie.
ANDRZEJEWSKI Jaros³awie, po starej znajomoci, nie wyrzucicie chyba nas. Anna
JAROS£AW (nie daje mu dokoñczyæ, ze miechem) Zwariowa³e! Jest pe³no miejsca, u mnie pod biurkiem.
Zebrani na ganku otaczaj¹ nowo przyby³ych. Zagradzaj¹ im drogê do domu.
BIA£A MATA HARI Niech pan mówi
ANDRZEJEWSKI (chwilê milczy, potem zirytowany pyta) Chcecie jeszcze s³uchaæ?
Naprawdê chcecie?
HORZYCA My tu czekamy na dobre wieci.
JERZY Nie tylko dobre.
JAROS£AW Mów, co siê dzieje.
ANDRZEJEWSKI Wczoraj Wczoraj niemiecka tankietka wjecha³a na barykadê
na Podwalu. Niemcy uciekali z niej jak szczury. Nasi wleli do rodka, wyprowadzili j¹ na Starówkê. Jedzili ni¹ uliczkami jak szaleni. Wszêdzie  na ulicach, na
balkonach radoæ, krzyk, wrzask, euforia! Czo³g zdobyty! (cisza) To by³ stawiacz
min. Pu³apka. Wybuch³. Masakra. Trupy wyrzuci³o na dachy s¹siednich domów.
(do Jaros³awa) Chodmy.
S c e n a 26
Wnêtrze. Gabinet pana domu.
Jaros³aw, Anna i Andrzejewscy pochyleni nad rêkopisami, które czêciowo le¿¹ ju¿
na biurku, a czêciowo s¹ wyjmowane spod dzieciêcego materacyka.
ANDRZEJEWSKI To ju¿ by³ ostatni moment (oddziela poszczególne kartki rêkopisu, mieje siê) Zobacz, zasiusia³a! Ca³a strona, o, i tu.
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ANNA To siê wysuszy. Na s³oñcu. Daj! Daj wszystko. Zostawicie u nas, nic im
w Stawisku nie mo¿e siê staæ z³ego. Wojna siê skoñczy, odbierzecie.
ANDRZEJEWSKI A skoñczy siê?
Nikt nie reaguje.
JAROS£AW (zmienia temat) Przez ludzi Lorentza uda³o mi siê uratowaæ parê obrazów i rêkopisy Szymanowskiego.
Niania, nie zwracaj¹c na nic uwagi, piewa jak¹ smêtn¹ piosenkê, przewijaj¹c wrzeszcz¹ce dziecko na biurku. Anna z Andrzejewsk¹ uk³adaj¹ ozdobn¹, t³oczon¹ materiê na
siennikach pod biurkiem. Ma to udawaæ pociel.
JAROS£AW No, to robimy przymiarkê.
Próbuje po³o¿yæ siê pod biurkiem. Specjalnie niezdarnie siê tam gramoli, ¿eby nadaæ
tej sytuacji nieco groteskowego tonu.
ANDRZEJEWSKA Jak w Ritzu!
ANNA A i niadanie mo¿emy podaæ do ³ó¿ka.
S c e n a 27
Plener. Podwórze.
Zebrana pod drzewem gromadka lokatorów Stawiska pokazuje sobie przeraliwie wrzeszcz¹cego kota siedz¹cego na czubku drzewa. Psy szczekaj¹, usi³uj¹ wspi¹æ siê na pieñ.
PAW£OWA Kot sam nie zlezie
WRÓBLEWSKA (odchodzi) O! Kot im najwa¿niejszy.
EWA Trzeba przynieæ drabinê.
MIECIO W szopie?
Ewa bierze go za rêkê, ci¹gnie w tamtym kierunku. Miecio, który jest po szkole baletowej, sam rusza siê jak kot. Ma³a Helenka p³acze i nie chce puciæ siostry. Ogólne zamieszanie.
S c e n a 28
W szopie.
Miecio i Ewa mocuj¹ siê z drabin¹, która zaczepia siê o jak¹ deskê. Przy okazji co siê
³amie. Ewa odskakuje i w tej samej chwili widzi wpatrzone w ni¹ przez szparê w cianie szopy niezwykle piêkne, wilgotne, czarne oczy. Umiecha siê do nich swoimi niebieskimi i daje
siê poci¹gn¹æ Mieciowi. Biegn¹, dwigaj¹c drabinê, Ewa odwraca siê w stronê szopy.
EWA Niech siê pan tak nie pieszy.
MIECIO Ale kot czeka.
EWA (potyka siê) Mówi³am, wolniej.
S c e n a 29
Plener. Pod drzewem.
Miecio wspina siê na drzewo, wszyscy wpatrzeni w jego kocie ruchy, tylko Ewa przywiera do ciany szopy i podgl¹da, co dzieje siê w rodku. Nic nie widaæ, jest ciemno.
Ewa, niezauwa¿ona, rusza do szopy.
S c e n a 30
Wnêtrze. Jadalnia.
Przy fortepianie Jerzy gra jak¹ piosenkê z Qui Pro Quo. Ciotka Felicja jak zawsze
robi skarpety. Minister Micha³owski, Karski, Spiess i Horzyca graj¹ w karty, s³uga Spiessa stoi za jego krzes³em. Goetel kibicuje.
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GOETEL (ni z tego, ni z owego) Boga siê pan nie boi, Leonidzie Andriejewiczu.
HORZYCOWA (znad pasjansa) Zgadza siê, wszystko siê zgadza. A nie mówi³am
Anglicy bêd¹ tu lada chwila. (podniecona podbiega do Wila, ca³uje go)
HORZYCA (zajêty kartami) Stasiu, Stasiu, kochanie, nie przeszkadzaj nam.
Dwóch parobków tarabani siê z maszyn¹ do szycia przez hol do jadalni. Nie wiedz¹,
gdzie j¹ postawiæ. Anna wybiera dla niej stosowne miejsce. Za chwilê Maria i Teresa
wnosz¹ bele materia³u. To jedwab w czarno-¿ó³te paski. Ogólny podziw. Wszyscy otaczaj¹ rozwiniêt¹ przez dziewczyny wstêgê materia³u.
MARIA To pan Witczak, ten przemys³owiec, da³ to wszystko.
Maria i Teresa rozwijaj¹ rulon, krêc¹c siê i otulaj¹c w materie.
ANNA No, mo¿e kolor
MARIA (dalej zachwycona, podpiewuje) Bêdziemy szyæ, bêdziemy szyæ. Wszyscy bêd¹ w paski
ANNA Ludzie nie maj¹ siê w co ubraæ, nie maj¹ bielizny ani w czym spaæ.
Profesor £obaczewska próbuje, czy materia³ siê zbytnio nie gniecie.
S c e n a 31
Plener. Pod drzewem.
Miecio schodzi z kotem z samego czubka drzewa. Aplauz. Do zebranych do³¹cza Maria
i Teresa, obie maj¹ na g³owach chustki z nowego materia³u w paski.
S c e n a 32
Szopa.
Ewa uchyla drzwi, uwa¿aj¹c, ¿eby nie zaskrzypia³y. Skrada siê, chcia³aby wejæ na
górê, ale nie ma jak. Drabinê przed chwil¹ sama st¹d wynios³a. Przystawia pieniek i wdrapuje siê po belce. Jest ju¿ na górze, rozgl¹da siê: wszêdzie siano, wokó³ pó³ki z jab³kami.
Bierze jedno  najczerwieñsze  nadgryza, idzie w kierunku, sk¹d dochodzi wiêcej wiat³a i niespodziewanie zapada siê. Zsuwa siê po sianie wprost na Arona. Piêkny czarny
ch³opak o rysach tak semickich, ¿e ju¿ bardziej chyba nie mo¿na  przera¿ony  wbija siê
w k¹t poddasza. Patrz¹ na siebie zaskoczeni sob¹ i sytuacj¹. Miêdzy nimi le¿y Herodot,
Biblia i jeszcze parê innych ksi¹¿ek. Le¿¹ te¿ talerze z resztkami obiadu i kubek.
Na dole w szopie harmider. Miecio i Maria wnosz¹ drabinê. Stawiaj¹, opieraj¹c o cianê.
MIECIO A Ewa gdzie zginê³a. Nagle.
MARIA Nie gadaj, stawiaj tu.
MIECIO Ale ty ju¿ jeste prawie panna m³oda Nie powinna nosiæ takich ciê¿arów.
MARIA (piewa) Oj, chmielu, chmielu, chmielu, niebo¿ê, ¿eby ty, chmielu, na
tyczki nie laz³, nie robi³by ty z panienek niewiast 
Ewa wstrzymuje oddech. Patrzy na Arona. Patrz¹ na siebie jeszcze d³ugo potem, jak
Miecio i Maria wyszli z szopy. Wszystko wokó³ nareszcie ucich³o i tylko mucha bzyka,
a z daleka s³ychaæ wybuchy.
EWA (po chwili cichutko) To ja ju¿ pójdê
Aron wykonuje niemia³y, przecz¹cy ruch g³ow¹.
S c e n a 33
Plener. Park.
Anna, Jaros³aw, oboje Andrzejewscy i granatowy policjant siedz¹ na ³awce w parku.
Atmosfera jest konspiracyjna.
JAROS£AW (podaje policjantowi kartkê) Tu jest zdjêcie tej pani.
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ANNA Tyle ju¿ panu zawdziêczamy jeszcze ten jeden raz
JAROS£AW Mam nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo nie bêdziemy musieli korzystaæ z pana
uprzejmoci.
POLICJANT O czym pan mówi, wszyscy jedziemy na tym samym koniu.
ANDRZEJEWSKI W pañskich rêkach nasz dalszy los. Jak tylko niania dostanie
papiery  wyje¿d¿amy.
POLICJANT Do jutra. (odchodzi)
ANDRZEJEWSKI To jaki wspania³y facet
ANNA (zamylona) Ile on nam za³atwi³ papierów, ile ludzi z getta pomóg³ uratowaæ.
S c e n a 34
Plener. S³oneczne popo³udnie. Nad Warszaw¹ dymy.
Podwieczorek na tarasie. Przy stole siedz¹ Andrzejewscy, Horzycowie, gospodarze. Stó³ jest elegancko nakryty. Na rodku na piêknej srebrnej paterze niedojedzone
resztki tortu fasolowego. Przedostatni kawa³ek Anna nak³ada Horzycowej. Jaros³aw
wznosi toast.
JAROS£AW No, to po¿egnalny toast, Jerzy! Wypijmy. ¯eby wam siê na nowym
miejscu szczêci³o.
Ewa ci¹gniêta przez Helenkê mija podwieczorkowiczów.
HELENKA Id¹ i id¹. Zobaczysz sama.
ANNA Gdzie j¹ prowadzisz? Wracajcie
Dziewczynki nie zwracaj¹ uwagi, biegn¹ do ogrodu alej¹ lipow¹ w stronê bramy.
HORZYCOWA (bierze kês, mówi z pe³nymi ustami) Pyszne, pyszne, znakomite.
I kto to by uwierzy³, ¿e to z fasoli. Mówisz, Anno, ¿e ten smak to szacher-macher?
(mieje siê) S³yszysz, Wil? Szacher macher, olejek migda³owy do ciasta! Zwyk³y
olejek i fasola.
Wchodzi Paw³owa i podaje Jaros³awowi kartkê.
PAW£OWA Jaki facet przyniós³, kto mu da³ w kolejce EKD dla pana.
JAROS£AW (rozwija wistek, czyta) Zastrzelili Kamila czwartego dnia powstania
(nie koñczy, zostawia kartkê na stole, odchodzi w g³¹b parku)
Przy stole zapada d³uga cisza.
PAW£OWA A tak lubi³ kasze! Pan Kamil Baczyñski. Jêczmienne kasze. Kopcem
usypywa³, ubija³ ³y¿k¹, ¿eby wiêcej wesz³o, i dok³ada³, i znów ubija³. Ile on jej
nazajada³.
Wchodzi Spiess.
SPIESS S³ysza³em. Poetów trzeba chroniæ. Mówi³em, ¿eby go przywieæ tu do Stawiska. Wszyscy rozs¹dni ludzie mówili. Tu by przeczeka³ ale on jak Gajcy postanowi³ zostaæ poet¹ ¿o³nierzem. Nie by³bym godzien pisania o powstaniu, gdybym
nie sta³ z broni¹ w rêku na pierwszej barykadzie 
ANDRZEJEWSKI No i tyle mu z tego przysz³o. I nic nie napisa³. (wstaje, odchodzi)
S c e n a 35
Plener. W parku.
Jaros³aw wêdruje alejkami. Za nim w pewnej odleg³oci Andrzejewski.
Na ga³êzi drzewa, które stoi przy ogrodzeniu, siedz¹ Ewa i Helenka. Wpatrzone w drogê, po której wêdruj¹ t³umy uciekinierów z p³on¹cej Warszawy. Id¹ brudni, zmêczeni,
ranni, niektórzy z dzieæmi na rêku, ze starcami w wózkach dzieciêcych.
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S c e n a 36

Szopa.
Jaros³aw stoi na drabinie i patrzy na pi¹cego Arona. W szopie jest gor¹co. Aron jest
czêciowo rozebrany.
25 SIERPNIA
S c e n a 37
Wnêtrze. Dom.
Jaros³aw wbiega do sypialni. S¹ w niej tylko Horzycowie. Horzycowa trzyma w rêku
lusterko i poprawia swój przedziwny strój, maluje siê, dziwacznie czesze. Horzyca odsypia nieprzespan¹ noc.
JAROS£AW Pary¿ wolny!
Horzyca zrywa siê, siada na ³ó¿ku, pocz¹tkowo nie rozumie, o co chodzi.
JAROS£AW Pary¿ wolny. Radio poda³o.
HORZYCOWA (z wra¿enia upuszcza i t³ucze lusterko) Mój Bo¿e, mój Bo¿e, siedem lat nieszczêcia! A mia³am dzisiaj taki straszny sen.
HORZYCA (po chwili) Dlaczego wci¹¿ nie mo¿emy uwolniæ Warszawy? (k³adzie
siê z powrotem i odwraca do ciany)
S c e n a 38
Plener. wit, s³oñce jeszcze nie wzesz³o albo w³anie wschodzi.
Po trawniku, na bosaka i w pi¿amie w czarno-¿ó³te paski, w narzuconym na plecy
pledzie spaceruje po rosie Horzyca. Recytuje fragmenty pieni IX Beniowskiego .
HORZYCA (z rozwibrowan¹ egzaltacj¹)
Lubi³em zwiedzaæ takie gospodarstwa
Umar³ych szpaków pods³uchaæ rozmowy,
I s³yszeæ  ró¿ne ich o zmar³ych ³garstwa,
Bo pochlebiaj¹... A posêpne sowy,
Grobów latarnie, senatory Carstwa,
Z grobów posêpne pokazuj¹ g³owy
I zegarowe, wielkie, kr¹g³e lice...
I oczy, co siê pal¹  jak dwie wiéce.
Recytacjê przerywa przelatuj¹cy tu¿ nad domem sztukas. Huk jest nieprawdopodobny. Horzyca a¿ przysiada.
S c e n a 39
Wnêtrze. Dom.
Wszyscy równoczenie budz¹ siê od tego huku, zrywaj¹ przera¿eni, niektórzy z krzykiem. Wszystkich zastajemy w ich sypialniach. Jaros³aw i Anna na w³asnej po³ówce
ma³¿eñskiego ³ó¿ka, ale odstawionej pod cianê, ¿eby zrobiæ miejsce dla Horzyców pi¹cych w ich pokoju, na drugiej po³owie. Teraz na tej po³ówce przera¿ona swoj¹ samotnoci¹
Horzycowa naci¹ga na g³owê ko³drê. Zza drzwi dochodzi rozpaczliwy krzyk Helenki.
HELENKA Mamo, mamo!
Anna s³yszy to, zrywa siê z ³ó¿ka, wybiega. Widzi ma³¹ Helenkê, jak przera¿ona i zap³akana biega po ca³ym piêtrze, szukaj¹c matki. Anna wyci¹ga do niej rêce.
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S c e n a 40
Retrospekcja. M³oda Anna w nocnym dezabilu, z maleñk¹ Marysi¹ na rêkach. Marysia, która widocznie mia³a z³y sen, wo³a Annê g³osem Helenki. Dwiêk nie pasuje do
ruchu jej ust, do obrazu. Anna wk³ada Marysiê do bia³ego ³ó¿eczka pe³nego zabawek.
Ca³uje, ju¿ uspokojon¹, ale przeraliwy krzyk mamo nie ustaje.
Koniec retrospekcji.
S c e n a 39, c i ¹ g d a l s z y
Powrót do rzeczywistoci: Anna klêczy przed zap³akan¹ Helenk¹. Bierze j¹ na rêce
i niesie na pos³anie, na którym nie ma Ewy. Rozgl¹da siê.
ANNA Ewuniu! Ewuniu, kochanie!
S c e n a 41
Ewa stoi przy drzwiach do kuchni. Nie reaguje na wo³anie Anny.
S c e n a 42
Na podecie nad schodami w holu pouk³adani na materacach, siennikach, kanapach,
rozk³adanych fotelach domownicy. Jerzy i Miecio w takich samych szlafmycach. Niektórzy w pi¿amach w paski.
Pola z córk¹ Wand¹ w pokoiku za ³azienk¹. A w ³azience Profesor £obaczewska. £omot
samolotu zaskoczy³ j¹ na sedesie. Z rêcznikiem zarzuconym na g³owê chowa siê za sedesem. Na zegarze pi¹ta.
Horzyca rezygnuje z dalszego spaceru po rosie, wbiega po schodach na górê, przeskakuj¹c i wymijaj¹c sienniki. Wskakuje do ³ó¿ka ¿ony. Jaros³aw i Anna, widz¹c go w tej pasiastej pi¿amie, wybuchaj¹ miechem. miech jest zaraliwy, miej¹ siê te¿ Horzycowie.
S c e n a 43
Plener.
Ewa w nocnej koszuli wybiega na podwórko. Biegnie w kierunku szopy. Zatrzymuje
siê przed wejciem, rozgl¹da. Wchodzi, spogl¹da w górê. Na wy¿ce le¿y Aron. Patrzy na
Ewê, umiecha siê. Wyci¹ga do niej ramiona. Ewa trzyma siê jedn¹ rêk¹ s³upa, owija siê
wokó³ niego dwa razy. To jak taniec godowy. Wybiega uspokojona.
S c e n a 44
Wnêtrze. Dom.
Niektórzy ju¿ wstali. Wszyscy lokatorzy wêdruj¹ po domu w pi¿amach w paski. S³u¿¹cy Spiessa wyjmuje spod poduszki pistolet, obraca siê do ciany i g³aszcze go potajemnie.
Do ³azienki ustawia siê kolejka.
MIECIO (patrz¹c po pi¿amach) Jak w elitarnym klubie.
JERZY I ¿adnej zazdroci o kreacje Taka zgodnoæ.
S c e n a 45
W jadalni.
Profesor £obaczewska z przewieszonym przez ramiê rêcznikiem udaje, ¿e poprawia
co przy sto³owych nakryciach. Przy okazji podmienia kawa³ki porcjowanego chleba,
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podgryza, podjada, rozgl¹daj¹c siê, czy nikt nie widzi. Minister Micha³owski, który z gadzinówk¹ siedzi w fotelu, widzi to spoza gazety. mieje siê.
MINISTER MICHA£OWSKI (jakby grozi³) Pani profesor! Mnie siê te¿ co nale¿y,
prawda?
Profesor £obaczewska podaje mu kawa³ek chleba. Jedz¹ razem w k¹cie i miej¹ siê
sami z siebie.
Jerzy, te¿ z rêcznikiem przewieszonym przez plecy, ci¹gle jeszcze w szlafmycy, siada
do fortepianu. Ciotka Felicja ju¿ wziê³a siê do robótki.
S c e n a 46
Na tarasie.
Maria z Teres¹ i krawcow¹ Cel¹ ogl¹daj¹ na tarasie jaki materia³. Upinaj¹ go na Marii.
Ma byæ z tego dla niej suknia lubna.
CIOTKA FELICJA (do Marii) Zrozum, dziecko. Martwi¹ siê.
MARIA Zakazuj¹! A ja ju¿ nie jestem
CELA No!
MARIA Co no?
CELA No, dzieckiem ju¿ nie jeste.
MARIA Ojciec tak siê zawzi¹³.
CIOTKA FELICJA Czas niedobry. Jaros³awowie tylko przez to
MARIA Rodzice go nie znosz¹. Wiem.
Anna przez okno przygl¹da siê tej scenie. Postanawia interweniowaæ.
ANNA Jezu, b³agam ciê, uwierz nam! Choæ raz nas pos³uchaj..
Maria nie odpowiada. Anna odwraca siê na piêcie i odchodzi.
MARIA (do krawcowej) Przecie¿ my siê musimy pobraæ, ja mu to obieca³am. (p³acze)
S c e n a 47
Sypialnia.
ANNA (do Jaros³awa) A nie daj Bo¿e co mu siê stanie? Bojê siê o to ma³¿eñstwo.
Trzeba jej to wybiæ z g³owy Jaros³aw, dlaczego nic nie mówisz?
JAROS£AW T³umaczy³em ju¿, ¿eby zaczekali do koñca wojny. Czy Maria nie widzi,
co siê dzieje w Warszawie? Tacy ch³opcy jak W³odek (milknie, nie chce z³owró¿yæ)
S c e n a 48
Hol.
Bia³a Mata Hari z plecakiem szuka Goetla. Znajduje go. Podaje mu jak¹ kartkê. On
czyta, wybucha czym pomiêdzy p³aczem a miechem. Biegnie po schodach na górê.
S c e n a 49
Jadalnia.
Jerzy gra na fortepianie. Miecio skrada siê kocimi ruchami, tak by Jerzy go nie zauwa¿y³. Schyla siê, a w pewnym momencie prawie czo³ga, ¿eby wyrosn¹æ spod fortepianu. Paw³owa sprz¹ta ze sto³u. Nie zauwa¿a tego. W pewnym momencie Jerzy g³ono
trzaska w klawisze i krzyczy z nag³ego przera¿enia. Miecio, który go chwyci³ za nogi,
wychyla teraz g³owê spod fortepianu. Wygl¹da to trochê dwuznacznie. Paw³owa nagle
spostrzega to wszystko. Staje na bacznoæ, zas³aniaj¹c oczy, spodziewaj¹c siê, ¿e miêdzy
mê¿czyznami mo¿e dojæ teraz do czego, jej zdaniem, najgorszego.
MIECIO Zaj¹³em kolejkê do ³azienki. Czy pan artysta ¿yczy sobie teraz?
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Paw³owa chce byæ niewidoczna. Cichcem wycofuje siê gdzie w k¹t.
JERZY Oszala³e?
MIECIO Oszala³em. Marsz do ³azienki.
S c e n a 50
Kuchenne wejcie i schody.
Przez drzwi kuchenne tarabani siê z wielka torb¹ Profesor Rulikowski. Kucharka zastêpuje mu drogê.
PAW£OWA A pan znowu do kogo?
PROFESOR RULIKOWSKI Jak zawsze, do pana Jaros³awa.
PAW£OWA Nic nie wiem, ¿eby pan dziedzic dzisiaj czeka³
Ale Profesor Rulikowski nie czeka na jej zaproszenie. Omija j¹, idzie szybkim
krokiem.
PAW£OWA (w lad za nim) Gdzie idzie? Mówi³a przecie¿! No gdzie? Skaranie
boskie!
S c e n a 51
Sypialnia.
Profesor Rulikowski zagl¹da do sypialni. Wszêdzie zastaje jakie bardzo intymne
sytuacje, ale nie rezygnuje.
PROFESOR RULIKOWSKI Gdzie znajdê pana Jaros³awa?
HORZYCOWA (jakby wyjawia³a mu najwiêksz¹ tajemnicê) Za ³azienk¹. Pisze. Zawsze rano pisze. Taka tam cisza Widzi pan? (robi dziwne ruchy nad g³ow¹)
Profesor Rulikowski rozgl¹da siê, ale nic nie widzi.
HORZYCOWA Twórczoæ. (po chwili) A wit by³ taki (k³adzie palec na ustach,
jakby chcia³a daæ mu do zrozumienia, ¿e nie mo¿na Jaros³awa wybudzaæ)
Profesor Rulikowski nie rezygnuje. Próbuje dostaæ siê do Jaros³awa przez ³azienkê.
S c e n a 52
Antresola ko³o ³azienki.
CZARNA MATA HARI A pan do kogo?
CIOTKA JADWINIA Zajête, zajête tam s¹ dwaj panowie.
PROFESOR RULIKOWSKI Ja do pana Jaros³awa. Nie bêdê korzysta³ z ³azienki
wcale nie. (wchodzi)
S c e n a 53
£azienka.
Profesor Rulikowski z ogromn¹ torb¹. Próbuje przejæ niezauwa¿ony. Zamkn¹³ nawet oczy. Jerzy rozebrany stoi w miednicy. Miecio obwi¹zany jak¹ bia³¹ szmat¹ udaj¹c¹
rêcznik polewa go wod¹ z dzbanka.
S c e n a 54
Pokoik za ³azienk¹.
Pomieszczenie jest malutkie. Jaros³aw, wyranie ucieszony widokiem profesora, natychmiast przerywa pisanie. Wita siê z nim serdecznie. Profesor Rulikowski k³ania siê
us³u¿nie, jakby by³ ¯ydem-domokr¹¿c¹.
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PROFESOR RULIKOWSKI Dzisiaj mam co specjalnego, panie Jaros³awie. Ale
(przerywa, g³adzi torbê z winami, jakby mia³ w niej najcenniejsze skarby)
JAROS£AW Poprzednio
PROFESOR RULIKOWSKI Poprzednio! Ale dzisiaj Ach, panie Jaros³awie,
gdybym móg³, to bym tê butelkê przechowa³ na koniec tego wszystkiego Ale
¿yæ trzeba.
JAROS£AW Pana wizyty pozwalaj¹ pamiêtaæ, ¿e by³ jeszcze inny wiat.
PROFESOR RULIKOWSKI Bêdzie, panie Jaros³awie. Do wszystkiego wrócimy.
Ale sam ju¿ nie mogê siê doczekaæ, kiedy pan to zobaczy Ale najpierw
Najcenniejsze na sam koniec.
Profesor Rulikowski wyci¹ga wspania³e francuskie wina. Ustawia butelki rz¹dkiem.
Zachowuje siê jak arabski sprzedawca, wyci¹ga butelki od najgorszej do najlepszej. Po
postawieniu kolejnej patrzy w ni¹, g³adzi, postukuje, zamyla siê. Czasem dodaje swoje:
Ach . Jaros³aw przygl¹da siê, jakby chcia³ zapamiêtaæ tê scenê, w której jest nies³ychana czu³oæ. Patrzy ze wzruszeniem, jak stary teatrolog zamienia siê w najlepszego na
wiecie sprzedawcê win. Jaros³aw fachowo komentuje wszystkie roczniki, a profesor rozp³ywa siê jak mas³o.
PROFESOR RULIKOWSKI Teraz najwa¿niejsze Czy pan jest gotowy, panie
Jaros³awie? (wyjmuje najcenniejsz¹ butelkê) Rozstaæ siê ¿al, tylko dla pana
JAROS£AW (kiwa g³ow¹) Sk¹d pan...?
PROFESOR RULIKOWSKI (k³adzie palec na ustach) Nie trzeba pytaæ nie trzeba.
(nagle spostrzega rêkopis le¿¹cej na biurku Elektry, zostawia swój towar
i rzuca siê na rêkopis)
JAROS£AW T³umaczê.
PROFESOR RULIKOWSKI Czy mo¿na?
JAROS£AW Komu innemu bym nie pokaza³, ale profesorowi teatrologii
PROFESOR RULIKOWSKI By³em, by³em teatrologiem Dawne czasy. (nachyla siê po rêkopis. Dotyka go w ten sam sposób, w jaki dotyka³ swoich win) Ach
(przysiada na ma³ym sto³ku i po paru sekundach nie potrafi siê oderwaæ od tekstu)
S c e n a 55
Plener. Szopa.
S³ychaæ wybuchy bomb, strza³y, kanonadê. Aron patrzy przez szpary w szopie. Widzi, jak na podwórko wybiega rozbawiona, rozemiana, rumiana Ewa i bawi siê z psami,
popatruj¹c w stronê szopy, wiadoma, ¿e Aron j¹ widzi.
S c e n a 54, c i ¹ g d a l s z y
U Jaros³awa.
PROFESOR RULIKOWSKI (wci¹¿ nad rêkopisem) Panie Jaros³awie, to lepsze
Co pan napisa³ jest jeszcze lepsze Ostrzejsze
JAROS£AW Ten czas Wojna One redaguj¹.
PROFESOR RULIKOWSKI (patrzy na Jaros³awa ze ³zami, jak na kogo najbli¿szego) Pamiêta pan?
JAROS£AW Tygodnik Ilustrowany Ach, jak pan wtedy pisa³ o moich sztukach!
PROFESOR RULIKOWSKI Panie Jaros³awie, drogi, kochany, a jak¿e ja móg³bym
inaczej? A jak zagrane Przyby³ko-Potocka Ach, co to by³a za aktorka. Aktorzyca!
Jaros³aw umiecha siê szczêliwy.
Z ³azienki dochodz¹ odg³osy ablucji i nie tylko
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Dyskurs intelektualny przerywa nag³e wtargniêcie Goetla, poprzedzone oburzonymi
g³osami oczekuj¹cych na swoj¹ kolejkê. Goetel rzuca siê Jaros³awowi na szyjê i be³kocz¹c co, radonie krzyczy.
GOETEL Ona ¿yje, ona ¿yje!
Profesor Rulikowski nie wie, o co chodzi. Jaros³aw te¿ na pocz¹tku nie rozumie. Goetel
w ogóle nie zauwa¿a profesora Rulikowskiego.
GOETEL ¯ona. Moja ¿ona! (pokazuje mu kartkê, któr¹ dosta³ od Bia³ej Maty Hari.
ciska Jaros³awa, d³ugo i serdecznie)
PROFESOR RULIKOWSKI (znad papierów) Jak dobrze, ach, jak dobrze.
GOETEL To by³a pomy³ka.
JAROS£AW (usi³uje wyzwoliæ siê z objêæ Goetla) Gratulujê panu! Gratulujê.
S c e n a 56
Podwórko.
Ewa wypatruje znaku od Arona. Widzi jego palce wychylone spomiêdzy szpar desek.
Macha mu, tañczy i z narêczem ga³êzi biegnie do domu.
S c e n a 57
Wnêtrze. Sypialnia.
Noc. Anna i Jaros³aw le¿¹ w ³ó¿ku. Na drugim ³ó¿ku Horzycowie.
ANNA (szeptem) Coraz wiêcej ludzi w domu.
Jaros³aw pokazuje na Horzyców, daj¹c do zrozumienia, ¿e lepiej, gdyby Anna nie
kontynuowa³a tej rozmowy.
ANNA Synku, ty nie masz godziny na pisanie.
JAROS£AW (szeptem) A podobno poza pisaniem wiata nie widzê. Pola tak mówi³a.
ANNA Tu ju¿ w ogóle wiata nie widaæ. Dom pe³en
JAROS£AW Proszê ciê.
ANNA Marznê coraz bardziej. Wszêdzie s¹ ludzie. Dlaczego ju¿ mnie nie tulisz,
nie widzisz, ¿e marznê?
Jaros³aw, pokazuj¹c na Horzyców, próbuje zakoñczyæ tê rozmowê. Próbuje niezdarnie przytuliæ siê do ¿ony.
ANNA Dom jest pe³en zarazków. Jaros³aw, ja siê bojê porêczy chwytaæ, jak idê po
schodach.
Horzycowie szturchaj¹ siê ³okciami.
JAROS£AW Znowu te twoje obsesje.
ANNA A ty nie widzisz, jak wszy chodz¹ po porêczach?
K³opotliw¹ rozmowê przerywa pukanie do drzwi.
ANNA Otwórz, Jaros³aw.
Iwaszkiewicz podchodzi do drzwi, otwiera je. Horzycowie udaj¹, ¿e siê zbudzili.
W drzwiach stoi Miecio.
MIECIO Jerzy.
JAROS£AW Co Jerzy?
MIECIO Chyba ma gor¹czkê. Ma dreszcze, ca³y siê telepie.
Anna wstaje, zdejmuje z porêczy ³ó¿ka pled. Otwiera szafkê nocn¹, wyjmuje z niej
fiolkê z lekami.
HORZYCA Co siê sta³o?
ANNA Jerzy ma gor¹czkê.
Wszyscy, tak jak spali, narzucaj¹c na siebie, co kto ma, id¹ do holu, gdzie na materacu
le¿y oblany potem Jerzy. W ca³ym holu najrozmaitsze pos³ania lokatorów. £ó¿ka, materace, sienniki.
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S c e n a 58

Antresola.
Wszyscy poruszaj¹ siê na palcach, mówi¹ do siebie szeptem, staraj¹c siê nikogo nie
obudziæ. Anna czule przykrywa Jerzego pledem. Jej zachowanie w niczym nie przypomina tonu rozmowy, jak¹ prowadzi³a z mê¿em. Podaje Jerzemu lek przeciwgor¹czkowy.
Reszta stoi nad chorym i przygl¹da siê. pi¹cy z ró¿nych stron holu budz¹ siê, podnosz¹
g³owy i z niechêci¹ do tego zamieszania wracaj¹ do przerwanego snu.
HORZYCOWA (raczej z poczucia obowi¹zku czy te¿ dla uzasadnienia swojej obecnoci) Trzeba kompres, Mieciu!
Miecio bierze rêcznik, biegnie do ³azienki.
S c e n a 59
£azienka.
Drzwi zamkniête. Miecio stoi chwilê bezradny, wreszcie nie wytrzymuje.
MIECIO Kto tam jest? Proszê siê popieszyæ Jerzy
EWA (g³os) To ja, panie Mieczys³awie. Ju¿ koñczê. (otwiera drzwi. W rêku ma
drewniany wieszak zrobiony z kijka, na nim ociekaj¹c¹ wod¹, mokr¹ mêsk¹ koszulê, któr¹ widzielimy wczeniej na Aronie. Tt³umaczy siê) Wypra³am koszulê. Ma
tylko jedn¹ Przepraszam. (wychodzi, ale jeszcze wraca) Proszê nie mówiæ pani
Annie. Gniewa³aby siê
Miecio wykrêca mokry rêcznik.
S c e n a 60
Antresola.
ANNA (mierz¹c puls) Powinien odpocz¹æ.
Miecio wbiega z mokrym rêcznikiem, oboje z Ann¹ uk³adaj¹ go Jerzemu na g³owie.
Po chwili wszyscy na palcach odchodz¹, Miecio zostaje. Siedzi na brzegu materaca. Trzyma
Jerzego za rêkê. Czeka, a¿ ten zanie.
JAROS£AW (szeptem) Mo¿e napijemy siê nocnej herbatki, Aniu?
ANNA Chodcie do kuchni.
Id¹ niepiesznie, omijaj¹ pi¹cych na materacach ludzi.
Jerzy zasn¹³, Miecio ca³uje jego d³oñ. Wstaje. Za materacem le¿y torba. S¹ w niej
butelki z wódk¹. Wyjmuje dwie butelki i niesie je do kuchni.
S c e n a 61
Kuchnia.
Anna mêczy siê z uruchomieniem kuchenki spirytusowej, gasn¹ mokre zapa³ki. Horzycowie siedz¹ przy stole. Jaros³aw przy oknie. S³ucha. Z oddali dochodz¹ odg³osy powstania. Widaæ te¿ po¿ar.
JAROS£AW Grzmi, ci¹gle grzmi. To na Woli
Wchodzi Miecio.
MIECIO (stawiaj¹c butelki na stole) Czy przypadkiem nie da³a mu czego na pobudzenie?
Anna udaje, ¿e nie s³yszy komentarza. Jaros³aw otwiera szafkê i wyjmuje z niej
kieliszki.
MIECIO W ogóle mu nie opada gor¹czka.
HORZYCOWA Mieciu!
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MIECIO Za zdrowie Jureczka!
ANNA Jaros³aw, po³o¿ê siê. Od rana s³abo siê czu³am. Nie wiem, mo¿e to jaki
zarazek.
Horzycowie patrz¹ po sobie. Umiechaj¹ siê, wiedz¹c, ¿e uwaga Miecia zgorszy³a
Annê. Jaros³aw wstaje. Chce odprowadziæ ¿onê do sypialni.
ANNA Nie, zostañ. Wypij herbatê, Ciupaseczku. Póki ciep³a. (wychodzi)
HORZYCA (do Miecia) Musia³e znowu
Do kuchni wchodzi zaspana Ciotka Jadwinia. Towarzystwo milknie na chwilê.
CIOTKA JADWINIA Do-bry wie-czór. Po zió³ka tylko. (pokazuje na szufladê)
MIECIO (podskakuje do szafki. Wyjmuje kieliszek) Mamy zió³ka pierwsza klasa.
S³ychaæ jaki wybuch. Gdzie niedaleko spad³a chyba bomba. Zatrzês³y siê szyby.
CIOTKA JADWINIA (piewa cichutko, ironicznie)
Na buciku pêk³a skórka.
Tañczyæ ju¿ nie mogê.
Patrzcie, ch³opcy,
Jaka dziurka
Jak podniosê nogê.
Przera¿ona wybuchami, które z chwili na chwilê siê nasilaj¹, wpada Ciotka Felicja.
Za drzwiami te¿ s³ychaæ jakie pomruki, pojêkiwania, p³acz dziecka.
CIOTKA FELICJA Jezus Maria!
CIOTKA JADWINIA
na buciku pêk³a skórka
patrzcie, ch³opcy, jaka dziurka
JAROS£AW (próbuje jako rozmieszyæ towarzystwo) Akurat co o tym wiesz, panienko.
CIOTKA JADWINIA Zdziwi³by siê, Jaros³awciu. (do Ciotki Felicji) Jezus Maria!
ledzi³a mnie?
CIOTKA FELICJA (ju¿ opanowana) Ja? Po zió³ka. (siada za sto³em. Nalewa sobie
wódeczki, wypija)
S c e n a 62
Sypialnia Iwaszkiewiczów.
Anna nie mo¿e zasn¹æ. Próbuje czytaæ. W koñcu odk³ada ksi¹¿kê. Szuka chustki. Czyci
ni¹ porêcze ³ó¿ka. Wychodzi.
S c e n a 61, c i ¹ g d a l s z y
Kuchnia.
HORZYCOWA (do Miecia) Nie, nie! Nie opowiadaj! To niemo¿liwe!
MIECIO A wiêc tak Rok trzydziesty ósmy. Przyjecha³em do Warszawy, do kuzynki. Poszlimy na kolacjê i ten pan Jerzy siedzia³ przy naszym stole, ale nie zrobi³
na mnie ¿adnego wra¿enia. Wra¿enia rozpoczê³y siê, kiedy znów przyjecha³em
Widzimy stoj¹cego w drzwiach Jerzego, który pods³uchuje rozmowê.
JERZY Mieciu, musisz poznaæ prawdê. Nie by³e moj¹ pierwsz¹ mi³oci¹.
MIECIO (teatralizuje wybuch rozpaczy) Zabijê siê. (wychodzi)
Zebrani miej¹ siê. Tu¿ nad domem przelatuje sztukas. Zag³usza wszystko. Wszyscy
na chwilê zamieraj¹.
JAROS£AW (patrzy na zegar) Pi¹ta. Szwabska dok³adnoæ!
Jerzy siada przy stole. Horzycowa poprawia pled, który zsun¹³ siê z ramion Jerzego.
Cisza.
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S c e n a 63

£azienka. Drzwi do niej s¹ uchylone.
Miecio robi makija¿. Nuci. Ma pomalowane oczy, przypudrowany nos. Kiedy zaczyna malowaæ usta, nie zauwa¿a, ¿e kto mu siê przygl¹da. W uchylonych drzwiach stoi
Anna, która po chwili wycofuje siê dyskretnie.
S c e n a 61, c i ¹ g d a l s z y
Kuchnia.
Horzyca polewa. Nadal cisza, tylko wybuchy z daleka, szary mglisty poranek. Nikt
nawet rozlanej wódeczki nie pije.
Ale przez uchylone drzwi s³ychaæ nagle gramofon. Ma³e poruszenie. To piosenka
Hanki Ordonówny. Drzwi siê uchylaj¹. Do kuchni tanecznym, teatralnym krokiem wp³ywa Miecio. Narzuci³ na ramiona jak¹ etolê. Na g³owie damski kapelusz, zas³aniaj¹cy
czêæ twarzy, w rêku trzyma wachlarz z piór.
MIECIO (piewa za Ordonk¹) Mi³oæ ci wszystko wybaczy
Za nim staj¹ obudzeni przez sztukasy i muzykê lokatorzy. Bêd¹ towarzyszyæ te¿ nastêpnym scenom.
Helenka patrzy na Miecia, mieje siê i klaszcze.
Scena koñczy siê ³omotaniem do drzwi kuchennych. Wchodz¹ pañstwo Mêciñscy
z ziêciem i dzieckiem. S¹ w strasznym stanie. Hrabia Mêciñski niesie maleñstwo w beciku, zawiniête w chustê. Becik jest ca³y we krwi. Maria wyrywa dziecko Mêciñskiemu.
MARIA O, Bo¿e! Co siê sta³o? (myl¹c, ¿e jest ranne, nie czekaj¹c nawet na odpowied, wybiega z nim do ³azienki)
HRABINA MÊCIÑSKA (powtarza w kó³ko) Nie uratowali Nie uratowali
HRABIA MÊCIÑSKI (sadza ¿onê na krzele) To nie dziecko, to ¿ona jest ranna.
Trzeba wezwaæ doktora!
ZIÊÆ MÊCIÑSKICH ¯ona Zabili ¿onê!
S c e n a 64
£azienka.
Maria rozwija z zakrwawionych pieluch i obmywa z krwi dziecko. Kilka osób jej w tym
pomaga. Maria obraca na wszystkie strony ma³e cia³ko, sprawdzaj¹c, czy maleñstwo nie
jest ranne. Jest brudne, umazane we krwi, zakupkane, ale ca³e.
S c e n a 61, c i ¹ g d a l s z y
Kuchnia.
Anna prowizorycznie opatruje ramiê rannej Mêciñskiej. Hrabina Mêciñska zachowuje siê, jakby by³a nieobecna.
HRABINA MÊCIÑSKA (powtarza w kó³ko) Nie uratowali Nie uratowali
Ziêæ siê nie odzywa.
HRABIA MÊCIÑSKI Na Ochocie Córka Strzeli³ do niej. Mia³a dziecko na
rêku. ¯ona siê rzuci³a Córka Umiera³a Trzyma³a dziecko Celowa³ ¯ona
wyjê³a jej z ramion Wtedy strzeli³. Ale dziecko ca³e. Co huknê³o. A¿ odskoczy³.
Zostawili nas wtedy Pieszo a¿ tu Celowa³ Patrzy³em. Nic! Nic nie mog³em! Móg³ nas wszystkich zabiæ! Nic!
Ziêæ Mêciñskich reaguje tak, jakby to siê w³anie teraz dzia³o. A¿ odskakuje, gdy
stary Mêciñski mówi o strzale.
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HRABINA MÊCIÑSKA (jakby chcia³a oskar¿yæ mê¿a i ziêcia) Nie uratowali!
Jaros³aw wyprowadza Ziêcia Mêciñskich, który jest w okropnym stanie.
ANNA (do Teresy) Biegnij do Podkowy. Lekarz. Ma natychmiast przyjæ z narzêdziami chirurgicznymi. Trzeba wyci¹gn¹æ kulê. (wo³a Ewê) Ciotki niech siê przenios¹. Trzeba tam pos³aæ pañstwu Mêciñskim.
EWA (z radoci¹) Pójdê do szopy, na³adujê sienniki.
ANNA Dasz sobie radê?
EWA Pewnie.
Anna zatrzymuje biegn¹c¹ ju¿ do drzwi Ewê. Chwilê siê waha, ale wreszcie decyduje
siê i wtajemnicza j¹ w sprawê Arona.
ANNA W szopie jest goæ Nie móg³ tutaj. Wiedz¹ o nim tylko pan Jaros³aw i kucharka. Uwa¿aj! Nikomu dzi nie mo¿na ufaæ. Teraz ty te¿ znasz tajemnicê.
S c e n a 65
Plener. wit.
Ewa z latark¹, tym razem ju¿ nie ukrywaj¹c siê przed nikim, idzie przez podwórko,
nios¹c kilka pustych sienników do szopy.
S c e n a 66
Szopa.
EWA (szeptem od drzwi) Aronie, Aron! Ju¿ mi wolno do ciebie przyjæ! (mieje siê)
Ju¿ o tobie wiem!
ARON (wychyla siê) Chod. Chod na herbatê.
Ewa wdrapuje siê na górê po drabinie. Aron pomaga jej wejæ. Przywieraj¹ do siebie.
Tak trwaj¹ d³u¿sz¹ chwilê.
ARON (szeptem) Na herbatê tak by³o herbata w pokoju babci, pamiêtam
(po chwili) Kiedy przyjdziesz do mnie na herbatê i zostaniesz na zawsze.
Ewa k³adzie mu palec na ustach. Aron milknie. Ewa nie przestaj¹c na niego patrzeæ,
zaczyna ³adowaæ siano do siennika. On jak zahipnotyzowany powtarza jej ruchy. W zagarnianym sianie spotykaj¹ siê ich rêce. Aron delikatnie przyci¹ga j¹ do siebie. Przestraszeni najpierw wzajemn¹ bliskoci¹, dalej ju¿ jak dzieci zaczynaj¹ siê przewracaæ, turlaæ
po sianie. miaæ.
S c e n a 67
Wnêtrze. Sypialnia.
Jaros³aw wprowadza star¹ Hrabinê Mêciñsk¹ do pokoju, za nimi idzie Anna i znajomy doktor z Podkowy, z walizeczk¹.
ANNA Tu bêdzie najwygodniej. Na stole z marmurowym blatem. (mieje siê) Bêdzie jak w szpitalu, czysto i bia³o. Najwa¿niejsze, ¿e czysto. Coraz trudniej teraz
o higienê.
Anna przygotowuje stó³ do operacji, lekarz odwija byle jaki opatrunek. Jaros³aw dyskretnie opuszcza pokój.
S c e n a 68
Pokój Poli.
Pola, jak zwykle w dezabilu, siedzi na ³ó¿ku. Jaros³aw stoi w drzwiach. Milczy.
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POLA (widz¹c jego nie najlepszy stan, delikatnie) Si¹dziesz?
JAROS£AW Ach, Polu
Stoi jeszcze chwilê i wychodzi.
12 WRZENIA
S c e n a 69
Plener. Park.
Od strony bramy nadchodzi Jaros³aw, prowadz¹c Romana Jasiñskiego. Roman jest
nieogolony, brudny, z ma³ym tobo³kiem.
ROMAN To nie najwa¿niejsze na takim zakrêcie historii to  zgodzisz siê ze mn¹
 nie najwa¿niejsze, ale ta straszliwa beznadzieja tego ca³ego zrywu, zniszczenie Warszawy, morze na pró¿no wylanej krwi tak, na pró¿no! (p³acze) Wstyd mi, ale nie
wyobra¿asz sobie, co siê tam dzieje. Nikt tego nie zrozumie, kto tego nie prze¿y³.
Patrzy w kierunku piêknego domu, otoczonego parkiem. S³oñce wieci, ptaki piewaj¹. Ten piew s³ychaæ mimo dochodz¹cych nieustannie odg³osów wojny.
ROMAN (zaczyna siê histerycznie miaæ) Bo¿e! Bo¿e nie wyobra¿a³em sobie,
¿e jeszcze do¿yjê, ¿e w ogóle co podobnego ¿e taki raj na ziemi mo¿e istnieæ
S c e n a 70
Plener. Szopa.
Aron chodzi wzd³u¿ ciany stryszku zbitej z nieszczelnych desek, przez które mo¿na
zobaczyæ wiat. Chodzi tam i z powrotem, jak zwierzê w klatce. Od czasu do czasu zatrzymuje siê i bawi promieniem s³oñca. Patrzy w kierunku domu. Uderza rytmicznie g³ow¹ w deskê.
S c e n a 71
Wnêtrze. Dom.
Maria w jakim bezpiecznym miejscu, gdzie jej nikt nie podejrzy, mierzy gotow¹ ju¿
sukniê lubn¹. Jest radosna, podniecona, podekscytowana. Podoba siê sobie w tym stroju. Zadar³a spódnicê, próbuje zrobiæ z niej co w rodzaju welonu.
S c e n a 72
Schody, jadalnia.
Roman wychodzi wyk¹pany i ogolony z ³azienki. Ubrany w czarno-¿ó³t¹ pasiast¹ pi¿amê, w butach na go³ych nogach, niesie swoje brudne powstañcze ciuchy do prania.
Schodzi po schodach, przedstawia siê i wita ze wszystkimi napotkanymi po drodze.
ROMAN (do ró¿nych osób) I ty tu jeste. Jak dobrze. Taka gocina dla nas. Ba³em
siê o ciebie. (widz¹c Jerzego, rzuca mu siê na szyjê) To dopiero powstanie nas tu
Ach, Jerzy, trzeba bêdzie co zagraæ rewolucyjnego na cztery rêce!
JERZY Jeszcze niejeden koncercik damy, jak w Warszawie.
Obaj milcz¹ chwilê.
ROMAN (widz¹c Horzyców) Pan Wilam! Pani Stasia! Wszyscy razem do raju
(widz¹c Spiessa) Pan Stefan te¿ tu? Kiedy to ostatni raz? U pana Karola Szymanowskiego.
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SPIESS Na Foksalu. Dawne czasy. (zamyla siê)
ROMAN Na Foksalu. A jak stary s³uga? O, jest pan te¿! (ciska S³ugê Spiessa, który nagle pojawi³ siê nie wiadomo sk¹d i zdziwiony stoi sztywno jak
pieñ)
Z kuchni wychodz¹ Anna z Ew¹. Ewa odbiera od niego brudne ciuchy. Anna sadza go
przy stole. Kucharka przynosi talerz z zup¹ i chleb. Ewa donosi jeszcze kryszta³owy dzbanek z wod¹. Stawia, rozgl¹da siê i biegnie w kierunku drzwi tarasu. Zatrzymuje j¹ tam
Anna. Bierze w k¹t.
ANNA (do Ewy) Trzeba pomóc Wróblewskiej.
EWA Ale ja
ANNA Póniej, dziecko. Teraz wa¿niejsze sprawy.
Ewa z³a, wolno odchodzi do kuchni.
W tym czasie wszyscy dosiadaj¹ siê do sto³u, ciekawi nowych wiadomoci. Roman
zjad³ parê ³y¿ek zupy, ogl¹da piêtkê chleba. Nic nie mówi.
HORZYCA Czy to prawda, ¿e Ukraiñcy zamordowali w tak bestialski sposób Maszyñskiego?
PROFESOR £OBACZEWSKA Wielki, wielki aktor. Jak dzi pamiêtam jego kreacjê w Zemcie. Ach, jak on wybornie gra³ Papkina. Krokodyla daj mi luby.
(mieje siê do swoich wspomnieñ) I zamordowali, mówisz A czy widzia³e Henia Szletyñskiego, te¿ wielki aktor, no, mo¿e wielki to przesada, ale aktor. On siê
nazywa naprawdê Cukier i jedzi jako konduktor kolejk¹. Widzia³e?
Roman nie odpowiada, w¹cha chleb.
CIOTKA JADWINIA W³anie, w³anie: sztuka!
CIOTKA FELICJA (do siebie) Kulturalny szczebiottage. Jak zwykle!
CIOTKA JADWINIA (jakby nie s³ysza³a komentarza siostry) Mówmy o artystach, o sztuce, mówmy, jakim prawdziwym cudem jest to powstanie dla nas,
Polaków, a pokój dajmy ju¿ tym okropnociom. Qui desiderat pacem, praeparet
bellum! Nie wolno nam o tym zapomnieæ! Musimy byæ dumni z naszych ch³opców!
ROMAN (w¹chaj¹c skórkê chleba) W naszej piwnicy, kiedy ju¿ wszystko wokó³ siê
zawali³o, ksi¹dz, odmawiaj¹c na g³os Modlitwê Pañsk¹, przejêzyczy³ siê, mówi¹c:
chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Chleba ju¿ nie by³o.
15 WRZENIA
S c e n a 73
Plener.
Ewa wymyka siê z domu kuchennymi drzwiami. Rozgl¹da siê, czy nikt jej nie
widzi. Wtedy dopadaj¹ do niej psy  skacz¹, zapraszaj¹ do zabawy, szczekaj¹.
Ewa, chc¹c je uciszyæ, wyrzuca im kanapkê, któr¹ nios³a Aronowi. Wszystkie
psy dopadaj¹ do chleba równoczenie, zaczynaj¹ siê biæ, gryæ, ujadaæ. Wybiega
kucharka.
PAW£OWA Co tu siê dzieje?
Ewa siedzi schowana w krzakach. Kucharka wylewa na walcz¹ce ze sob¹ psy kube³
zimnej wody.
PAW£OWA A won mi st¹d, darmozjady!
Psy uciekaj¹ z piskiem. W oddali s³ychaæ kolejny wybuch i artylerie.
PAW£OWA (patrz¹c w kierunku Warszawy, do siebie) Zabrak³oby dla was wody
diab³y!
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S c e n a 74

Plener.
Drog¹ w kierunku Stawiska jad¹ dwa odkryte samochody pó³ciê¿arowe. Na ³awkach
siedz¹ ¿o³nierze Wehrmachtu. S¹ smutni, maj¹ pospuszczane g³owy. Milcz¹.
S c e n a 72, c i ¹ g d a l s z y
Wnêtrze. Jadalnia.
Zebrani pochylaj¹ siê nad listem Chopina zamkniêtym miêdzy dwiema brudnymi
szybkami.
ROMAN Wsadzi³em go do kieszeni i tak wêdrowa³em z tym Chopinem przez
Przez ca³e te czterdzieci szeæ dni powstania bo dzi piêtnasty, prawda? Ca³e czterdzieci szeæ dni! Ju¿ czterdzieci szeæ. (chowa list) To jedyna rzecz, jak¹ wynios³em
z powstania.
GOETEL (nagle i bez zwi¹zku cytuje Czechowa) Boga siê pan nie boi, Leonidzie
Andriejewiczu. (odchodzi)
S c e n a 74, c i ¹ g d a l s z y
Plener.
Drog¹ w kierunku Stawiska jad¹ znane nam ju¿ samochody pó³ciê¿arowe. ¯o³nierze
powstawali, ogl¹daj¹ okolicê.
S c e n a 75
Wnêtrze.
Jaros³aw w swoim malutkim pokoiku za ³azienk¹ usi³uje pracowaæ. Powtarza wersy
Elektry, powtarza z pasj¹ coraz g³oniej, jakby siê broni³ przed atakuj¹cymi go ze wszystkich stron g³osami lokatorów.
JAROS£AW (zagl¹daj¹c do tekstu) Pierwsza Eumenida. Pierwsza Eumenida. Pierwsza Eumenida! Ale ja mówiê na wypadek gdyby miecze zabija³y same. Ci, którzy
pragn¹ naprawiæ krzywdê, s¹ nieszczêciem dla wiata.
Wrzaski dochodz¹ z dworu przez okno, gdzie dzieci bawi¹ siê w wyliczanki i plotkuj¹ rozbawione panie, z ³azienki s³ychaæ spuszczanie wody, z do³u dwiêk fortepianu i piewy, z kuchni k³ótnie s³u¿by, a z daleka t³umi to wszystko nieustanna wojenna kanonada.
Dwiêki narastaj¹, staj¹ siê nie do wytrzymania. Jaros³aw wybiega ze swojego zacisza,
mijaj¹c w ³azience niezauwa¿onego starego S³ugê Spiessa, który siedzi na sedesie. Jaros³aw trzaska drzwiami tak g³ono, ¿e ca³e towarzystwo cichnie jak na komendê. Jaros³aw
staje na antresoli, patrzy stamt¹d na hol pod schodami pe³en porozwalanych sienników,
patrzy na jadalniê, gdzie na pierwszym planie przy fortepianie siedzi Roman. Otoczyli go
wierni s³uchacze. Towarzysz¹ mu jako chór. Teraz przywo³ani trzaniêciem drzwi do
porz¹dku, patrz¹ zdziwieni na Jaros³awa. Roman niczego nie zauwa¿y³, piewa dalej sam.
ROMAN (piewa)
pi Stare Miasto, pi,
o swojej przesz³oci ni.
Niedzielny bije dzwon
bim bom bim bom bim bom.
Dalszy piew zag³usza warkot silników. Pod ganek zajecha³y jakie samochody. S³ychaæ trzaskanie klapy, niemiecki szwargot, buty na ganku i wreszcie ³omot do drzwi. Nikt
siê nie rusza, tylko Anna wybiega z sypialni i staje ko³o Jaros³awa.
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ANNA Niemcy!
Jaros³aw zatrzymuje j¹ gestem rêki i powoli, spokojnie schodzi na dó³. Otwiera drzwi.
S c e n a 76
Hol.
JAROS£AW (po niemiecku, g³ono) Panowie, o co chodzi?
OFICER Mamy nakaz!
JAROS£AW Ale
OFICER (nerwowo) Ale! Ale! Otwieraæ, a nie ale Szybciej! (do ¿o³nierzy) Wchodziæ! Ju¿!
JAROS£AW Tu nie ma tyle miejsca. Mamy pe³en dom
OFICER Puszczaj ju¿! (odpycha Jaros³awa)
Do domu ³aduje siê piêtnastu starych wehrmachtowców, w pe³nym rynsztunku. Anna
obserwuje to z góry.
S c e n a 77
Retrospekcja. Pomiêdzy ¿o³nierzami, jakby ich nie by³o, przeciska siê m³ody Jaros³aw.
Jest w jasnym prochowcu, ma na g³owie dwa jasne kapelusze, które mu przy okazji spadaj¹.
Na rêkach wnosi do nowego domu Annê. Anna macha nogami, mieje siê, w rêku ma klatkê
z papug¹. Chlebem i sol¹ wita ich stoj¹cy na progu ojciec Anny. Towarzyszy temu dwiêk
szwabskiego szwargotu z planu rzeczywistego. M³odzi rozp³ywaj¹ siê wród ¿o³nierzy.
Koniec retrospekcji.
¯o³nierze s¹ zmêczeni, brudni, zaroniêci. Widaæ po nich, ¿e niedawno zaliczyli front
wschodni. K³ad¹ swoje baga¿e na kupê, siadaj¹ gdzie popadnie. Chór przy fortepianie nie
porusza siê. Wszyscy stoj¹ jak stali, w zwartej grupie, i jak zahipnotyzowani patrz¹ na
nowo przyby³ych.
PROFESOR £OBACZEWSKA (do Ciotki Felicji po francusku) O, ten kaleka to
musia³ byæ ³adny mê¿czyzna.
CIOTKA FELICJA (te¿ po francusku) Ciszej!
PROFESOR £OBACZEWSKA (do ucha Ciotce Felicji) A co za oczy!
Roman nagle przekrêca siê na krêconym krzese³ku i zaczyna graæ Lili Marlen. Gra
i piewa. Sytuacja robi siê zupe³nie idiotyczna.
S c e n a 78
Plener. Szopa.
Aron i Ewa w kryjówce Arona. Ona zajêta wy³¹cznie nim, on niespokojny, nas³uchuje g³osów z zewn¹trz.
ARON nie, nie, nie masz racji, co siê tam jednak dzieje. Pos³uchaj, co on gra
EWA Niewa¿ne pos³uchaj mnie. No pos³uchaj! Napisa³am to dla ciebie:
Obejmowa³o mnie za szyjê we nie
i mówi³o, ¿e urodzi siê, niech ja tylko chcê.
S³ychaæ fortepian.
ARON S³yszysz?
EWA
A teraz gdzie tylko stojê
Widzê je i siebie: nas dwoje!
Aron przestaje nas³uchiwaæ, przyci¹ga Ewê do siebie i delikatnie j¹ ca³uje.
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S c e n a 79

Podwórze.
Z domu od strony werandy wychodzi Anna i trzech ¿o³nierzy.
ANNA (po niemiecku, bardzo g³ono, jakby chcia³a ostrzec Arona) Têdy, panowie,
têdy! Tutaj jest nasz magazyn! Dobre sienniki. Bêdzie wygodnie.
Zbli¿aj¹ siê do szopy.
S c e n a 80
Plener. Szopa.
Aron i Ewa obserwuj¹ ich przez szpary miêdzy deskami. Widz¹c, ¿e zmierzaj¹ w kierunku szopy, spanikowani chowaj¹ siê w kryjówce Arona. Ewa g³ono oddycha. Aron
zatyka jej usta rêk¹. Nieruchomiej¹. Do szopy wchodz¹ ¿o³nierze.
ANNA (ca³y czas g³ono po niemiecku) To tutaj. Starczy dla wszystkich. Mo¿e
wybierzcie sobie te lepsze, a nie tak pierwsze z brzegu. (pokazuje ¿o³nierzom stos
na³adowanych ju¿ sienników)
¯o³nierze nak³adaj¹ je sobie na plecy i nios¹ w kierunku domu.
Aron i Ewa le¿¹ nieruchomo, obserwuj¹c, co dzieje siê na podwórzu, gdzie z fantazj¹
wjecha³ w³anie otwarty gazik. W nim genera³ SS, szofer w mundurze i jaki cywil. ¯o³nierze natychmiast zrzucaj¹ sienniki z pleców i witaj¹ genera³a podniesieniem rêki. Cywil wyskakuje z samochodu, mija ¿o³nierzy i wbiega do domu.
S c e n a 81
Wnêtrze. Jadalnia i salon. Pootwierane drzwi.
Wehrmachtowcy ju¿ w wiêkszoci przenieli swój rynsztunek do salonu. Towarzyszy
im Jaros³aw. Wskazuje miejsca, radzi, jak przestawiæ meble.
W jadalni Roman, który stoi przy oknie, zauwa¿a genera³a, który w³anie odbiera
honory od wehrmachtowców z siennikami.
ROMAN (spanikowany) Uwaga! Esesmani!
Kto ¿yw, chowa siê  do kuchni, na antresolê. W tej chwili wbiega cywil  podchodzi
do Jaros³awa, co mu mówi.
S c e n a 82
Plener. Podwórze.
Genera³ w leniwym gecie oddaje honory ¿o³nierzom i nie piesz¹c siê, idzie w stronê Jaros³awa, który czeka na niego na ganku. Wchodz¹ do rodka.
S c e n a 83
Wnêtrze. Jadalnia.
Dom pusty. Jakby wszystkich wymiot³o. Tylko w niedomkniêtych drzwiach tu i tam
widaæ ciekawe oczy. Jaros³aw prowadzi genera³a schodami do sypialni. Nic do siebie nie
mówi¹ a¿ do chwili, kiedy zamykaj¹ siê za nimi drzwi.
S c e n a 84
W sypialni.
Jaros³aw i genera³ padaj¹ sobie w ramiona, ciskaj¹ siê, miej¹, ca³uj¹ z dubeltówki.
Przera¿ona Anna wychyla siê zza porêczy ³ó¿ka.
TAKI RAJ

ZA PROGIEM STAWISKA

76

JAROS£AW Anno, pozwól: kapitan Kazimierz Leski.
ANNA Jezus Maria! Jezus Maria! Alecie mnie przestraszyli.
JAROS£AW Kapitan pracuje w kontrwywiadzie. Wyobra sobie, Haniu, ¿e
w tym mundurze wizytowa³ nawet niemiecki sztab generalny we Francji. (do
Leskiego) B³agam, proszê opowiedzieæ ¿onie, jak pan zosta³ niemieckim genera³em. (mieje siê)
LESKI (macha rêk¹) Panie Jaros³awie
JAROS£AW (nie zwracaj¹c na to uwagi) Ja kiedy o panu napiszê Pan Leski
jecha³ poci¹giem do Pary¿a, jeszcze jako niemiecki adiutant. Jako ni¿szy rang¹ sta³
ca³¹ podró¿.
LESKI Sama pani rozumie Tak mnie w krzy¿u po³ama³o od tego stania, ¿e powiedzia³em sobie: nigdy wiêcej! Sam siebie awansowa³em i nastêpnym razem pojawi³em siê ju¿ we Francji jako genera³! General Julius von Hallmann, Bevollmächtigter für Verkehrs-und Festungswesen der Süd-Ost Front Ukraine!
JAROS£AW Wraca pan z Pruszkowa?
Wchodz¹ Czarna Mata Hari i Bia³a Mata Hari. Witaj¹ siê z genera³em jak z dowódc¹.
ANNA I jak tam? W obozie?
LESKI Wagony pe³ne ka³u, g³ód i trupy. (po chwili) Mnie jedna kobieta wyda³a
s¹siada. Przekupi³ Niemca, chcia³ byæ z rodzin¹. Krzycza³a: na roboty powinien,
jak mój! Chcia³a sprawiedliwoci. Co oni robi¹ z ludmi?
CZARNA MATA HARI A Warszawa?
LESKI Szwaby namawiaj¹ ludnoæ, ¿eby wysz³a z miasta. Zrzucaj¹ ulotki. (podaje
jedn¹ z nich)
BIA£A MATA HARI (czyta) Chcecie ¿yæ czy umieraæ?
LESKI Obiecuj¹ ¿ywnoæ, opiekê medyczn¹.
Jaros³aw podchodzi do okna. Patrzy na p³on¹c¹ Warszawê, nie bierze udzia³u w rozmowie.
CZARNA MATA HARI A Delegatura? Co na to Delegatura?
LESKI (podaj¹c kopertê Bia³ej Macie Hari) Tu s¹ obiecane adresy (odpowiada
na pytanie Czarnej Maty Hari) Delegatura apeluje, ¿eby nie wierzyæ. Ale miasto
jak ¿ywa pochodnia. Masowe mordy, chaos. Genera³ Bór w rozterce, nie chce siê
ugi¹æ, ale
JAROS£AW (nie odwracaj¹c siê) Co bêdzie dalej?
LESKI Bór za¿¹da³ przyznania ludnoci cywilnej praw kombatanckich. Genera³
Rohr zgodzi³ siê, ale za¿¹da³ kapitulacji. Natychmiast. Tego Bór nie móg³ przyj¹æ.
BIA£A MATA HARI Kapitulacja? Przecie¿ Rosjanie
LESKI Wojna siê szybko nie skoñczy bolszewizm
Wszyscy milcz¹.
LESKI (do Czarnej Maty Hari i Bia³ej Maty Hari) Wy róbcie swoje, niezale¿nie od
tego, co siê wydarzy.
Po¿egnanie.
S c e n a 85
Szopa.
Ewa zsuwa siê z górki i bez po¿egnania z Aronem biegnie do domu.
S c e n a 86
Sypialnia.
Jaros³aw i Anna patrz¹ przez okno na odje¿d¿aj¹cy alej¹ lipow¹ gazik z genera³em.
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JAROS£AW Bolszewizm! Nie ma ju¿ odwrotu.
ANNA Nie wolno tak
JAROS£AW Ten Leski On siê zajmuje drog¹ przerzutow¹ dla kurierów, sprawdza trasy Jest dowódc¹ w AK. Gra z Niemcami niebezpiecznie A ja? Ja nawet
pisaæ nie mogê. A jak piszê Czy pisanie o Sycylii...?
ANNA Ty dajesz dom. Jeste moim domem. (przytula siê do niego)
S c e n a 87
Wnêtrze. Dom.
W domu niezwyk³e zamieszanie. W zwi¹zku z przybyciem nowych niespodziewanych lokatorów zaczyna siê wêdrówka ludów. Sienniki i ró¿ne inne pos³ania trzeba
wynieæ z gabinetu i rozmieciæ po nielicznych jeszcze wolnych k¹tach na podecie i w holu. Salon trzeba zostawiæ Niemcom, którzy tam zaczêli ju¿ rozstawiaæ ³ó¿ka polowe.
Wielka czerwona kanapa, z trudem z niego wyniesiona, stoi teraz na rodku jadalni jak
zawalidroga. Nie ma gdzie jej postawiæ.
GOETEL (stoi na rodku bezradny) Boga siê pan nie boi, Leonidzie Andriejewiczu.
Ewa, której nieobecnoci nikt nawet nie zauwa¿y³, jest ju¿ razem ze wszystkimi,
umiechniêta, prawie szczêliwa, jakby nic siê nie sta³o. Pomaga, komu mo¿e.
Mêciñscy ze Spiessem graj¹ na tarasie w preferansa. Widaæ ich przez okno.
S c e n a 88
Kuchnia.
Paw³owa odci¹ga podgl¹daj¹c¹ Wróblewsk¹ od drzwi.
PAW£OWA Siada, napije siê. (nalewa do kieliszków naleweczki) Sami poradz¹,
bez Wróblewskiej.
WRÓBLEWSKA (wypija) Za naszego pana. On strasznie odwa¿ny. Widzia³a Paw³owa, jak on z tym esesmanem szed³? Jaki godny. No i co? Uda³o siê. Nikogo nie
poaresztowali.
PAW£OWA Ale co tam robi³y te dwie Czarna i Bia³a? Co one tam mia³y do
roboty?
S c e n a 89
Wnêtrze. Dom.
Jaros³aw ogl¹da ca³e to zamieszanie z góry i podejmuje dramatyczn¹ decyzjê.
JAROS£AW (stara siê przekrzyczeæ gwar) Nie wszyscy tutaj na górê, nie wszyscy.
Niestety, w jadalni te¿ musi kto spaæ. Nie pomiecimy siê inaczej.
Schodzi na dó³. Idzie do kuchni. Czerwona kanapa przesuwana jest z miejsca na
miejsce. Wszyscy siê k³óc¹ o lepszy skrawek pod³ogi. Helenka biega i pokazuje ka¿de
wolne miejsce. Karski rozgl¹da siê, czy kto przypadkiem nie widzi, i upycha jakie
futerko pod przecierad³o. Równoczenie Profesor £obaczewska biega miêdzy poció³kami i szuka.
PROFESOR £OBACZEWSKA Nie mo¿na na chwilê odejæ, ani na chwilê tu
zostawi³am futerko, które pani Anna da³a mi, ¿ebym mia³a siê czym nakryæ. Na
litoæ Bosk¹, pani Anno, niech pani sama powie
ANNA (z wisielczym humorem) Og³aszam wszem i wobec zaginiêcie futerka.
MINISTER MICHA£OWSKI (zdradza Karskiego. Wyci¹ga futerko z jego pos³ania) A mówi¹, ¿e pana ród, ród Karskich, od Miko³aja Pierwszego, od Miko³aszki!
Cha, cha, cha, Miko³aszki z³odziejaszki!
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S c e n a 90
W kuchni.
Kucharki i Jaros³aw popijaj¹ naleweczkê i piewaj¹ ludow¹ piosenkê spod Sochaczewa.
S c e n a 91
Jaros³aw wygl¹da przez okno. Widzi Ewê id¹c¹ w kierunku szopy. Niesie jaki pakunek dla Arona. Jaros³aw jest zdenerwowany. Wychodzi z kuchni.
S c e n a 92
Jadalnia.
Jerzy i Miecio, korzystaj¹c z ogólnego zamieszania, przenosz¹ swoje pos³anie z zat³oczonego ju¿ do niemo¿liwoci górnego podestu pod fortepian.
S c e n a 93
Jaros³aw obchodzi szopê od ty³u i przez szpary obserwuje, jak Ewa stoi wysoko na
drabinie. Aron klêczy na górce. Tul¹ siê.
S c e n a 94
Jadalnia.
PAW£OWA Zwariowaæ mo¿na, Pan Bóg nie ma ju¿ litoci Nie ma czym karmiæ, a tu
Wchodzi kilka nowych osób, kolejni nieprzewidziani gocie, uciekinierzy z powstania.
HRABIA MÊCIÑSKI (do Anny) Nie doæ ludzi ju¿? Na g³owach sobie siedzimy.
MINISTER MICHA£OWSKI Czy to jedyny dom w okolicy?
ANNA (oburzona) Proszê! Czy wy ju¿ (macha rêk¹, woli nie koñczyæ. Ignoruj¹c w koñcu komentarze, wyprowadza nowo przyby³ych na ganek. Prowadzi ich
w kierunku zabudowañ) Jest jeszcze miejsce u ogrodnika, na sianie. Przykro mi,
ju¿ tylko tam.
S c e n a 95
Szopa.
Obserwuj¹ to tak¿e Aron i Ewa ze swojego ukrycia.
Jaros³aw ty³em do szopy stoi sam. Zamylony. Wreszcie rusza w kierunku domu.
S c e n a 96
Plener. Park.
Retrospekcja. Anna patrzy w lad za id¹cymi w kierunku oran¿erii wysiedlonymi.
Potem patrzy na dom i podejmuje decyzjê: biegnie w trzeci¹ stronê, w kierunku stawów. Po drodze odrzuca czêæ garderoby. Jest w samej bielinie. Czuje siê m³oda i piêkna. Wskakuje do ³ódki, odbija siê od brzegu, wios³uje, kieruj¹c siê na rodek. Na stawie
pe³no ³ódek i gondoli. Kto p³ynie wp³aw. Niebo, mimo s³oñca, ca³e w dymach znad
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p³on¹cej Warszawy. Wybuchy i strzelanina zag³uszaj¹ radoæ tego dziwnego pikniku.
Anna w bielinie biegnie w kierunku domu, wpada do kuchni, zamyka za sob¹ drzwi.
S c e n a 97
Wnêtrze.
Jaros³aw wchodzi do swego pokoiku, stamt¹d bierze dwie butelki wina, tekst Elektry i jak uczniak na wagary przemyka do Poli, przeskakuj¹c sienniki i bambetle.
S c e n a 98
W pokoiku Poli.
Pola z Wand¹ w³anie pocieszaj¹ siê gorza³k¹. Skrzypniêcie drzwi. Pola chowa butelkê pod ko³drê. Jaros³aw staje w drzwiach.
JAROS£AW Ach, Polu.
POLA Co siê tam na dole dzieje, na litoæ Bosk¹? G³owa pêka
Jaros³aw wyci¹ga zza pleców dwie butelki francuskiego wina i siada.
POLA (ogl¹daj¹c butelki) Sk¹d? Takie marki To musi byæ okazja.
Wanda natychmiast stawia kieliszki, z szafy wyci¹ga jakie tajemnie ukryte przysmaki.
POLA (komentuje) Ta twoja Anna jest trochê sk¹pa, trzeba siê do¿ywiaæ.
JAROS£AW (wyjmuje zza pazuchy rêkopis Elektry. Do Wandy) Zagrasz Elektrê? (do Poli) Ty przeczytasz kobietê Narses, a ja ¿ebraka. (rozdaje kartki)
S c e n a 99
Jadalnia.
Dalej trwa ogólne zamieszanie, w którym ³ad  trochê absurdalny wprawdzie, ale jednak ³ad  wprowadzaj¹ kucharka i Wróblewska, nakrywaj¹c do sto³u, jakby nic siê nie
zmieni³o. Rytua³: bia³y obrus, srebrne sztuæce, malusieñkie kieliszeczki z wydzielonym
cukrem, jakby ten rytua³ trwaæ mia³ nieprzerwanie dalej. Z tego zamieszania korzysta Ewa.
PAW£OWA (do siebie) Niczego ich tam nie uczyli. Tam, na tej Zamojszczynie.
Jak te talyrze ustawione? Groch z kapust¹.
S c e n a 100
Kuchnia.
Ewa nas³uchuje wrzasków z g³êbi domu. Podwa¿a no¿em zamek w szafce. W pop³ochu podkrada ukryte tam smako³yki i przygotowuje kolacjê dla Arona. Uda³o siê. Wybiega kuchennymi drzwiami.
S c e n a 101
Pokoik Poli.
Tymczasem zebra³o siê tu ca³e towarzystwo: Jerzy i Miecio, Spiess, Minister Micha³owski, Profesor £obaczewska, obie córki i trochê m³odzie¿y. Jest ciasno, siedz¹ tak¿e na
pod³odze. Pola, ale nie tylko ona, pali papierosy, jednego za drugim. Butelek po winie
jest ju¿ wiêcej ni¿ tylko te dwie przyniesione przez Jaros³awa. Pola wyjê³a tak¿e spod
ko³dry swoj¹ wódeczkê. Pije i krzywi siê.
POLA Ciep³a.
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Atmosfera jak w nocnym klubie literackim.
WANDA (jako Elektra, z emfaz¹) Czegomy doczekali?
POLA (jako kobieta Narses) Jak siê to nazywa, kiedy dzieñ wstaje jak dzisiaj
i wszystko jest stracone, zrujnowane, a mimo to oddycha siê swobodniej i kiedy siê
wszystko straci³o i miasto siê pali, i niewinni morduj¹ siê nawzajem, ale zbrodniarze konaj¹ w zak¹tkach wstaj¹cego dnia.
WANDA Zapytaj ¿ebraka, on wie.
JAROS£AW To siê nazywa  w i t a n i e.
Brawa, wzruszenie, ³zy i wino.
W drzwiach staj¹ Bia³a i Czarna Mata Hari. Jaros³aw podchodzi do nich, wychodz¹.
S c e n a 102
Plener. Ch³odne wrzeniowe popo³udnie.
Znowu jaki ogromny wybuch, tym razem jeszcze bli¿ej ni¿ zwykle. W Pruszkowie.
Na balkon wychodz¹ zdenerwowani Anna, Jaros³aw i Roman.
JAROS£AW (ironicznie) Nadzieja umiera ostatnia  powiedzia³by poeta.
ANNA (serio) Nadzieja
Wpatruj¹ siê w chmurê dymu widoczn¹ nad pal¹c¹ siê Warszaw¹.
ROMAN Ludnoæ przeczeka dopóki bêdzie co jeæ. Sam Wstyd mówiæ, Jaros³awie. Sypa³o siê co na parapet, przylatywa³ zwabiony go³¹b i wtedy, poci¹gaj¹c
za sznurek, zamyka³o siê okno.
Jaros³aw milczy.
ROMAN Widzia³em jak z na wpó³ rozwalonego domu, z ostatniego piêtra skaka³ starzec. Wygra¿a³ powstañcom, krzycza³: Patrzcie, cocie zrobili! I skoczy³.
ANNA Trochê wstyd, ¿e my tu
ROMAN Przestañ! Dajecie tu wiêcej, ni¿ mo¿ecie. A tam Nikomu jeszcze tego
nie mówi³em. Moj¹ sparali¿owan¹ matkê wynieli na noszach z p³on¹cego domu
na Powilu. Zostawili na rodku ulicy Na rodku ulicy czeka³a na mieræ.
Wchodzi Teresa.
TERESA Mamo, to wysadzili elektrowniê w Pruszkowie. Nie ma wiat³a. Nie bêdzie wody.
ANNA Tego tylko brakowa³o. Teraz wszy nas zjedz¹! (wybiega)
S c e n a 103
Plener. Oran¿eria.
Jaros³aw rozmawia z granatowym policjantem znanym ju¿ z poprzednich scen. Jest
wyranie zdenerwowany.
JAROS£AW Sta³o siê co?
POLICJANT Niestety aresztowany.
JAROS£AW Kto?
POLICJANT Narzeczony panny Marysi To pewna wiadomoæ, inaczej bym
Ranny Postrzelili
JAROS£AW O Jezu! (wybiega)
S c e n a 104
Wnêtrze. Sypialnia.
Jaros³aw i Anna.
JAROS£AW Trzeba powiedzieæ.
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ANNA No, nie wiem. Teraz? Mo¿e to niepewne.
JAROS£AW Mówi³, ¿e potwierdzone.
ANNA Jak mam jej to Serce jej pêknie.
JAROS£AW A co, chcesz k³amaæ? Nigdy nam ju¿ potem w oczy nie spojrzy.
ANNA Poczekajmy, Jaros³awciu.
JAROS£AW Nie bêdziemy czekaæ. A ty gdybym ja nie chcia³aby wiedzieæ?
ANNA To co innego. Oni s¹ jeszcze przed lubem. A my tyle lat ze sob¹.
S c e n a 105
Kuchnia.
W tej scenie uczestnicz¹ te¿ Niemcy. Od czasu do czasu który z ¿o³nierzy w podkoszulce albo porozpinanym mundurze przechodzi z salonu do kuchni po wodê. Jeden zostawi³ otwarte drzwi. Mo¿na podejrzeæ, co oni tam u siebie robi¹. Graj¹ na ³ó¿kach w karty,
czyszcz¹ broñ, le¿¹ bezczynnie. Wróblewska przygotowuje lampê naftow¹, na któr¹ czeka Ewa. Wchodzi niemiecki ¿o³nierz.
NIEMIECKI ¯O£NIERZ Wasser, bitte.
PAW£OWA Co? Nie rozumiem, co szwargoczesz. Mów po ludzku!
NIEMIECKI ¯O£NIERZ (umiecha siê. Pokazuje na kran) Wasser, wasser!
PAW£OWA (nalewaj¹c mu do kubka) Woda, a nie wasser!
S c e n a 106
Jadalnia.
Koñczy siê kolacja przy wiecach. Stó³, jak zawsze, piêknie nakryty. Na stole pal¹ siê
ogarki, ale umieszczone w srebrnych lichtarzach. Kiedy ostatni z nich dogasa, Ewa wnosi lampê naftow¹. Daje ona teraz jedyne du¿e wiat³o. Anna wstaje od sto³u. Za ni¹ szybko Karski. Zapala od lampy papierosa. Reszta siedzi, jakby czeka³a na nastêpne danie.
W pewnym momencie lampa ganie. Szmer niezadowolenia.
KARSKI Papieros mi wpad³.
BOLEK (przeci¹gaj¹c) O Bo¿e, to ja siedemdziesi¹t lat na wiecie ¿yjê, a takiej
dupy nie widzia³.
Karski próbuje zapaliæ lampê, ale nie daje to ¿adnych rezultatów.
BOLEK Daj pan spokój.
Przejmuje inicjatywê, wyjmuje drugim koñcem widelca papierosa z lampy, zapala
knot zapa³k¹. Karski nie przejmuje siê swoj¹ niezdarnoci¹. Zachowuje siê tak, jakby siê
nic nie sta³o. Rezygnuje z papierosa, siada do sto³u.
MÊCIÑSKI (wycieraj¹c skórk¹ chleba talerz po kartoflach) I to ju¿? Na dzi
wszystko?
ANNA (podchodzi do drzwi kuchni) Wróblewska, czy co jeszcze zosta³o z obiadu?
WRÓBLEWSKA (zamykaj¹c drzwi) Nic nie zosta³o.
ANNA (do goci, z umiechem) Sami pañstwo widz¹: Nic nie zosta³o. Do rana
jako wytrzymamy. Chod, Jaros³awie, mam ci co do powiedzenia. I ty, córeczko,
te¿ chod z nami.
Ca³a trójka znika za drzwiami sypialni.
CIOTKA FELICJA (patrzy na Hrabiego Mêciñskiego) Naprawdê nie ma.
KARSKI (wstaj¹c) A po co oszczêdzaæ? Dla kogo? (podnosi g³os) Pytam siê, dla
kogo? Dla tych, co przyjd¹? Gospodarze zawsze siê wy¿ywi¹. (patrzy na Spiessa)
Inni sobie kupi¹, bo uciekli w porê z powstania, ale jeszcze jest nas parê osób,
które
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PROFESOR £OBACZEWSKA Niech pan da spokój. Mogê panu odst¹piæ
Wszyscy sto³ownicy zaczynaj¹ szeptaæ miêdzy sob¹, jakby dzielili siê na dwa
obozy.
HRABIA MÊCIÑSKI (wstaje) Nasi gospodarze szlachetni ludzie, ale powiedzmy szczerze: sk¹pi.
BOLEK (wstaj¹c, do Hrabiego Mêciñskiego) Siad! (patrzy po wszystkich dooko³a)
Ma³czi!
Wszyscy milkn¹.
BOLEK (mówi po polsku, ale czasem mieszaj¹ mu siê s³owa, wtedy zaczyna po
rosyjsku) Panie hrabio, panie poeto, ,,nie wkusne, za ma³o? Jeszcze za ma³o? Kartofelki maleñkie? stareñkie? A mo¿e by tak kory pokosztowali, bo koty, ¿aby, wrony, d¿d¿ownice a ju¿ psy  to wprost delikatesy. Ja prze¿y³ go³odomor na Ukrainie. Siedem milionów ludzi wtedy pomar³o. Ja wiem, jak smakuje ludzkie miêso.
(cisza) Dochodiaka, znajesz takie s³owo, dochodiaka  cze³awiek dochodz¹cy z g³odu. Wodnista opuchlizna! (mieje siê) By³a wtedy olimpiada w Los Angeles, wystawa wiatowa w Chicago. Ca³y wiat siê bawi³, a mymy nie nad¹¿ali z grzebaniem ludzkich szkieletów powleczonych skór¹, nienadaj¹cych siê do zjedzenia.
A wam kartoszka nie wkusna! (spluwa i siada. Po chwili, pod nosem, w ciszy)
Gospadi! Ty widzisz, ja usta³a!
Woskriest i umierat i ¿yt (patrzy po wszystkich) Anna Achmatowa.
Cisza.
Drzwi do sypialni siê otwieraj¹, g³ono i spazmatycznie p³acz¹c wypada z nich Maria. Trzaska drzwiami. Staje naprzeciwko sto³owników.
MARIA (krzyczy, patrzy po twarzach zebranych, pokazuje palcem) Najlepsi gin¹!
Najlepsi gin¹! A wy?! (wybiega)
Cisza. Wszyscy siedz¹ jak zamurowani. Patrz¹ w lad za Mari¹. Pierwszy wstaje
Horzyca, idzie na górê. Potem Roman odchodzi od sto³u, siada do fortepianu, gra walca
z Maskarady Lermontowa. Miecio wychodzi na rodek. Tañczy solo.
S c e n a 107
Jaros³aw stoi na podecie schodów, patrzy z góry na zebranych w jadalni. Podchodzi
do niego Horzyca.
JAROS£AW Jak na balu, brakuje tylko Senatora?
HORZYCA (nie dos³ysza³) Co?
JAROS£AW Stara Rollison u Senatora w drugiej czêci Dziadów.
HORZYCA Co?! Jak pan mo¿esz?! W g³owie siê nie mieci!
JAROS£AW No, jak na balu u Senatora przecie¿.
HORZYCA Nie o tym. O Dziadach. Pisarz polski autor uznany poeta wietny dramaturg wystawiany a znajomoæ dzie³, które naród ocali³y, zerowa! Jak
pan mo¿esz?!
JAROS£AW Powiedzia³em co nie tak?
HORZYCA Wszystko nie tak! Prawdziwy Polak zna na wyrywki. Upadek kultury!
Nie mogê! Na powietrze muszê! (zbiega po schodach)
S c e n a 108
Plener. Wieczór.
Horzyca wybiega z domu. Przed domem spotyka id¹cego w tym kierunku Profesora
Lorentza. Serdecznie siê witaj¹.
HORZYCA O, pan profesor.
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PROFESOR LORENTZ Tak dawno, panie Wilu
HORZYCA Ale to straszne, okropne, trudno oddech z³apaæ. Jaros³aw
PROFESOR LORENTZ Co z Jaros³awem, aresztowany?
HORZYCA Gorzej, panie profesorze.
PROFESOR LORENTZ Chryste panie, niech pan mówi janiej.
HORZYCA (grzmi jak z ambony) On czêci Dziadów pomyli³ Taki wstyd
PROFESOR LORENTZ (umiecha siê) Ale ¿yje, chwa³a Bogu. (nie s³ucha d³u¿ej,
idzie w stronê domu)
S c e n a 109
Wnêtrze. Sypialnia Jaros³awów.
Profesor Lorentz siedzi z fili¿ank¹ prawdziwej herbaty na brzegu ³ó¿ka. Jaros³aw chodzi
po pokoju z kieliszkiem wina.
PROFESOR LORENTZ Zgroza, panie Jaros³awie. Niemcy w Muzeum Narodowym. Czêæ obrazów zabrali do os³aniania okien. Urz¹dzili turniej, strzelaj¹c z zabytkowych ³uków do portretu hrabiny Krasiñskiej z dzieæmi. Uda³o mi siê schowaæ
czêæ skrzyñ z depozytu, ocala³¹ broñ. Reszta systematycznie niszczona.
Obaj panowie zaczynaj¹ przegl¹daæ rejestry zabytków, które z szafy wyj¹³ Jaros³aw.
PROFESOR LORENTZ O, tu jest jeszcze spisana ta resztka, która zosta³a ze zbiorów rzemios³a artystycznego. Siedemnasty wiek. Wszystko siedemnasty wiek.
JAROS£AW I jeszcze zbiory prywatne  Horzycowie wszystko stracili
Wchodzi cicho Horzyca. Przez chwilê s³ucha rozmowy.
HORZYCA Widzielimy Jak wychodzilimy z Warszawy, widzielimy nasz dom.
Nie by³o nic, jedna ciana. W niej nisza i tylko nasz zielony czajniczek do herbaty (rysuje w powietrzu jego maleñki kszta³t, powtarza) Zielony!
Na d³ug¹ chwilê zamiera rozmowa.
JAROS£AW A ludnoæ cywilna jak to wytrzymuje? To ju¿ prawie dwa miesi¹ce?
PROFESOR LORENTZ Widzia³em wczoraj spaceruj¹c¹ pod kulami dziewczynê,
mia³a bia³¹ bluzkê i czerwon¹ spódnicê. Wygl¹da³o, ¿e nic jej nie straszne.
S c e n a 110
Wnêtrze. Hol. Wieczór.
Jaros³aw i Anna sprowadzaj¹ Profesora Lorentza na dó³. Zatrzymuj¹ siê na antresoli,
bo do jadalni wtaczaj¹ siê pijani ¿o³nierze. S¹ rozmem³ani, niektórzy na bosaka, piewaj¹
Deutschland, Deutschland über alles. Zbieraj¹ siê widzowie. Kucharka Paw³owa, w samej nocnej koszuli, wybucha nagle przeraliwym p³aczem. Anna przytula j¹, przyciskaj¹c do siebie tak, ¿eby nie by³o s³ychaæ jej spazmów.
ANNA Czemu pani tak g³ono p³acze?
PAW£OWA (obra¿ona) Ja nie p³aczê, ja Boga wo³am.
Zebrani rozchodz¹ siê. piew jeszcze trwa.
S c e n a 111
Wnêtrze. Rano. Jadalnia.
Ewa sprz¹ta jadalniê po nocnej wizycie Niemców, do jadalni wchodzi ¿o³nierz. Znajduje na fortepianie swój pasek od spodni i wycofuje siê, jakby chcia³ wyjæ ty³em, niby
pies ze skulonym ogonem. Przeprasza.
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30 WRZENIA
S c e n a 112
Wnêtrze. Wieczór. Pokój Poli.
Wanda stoi na warcie przed drzwiami. Jaros³aw i Pola z uszami przytkniêtymi do radioodbiornika, wród trzasków i chrobotów usi³uj¹ z³apaæ falê, ¿eby wys³uchaæ najnowszych wiadomoci z frontu. S³ysz¹: kapitulacja ¯oliborza.
JAROS£AW Agonia!
POLA (gasi jednego papierosa, zapala nastêpnego, podchodzi do okna) Dalsza
walka to ju¿ szaleñstwo. (ukrywa radioodbiornik)
S c e n a 113
Plener. Po³udnie. S³oñce wieci, ale nad Warszaw¹ czarne dymy i detonacje.
Grupa m³odzie¿y gra przed domem w siatkówkê  Maria, Teresa, jacy ch³opcy z s¹siedztwa, Miecio. Psy wyleguj¹ siê na trawniku. Ciotki na ³awce obserwuj¹ grê. Robi¹ na
drutach. Ogrodnik idzie z workiem ziemniaków na plecach, przystaje, patrzy. Spluwa.
Idzie w kierunku domu.
S c e n a 114
Wnêtrze. Wieczór. Kuchnia.
S³uga Spiessa podgrzewa co w rondelku, równoczenie czyszcz¹c broñ szmatk¹. Jest
tak zaaferowany, ¿e nie zauwa¿a Paw³owej, która skrada siê za nim.
PAW£OWA A co to?
On natychmiast chowa rewolwer. Paw³owa nie zauwa¿a tego.
PAW£OWA O, matko jedyna (monologuje do siebie) Co za czasy, w g³owie siê nie
mieci, panie Ka¿dy osobno Ludzie przeciw ludziom Jeden ze s³ug¹, to mo¿e
drugi i z adiutantem? I mo¿e by tak ka¿dy dla siebie? A my tu, w kuchni, dla wszystkich,
¿eby ciep³o, ¿eby nie g³odno by³o A o nas kto pomyli? Tylko wynios³e to wszystko
takie. Nie zadaje siê z byle kim. Swoje zwyczaje. Wchodzi tu do siebie, ani dzieñ dobry,
ani nic, jak powietrze traktuje, i mówiæ do niego jak do ciany, albo to g³uche, albo udaje I co, bêdzie tera sobie odgrzewa³? Bêdzie sobie gotowa³ na cudzym spirytusie?
S£UGA SPIESSA Dla pana. On ma swoje, oddzielne.
PAW£OWA (krzyczy) Pany! Pany! Na wojnie ka¿den równy. A sk¹d ja mom wiedziæ, ¿e swoje gotuje, a?
S c e n a 115
Wnêtrze. Noc. Dom.
Nagle wszyscy siê budz¹, tak jak po sztukasach, ale tym razem budzi ich muzyka. To
Maski Karola Szymanowskiego grane na fortepianie. Muzyka narasta. Jest coraz bardziej
chimeryczna. Wszyscy wstaj¹ ze swoich pos³añ i id¹ jak zahipnotyzowani. Staj¹ na antresoli
i wokó³ fortepianu. Niemcy w drzwiach. Przy fortepianie siedzi Roman i gra jak natchniony.
S c e n a 116
Plener. Szopa.
Aron gryzie marchewkê, patrzy przez szparê w kierunku domu.
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S c e n a 117

Wnêtrze. Kuchnia.
Ewa stoi przy oknie. Nie przestaj¹c obieraæ du¿ego kartofla, nerwowo wygl¹da na
zewn¹trz. Wypatruje czego na podwórku, na którym nic siê nie dzieje. Podbiega do
kuchni, gdzie stoi pe³en gar obranych ziemniaków, wrzuca ostatni do rodka. Woda chlapie dooko³a. Ewa wyciera siê, rozgl¹da, czy kucharka zajêta szatkowaniem kapusty nie
spostrze¿e jej wyjcia. Wymyka siê na podwórze i rusza w kierunku szopy. Nie zauwa¿a,
¿e z okna jadalni obserwuje j¹ Jaros³aw.
S c e n a 118
Plener. Szopa.
Aron przez szparê zauwa¿a Ewê, rozpina g³êbiej koszulê na piersi, podci¹ga rêkawy,
poprawia w³osy. Z góry obserwuje, jak Ewa ci¹gnie drabinê, przystawia j¹ i wspina siê
do niego na górê po szczeblach. On kuca. Ona staje na najwy¿szym dr¹¿ku. Tak siê witaj¹. Dotykaj¹ siê delikatnie, jakby chcieli sprawdziæ, czy to rzeczywistoæ, czy z³udzenie.
miej¹ siê sami z siebie. Ewa gramoli siê na górê, na siano. Aron jej nie pomaga. Zapatrzy³ siê.
ARON Jeste najpiêkniejsza wiesz.
EWA Oczywicie, ¿e wiem Zobacz
miech. Gonitwa po sianie. Aron ju¿ j¹ prawie dopada, ale ona siê wyrywa. W rêkach
Arona zostaje jej sweterek, jab³ka siê rozsypuj¹, bo obsunê³a siê ca³a pó³ka. Ewa krzyczy
i przestraszona zas³ania sobie usta. Na czworakach podchodzi do najszerszej szpary w cianie stodó³ki.
S c e n a 119
Dom.
Jaros³aw przy oknie, tak jakby us³ysza³ krzyk Ewy, wzdryga siê i odsuwa od
szyby.
S c e n a 118,

ci¹g dalszy

Szopa.
Ewa patrzy na Arona.
ARON (szeptem) Nie bój siê, nikt nie us³ysza³.
Odejmuje jej delikatnie rêkê od ust i patrz¹ teraz na siebie. To spojrzenie trwa i trwa.
Za d³ugo. Jest w nim mi³oæ i przeogromna chcica. Z podwórka dochodzi ujadanie psów.
Z daleka s³ychaæ dwiêk motorów. Aron i Ewa jeszcze tego nie s³ysz¹.
S c e n a 120
W domu.
Domownicy s³ysz¹ z³owró¿bny dwiêk motorów zbli¿aj¹cych siê od strony wjazdu. Pierwszy przy oknie jest Miecio, za nim Ciotka Felicja, za chwilê du¿a grupa milcz¹cych obserwatorów. Od bramy wje¿d¿a kawalkada. Trzy motory z przyczepami,
w nich esesmani.
CIOTKA FELICJA Jezus Maria! Po kogo?
KARSKI A nie mówi³em z tymi ¯yd (przerywa)
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MIECIO Kto sypn¹³
CIOTKA JADWINIA Kto?
GOETEL Boga siê pan nie boi, Leonidzie Andriejewiczu.
ANNA (przypomina sobie nagle) W¹gielski wyrzuci³ pijanego parobka. Odgra¿a³
siê. Ewa s³ysza³a
CIOTKA FELICJA G³upstwa gadasz. To pijak, ale uczciwy, a ty w dodatku tyle
zrobi³a dla niego dobrego. To niemo¿liwe.
Kawalkada omija dom, wje¿d¿a na podwórko. Domownicy biegn¹ do drugiego okna,
z którego jest widok na podwórze i na szopê. Z salonu wychodzi dwóch ¿o³nierzy niemieckich, patrz¹, co szwargoc¹ i znikaj¹ u siebie.
S c e n a 121
Szopa.
Aron i Ewa zajêci sob¹ nadal nic nie s³ysz¹, choæ motory s¹ ju¿ bardzo blisko, a psy ujadaj¹.
Aron puszcza rêkê Ewy, odsuwa siê od niej, spuszcza wzrok.
S c e n a 122
W domu.
Widok z okna domu na podwórze. Z pojazdów wysypuj¹ siê Niemcy. Psy atakuj¹. Jeden z esesmanów strzela do wilczura. Jaros³aw wybiega na ganek. Anna biegnie za nim.
ANNA Zaczekaj, nic nie pomo¿esz!
Na ganek wbiega dwóch esesmanów.
ESESMAN Iwaszkiewicz?
Jaros³aw kiwa g³ow¹. Esesmani wyprowadzaj¹ go w kierunku pojazdu. Anna biegnie
za nim jeszcze kilka kroków.
ANNA O co chodzi? Dlaczego? Gdzie go prowadzicie?
Esesmani nie odpowiadaj¹. Anna stoi i patrzy w lad za nimi.
S c e n a 123
Szopa.
Aron i Ewa s³ysz¹ strza³ i wycie psa. Podchodz¹ do szpary: widok ten sam, co z okna
z domu, tylko z drugiej strony (aresztowanie Jaros³awa). S³ychaæ niewyrany niemiecki
jazgot i g³ono wydawane rozkazy.
ESESMAN Tam szukajcie, w szopie!
ARON Uciekaj!
EWA Nie, zostajê z tob¹!
ARON Uciekaj, b³agam ciê, uciekaj. To nie ma sensu, kto nada³. Zobacz!
Esesman pokazuje rêk¹ na szopê, wyranie id¹ w ich kierunku. Aron odrzuca drabinê, po której wesz³a do niego Ewa. Drabina spada na ziemiê, tarasuj¹c drzwi wejciowe
do szopy.
S c e n a 124
Dom.
Ten sam widok przez firankê. Przy oknie stoj¹ ju¿ tylko ciotki, Minister Micha³owski
i Helenka.
CIOTKA FELICJA Pod Twoj¹ obronê uciekamy siê
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CIOTKA JADWINIA Zobaczcie, id¹ po (wymknê³o jej siê. Przestraszona rozgl¹da siê, sprawdza, kto us³ysza³  jakby to jeszcze mog³o co zmieniæ)
Wpada Anna, bierze Helenkê i prowadzi j¹ do sypialni.
S c e n a 125
Szopa.
Aron stoi jak skamienia³y. Ewa rozbiera go. Popiesznie ci¹ga mu koszulê, rozpina
spodnie.
G³osy niemieckie coraz bli¿ej.
S c e n a 126
Podwórze.
Wehrmachtowcy wyszli na taras. Obserwuj¹, g³ono gadaj¹, miej¹ siê. Czterech esesmanów zbli¿a siê do szopy. Ostro¿nie zagl¹daj¹ przez drzwi zatarasowane przez drabinê. Mocuj¹ siê, k³óc¹. S¹ zdenerwowani.
G£OSY NIEMCÓW £eb mu rozwalê, jak tu nie bêdzie tego ¯yda! I tobie te¿!
Bêdzie, bêdzie, musi byæ parch. Trzymaj! Uwa¿aj!
Drzwi udaje siê otworzyæ. W pierwszej chwili w szopie jest ciemno. Niemcy szperaj¹
wiat³em latarki po ca³ym budynku.
S c e n a 127
Na górce.
wiat³o latarki przelatuje z do³u na górê, muska nagie cia³a Arona i Ewy. Akcji mi³osnej popiesznej, ale o niezwyk³ym natê¿eniu, towarzysz¹ wrzaski Niemców i lataj¹ce
wiat³o ich latarek. Koniec aktu mi³osnego. Ewa nie mo¿e powstrzymaæ krzyku. Aron
zatyka jej usta.
S c e n a 128
Szopa.
Niemcy s³ysz¹ krzyk Ewy. Przystawiaj¹ drabinê. Wchodz¹. Broñ maj¹ przygotowan¹
do strza³u. Aron i Ewa le¿¹ przytuleni do siebie, czekaj¹. Niemcy staj¹ nad nimi, owietlaj¹ ich bia³e piêkne cia³a i wybuchaj¹ miechem. Rechocz¹.
S c e n a 129
W domu. Widok przez firankê.
Niemcy prowadz¹ przez podwórze nagich Arona i Ewê. To scena jak wypêdzenie
z raju. Grupa ginie za zakrêtem. S³ychaæ zapuszczane motory. Zza drzwi sypialni Jaros³awów, gdzie zosta³a zamkniêta Helenka, s³ychaæ uderzenia pi¹stek w drzwi i krzyk Helenki: Ewa! Ewa!.
Kawalkada przeje¿d¿a przed oknami. Zakrêca. Na przyczepie widaæ nagiego Arona.
W samochodzie Jaros³aw.
S c e n a 130
Na podwórzu i w parku.
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W kierunku bramy g³ówn¹ alej¹ jedzie niemiecka kawalkada. Za bram¹ skrêca w kierunku Warszawy. Domownicy wybiegaj¹ z domu. Paw³owa leci do zastrzelonego psa,
klêka nad nim, co do niego mówi. W krzakach przy domu zwiniêta w k³êbek le¿y naga
Ewa. Anna patrzy na to z daleka. Pozostali zbli¿aj¹ siê do niej.
2 PADZIERNIKA
S c e n a 131
Na balkonie.
Anna opatulona pledem siedzi sama. Obok niej, jak zawsze, psy. Jest piêknie, wieci
s³oñce, niebo padziernikowe jest czyste, b³êkitne.
S c e n a 132
Na ganku.
Wszyscy zebrali siê przed gankiem, patrz¹ w kierunku Warszawy. Nie ma ju¿ nad ni¹
dymów, nie s³ychaæ ¿adnych wybuchów. Od czasu do czasu jaki pojedynczy wystrza³.
Jest ju¿ ch³odno, ka¿dy przyodzia³ siê w co mia³ cieplejszego.
S c e n a 131, c i ¹ g d a l s z y
G³osy dochodz¹ce do Anny siedz¹cej samotnie na balkonie: Ta cisza nie wró¿y nic
dobrego Tam na Pradze ju¿ s¹ wolni. Tak blisko i tak daleko. Jak to jest? Co siê wtedy
czuje? Wolni Zobaczcie, kto tam idzie?
Od bramy noga za nog¹ idzie wysoki chudy mê¿czyzna. Jest ca³y szary od py³u, ma
obanda¿owan¹ g³owê, jest ranny. Ten obraz i dalsz¹ scenê widaæ z perspektywy Anny,
z balkonu, i z do³u, z ganku.
G£OSY Oto dzi dzieñ krwi i chwa³y. To chyba Stary Wiarus! Urwa³ siê z Warszawianki.
Roman wybiega naprzeciw, prowadzi mê¿czyznê do zebranych na ganku. Anna zbiega na dó³. Za ni¹ psy.
S c e n a 133
WIARUS (bardzo zmêczonym g³osem) Dla pana Jaros³awa.
ANNA (pojawia siê w drzwiach) Jaros³awa nie ma.
Zebrani patrz¹ teraz na ni¹. Wiarus wyci¹ga zawini¹tko. Z trudem wchodzi po schodach. Podaje je Annie. Sam opiera siê o kolumnê. Jest s³aby, ale nikt siê nim nie zajmuje,
wszyscy otoczyli Annê.
ANNA (czyta) Od Profesora Lorentza. Podpisali ju¿ koniec (przez zaciniête
gard³o) Ocalilimy, comy mogli, na dowód tych parê stron Norwida do przechowania przez ciebie.
Kartki wêdruj¹ z r¹k do r¹k. Nikt nie zwraca uwagi ani na Annê, ani na Wiarusa.
Anna korzysta z okazji i odchodzi w g³¹b domu. Na nadpalonej kartce rêkopisu Norwida
ledwo widoczny tekst:
O! Dziêki tobie za P a ñ s t w o  boleci,
I za mêczeñskich  k o r o n rozmno¿enie,
I za wys³an¹ czarê s z l a c h e t n o  c i
Na lud któremu imiê jest  cierpienie 
I za otwarcie bram nieskoñczonoci!
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CIOTKA FELICJA Jakich bram nieskoñczonoci? Bolszewicy tu zaraz bêd¹!
ROMAN Tak, tak. Mo¿na to by³o przewidzieæ.
CIOTKA FELICJA I jak to by³o: I dziêki tobie za pañstwo boleci? (mieje siê)
CIOTKA JADWINIA Nikt naszym bohaterom tego nie odbierze. Nigdy!
S c e n a 134
S³uga Spiessa, który by³ te¿ obecny w scenie z Wiarusem, wyjmuje teraz pistolet,
ogl¹da go i nie zwracaj¹c na nikogo uwagi, idzie w kierunku bramy.
SPIESS (wo³a za nim) Leonie! Leonie!
S³uga Spiessa nie odwraca siê.
SPIESS Zwariowa³.
24 GRUDNIA
S c e n a 135
Plener.
Stawisko w niegu. Cisza, spokój, skrzyp kroków. Gil albo sikorka bogatka przefruwa z ga³êzi na ga³¹. S³ychaæ r¹banie drzewa w lesie. Echo. Z onie¿onego zagajnika
wychodzi Bolek, za nim Ewa ci¹gnie choinkê. Ewa zmieni³a siê przez te kilkanacie dni.
To ju¿ nie jest dziewczynka.
S c e n a 136
Wnêtrze. Dom.
Ewa z Bolkiem w milczeniu ubieraj¹ choinkê.
BOLEK Podaj mi, dziecko, tamten.
EWA Ze s³omki? Zrobi³am z Helenk¹. (podaje ³añcuch)
HELENKA No, ja wiêcej.
BOLEK Nie tylko ³adne, ale i zdolne.
HELENKA Ja zdolniejsza.
Ewa próbuje siê umiechn¹æ.
BOLEK Skromna panna. Charaszo. Charaszo.
Jerzy, Miecio i Ciotki siedz¹ przy stole, pij¹c herbatê.
JERZY Coraz gorsze To ju¿ z jab³ek?
CIOTKA FELICJA Suszy³am skórki. Przyda³y siê. Nied³ugo i tego nie bêdzie.
CIOTKA JADWINIA Z jab³ek niez³e. Owocowe.
CIOTKA FELICJA Przecie nie jarzynowe.
CIOTKA JADWINIA (macha rêk¹, ignoruje siostrê) A panowie ju¿ dzisiaj?
CIOTKA FELICJA (oburzona) Nastêpni! Przed Wigili¹?
JERZY Tak, do Klenia.
MIECIO Trochê siê tam rozluni³o.
CIOTKA FELICJA A nie lepiej z nami?
JERZY Cudownie.
MIECIO Rozkosznie, ale nie mo¿emy ju¿ d³u¿ej objadaæ.
CIOTKA JADWINIA A w Kleniu?
JERZY Tam mniej rozbitków. I wci¹¿ jeszcze maj¹ co do garnka w³o¿yæ.
CIOTKA FELICJA (marzycielsko, parafrazuj¹c Czechowa) Do Klenia. Do Klenia.
Do Klenia.
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Roman brzd¹ka na fortepianie, chc¹c przypomnieæ sobie jak¹ weso³¹ melodiê.
MIECIO Smutno
JERZY Anna zmêczona. Ma swoje problemy. D³u¿ej nie mo¿na.
Roman zmienia nagle tonacjê. Zaczyna graæ Requiem.
MIECIO Czas na nas.
S c e n a 137
Plener. Przed domem.
Po¿egnanie. Jerzy i Miecio z ca³ym swoim dobytkiem w postaci starej fibrowej walizeczki wsiadaj¹ na furmankê. Furmanka jedzie alej¹ lipow¹. nieg prószy. Jest cisza. Na
ganku stoi rodzina, Pola z córk¹, Minister Micha³owski, Roman. Anna sama z boku. Ju¿
tylko tylu mieszkañców pozosta³o w Stawisku.
S c e n a 138
Wnêtrze. Jadalnia.
Wigilia przy wiecach, ostatnie poprawki przy piêknie nakrytym stole ozdobionym ga³¹zkami jod³y. Anna czynnoci te wykonuje szczególnie pieczo³owicie, z samozaparciem,
jakby wbrew wszystkiemu. Zapala nieliczne wieczki na choince. Stawia na rodku sto³u
wazê z bakaliami. Na talerzach po kawal¹tku ledzia. Na miejscu Jaros³awa oczywicie te¿
nakrycie. Anna podchodzi do siedz¹cej samotnie w k¹cie Ewy z bakaliami na talerzyku.
ANNA Zjedz te portugalskie przysmaki od dobrych ludzi, zanim siê inni na nie
rzuc¹. (ca³uje Ewê)
Powoli schodz¹ siê wszyscy mieszkañcy. Niektórzy dziwne maj¹ przybrania na swoich bardzo skromnych strojach. Anna ma narzucone na ramiona futerko, to samo, które
Karski ukrad³ kiedy Profesor £obaczewskiej. W milczeniu rozpoczyna ceremoniê dzielenia siê chlebem, z braku op³atka. Wiele przy tym p³aczu, ma³o s³ów. Z daleka s³ychaæ
nieustaj¹cy ogieñ artyleryjski.
S c e n a 139
Plener. Szopa.
Ewa, korzystaj¹c z zamieszania, wychodzi przez taras na podwórze. Biegnie do szopy, wspina siê na górkê i tam, skulona w sianie, w miejscu, gdzie by³a norka Arona, odgrzebuje jego Bibliê, jego grzebieñ, jak¹ czêæ jego garderoby. Uk³ada to wszystko wokó³ siebie i zaczyna piewaæ.
EWA (wysokim g³osem) Oj maluki, maluki, maluki, kieby rêkawicka
Pocz¹tkowo brzmi to jak protest song, potem g³os jej siê za³amuje.
S c e n a 140
Wnêtrze. Jadalnia.
Wszyscy siedz¹ wokó³ sto³u, ju¿ zjedli to, co by³o do zjedzenia. Umiechaj¹ siê ¿yczliwie do siebie nawzajem. Milcz¹. Anna zapatrzy³a siê na migaj¹ce na choince wieczki.
Jest ich ma³o, ale s¹. Migaj¹. Anna zerka na wolne miejsce Jaros³awa.
S c e n a 141
Retrospekcja. Miejsce przy stole nie jest wolne. M³ody Jaros³aw siedzi na nim, umiechniêty, ¿yczliwy. Wstaje, podchodzi do choinki. wieczek na niej jest coraz wiêcej. DzieIZABELLA CYWIÑSKA, REMIGIUSZ GRZELA
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ci, w tym obie dziewczynki przebrane za anio³ki, trzymaj¹ siê za rêce i tañcz¹ wokó³
choinki. Rodzina wi¹tecznie przebrana stoi obok drzewka i piewa kolêdy, m³oda Anna
w narzuconym na wieczorow¹ sukniê nowym futerku, tym samym, które ju¿ wylinia³e
przykrywa teraz jej zmarzniête ramiona. Jaros³aw w smokingu. Wszyscy piewaj¹, ale
ich nie s³ychaæ. S³ychaæ tylko jeden g³os  piew Ewy dochodz¹cy z szopy.
Koniec retrospekcji.
S c e n a 140, c i ¹ g d a l s z y
Anna poprawia swoje futerko i zmienia talerz przy nakryciu Jaros³awa. Z daleka dochodzi piew Ewy.
ANNA Sk¹d ten piew?
Nikt nie odpowiada.
ANNA Gdzie ona?
BOLEK Tam, gdzie zawsze. Zostaw j¹. Nic nie pomo¿esz.
ANNA Idê.
S c e n a 142
Plener. Szopa.
Anna wchodzi do szopy, przez chwilê s³ucha piewu Ewy. Nie decyduje siê jej przerwaæ, wychodzi niezauwa¿ona.
17 STYCZNIA 1945
S c e n a 143
Wnêtrze. Sypialnia gospodarzy. Noc.
Ofensywa bolszewicka na ca³ym froncie. Z oddali grzmi artyleria, bomby, rycz¹ organy Stalina, a blisko tu¿ pod pod³og¹ jaki straszny rumor. To na dole co siê dzieje.
Jaros³aw i Anna le¿¹ wtuleni w siebie. Jaros³aw nie mo¿e spaæ, próbuje wstaæ z ³ó¿ka,
Anna siê budzi.
ANNA (wtula siê w niego jeszcze mocniej) Nie, nigdzie ciê nie puszczê. Obieca³e!
JAROS£AW (odsuwa j¹ od siebie delikatnie) Czy s³yszysz, co siê dzieje?
ANNA (obra¿ona, odwraca siê do ciany) Ju¿ mnie nikt i nic nie obchodzi. Niech
siê nawet wiat zawali. Jaros³awciu Proszê! Ju¿ ciê drugi raz Maurycy Potocki od
szwabów nie wykupi. (mieje siê i przytula do niego) Jeste za drogi. B³agam, nigdzie nie chod.
Jaros³aw otwiera drzwi i orientuje siê, ¿e ten rumor to Niemcy, którzy jak szczury
z okrêtu uciekaj¹ ze Stawiska. Wszystko to obserwuje z góry. Wejciem kuchennym skrada
siê pijany Roman. Ma w rêku buty i jaki du¿y papierowy pakunek. Potyka siê na widok
spanikowanych wehrmachtowców, biegaj¹cych tam i z powrotem, ³aduj¹cych siê w popiechu na ciê¿arówkê.
ROMAN (próbuje ich uciszyæ) Ciii!
Wypada mu pakunek i na pod³ogê wylatuj¹ grube pêta kie³basy, flaszka wódki toczy
siê po pod³odze.
ROMAN (konspiracyjnie, ni to do Niemców, ni do Jaros³awa, którego zauwa¿y³)
Wêdzona.
Jaros³aw zaczyna siê g³ono miaæ.
ROMAN Ciii!
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Z ró¿nych k¹tów domu wylegaj¹ z latarkami i wiecami domownicy. Roman z trudem trzyma siê na nogach, ale udaje mu siê po którym razie zebraæ pêta kie³basy, postawiæ wódkê na stole jadalnym. Galeria bije mu brawa.
CIOTKA FELICJA Jak szczury Jak szczury
PROFESOR £OBACZEWSKA Dziêki Bogu
HORZYCOWA Czu³am, taki uk³ad gwiazd dzisiaj
HORZYCA Stasiu
W k¹cie stoi Helenka i p³acze. Horzycowa podchodzi do niej, g³aszcze po ma³ej g³ówce.
Wyjmuje z kieszeni peniuaru krówkê i podaje Helence.
HORZYCOWA Cieszyæ siê trzeba, dziecko! Zapamiêtaj to. Zapamiêtaj na zawsze.
Niemcy ju¿ siê za³adowali, odje¿d¿aj¹. Wszyscy w strojach nocnych wybiegli na ganek, ¿eby ich po¿egnaæ.
CIOTKA JADWINIA (krzyczy jeszcze za odje¿d¿aj¹cymi) Raus! Raus! (spluwa)
Ciotka Felicja jakby zapomnia³a o tym, ¿e ¿yje w wiecznym konflikcie z siostr¹, rzuca jej siê na szyjê. Ca³uje. Obie p³acz¹.
To radosna chwila, ju¿ dawno nie by³o tak weso³o w Stawisku. Noc jest mrona, tote¿
zebrani szybko wracaj¹ do domu, pe³ni ciekawoci i rozbawieni wchodz¹ do opuszczonego w³anie przez Niemców salonu. Rozwalone prycze, na pod³odze le¿¹ rozbebeszone
sienniki, jakie fragmenty porzuconej garderoby, pêdzel do golenia, niedojedzone puszki
po konserwach, jednym s³owem obozowy mietnik.
PROFESOR £OBACZEWSKA Trzeba to sprz¹tn¹æ. Jak najszybciej.
CIOTKA JADWINIA ¯eby lad nie zosta³
Minister Micha³owski schyla siê, chowa puszkê za pazuchê, rozgl¹da siê.
ROMAN Panie ministrze, hej hej, podzieli siê pan ze mn¹?
Minister Micha³owski, wciek³y, rzuca puszk¹ w Romana. Wszyscy przechodz¹ do jadalni.
S c e n a 144
Jadalnia.
Tymczasem Roman zorganizowa³ libacjê: kie³basa i wódka. W³o¿y³ tak¿e buty. Zesz³a na dó³ Pola z córk¹. Przynios³y w³asne frykasy: wódka, papierosy, p¹czki, dwie puszki
tuszonki.
POLA Uchowa³o siê.
CIOTKA FELICJA (mrugaj¹c do Ciotki Jadwini, szeptem) Ciekawe, jak siê uchowa³o?
Ciotka Jadwinia szturcha Ciotkê Felicjê.
Kucharka te¿ co przynosi ze swojego schowka. Wszystko to porozrzucane w nie³adzie na stole, zawsze tak piêknie nakrytym. Anna nie zwraca na te nowe zwyczaje uwagi.
CIOTKA JADWINIA (piewa) Wina wina wina dajcie a jak umrê, pochowajcie
Reszta do³¹cza do niej. piewaj¹ razem. Pij¹. Jest coraz wiêcej ludzi. Schodz¹ siê
s¹siedzi, te¿ przynosz¹, co kto ma.
S¥SIAD I Samogon.
S¥SIAD II (stawiaj¹c na stole drug¹ butelkê) Niech siê leje
S¥SIADKA (stawia kolejn¹ butelkê i jeszcze kie³basê, piewa) I jeszcze jeden, i jeszcze raz
ANNA Siadajcie, siadajcie
WANDA Zatañczyæ by trzeba.
Nagle za oknem robi siê zjawiskowo jasno. Nad Stawiskiem przelatuj¹ samoloty, rzucaj¹c wiece owietlaj¹ce. Jest janiej ni¿ w bia³y dzieñ. wiat staje siê przezroczysty
i jaki nierzeczywisty. Wszyscy gromadz¹ siê teraz przy oknie salonu. Patrz¹, komentuj¹.
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Od strony tarasu wpada kilku wyrostków. Krzycz¹ jeden przez drugiego: Wolnoæ!
Ju¿ koniec! Kocio³ miêdzy B³oniem, Sochaczewem i ¯yrardowem. W Podkowie schwytani gestapowcy. Zbombardowali Grodzisk. Kraków, Katowice, Czêstochowa, £ód,
M³awa wolne! Wpada kolejna osoba, krzycz¹c: Rosjanie ju¿ s¹ u nas!
PROFESOR £OBACZEWSKA Wiêc to ju¿ koniec? Naprawdê koniec?
CIOTKA FELICJA (gorzko i pierwszy raz powa¿nie) Koniec. (patrzy z politowaniem)
S c e n a 145
Ogród.
Wszyscy wybiegaj¹ do ogrodu. Ju¿ prawie wita, ale jasno jest od wiec. W parku
coraz wiêcej ludzi. Wielu pijanych. Tañcz¹, piewaj¹. Na ganku stoj¹ ci ze Stawiska.
Anna i Jaros³aw ca³uj¹ siê. Nie przestaj¹ trzymaæ siê za rêkê. Ale radoæ pozosta³ych
goci jest inna, mimo wszystko mniej spontaniczna. Od bramy jedzie ³azik pe³en ruskich
¿o³nierzy. piewaj¹ Szyraka strana maja radnaja. Jeden z nich trzyma czerwony sztandar. Kamera powoli doje¿d¿a do sztandaru  a¿ ca³y ekran robi siê czerwony.
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