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ZBLIZENIA 



Co to właściwie jest za zdanie: ze stupro
centową pewnością możemy powiedzieć o sobie 
tylko jedną rzecz: że umrzemy. Nie do uwierzenia, 
nie do akceptacji, do odrzucenia. Nasz stosunek 
do jego przesłania nie n1a jednak znaczenia. Jesteśmy 
śmiertelni, a to oznacza tylko jedno: że umrzemy. 
Ale przecież tak trudno w to uwierzyć, coś_ nas zabez
piecza przed przyjęciem tej wiadomości. Zyjemy 
(co zresztą inneg·o mielibyśmy robić?), jakby to miało 
trwać dowolnie długo. Czasem giniemy zupełnie 
znienacka i nie mamy nawet czasu, żeby ocenić 
swoje życie, podjąć jakieś postanowienia, może coś 
naprawić. Kiedy jednak gaśniemy powoli dotknięci 
przez śmiertelną chorobę, nadal nie chcemy uwierzyć 
w to, że umieramy i na ogół nie udaje nam się zapa
nować nad własnym końcem. Umierający buntują 
się, przechodzą kilka faz niepogodzenia i zwątpienia, 
a żyjący w dobrym zdrowiu psycholog·owie opisują 
i klasyfi_kują od dawna opisane i sklasyfikowane zacho
wania. Załosne, że nawet wtedy jesteśmy całkowicie 
przewidywalni. \Vszyscy tak samo. Jedynie może 
Franz Kafka uznał diagnozę śmiertelnej gruźlicy 
za pomyślną. To było rozwiązanie, rodzaj niepod
ważalnego alibi, które zwalniało go z konieczności 
zawarcia związku ni.ałżeńskiego i świadczeń na rzecz 
społeczeństwa. On chciał pisać, symbolicznym oswoić 
myśli o realności nieuchronnego. 

* * * 

Sny o śmierci, o tym, że umarłeni. i leżę 
w trumnie albo o śmierci bliskich, stanowią podobno 
dobrą wróżbę. Pojawiają się w nich bramy i tunele, 
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ni.ury i korytarze, schody, uchylone drzwi, a w roli 
głównej - trumny. Ściśle określony zestaw dekoracji 
wzięty ze sfery symbolicznej, przy pomocy którego 
usiłujemy dotrzeć do realności śmierci całkowicie nie
dostępnej i niepoznanej. W jakimś sensie sny o śmier
ci są więc naiwne. Nie przekroczymy w nich naszego 
doświadczenia. Nawet nieoczekiwane i nieprzewidy
walne senne kompozycje nie wyprowadzą na żadne 
nowe szlaki. Co najwyżej mog·ą dostarczyć materiału 
artystom, pół biedy jeśli nie surrealnym, bo wtedy 
j,est niewielka szansa na odkrycie horroru egzystencji. 
Snimy więc, a czasem sceptycznie słuchamy prze
powiedni, jakbyśmy szukali potwierdzenia tego 
jedynego pewneg·o faktu w naszym życiu: że umrzemy. 
Że nadejdzie koniec, którego nikt nie potrafi sobie 
wyobrazić. Pozostają sny wielkich pisarzy, w których 
czasem zmierzają w kierunku realności śmierci. 
Być może zresztą ich pisanie jest także nic nie wartym 
wyobrażenieni. fałszującym naturę pustki, nawet kiedy 
niczego poza pustką nie obiecują. Ale naprawdę nic 
innego nie mamy. Dobieranie się do tajemnicy końca 
ma charakter nani.iastkowy. Posługując się namiastka
ni.i, próbujemy dotrzeć do istoty zakrytego. 

* * * 

Cztery sny pod bramą ostatecznych rozstrzy
gnięć: Józef K., Tony, Elizabeth Costello i ni.yśliwy 
Grakchus. Każdy z bohaterów zaskoczony tym, 
co go spotkało. Wybrzydzają, że nie w porę. Nie o 6.15 
rano. Nie teraz. Costello narzeka na tandetę insceni
zacji, w którą ją wrzucono, inscenizacji kafkowskiej, 
na przekór jej wyrafinowanemu gustowi literackiemu, 
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bo Kafka to pisarz, którego wyjątkowo nie ceni. Tony 
z Nickel Stuff przekonany, że życie jest gdzie indziej, 
a zatem tym bardziej śmierć powinna być tam. Tam, 
ale nie tutaj. Tutaj można zatańczyć, ciałem próbo
wać przeniknąć to, czego nie da się zwerbalizować, 
zracjonalizować, dopóki jest wiara w otwierającą moc 
tańca. Tony właśnie ją stracił. A Grakchus (to imię 
pochodzące od włoskiej nazwy ptaka, którego czeskim 
brzmieniem uszczęśliwił Franza Herman) nie jest 
w stanie nawet umrzeć, do końca powierzyć się śmier
ci, zanurzyć w niebycie i nicości. Sn1ierć przywołuje 
w nim poczucie nieokreślonej winy, domaga się proce
su, który pozwoli oddalić się w niebyt. Grakchus tuła 
się na swej łodzi, zjawia u burmistrza miasta Rivy 
(włoskie uzdrowisko, w którym leczono Franza K.). 
Mimo że burmistrz ma na imię Salvatore, nie jest 
w stanie pomóc nieszczęsnen1u myśliwen1u. To łączy 
ich wszystkich (nas wszystkich) na pewno: pod bramą 
stoi się samotnie, czeka w poniechaniu. 

Było kilku, którym udało się przeniknąć 
tajemnicę śmierci, zajrzeć do podziemi, ale to byli 
prawdziwi herosi: Odyseusz, Herkules, Dionizos czy 
Jezus Chrystus, albo najwięksi poeci (mniej skutecz
ni od herosów), umiejący pokonać śmierć swoimi 
pieśniami - Orfeusz. Te kilka osób, które w miliar
dowych dziejach ludzkości weszły tam i wróciły, ewen
tualnie nawet kogoś ze sobą przyprowadziły, nie miało 
nic ciekawego do powiedzenia o tym, co widziały. 

* * * 
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Jaki jest mechanizm końca? Co się wtedy 
uruchamia? Czy zawsze towarzyszy mu poczucie winy 
płynące z przekonania, że całe nasze życie było wy
stępne, nawet jeśli zrobiliśmy wszystko, by ten fakt za
maskować? Czy zawsze nasze życie musi się unieważ
nić, a żona z gromadą dzieci i wnuków otaczająca łoże 
śmierci zamienia się w wyrzut sumienia, że nie dość? 
Mamy pod powiekami te hollywoodzko-heroiczne 
obrazy ludzi umierających szczęśliwie, w spełnieniu, 
nieomal na własną prośbę, w zgodzie z dobrowolną 
decyzją, że już pora, już czas. \Vydają nam się odległe 
i nieprawdziwe, nawet nie literackie, a malarskie, 
jak stare litografie zalegające w antykwariatach. 
Czy to nie po części wina Franza Kafki, który uchylił 
bramę horroru eg·zystencji i jej bezkierunkowości, bra
ku celu? (Nie dokończył Ameryki, więc utopijny Teatr 
z Oklahomy musi pozostać podejrzanym interesem.) 
Czasami próbujemy cel znaleźć, ale zwykle ponosimy 
klęskę, a to z kolei sprowadza frustrację i poczucie 
winy. Albo nie man1y w ogóle odwag·i żyć. Zresztą, 
co tak naprawdę oznacza życie? W Ibsenowskin1 
Peer Gyncie główny bohater trafia na Przetapiacza 
Guzików, który uświadamia n1u marność i bezcelo
wość jego życia. Chce go przetopić, potraktować jak 
surowiec na następne guziki. Peer prosi o jeszcze jedną 
szansę i dowiaduje się, że jedynym sposobem nadania 
sensu życiu jest poświęcenie go dla innego życia, 
że nasze człowieczeństwo buduje się tylko w relacji 
z innymi ludźmi, gdy przekraczamy siebie dla innego. 
Ibsen pisał Peer Gynta w czasach prehistorycznych. 
Teraz równie trudno uwierzyć w sens poświęcenia 
jak w niewinność. Kafka ironiczny: „Jak w ogóle może 
być winien człowiek?" 
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A więc dobrze, poświęćmy się. Choćby 
w godzinę śmierci, kiedy już wiemy, że to naprawdę 
koniec, a nasze zmurszałe narządy nie nadadzą się 
nawet do transplantacji. Możemy przecież ofiarować 
dog·asające życie w jakiejś sprawie. Coetzee przewi
dział tę nwżliwość w Wieku żelaza. Główna bohaterka 
nieuleczalnie chora na raka chce wykonać gest 
kamikadze swoim rozklekotanym ale rozpędzonym 
samochodem. Zaprotestować przeciwko polityce 
apartheidu. I co? Nic. W ostatniej chwili życia towa
rzyszy jej czarny włóczęga tolerowany w don1u być 
może tylko dlatego, żeby mieć jakąkolwiek asystę, 
kiedy trzeba będzie odejść. (Unirzeć, przyzwyczajmy 
się do jednoznacznych, nieeufemistycznych określeń.) 
„Już czas? Wróciłan1 do łóżka, wsunęłam się w tunel 
między zimnymi prześcieradłami. Firanki rozsunęły 
się, położył się obok mnie. Po raz pierwszy niczym 
od niego nie zalatywało. \Vziął mnie w ramiona 
i trzymał w mocnym uścisku, szybko wydałam 
ostatnie tchnienie. Ten uścisk nie dawał ciepła". Nic, 
żadnego aktu heroicznego. Po prostu koniec. Myśliwy 
Grakchus: „Wślizgnąłem się w całun jak dziewica 
w ślubną suknię". 

* * * 

Bohaterowie snów Kafki, Koltesa i Coetzeego 
to jeden sen śniony w różnych wcieleniach, wariantach 
sytuacyjnych. Każdy jak najbardziej realny, dopro
wadzający do spotkania z bran1ą. Do tego momentu 
możemy dojść z bohaterami. Uświadomić sobie 
zwyczajność takiego nagłego spotkania, postawienia 
wobec „bramy". Dalej nie da się przejść. Nawet śmierć 
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nie jest rozwiązaniem dostatecznie skutecznym, 
by coś przekroczyć, pójść dalej. (Bo dokąd niby mie
libyśmy pójść?) Z tej perspektywy sny, pozostające 
na terytoriun1 symbolicznym, w obrębie obrazowania 
możliweg·o, wydają się jedynym sposobem rozważania 
na temat końca. Sen Józefa K. zaczyna się w momen
cie przebudzenia, sen myśliwego Grakchusa w godzinę 
dziwnej śmierci, połowicznej, jakby nawet umrzeć 
nie potrafił, choć Costello uważa, że jedyna pewna 
oznaka bycia żywym, to móc umrzeć. Tony zasypia 
i śni bez przerwy, ale n1oże z powodu porwanego ryt
mu jego sen nieuchronnie staje się koszmarem? \V su
mie najjaśniej jest w upiornym widzeniu Elizabeth 
Costello. Udaje jej się nawet zajrzeć za bramę i obda
rować nas sceptyczną i pełną rozczarowania relacją. 
Nikogo tym zresztą specjalnie nie zaskoczyła. Niczego 
się przecież za bramą nie spodziewamy. W każdym 
razie żadnych fajerwerków. Nie potrafimy być aż tak 
rozchichotani, jak Fellini pokazujący to tan1 jako nie
frasobliwe sanatorium. To byłoby zbyt proste. Trzeba 
próbować innych zbliżeń, sny są jednym ze sposobów 
na zbliżenia. 

* * * 

\V chińskiej książce, o której Kafka pisał 
do Mileny, była mowa wyłącznie o śmierci. Życie przy
równano do śpiewania arii. Nasze arie różnią się jedy
i:iie długością, a różnica może wynosić tylko kilka słów. 
Zycie jako występ, którego nikt nie oczekuje. Samotni 
śpiewacy, dla których śpiew jest sprawą najwyższej 
wagi, może nawet życia i śmierci, śpiewają przed 
pustą widownią. Czasem gdzieś w tylnych rzędach 
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mogą dostrzec matkę czy ojca, jak z dezaprobatą 
kręcą głową i zwykle przed końcem arii opuszczają 
widownię, co można poznać po nagłym prześwicie 
drzwi otwartych do jasnego foyer. 

Sny zwykle pięknie się ze sobą splatają, 
w każdym możemy odnaleźć kawałek siebie, głównie 
własnych lęków. I mnóstwo pytań i żadnych odpowie
dzi. Bo jak właściwie człowiek n10że być partnerem 
do rozmów na temat końca, skoro nie ma o nim poję
cia? Nawet nie wie, kiedy robi coś ostatni raz. Pierwszy 
raz, bardzo zresztą zn1itologizowany, jest zawsze 
klarowny. Ostatni - nigdy, bo przecież nie zdarza 
się wtedy, kiedy postanowimy, że coś się nigdy więcej 
nie powtórzy. Sen na ten ten1at to Samotny mężczyzna 
Toma Forda. Bohater postanawia skończyć ze sobą, 
urządza prawdziwą orgię ostatnich razów. Chce, 
żeby jego aria wybrzmiała najpiękniej. I nic z tego. 
Dzieje się wbrew niemu, bo nagle chciałby jeszcze 
tysiąca nowych razów (zauważcie te dziecinne miary 
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na zera, setki i tysiące), ale właśnie wtedy nadejdzie 
koniec prawdziwy. Bez gwarancji, że stanie przed 
jakąkolwiek bramą. 

Bo przecież te wszystkie bramy są wynalaz
kiem żywych, a nie umarłych. 

Maria Janion powiedziała kiedyś, że żyjąc 
tracimy życie. Pytanie, co zyskujemy? Janion byłaby 
kolejną wspaniałą Costello, toczącą zacięte spory 
z komisją do spraw przejścia przez bramę. Chcąc 
dowiedzieć się, ilu przechodzi przez bramę, z niedo
wierzającą pokorą przyjęłaby informację strażnika, 

że takich jak ona mają tam bez przerwy. A pytanie, 
co zyskujemy żyjąc, uznałaby za irytujące. 

I słusznie. 
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GIORGIO AGAMBEN 

KALUMNIATOR 



1. 

W rzymskim postępowaniu sądowym, w którym rola 
oskarżyciela publicznego była skromna, kalumnia stanowiła w oczach 
administratorów wymiaru sprawiedliwości zagrożenie tak poważne, że 
oszczercę karano, wypalając mu na czole literę K (inicjał słowa kalum
niator). Jest zasługą Davida Stimillego dowiedzenie znaczenia tego 
faktu dla interpretacji Procesu Kafki, w którym to dziele pierwsze zda
nie wskazuje wyraźnie, że chodzi o proces dotyczący kalumnii („Ktoś 
musiał fałszywie oskarżyć Józefa K, bo przecież on nic złego nie zrobił, 
a został pewnego ranka pozbawiony wolności" 1). Stimilli przypomina, 
że Kafka, przygotowując się do zawodu prawnika, studiował historię 
prawa rzymskiego, i sugeruje, że \Ybrew powszechnie przyjętej opinii, 
wy,,odzącej się od Maksa Broda, inicjał K. nie odnosi się do nazwiska 
autora, lecz do kalumnii . 

2. 

Twierdzenie, że kalumnia stanowi klucz do wspomnianej 
powieści - a może i do całego wszechświata Kafki, na którym tak silne 
piętno wycisnęły mityczne moce prawa - staje się jeszcze bardziej 
przekonujące, jeśli przyjmiemy, iż litera K nie odnosi się po prostu 
do słowa „kalumnia", lecz do „kalumniator", czyli fałszywy oskarżyciel. 
Oznacza to z całą pewnością, że fałszywym oskarżycielem jest sam 
bohater powieści, który wytoczył poniekąd proces o oszczerstwo same
mu sobie. Ów „ktoś" (jemand), kto swoją kalumnią wywołał proces, 
to sam Józef K. 

Tego właśnie dowodzi ponad wszelką wątpliwość uważ
na lektura powieści . Bowiem chociaż K. wie od samego początku, 
że nie jest bynajmniej pewne, czy sąd go oskarżył („Nawet nie mogę 
potwierdzić, że pan jest oskarżony, a raczej nie wiem, czy tak jest"~ 
- oświadcza mu nadzorca już w pierwszej rozmowie), a kondycja 
„aresztowanego" nie zmienia w niczym jego życia, usiłuje na wszelkie 
sposoby dostać się do gmachów sądu (właściwie nie są one gmachami: 
to strychy, komórki i pralnie, które może tylko wzrok K . zamienia 
w pomieszczenia sądowe) i wywołać proces, którego - jak się wydaje 
- sędziowie nie mają najmniejszej ochoty rozpoczynać. Nie chodzi 
zresztą o prawdziwy proces, bo będzie on procesem tylko wtedy, kiedy 
K. tak uzna; bohater oświadcza to zuchwale sędziemu śledczemu już 
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podczas pierwszego przesłuchania . Nie waha się jednak pójść do sądu 
nawet bez wezwania i przy tej właśnie okazji przyznaje całkiem niepo
trzebnie, że został aresztowany. Podobnie w rozmowie z panną Bzykier 
(Burstner) nie waha się zasugerować jej, aby oskarżyła go fałszywie 
o napad (a więc sam siebie w jakiejś mierze oczernia) . To właśnie 
w ostatecznym rozrachunku daje do zrozumienia Józefowi K. wię
zienny kapelan na koniec ich długiej rozmowy w katedrze: „Sąd nic 
od ciebie nie chce. Przyjmuje cię, kiedy przychodzisz, a kiedy odcho
dzisz, odprawia cię"'. Co znaczy: „Sąd cię nie oskarża; przyjmuje tylko 
oskarżenie, które ty kierujesz przeciwko samemu sobie". 

3. 

Każdy człowiek wytacza sam sobie proces o oszczerstwo. 
Jest to dla Kafki punkt wyjścia. Dlatego jego wszechświat nie może 
być tragiczny, może być tylko komiczny: wina nie istnieje - lub raczej 
jedyną winą jest autokalumnia, polegająca na oskarżaniu się o nieistnie
jące przewinienie (czyli o własną niewinność, co stanowi czyn w naj
wyższym stopniu komiczny). 

Zgadza się to ze sformułowaną przez Kafkę w innym miej
scu zasadą: „Grzech pierworodny, pradawna krzywda, którą człowiek 
wyrządził, polega na wysuniętym przez niego i uporczywie powtarza
nym oskarżeniu, że krzywdę wyrządzono jemu, że grzech pierworodny 
był skierowany przeciwko niemu". I tutaj, podobnie jak w przypadku 
kalumnii, wina nie jest przyczyną oskarżenia, lecz z nim się utożsamia. 

Kalumnia występuje bowiem jedynie wtedy, gdy oskarżyciel 
jest przekonany o niewinności oskarżonego, gdy oskarża przy braku ja
kiejkolwiek winy, którą można by udowodnić. W przypadku fałszywego 
samooskarżenia to przekonanie staje się zarazem niezbędne i niemożli
we. Samooskarżający się fałszywie doskonale wie, że jest niewinny, ale 
oskarżając się, równie dobrze wie, że jest winien kalumnii, że zasłużył 
na swoje piętno. Oto sytuacja par excellence w stylu Kafki. Dlaczego 
jednak K. - dlaczego każdy człowiek - fałszywie się oskarża? 

4. 

Kalumnia była dla rzymskich prawników zaciemnieniem 
(używali oni terminu temeritas od temere: „na oślep", „przypadkowo", 

h: " .U \\t\l.·\TOR 
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spokrewnionego etymologicznie z ciemnością) oskarżenia. Mommsen 
zauważa, Że - jak się wydaje - czasownik accusare, „oskarżać", 
nie był początkowo technicznym terminem prawniczym i że w najstar
szych świadectwach (na przykład u Plauta i Terencjusza) ma raczej sens 
moralny niż prawny. Właśnie w tej swojej funkcji z pogranicza prawa 

oskarżenie nabiera decydującej wagi. 

Rzymskie postępowanie sądmve rozpoczynało się od no
minis del a tio - ,,·pisania przez oskarżyciela nazwiska oskarżonego 
na listę oskarżonych. Pod względem etymologicznym czasownik ac
cusare pochodzi od rzeczownika causa i znaczy „wciągać \V sprawę". 

Causa - „spravva" - jest w pewnym sensie terminem prawniczym 
o zasadniczym znaczeniu, ponieważ oznacza wciągnięcie czegoś do pra

wa (podobnie jak res znaczy wciągnięcie czegoś do języka), fakt, że coś 
staje się podstawą pewnej sytuacji prawnej. Pouczający jest stosunek 

między causa i res; to ostatnie znaczy po łacinie „rzecz, sprawa". 
Oba słowa należą do terminologii prawniczej i oznaczają to, o co chodzi 

w postępowaniu sądowym (lub w stosunku prawnym). Jednak w ję
zykach romańskich causa zastąpiło stopniowo res; znaczyło najpierw 

niewiadomą w algebrze (podobnie res we francuskim przetrwało tylko 
pod postacią rien - „nic"), później powstało z niego włoskie cosa 
(po francusku chose). Cosa - „rzecz", słowo tak bardzo neutralne 
i ogólnikowe, znaczy w rzeczywistości „to, o co toczy się sprawa", 

„to, czym zajmuje się prawo (albo język)". 

Ujemne znaczenie kalumnii polega więc na tym, Że podaje 

ona w wątpliwość samą zasadę postępowania sądowego, czyli moment 

oskarżenia. Bowiem w procesie nie mają decydującej wagi ani wina 
(w prawie archaicznym nie jest ona konieczna), ani kara, ma ją oskar

żenie. Można powiedzieć nawet, że oskarżenie jest bodaj ,,kategorią" 

prawną najwyższego stopnia (w greckim kategoria znaczy „oskar
żenie"), że bez niego runąłby cały gmach prawa: jest wciągnięciem 
osoby w sprawę prawa. W swojej istocie prawo jest zatem oskarżeniem, 

„kategorią". Zaś wciągnięta w sprawę osoba, „oskarżony" wobec prawa, 

traci swą niewinność, staje się „rzeczą", czyli sprawą, przedmiotem 
sporu (dla Rzymian causa, res i lis - spór prawny, proces - były 

w tym sensie synonimami). 

\Ci\ \lBF'\. 
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5. 

Fałszywe samooskarżenie jest częścią strategii Kafki w jego 
nieustannych zmaganiach z prawem. Przede wszystkim podaje ono 
w wątpliwość winę i zasadę, zgodnie z którą nie ma kary bez winy, 
a jednocześnie także oskarżenie, które na winie się opiera (katalog 
głupstw wypowiedzianych przez Maksa Broda opatrzmy więc kolejnym 
komentarzem: Kafka nie zajmuje się łaską, lecz jej przeciwieństwem, 
czyli oskarżeniem). „Jak w ogóle może być winien człowiek?" 4 

- pyta 

Józef K. więziennego kapelana. Duchowny zdaje się przyznawać mu 
poniekąd rację, mówiąc, że nie ma wyroku, lecz że „postępowanie prze
chodzi w wyrok stopniowo"'. Pewien nowożytny jurysta napisał w tym 
samym sensie, że w misterium procesu sądowego zasada nulla poena 
sine iudicio - nie ma kary bez sądu - zamienia się w inną, bardziej 

mroczną, według której nie ma sądu bez kary, ponieważ kara tkwi 
w sądzie. „Ktoś z takim procesem już przegrał z kretesem" 6 

- mówi 

w pewnej chwili do K. jego stryj. 

Jest to oczywiste w przypadku fałszywego samooskarżenia 
i w ogólności w odniesieniu do procesu o oszczerstwo. Proces dotyczą

cy kalumnii jest sprawą, w której nie ma sprawy, w której przypozwane 
do sporu zostało samo przypozwanie do sporu, czyli oskarżenie jako 

takie. Wina w takim procesie polega na samym jego rozpoczęciu, 

a wyrokiem może być tylko sam proces. 

6. 

Oprócz kalumnii prawnicy rzymscy znali jeszcze dwie 

inne temeritates, czyli sposoby zaciemnienia oskarżeń: praevaricatio 
- porozumienie między oskarżycielem i oskarżonym, symetrycznie 
przeciwstawne kalumnii, oraz tergiversatio - odstąpienie od oskarże

nia (dla dopatrujących się analogii między procesem a wojną Rzymian 
odstąpienie od oskarżenia było rodzajem dezercji: tergiversare znaczy

ło pierwotnie „odwracać się plecami"). 

Józef K. jest winien wszystkich trzech tenzeritates, bo się 

oskarża, bo jako samooskarżający porozumiewa się sam ze sobą i dla
tego, że nie wspiera konsekwentnie własnego oskarżenia („odwraca się 

plecami", szuka wybiegów i zwleka). 
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7. 

Jasna więc staje się subtelność fałszywego samooskarżenia 
jako strategii nastawionej na spowodowanie bezczynności i wyłączenie 
oskarżenia, przypozwania do sporu, którego prawo dokonuje w odnie
sieniu do istoty ludzkiej . Jeżeli bowiem oskarżenie jest fałszywe, 
a ponadto oskarżyciel jest tożsamy z oskarżonym, zostaje podana 
w wątpliwość sama podstawowa zasada wciągnięcia człowieka w system 
prawny. Stwierdzić własną niewinność wobec prawa (i reprezentują
cych je sil: ojca, instytucji małżeństwa) można w tym sensie jedynie 
za pomocą fałszywego samooskarżenia. 

Inny K ., bohater Zamku, mówi jasno, że kalumnia może 
być bronią odporną w walce z władzami: „byłby to stosunkowo 
niewinny i ostatecznie dość słaby sposób obrony" 7

. Kafka jest też 
w pełni świadomy, Że ta strategia nie wystarcza. Prawo odpowiada 
na nią bowiem, zamieniając w przestępstwo samo przypozwanie 
do sporu i czyniąc z fałszywego samooskarżenia swój fundament. 
To znaczy, że nie tylko ogłasza wyrok skazujący w chwili, kiedy uznaje 
bezzasadność oskarżenia, ale przekształca podstęp oskarżającego się 
fałszywie w trwałe usprawiedliwienie własnego istnienia . Ponieważ 
ludzie ustawicznie rzucają kalumnie na siebie samych i na innych, 
prawo (czyli postępowanie sądowe) jest niezbędne dla ustalania, które 
oskarżenia są uzasadnione, a które nie. \V ten sposób prawo może samo 
usprawiedliwiać swoje istnienie, występując jako bastion przeciwko 
samooskarżycielskiemu szałowi ludzi (zresztą w pewnej mierze nim 
się właśnie okazało, na przykład wobec religii). I nawet gdyby człowiek 
był zawsze niewinny, gdyby żadnego w ogóle z ludzi nie można było 
nazwać winnym, pozostałaby zawsze jako grzech pierworodny auto
kalumnia, oskarżenie bezpodstawne, które człowiek kieruje przeciwko 
sobie samemu. 

8. 

Ważne jest rozróżnienie między fałszywym samooskarże
niem a przyznaniem się do winy. Kiedy Lenka (Leni) próbuje namówić 
K, aby się przyznał, sugerując mu, że „Dopiero wtedy jest możliwość, 
żeby się wywinąć, dopiero wtedy" 8

, ten pospiesznie odmawia. A prze
cież cały proces zmierza w pewnym sensie do tego, aby oskarżony się 
przyznał; przyznanie się do winy już w prawie rzymskim było swego 
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rodzaju skazaniem samego siebie. Zgodnie z maksymą prawniczą, 
kto się przyznał, jest już osądzony ( confessus pro iudicato ), a równo
wartość przyznania się i skazania samego siebie głosi bez zastrzeżeń 
jeden z najbard ziej poważanych rzymskich jurystów: kto się przyznaje, 
ten skazuje poniekąd sam siebie (quodannnodo sua sententia dam.
natur). Ten jednak, kto samooskarżył się fałszywie, jako oskarżony jest 
z tego powodu niezdolny do przyznania się, a sąd może go skazać jako 
oskarżyciela, jedynie pod warunkiem, że uzna jego niewinność jako 
oskarżonego. 

W tym sensie strategię K. można określić dokładniej jako 
nieudaną próbę uniemożliwienia nie procesu, lecz przyznania się 
do winy. We fragmencie z 1920 roku czytamy zresztą: „przyznawać się 
do winy i kłamać to jedno. Kłamie się, aby móc się przyznać". Kafka 
wpisuje się więc chyba w tradycję zdecydowanie odrzucającą wyznanie 
winy, wbrew aprobacie, z jaką spotyka się ono w kulturze judeo
-chrześcijańskiej. Tradycja ta trwa od Cycerona, dla którego przy
znanie się było „odrażające i niebezpieczne" (turpis et periculosa), 
do Prousta, który doradzał z rozbrajającą prostotą: „Nie przyznawajcie 
się nigdy" (N'avouezjamais). 

9. 

W dziejach przyznawania się do winy szczególnie znamien
ny jest jego związek z torturą, wobec którego Kafka nie mógł pozostać 
obojętny. W prawie rzymskim doby republikańskiej przyznanie się 
do winy przyjmowano nie bez zastrzeżeń, służyło ono raczej obronie 
oskarżonego. Natomiast w okresie cesarstwa postępowanie karne zakła
dało torturowanie oskarżonego i jego niewolników celem wymuszenia 
zeznań przede wszystkim w przypadku przestępstw przeciwko władzy 
(spisek, zdrada, konspiracja, zniewaga panującego), lecz także podej
rzeń o cudzołóstwo, uprawianie magii i niedozwolonego wróżbiarstwa. 
„Wyrywanie praw·dy" (veritatem eruere) było hasłem nowej mental
ności prawniczej, która, wiążąc ściśle przyznanie się do winy z prawdą, 
czyniła z tortur - w przypadku obrazy majestatu poddawano im także 
świadków - podstawowe narzędzie uzyskiwania dowodów. Stąd nazwa 
quaestio używana w dokumentach prawnych : tortura to dochodzenie 
prawdy (quaestio veritatis) jako do takiej powróci do niej średnio
wieczna inkwizycja . 

lv \I L\l'\l\TOR 
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Po wprowadzeniu do sali sądowej oskarżonego poddawa
no wstępnemu przesłuchaniu. Kiedy zaczynał się wahać i sam sobie 
przeczyć, albo i po prostu wtedy, gdy zapewniał o swojej niewinności, 
sędzia nakazywał poddanie go torturze. Oskarżonego kładziono 
na wznak na stojaku zwanym konikiem (eculeus; dlatego po niemiecku 
„tortura'' znaczy Folter, od Fohlen: „źrebak") z ramionami wyciągnię
tymi do tyłu i w górę, z rękami związanymi powrozem przełożonym 
przez krążek tak, Że kat (quaestionarius, tortor), pociągając, mógł 
spowodować wywichnięcie barków. Oprócz tego pierwszego stadium, 
od którego tortura wzięła swoją nazwę (torqueo - „vvykręcać aż 

do złamania"), przewidywano zazwyczaj także biczowanie oraz szarpa
nie ciała żelaznymi haczykami i grabkami. „Dochodzono prawdy" tak 
gorliwie, że tortury trwały nieraz wiele dni, dopóki oskarżony się nie 
przyznał. 

\Vraz z rozpowszechnieniem stosowania tortur wyznanie 
winy uwewnętrznia się i z wyrwanej siłą przez kata prawdy zamienia 
w coś, co podmiot zmuszony jest zrobić samorzutnie, bo tak każe mu 
sumienie. Źródła wymieniają przypadki osób, które niespodzianie 
wyznają winy, chociaż nie zostały oskarżone, albo już po uniewinnieniu 
w procesie; także i wtedy jednak wyznanie jako „głos sumienia" (con
fessio conscientiae vox) ma wartość dowodową i powoduje skazanie 
podmiotu. 

10. 

Właśnie ów zasadniczy związek między torturą a prawdą 
zdaje się chorobliwie niemal zaprzątać uwagę Kafki. „O tak, torturowa
nie jest dla mnie niezmiernie ważną rzeczą - pisze w listopadzie 1920 
roku do Mileny - nie zajmuję się niczym innym, tylko znoszeniem 
tortur i torturowaniem. Dlaczego? [ ... ] po to, żeby z ust potępionych 
dowiedzieć się potępionego słowa" 9 . Dwa miesiące wcześniej załączył 
do listu rysunek maszyny do torturowania własnego wynalazku, której 
funkcjonowanie tłumaczy następująco: „Gdy człowiek jest już tak 

przymocowany, odsuwa się z wolna drągi dalej, na zewnątrz, póki 
człowiek nie zostanie na pół rozdarty" 10

. To zaś, że za pomocą tortury 
wymusza się wyznanie, Kafka potwierdził kilka dni wcześniej, przy
równując swoje położenie do położenia człowieka, którego głowę ściska 
na wysokości skroni obręcz opatrzona dwiema śrubami: „Inne jest 
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tylko to, [ ... ] że nie czekam z krzykiem, aż mi przyłożą śruby dla wy
muszenia zeznań, lecz zaczynam krzyczeć, gdy je zbliżają" 11

• 

Nie chodzi tutaj o zainteresowanie clnvilowe. Potwierdza 
to opowiadanie Kolonia karna, które Kafka napisał w ciągu kilku dni 
w październiku 1914 roku, przerywając pracę nad Procesem. „Apa
rat" 12 wynaleziony przez „poprzedniego komendanta" u jest jedno
cześnie maszyną do tortur i narzędziem wykonywania kary śmierci 
(podkreśla to oficer, kiedy mówi, uprzedzając ewentualne obiekcje: 
„U nas tortury istniały tylko w średniowieczu" 1 +). I dlatego właśnie, 
że maszyna łączy w sobie obie te funkcje, wymierzana przez nią kara 
pokrywa się ze szczególnego rodzaju quaestio veritatis, w której 
prawdę odkrywa nie sędzia, lecz oskarżony: robi to, odczytując napis, 
który brona ryje mu na ciele. 

Najgłupszy przychodzi do rozumu. Zaczyna się to koło 

oczu: stąd się rozszerza. Widok ten mógłby skłonić do położenia 
się samemu pod bronę. Dalej nic się nie dzieje, człowiek zaczyna 
tylko odcyfrowywać pismo, otwiera usta, jak gdyby nasłuchiwał. 
Widział pan, że nie jest łatwo odczytać to pismo oczyma; ale nasz 
człowiek odcyfrowuje je swoimi ranami. Jest to zresztą duża praca. 
Do jej wykonania potrzebuje on sześciu godzin. Potem jednak brona 

przekłuwa go całkowicie i rzuca go do wykopu, gdzie z pluskiem 

pada na wodę z krwią i watę. 15 

11. 

Opowiadanie Kolonia karna powstało podczas pisania Pro
cesu; sytuacja skazanego pod niejednym względem przypomina poło
żenie K. Bohater powieści nie wie, o co jest oskarżony, w opowiadaniu 
nie wie tego skazaniec. Nie zna nawet wyroku („Zaviiadamianie go 
o wyroku byłoby niepotrzebne. Pozna go przecież na własnym ciele" ir, 
- wyjaśnia oficer). Obie historie zdają się kończyć wykonaniem kary 
śmierci (w opowiadaniu oficer - jak się wydaje - wykonuje ją nie 
na skazanym, lecz sam na sobie). Właśnie oczywistość tego zakończenia 
trzeba zakwestionować. Nie chodzi o egzekucję, lecz tylko o torturę 

- w opowiadaniu mówi się o tym jasno w chwili, kiedy maszyna się 
psuje i nie może już wykonywać swojego zadania: „to już nie była tor
tura, jakiej pragnął dostąpić oficer, to był zwyczajny mord" 17

. Maszyna 
służy zatem w rzeczywistości do poddawania torturom jako quaestio 
veritatis; śmierć, do której często przy torturowaniu dochodzi, 
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jest tylko skutkiem ubocznym odkrywania prawdy. Kiedy maszyna nie 
jest już w stanie odcyfrowywać skazanemu prawdy na jego własnym 
ciele, tortura ustępuje miejsca zwykłemu zabójstwu. 

W tym duchu należy odczytać ostatni rozdział Procesu. 
On także nie dotyczy wykonania wyroku, lecz sceny tortur. Dwaj 
mężczyźni w cylindrach, którzy K. wydali się podrzędnymi aktorami 
lub wręcz „tenorami", to nie kaci w sensie technicznym, lecz quaestio
narii usiłujący wymusić na nim przyznanie się do winy, którego do tej 
chwili nikt od niego nie żądał (jeśli prawdą jest, że K. fałszywie się 
samooskarżył, chcą oni może skłonić go do przyznania się właśnie 
do tej kalumnii). Potwierdza to osobliwy opis ich pierwszego kontaktu 
fizycznego z K„ w którym odnajdujemy - chociaż w pionie - wyprę

żone ramiona i pozycję oskarżonego podczas quaestio: 

Barkami przywarli od tyłu do jego barków, nie zgięli 
ramion, tylko opletli nimi proste ramiona K., dłonie przytrzymując 

wyuczonym, wprawnym, żelaznym chwytem. Szedł pośrodku 
wyprostowany i wyprężony; wszyscy trzej tworzyli teraz takąjed· 
ność, że powalenie [zerschlagen hatte] któregoś z nich powaliłoby 

wszystkich [„.]. 18 

Także scena końcowa z K. opartym o kamień „w postawie 
bardzo wymuszonej i nieprzekonującej" 19 przypomina bardziej scenę 
tortur, które doprowadzają do śmierci, niż egzekucję. Oficer z kolonii 
karnej nie zdołał znaleźć w torturze prawdy, której w niej szukał; 
podobnie śmierć K. przywodzi na myśl nie tyle zakończenie quaestio 
veritatis, ile zabójstwo. W ostatniej chwili braknie mu sił, aby uczynić 
to, co uważa za swój obowiązek: „chwycić płynący z ręki do ręki nóż 
i się przebić" 2u. Kto fałszywie się samooskarżył, mógł wyznać swoją 
prawdę jedynie torturując sam siebie. W każdym razie tortura jako 
dochodzenie prawdy nie osiągnęła celu. 

12. 

K. (każdy człowiek) samooskarża się fałszywie, aby uciec 
przed prawem, przed oskarżeniem, które prawo zdaje się niechybnie 
mu stawiać i którego nie sposób uniknąć („Ale ja nie jestem winien" 
- oznajmia K. w pewnej chwili kapelanowi ·więzienia. „Słusznie 
- odpowiedział duchowny - tyle że tak mawiają winni" 21

). Postę-

pując jednak w ten sposób, K. upodabnia się do wspomnianego przez 

v„.1,1111' 
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Kafkę w jednym z fragmentów więźnia, który „widzi, Że na dziedzińcu 
więzienia wznoszą szubienicę, myśli błędnie, że to dla niego, ucieka 
w nocy ze swojej celi, biegnie tam i się wiesza". Stąd dwuznaczność 
prawa, które tkwi korzeniami w fałszywym oskarżaniu się jednostek, 
a jednak wygląda na potęgę im obcą i wyższego rzędu. 

W tym sensie należałoby rozumieć parabolę o wrotach pra
wa, którą ksiądz opowiada K. w katedrze. Wrotami prawa jest oskar
żenie, które wciąga człowieka w tryby machiny sądowniczej. Pierwsze 
i najważniejsze oskarżenie wygłasza jednak sam oskarżony (także 
pod postacią autokalumnii). Dlatego strategia prawa zmierza do tego, 
aby oskarżony uwierzył, że oskarżenie (wrota) wymierzone jest (może) 
właśnie w jego osobę, że sąd czegoś (może) od niego wymaga, że tocz; 
się (może) proces, który jego dotyczy. W rzeczywistości nie ma żadne
go oskarżenia ani żadnego procesu, przynajmniej dopóty, dopóki ten, 
kto uważa się za oskarżonego, sam się nie oskarży. 

Taki jest sens „złudzenia" (Tauschung), o które chodzi 
we wspomnianej paraboli według słów duchownego („Pisma wpro
wadzające do prawa mówią o tym zł ~ dzeniu tak: Przed prawem stoi 
odźwierny" 22 ). Wbrew przekonaniu K. problem nie polega na tym, 
kto łudzi (odźwierny), a kto złudzeniu ulega (wieśniak), ani na tym, 
czy dwie wypowiedzi odźwiernego („teraz nie [możesz wejść]" 23 

i „to wejście było przypisane tylko tobie" 24
) są ze sobą sprzeczne. 

Wypowiedzi te znaczą: „Ty nie jesteś oskarżony" i „Oskarżenie doty
czy tylko ciebie, tylko ty możesz się oskarżyć i być oskarżony". Są więc 
one zachętą do samooskarżenia, do zgody na to, by zostać podsądnym. 
Dlatego musi się okazać próżna nadzieja K„ że ksiądz jest w stanie 
udzielić mu „jakiejś przydatnej i decydującej rady" 25, która pomoże 
mu nie tyle wpłynąć na przebieg procesu, ile w ogóle go uniknąć, żyć 
na zawsze poza nim. Także i ksiądz jest w rzeczywistości odźwiernym, 
także on „tworzy ten sąd" 2\ a prawdziwym złudzeniem jest właśnie 
istnienie odźwiernych, ludzi (lub aniołów: według tradycji hebrajskiej 
strzeżenie wrót jest jedną z funkcji aniołów) - od najpośledniejszego 

urzędnika po adwokatów i najwyższego sędziego - których zadaniem 
jest nakłanianie innych do samooskarżania się, do przekroczenia drzwi, 
które prowadzą vvyłącznie w kierunku procesu. Parabola zawiera może 
jednak pewną „radę". Nie chodzi o studiowanie prawa, które samo 
w sobie nie ponosi winy, lecz o „wieloletnie studia nad odźwiernym" 27 

(in demjahrelangen Studium des Turhuters), którym wieśniak 
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oddaje się nieustannie podczas swego pobytu przed wrotami prawa. 
To dzięki tym studiom, temu nowemu Talmudowi, bohaterowi paraboli 
udaje się - w odróżnieniu od Józefa K. - przeżyć do końca poza 
procesem. 

Fragmcnt1 N11g.1.i<1 Giorgi o _,_gambena, przeł. Krz1·,zrof Żaboklicki. \\'.A .B., 2010 
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4 Tamze. s. 195. 

5 Tamże , s. 196. 

6 Tamże. s. 87. 

Franz Kafka. Zamek, przeł. Krzysztof Radziw11/. Kazimierz 
Truchanowski , Kraków 2003. s. 204 . 

8 Franz Kafka , Proces, dz. cyt ., s. 9. 

9 Franz Kafka, Listy do Mileny. przeł. Feliks Konopka, Kraków 1959, 
s. 232-233. 
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11 Tamze. s. 216. 
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20 Tamże . 

21 Tamże, s. 195-196. 
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OZYCIU 
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Relig·ie świata ni.ożna klasyfikować rozmaicie, 
wyróżniając na przykład spośród całej reszty te, które 
uznają duszę za trwały byt. \Vedług tych wyróżnionych 
dusza (czyli to, z czym „ja" się utożsamia) po śmierci 
ciała nadal istnieje jako odrębna jednostka. Według 
zaś pozostałych „ja" przestaje istnieć w sposób odręb
ny i roztapia się w jakiejś większej duszy. 

Chrześcijaństwo przedstawia jedynie bardzo 
szkicowy opis życia duszy po śmierci ciała. Naucza, 
że będzie ona wiecznie się pławić w boskiej obecności; 
nic więcej na ten temat nie wieni.y. Niekiedy obiecuje 
się nam, że w życiu przyszłym znowu spotkamy tych, 
których niegdyś kochaliśni.y, lecz obietnica ta ma słabe 
podstawy teologiczne. Pozostają więc tylko niewyraź
ne wizje harf i chórów. 

Zresztą to i lepiej, że chrześcijańska teoria 
życia przyszłego jest taka zwięzła. Wyobraźmy sobie, 
że do nieba przybywa dusza ni.ężczyzny, który miał 
kilka żon i kochanek, a każda z nich miała kilku mę
żów i kochanków, z tych zaś każdy ... Jak będzie wyg·Ią
dało spotkanie dusz zamieszkujących naszą Galaktykę 
z niegdyś ukochanymi? Czy dusza żony musi spędzić 
wieczność nie tylko z ukochaną duszą męża, lecz także 
ze znienawidzoną duszą kochanki, którą jej małżonek 
w życiu doczesnym współukochał? Czy ludzi, którzy 
przeżyli wiele różnych miłości, czeka bogatsze życie 
pozagrobowe aniżeli tych, co kochali wstrzemięźli
wiej? A ni.oże rangę naszych ukochanych zyskają wy
łącznie te osoby, które kochaliśmy w swoim ostatnim 
dniu na ziemi? Gdyby istotnie tak było, to czy ci z nas, 
którzy swój ostatni dzień spędzili w bólu, trwodze 
i samotności, pozbawieni luksusu kochania lub bycia 

Uli I / I 1· 
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kochanym, stoją wobec perspektywy wiekuistego 
osani.otnienia? 

Teolog jako teoretyk życia przyszłego nie
wątpliwie odpowie, że miłość, jaką będziemy czuli 
w zaświatach, jest dla nas dzisiejszych równie niepo
znawalna jak nasza przyszła (pozagrobowa) tożsamość 
i rodzaj kontaktów z innymi duszami, możemy więc 
z całym spokojem zaniechać wszelkich spekulacji. 
Lecz jeśli „ja" w życiu przyszłyni. będę istniał w spo
sób dla mnie dzisiejszego niepojęty, to Kościoły chrze
ścijańskie powinny wykreślić ze swoich ksiąg doktrynę 
niebiańskiej nagrody, czyli obietnicę, że za dobre spra
wowanie w życiu doczesnym zostaniemy wynagro
dzeni rajską błogością w pozagrobowym: kimkolwiek 
bowiem jestem tutaj, tam będę kimś zupełnie innym. 

Kwestia dalszego trwania ludzkiej tożsamości 
ma jeszcze bardziej kluczowe znaczenie, gdy rozważa
my teorię wiecznej kary. Dusza w piekle albo pamięta 
swoje wcześniejsze, zmarnotrawione życie, albo nie. 
Jeśli je zapomniała, to wiekuiste potępienie musi jej 
się wydawać najgorszą, najbardziej arbitralną nie
sprawiedliwością we wszechświecie, wręcz dowodem 
na to, że jest on zły. Bez pamięci o tym, kim byłem 
i jak spędziłem czas na ziemi, niemożliwy będzie ten 
bezmiar żalu, który stanowi podobno kwintesencję 
potępienia. 

Zdumiewające, że idea jednostkowego życia 
przyszłego zachowała się w skądinąd zasługujących 
na intelektualny szacunek wersjach chrześcijaństwa. 
Stanowi ona wszak oczywistą kompensację pewnego 
niedostatku (tego mianowicie, że nie sposób ogarnąć 
ni.yślą świata, w którym sam myśliciel jest nieobecny), 
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religia powinna więc po prostu odnotować ten brak 
jako element kondycji ludzkiej i na tym poprzestać. 

Dalsze trwanie duszy w postaci nierozpozna
walnej, nieznanej samej sobie, pozbawionej pamięci 
i tożsamości, to już zupełnie inna kwestia. 

Frar;mcnt' /'.i1pisJ·,;„. ze z /ego mku J M. Coetzeego, przeł. :v!ichał KłobukmYSki, 
\Vyda" ni et" o 1 :--1 -\ K, 21HJ8 
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S_CENARI_ SZ FILMOWY 

PRZEKŁAD: 

JACEK PONIEDZIAŁEK 

WSPÓŁPRACA: 
PIOTR GRUSZCZYŃSKI, KRZYSZTOF WARLIKOWSKI 

WSTĘP 

NICKEL BAR 

Bar-dyskoteka otwarty codziennie, z wyjątkiem po
niedziałków, od 22 do 4 rano. Na skraju czarnej dzielnicy, kiedyś 
wyłącznie dla czarnych. Z chwilą pojawienia się tancerzy-akro
batów Nickel Bar stał się ulubionym miejscem ich popisów i już 
nie sposób było zabronić wstępu białym tancerzom, którzy uważali 
się za nie gorszych od stałych bywalców. 

W pewnym momencie, za sprawą konkursów i pokazów, 
Nickel Bar zrobił się niemal modny i zapuszczały się tam nawet 
osoby z lepszego towarzystwa, żeby móc się potem tym chwalić. 
Nigdy jednak nie stał się naprawdę modnym lokalem z tej prostej 
przyczyny, że właściciel konsekwentnie bronił się przed zainstalo
waniem klimatyzacji. Niezależnie od pory roku temperatura we
wnątrz wynosi 30 stopni w chwili otwarcia i dochodzi do 50 stopni 
o świcie; trzy wielkie wiatraki ospale obracają skrzydłami w wil
gotnym, gorącym powietrzu. Nie ma nawet szatni, żeby można 
było zostawić ubranie. 

Odkąd otwarto lokal, imprezy prowadzi Benjamin, ele
gancki chłopak, niezmiennie uśmiechnięty, elokwentny, z ulizany
mi włosami, z mocno zaciśniętym krawatem bez względu na tem
peraturę. Nad wejściem do Nickel Baru matczyną opiekę roztacza 
E.E., pełniący zarazem funkcję wykidajły, olbrzym o szerokich 
barach, wielkich łapskach z ogromnymi pierścieniami na palcach, 
i niezawodnej pamięci do twarzy. 

Jednym z pierwszych białych, którzy pojawili się w Nic
kei Barze jest Tony Allen. Dzięki niezwykłemu talentowi szybko 
stał się przyjacielem domu. Lubi go E.E. Tony należy do wąskiego 
grona facetów, z którymi E.E. raczy rozmawiać. Oczywiście nie 
w Nickel Barze, bo w pracy E.E. jest zamknięty, zimny i słowem 
się nie odzywa. Ale po zamknięciu lokalu E.E. zabiera czasem 
Tony'ego na przejażdżkę swoim chevroletem. Rozmawiają wtedy 
o kobietach. 

Przez długi czas Tony marzył, by zostać najlepszym 
tancerzem w Nickel Barze. Choć długo zarzucano mu zbyt siło
wy styl, że tańczy jakby trenował dziesięciobój, rok temu wygrał 
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konkurs, dzięki czemu zaskarbił sobie powszechny szacunek, 
a sam zrezygnował z większych ambicji . 

Choć Tony jest zatrudniony jako pracownik fizycz
ny w sklepie, sam uważał s i ę zawsze za zawodowego tancerza. 
Nie podobało się to nigdy jego matce, której zdaniem taniec 
to zajęcie bardziej lub mniej obsceniczne. Dlatego Tony wyprowa
dził się z domu. Początkowo zamieszkał u E.E., teraz podnajmuje 
pokój. 

Od tego roku nową gwiazdą jest mały czarny, z wyglądu 
szesnastolatek: 160 cm wzrostu, nigdy się nie uśmiecha , nieustan 
nie marszczy czoło w zamyśleniu, tańczy jak młody bóg . Na imię 
ma Babilon, nazywają go Baba . Do Nickel Baru przychodzi często, 
właściwie co wieczór, zawsze w towarzystwie starszego brata, 
Chrisa Washingtona, który go chroni i czuwa nad nim, jak E.E. czu
wa nad wejściem do baru. 

SUPERMARKET GURIANA 

Na innym skraju miasta, w środku ruchliwej, handlowej, 
biegnącej lekko w dół ulicy znajduje się sklep Guriana. To jaskrawo 
oświetlony supermarket, niewiele większy od zwykłego sklepu 
spożywczego, ale obficie zaopatrzony w towary wszelkiego asor
tymentu, trochę w stylu wiejskiego sklepu, gdzie można znaleźć 
„mydło i powidło". Spod sufitu zwisają niezliczone afisze z czer
wonymi napisami na żółtym tle, bynajmniej nie reklamujące towar, 
ale zawierające obcesowe zalecenia w rodzaju: „Łap złodzieja", 
„ Nie wchodź bez koszyka ", „Otwórz torbę i plecak przy kasie", 
„ Płać tylko gotówką", „Nie wciskaj fałszywych banknotów". 

Poza Jackie, która pracowała w kasie na długo przed 
pojawieniem się Guriana, i Tonym, którego zatrudniono tuż przed 
przyjściem Guriana, personel podlega nieustannej fluktuacji; 
Gurian zatrudnia na ogół młode dziewczyny bez doświadczenia, 
terroryzuje je i szybko zwalnia, nie płacąc wynagrodzenia. 

Gurian jest Ormianinem. Poza tym, że ma córkę o wyglą
dzie debilki, jego przeszłość jest jedną wielką niewiadomą. Do An
glii przyjechał bez grosza; zaczynał jako fizyczny, po roku został 
kasjerem, po dwóch - szefem personelu i księgowym , po trzech 
- nie wiadomo dlaczego właściciel sprzedał mu interes za śmiesz
nie niską rentę i zniknął. Takie przynajmniej chodzą słuchy. 
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Gdy tylko Gurian wylądował na swoim, drastycznie 
obniżył ceny, odmówił jakichkolwiek negocjacji z konkurencją 
i ze wszystkimi zerwał stosunki . Klientami pogardza jeszcze bar
dziej niż personelem, a jednak interes kręci się całkiem nieźle . 

Ulica, przy której znajduje się sklep, bardzo ruchliwa 
w ciągu dnia, całkowicie pustoszeje w nocy. Co godzinę ochro
niarz obchodzi wszystkie sklepy i sprawdza, czy drzwi są dobrze 
pozamykane. 

PRZEDMIEŚCIA 

Do miasta należą dwa przedmieścia . Na północy nowo
czesne budynki, szerokie aleje i galerie handlowe. W nocy, jaskra
wo oświetlone licznymi, białymi latarniami ulice całkowicie się wy
ludniają. Na południu do stolicy dołączono dawną osadę, na którą 
składają się niskie domki, na ogół z ogródkami. Oświetlają ją stare, 
zdezelowane latarnie. 

Jackie mieszka z synem na północy. Pani Allen, matka 
Tony'ego - samotnie na południu. 

MOST 

Wielki , stalowy, wiszący most Battersea łączy stol i cę 

z południowym przedmieściem . Z płynącej pod nim rzeki dobie
gają odgłosy syren i odblaski świateł statków. Nad wodą unosi się 
jakby druga rzeka - płynąca rzeka mgły. 

TANIEC JAKO SZTUKA WALKI 

Wyzwanie, jakie rzucają sobie wzajemnie Tony i Baba 
na należącym do nich terenie można, porównać do pojedynku 
dwóch karateków walczących o prymat. 

W dialogu nigdy nie pada słowo „taniec" lub „tancerz". 
Podobnie w całej opowieści taniec nigdy nie jest traktowany jako 
rozrywka artystyczna, ani nawet jako sztuka; to raczej współ

zawodnictwo i próba sił. W chwilach pojedynku widać jedynie 
napięte mięśnie, ociekające potem twarze, wirtuozerskie wyczyny 
techniczne, nigdy nie jest to harmonijne zgranie ruchów z muzyką . 

Fakt, że wybrano raczej taniec, a nie np. boks można 
wytłumaczyć rolą, jaką odgrywa muzyka, a może sprzecznością 
między działaniami tancerzy a muzyką, a może jeszcze dokładniej: 
brakiem muzyki w ostatniej scenie. 

;, 1n: 1.I. 'I LI I 
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NICKEL I STUFF 

Nicke/ to nie tylko nazwa baru-dyskoteki. To amerykań
skie słowo oznacza drobną monetę (5 centów). 

Stuff oznacza materiał, substancję, a w slangu - interes, 
sprawę. 

Mianem Nickel Stuff określa się w okolicy wynalazek 
Tony'ego Allena, przedziwny akrobatyczny krok, dzięki któremu 
Tony wygrał turniej tańca. Przypomina on nieco krok w miejscu 
do tyłu - wylansowany przez Michaela Jacksona w epoce break 
dance. 

CZARNE I BIAŁE 

Baba i Tony to dwa przeciwieństwa, dwa bieguny ma
gnesu; Gurian stanowi ich cień, pomieszanie ich obu; w tym sensie 
scenariusz powstał w tonacji czarnobiałej i oczywiście szarej. 

Jeśli sporadycznie, w sposób ulotny pojawia się kolor 
czerwony lub złoty, to nie określa on barwy przedmiotu, ale przez 
chwilę odcień całego obrazu. 

ANGIELSKI, ITP. 

Chociaż scenariusz napisany jest po francusku, rzecz 
rozgrywa się w Londynie i powinno się go przetłumaczyć i zagrać 
po angielsku - złą angielszczyzną w przypadku Guriana. Wyraże
nia takie, jak: stary, pierdoły, pierdol się, ty palancie, a co, kurwa, 
mam zrobić są w istocie drętwymi odpowiednikami: man, bullshit, 
fuck you, you're a hole in my ass, what the hel! do you want me to do, 
itd. 

Podobnie, czarna społeczność Jamajczyków w Londy
nie jest bardziej hermetyczna, tajemnicza niż przybysze z Antyli 
we Francji. 

Natomiast Tony Allen jest synem Hinduski i włoskiego 
emigranta. 

TRAVELLINGI 

Starałem się tu opisać film będący fikcją w taki sposób, 
by już na etapie scenariusza sprawić wrażenie kręcenia filmu, 
już na wstępie ukazać kształt ostatecznego produktu. Tak jak gip
sowy odlew ma się do rzeźby z brązu. Nie miałem zamiaru zaczynać 
od pustej formy mającej dopiero posłużyć do nakręcenia filmu. 

KOI.I FS 
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Bardziej mi zależy na pokazaniu historii niż na opowie
dzeniu jej, zatem przedmiot jest czasem mniej widoczny niż ruch, 
za pomocą którego ten przedmiot oglądamy, czy szybkość, z jaką 
przesunie się nam przed oczyma. 

Dlatego używam takich terminów, jak travelling, nie
ruchoma kamera, zbliżenie. Mają służyć zachowaniu ciągłości 
opowiadania, płynnej narracji; podobnie w teatrze mówilibyśmy 
o kolejnych odsłonach. 

SEKWENCl_Ą_l 

, . 
Szuflada biurka wypełniona zwojami banknotów, pod nimi leży 
rewolwer. Na biurku budzik wska.zujący 22.30. 
Potężna dłoń zamyka szufladę i pr.z.ekręca klucz. Podąż.amy 
.w ręką Guriana, który wkłada klucz do kieszeni, wyciągając 
pięć innych kluczy, zamyka po kolei drzwi pokoju i korytar.w. 
Dociera do opancerzonych drzwi i czeka, długo. 
Z drugiej strony dobiega wrzawa miasta. 
KiedJ! słyszymy wyraźnie odgłos zbliżających się kroków, a po
tem kogoś majstrującego w drzwiach, Gurian gwałtownie przekrę
ca trzy zamki i otwiera opancerzone drzwi. Na zewnątrz obser
wuje go agent ochrony, Gurian ledwo na niego spogląda, odpycha 
go lekko; agent odchodzi i natychmiast Gurian zamyka drzwi 
od zewnątrz. 
Patrzy na opustoszałą uliczkę; samotna sylwetka ochroniarza 
znika za rogiem po sprawdzeniu kolejnych drzwi. 
Wraz z ostatnim przekręceniem klucza w zamku, wyciemnienie. 

2. 

Muzyka w ciemności. Gra do ujęcia 22. Czasem głośniej, czasem 
ciszej, jakby pochodziła z Nickel Baru, z krótkimi przerwami 
w ujęciu 13. i 18. 

3. 

Stopy Tony 'ego, idącego bard.w szybko po mokrym chodniku. 
Podąża w rytm mu.zyki. 
Wyciemnienie. 
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4. 

Ciemność, muzyka głośniej. 

5. 

Twarz Baby mokra od potu. Widzimy ją z bardzo bliska, z. tak 
bliska, że potrzebujemy chwili, by zorientować się, że sposób po
ruszania się tej twarzy wynika z tego, że Baba tmiczy. 
W chwili, kiedy Baba zamyka oczy pod napływającymi kroplami 
potu - wyciemnienie. 

6. 

Ciemność i muzyka, bardzo glośna. 

7. 

Tony idzie, widziany od tylu. A1uzyka ma wielką moc, pochodzi 
z klubu oddalonego o 300 metrÓTJJ. Tony wciąż idzie bardzo szyb
ko swoim dziwnym krokiem. Daleko przed nim, tak.ie widziane 
od tyłu, trzy blondynki idą wolniej. Tony zmniejsza dystans, pra
wie biegnie, żeby je doścignąć. 

8. 

Wejście do Nickel Baru. 
Dużo ludzi siedzących na samochodach. Jakiś czarny próbuje 
zaparkować swoje BM W pomiędzy dwoma innymi, dokładnie 
na wprost drzwi. Nad drzwiami plakat ogłaszający konkurs 
na najlepszego tancerza roku. 
E.E., bramkarz, to wielki czarny, który sprz.edaje także bilety, 
obok niego, wpatrzona jak w obraz, młoda czarna dziewczy-
na ze spiętymi w/osami. Pośrodku tej .zbieraniny Jackie, onie
śmielona, uczesana i ubrana jak mała dziewczynka, rozgląda się 
na boki, próbuje podejść, żeby kupić bilet. 
W chwili, kiedy udaje się jej dopchać do E.E., ten właśnie potrzą
sa malym, rachitycznym czarnym. 
Chudzielec powtarza, wymachując nogami: Puść mnie, czarnu
chu, puść mnie, czarnuchu. 
E.E. puszcza go. Tamten upada, czepiając się Jackie, która 
oddala się, wzbur.zona. 

9. 

Robert oparty o ścianę, kilka metrów od wejścia do klubu, na rogu 
ulicy. Spojrzenie utkwione w ziemię. 
Nagle obraca głowę i spogląda w stronę bulwaru. 

"Ol l'FS 
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10. 

Podążamy za Jackie schodzącą do klubu po schodach. Przepycha 
się. Jest uśmiechnięta. Próbuje łapać spojrzenia, często patrzy 
za siebie. Wchodzi do sali. DJJm papierosów spowija ją jak mgła. 
Znika. 

11. 

Szeroki plan, statyczny, Baba tcniczy, jest sam na parkiecie. 
Nie uśmiecha się, nie bawi się, jest bardzo ponury. Wszyscy pa
trzą na niego z bardzo poważnymi minami. 

12. 

Na bulwarze Tony zatrzyma/ tr.zy kobietJJ. Reprezentują trzy po
kolenia: piękne, blondynki, zagraniczne, uśmiechnięte. Ta pośrod
ku ma bardzo piękny zloty naszyjnik. 
Tony .zaczyna skakać wokół nich. Gwałtownie zbliża się do środ
kowej kobiety, która ma około czterdziestki. 

TONY 

Straszny karaluch siedzi na pani przepięknym ramie

niu. Z daleka widać. Pani poz\:voli, że się nim zajmę. (Udaje, 
że zdejmuje karalucha.) 'vV tym mieście jest pełno karaluchów. 

Trzeba uważać. (Z s.zerokim uśmiechem . .) Trzeba uważać. 

Zwłaszcza, kiedy nie ma się nic do obrony przed karaluchami. 

Hotel 

E.E.• NICKEL 
BAR 

-- --t> 

I/. .: I 
: RoDen .... ------------•- - - - - - --- - - - ... <r - - - - - - - • 

tur st!<1 Tony 

bulwar 
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Kobiety uśmiechają się, są rozbawione, nic nie rozumieją. 
W chwili, kiedy czteroosobowa grupa zrównuje się z Robertem, 
stale opartym o ścianę. Tony i Robert wymieniają spojrzenia. 
Słychać muzykę z Nickel Baru. 

13. 

Cis.za. Nagle w spokoju nieokreślonego miejsca, dziwnego jak 
sz.pitalny korytarz, w półmroku, w którym słychać tylko regular
ny hałas przyporninający odgłos maszyny albo hicie serca, matka 
Tony 'ego gwałtownie się obraca, podchodzi do okna, delikatnie 
podnosi zasłony i patrzy na :::.ewnątrz. 

14. 

Muzyka znowu gra. Kamera kilka razy okrąża twarz tańczącego 
Baby, panorama od jego szyi aż po koniuszki palców. 

15. 

Jackie obserwuje Babę, siedząc na ławce pofród dymu i hałasu, 
marszc.zy brwi, jakby powstrzymywała się od płaczu, a następ
nie rozlu:inia twarz, jakby chciała zmusić się do uśmiechu, potem 
zapala papierosa i wygląda jakby była naprawdę rozluźniona, 
kr.zyżuje i ro.zklada nogi. 

16. 

Tony w towarzystwie trzech kobiet mija klub, nie przestaje mówić 
do nich, ignorując wejście do klubu, przed którym wciąż klęhi się 
tłum. 

Ludzie zaczepiają go, mówią coś, nie odpowiada, całkowicie 
skoncentrowany na trzech kobietach. 

TONY 

~otrzebujecie czegoś na karaluchy. Ja jestem świetną 

przynętą. Spicie razem czy osobno? Pasę karaluchy najlepiej 

w całym mieście. Położę się w waszym łóżku, wszystkie karaluchy 

mnie oblezą, i będziecie mogły spokojnie spać. Ile macie łóżek 

do obrobienia? 

Kobiety nie przestają uśmiechać się do Tony 'ego, podczas gdy on 
odprowadza je aż do drzwi hotelu. 

17. 

Jackie nagle zrywa się ze swojej lawki i zdelJ.1dowanym krokiem 
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rusza w stronę wyjścia. 

18. 

Cisza. Gdzieś tam matka Tony'ego gwałtownie opuszcza zasłony. 

19. 

Muzyka. Baba na skraju omdlenia, cały pokryty potem. 

20. 

Przy wejściu do hotelu Tony przytrzymuje elegancko drzwi trzem 
oczarowanym kobietom. Lekko się wahając, przechodzą przed 

nim. 
Czterdziestoletnia kobieta (Szukając nerwowo czegoś w torebce, 

po niderlandzku}: 

KOBIETA 

Trzeba mu chyba coś dać. 

TONY 

(Patrząc na nie, uśmiecha się i kręci głową) 

I co ja mam teraz zrobić? (Przygryza wargę od środka, 

potem uśmiecha się.) 
Nie wiem. (Znowu spogląda na kobiety, uśmiecha się 

szerzej i mówi bardzo cicho:) Jeszcze nie wiem. 

Nagle zrywa zloty naszyjnik, odbiega na dziesięć metrów, za
trzymuje się i obraca, patrząc na trzy kobiety skamieniałe przy 

wejściu do hotelu. 

W tym czasie Robert schodzi po stopniach klubu. 

21. 
Na schodach Tony zderza się z Jackie. Ta przykleja się do niego 
w tłumie, on ją odpycha. Jackie zostaje na środku schodów i po

prawia fryzurę. 

22. 

Tony wchodzi do sali klubowej. Muzyka cichnie. Tony patrzy 
na Babę, opiera się o kolumnę. 
W ciszy Baba powoli przestaje tańczyć, siada na podłodze, kuli 
się i rozgląda dokoła z na wpól spuszczoną głową, zalany potem, 
zadyszany, .ze ściśniętą twarzą. 
Wokół niego dziwna cisza. Baba podnosi wzrok, jego spojrzenie 
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krzyżuje się ze spojr.zeniem Tony 'ego. 

23. 

Robert stoi obok Tony'ego, pochyla się do jego ucha i mówi: 

ROBERT 

Nienawidzę tego syfu . 

Wskazując wzrokiem na Babę. Tony wsuwa mu naszyjnik do ręki, 
Robert ogląda go i r:vaży w dłoni. Tony nadal patrzy na Babę, 
z w'mieszkiem, robijakiś gest i mówi, bardzo cicho, potrząsając 
nogą: 

TONY 

W sumie niezły, ale nie ma nóg. 

Gwałtowna eksplo.zja oklasków i okrzyków. 

24. 

Baba stoi zamyślony jak bokser na ringu. Pozwala się zaprowa
dzić przed jury, potem chodzi z miejsca na miejsce, nie uśmie
chając się. Jego brat Chris Washington agresywnie mu gratuluje, 
po kreolsku w dialekcie jamajskim. Baba słucha go. Pochylają się 
ku sobie, szepczą sobie na ucho. 

25. 

Robert szepcze do ucha Tony 'ego. Muzyka znów zaczyna grać. 
Na twarzach Roberta i Tony'ego błyskifles.zy. 

TONY 

Dlaczego nienawidzisz? 

ROBERT 

(Krzywiąc się) To ściema. Nie sztuka. 

26. 

Benjamin podaje mikrofon Babie. Ten mówiąc, wodz i wzrokiem 
po sali: 

BABA 

Ktoś coś mówił o nog·ach? 

Benjamin przejmuje mikrofon, przypomina, ż.e jurJJ zdelydowalo 
o .zwycięstwie Baby i że nie ma od tego odwołania. Baba zabiera 
mikrofon i powtarza: 
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BABA 

Co? Ktoś coś mówił o nogach . 

vV każdej chwili mogę wrócić na parkiet. 

Chris Washington wyrywa mu mikrofon i zaczyna mówić po kre
olsku, odpowiada mu pomruk wspólnoty czarnych. Benjamin my
gląda na coraz bardziej skrępowanego, rozgląda się wokół z głu
pawym uśmiechem. 

27. 

ROBERT 

(Pochylony w stronę Tony'ego, który mu się przygląda) 

Pieniądze leżą na ulicy. Wystarczy się po nie schylić. Co wieczór 

wychodzi o tej samej porze, sra ze strachu. Gdybym go znał tak 

jak ty, już dawno bym to zrobił, zamiast tracić czas tutaj, w tym 

svfie. Codziennie pieniądze przechodzą ci koło nosa. (Patrzy 

na zegarek.) Każdego dnia, dokładnie o tej porze tracisz górę 

pieniędzy. 

Tony słucha rozbawiony. 

28. 

Benjamin, zrozpaczony złą wolą Baby, próbuje się uwolnić. Baba 
odwraca się od niego. Kilku c.zarnych podchodzi do Baby. 

29. 

Robert podaje naszyjnik Tony'emu. 

ROBERT 

To nie złoto. 

TONY 

Na pewno? 

ROBERT 

Tandeta. 

Tony nie przyjmuje naszyjnika, z rozbawieniem patrzy na rękę 
Roberta. 

30. 

Baba porzucił konferansjera, znajduje się w samym środku 
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grupy c.zarnych ro.zmawiających szeptem, prowadzonych przez 
Washingtona. 

31. 

Robert upuszcza naszyjnik na ziemię. Tony patrzy na leżący 
na ziemi naszyjnik, potem na Roberta, spostrzega Babę, który 
zbliża się do niego w otoczeniu kumpli. 

32. 

Po lewej ręce Baby Chris Washington, pełen godności. Po prawej 
Delem, potężny czarny rozrabiaka, nerwowy i agresywny. 
Baba trzyma Delema za ręce. Chris Washington trzyma Babę 
za ręce, tak jakby przedstawiał go Tony 'enzu. 

CHRIS WASHINGTON 

Mój brat chce z tobą walczyć. 

TONY 

Ja już nie walczę. (Śmieje się) 

33. 

Baba wychodzi z Nickel Baru, wściekły. Benjamin, zauważyw
szy Tony'ego zaczyna mówić o nim, uściślając, że to on zwycię
.iał dwa lata z rzędu, pyta go przez mikrofon, dlaczego nie brał 
udziału w tegorocznym konkursie, robi aluzje do „Nickel St14f" 
- choreograficznego układu Tony 'ego. 

34. 

Tony wchodzi na podium, zbliża się do Benjamina uśmiechnięty. 
Robert odwraca się. 

TONY 

Muszę ... (Bierze mikrofon i rozgląda się wokół siebie) 

i\1uszę stąd wyjść. Ludzie są bardzo ... Za duży tłok ... ludzie są 

bardzo źle ubrani. Ty, Benjamin, nie uważasz, że wszyscy tu są 

bardzo źle ubrani? (Obraca się do Benjamina) Poza tobą i mną 

wszyscy są tu tragicznie ubrani. Lee Cooper rządzi, rzygać się 

chce, wychodzę. (Rozgląda się) Benjamin i ja - ostatni na pla

cu boju. Pora się zwijać. (Do Benjamina) Popatrz na ich buty, 

stary, popatrz: królestwo adidasa, mówię ci - rzygać się chce. 

Nickel Bar, stary, to była świętość, zawsze. (Wskazuje na swoje 

KOITf . .', 
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buty) Tylko to - 1300 franków. (Wskazuje na swoją kos.zulę) 

To - 1400 franków. ( Poka.zuje garnitur) 6000. (Zabiera się 

do pokazywania skarpetek, potem rozgląda się z obrzydzeniem, 

porzuca mikrofon). Dlaczego teraz do Nickel Baru przychodzi 

tyłu źle ubranych ludzi? (Idzie przez tłum w stronę wyjścia, 

patr.ząc na dziewczynę, która robi do niego słodkie oczy.) Dlacze

go w klubach jest zawsze tyle brudnych dziewczyn? (Wychodzi) 

35. 

Na schodach Tony potrąca Jackie, która ciągle tam tkwi. 
Tony opuszcza Nickel Bar nieomal biegiem. 

36. 

Jackie poprarvia fi'yzurę, teraz ona opuszcza bar. 
Na zewnątrz widać trzy wciąż tkwiące przed wejściem do hotelu 
blondynki, które, strasznie dużo mówiąc, pokazują nocnemu stró
.iowi drzwi Nickel Baru. Jack ie widzi je, patrzy w drugą stronę, 
jak przyłapana na gorącym uczynku, potem odchodzi po mokrym 
chodniku. 

Ta sekwencja, która opowiada wizytę Tony'ego u mat
ki po skandalu w Nickel Barze, pokazuje zdarzenia w porządku 
niezgodnym z chronologią. Chodzi o ułożenie fabuły w prostym 
porządku, takjak się mówi: „ 1) rozmawiał ze swoją matką w taki 
sposób, ponieważ 2) chwilę wcześniej przydarzyło mu się coś 
takiego". 

A. 
Pierwsza w nocy. Tony patrzy na miejski zegar, potem na swój 
zegarek i powoli rusza na opustoszały most Battersea. 
Wielki, lśniący, żelazny most nad rzeką zatopioną we mgle. Tony 
przechodzi z rozświetlonego centrum miasta do dzielnicy przed
mieść z niskimi i ciemnymi domami. 
Tony niespiesznie idzie przez most, spoglądając na zegarek, prze
chodząc z chodnika na chodnik, cofając się po swoich śladach 
i rzucając kamykami w rzekę mgły. 
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B. 
Za piętnaście czwarta rano. Wnętrze domu pani Allen. Widzimy 
Tony'ego w kadrze jak do zdjęcia do dowodu, który mówi do mat
ki tak, jakby mówił do kamery i jakby odpowiadał na zadane 
przez nią pytania: „Po coś tu przysz.edl?" Z trudem szuka jakiejś 
sensownej odpowiedzi. 
Siedzi przy stole w jadalni. Kiedy mówi, s~ychać krzątaninę mat
ki w innych pokojach: trzaska szafkami, odkręca wodę, słucha 
muzyki z radia, która jest taka sama jak w Nickel Barze. 
Tony pali papierosa za papierosem. Zza okna przez na pól pod
niesione zasłony wdziera się świt. 

TONY 

Już nie wiem. Straciłem wątek. Bo ludzie ... ludzie 

dzielą się na tych z klasą i resztę. Mój szef daje mi coraz gorszą 

robotę. Jemu się wydaje, że to jest praca dla mnie. A to nie jest 

praca dla mnie i nigdy nie będzie. Moja praca to nie mieć pracy. 

Mieć pracę to bez klasy. Wyłącz tą muzykę. Po drodze spotka

łem kumpla, strasznie zniesmaczony, kobiety są za trudne, ko

biety tutaj są bez klasy, myślą, Że mają złote dupy, więc on też 

chce wyjechać. Dyskoteki zeszły na psy. Zła muzyka. Same typy 

bez klasy. Chamstwo na parkiecie. Moja noga nie postanie na żad

nym parkiecie w tym kraju. Co ja mam teraz powiedzieć? Muszę 

stąd wyjechać. Ten kraj to chujnia. Non stop leje, niszczy ci ubra

nia i buty, i ciągle potrzebujesz kasy. 

Pani Allen staje w drzwiach jadalni, w szlafroku, z podkrążony
mi oczami, z radiem tranzystorowym. Patrzą na siebie. 

TONY 

(Mówi wściekły) Wyłącz, kurwa, tą muzykę. 

Nie ruszając się z miejsca, matka stawia radio na podłodze i wy
łącza je. 
Zapada głucha cisza, w oddali s~ychać odgłosy rzeki. Halas cię
żarówki, która przejeżdża przed domem. Przez okna znów widać 
świt. 
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c. 
Wpół do drugiej w nocy. Most Battersea. Pośrodku Tony. Mgła 
gęstnze;e. 

Nagle Tony zatrzymuje się i zaczyna się rozglądać. Z naprzeciw
ka we mgle zbliża się do niego dziwne światło. Kiedy jest blisko, 
Tony widzi, że to światła samochodu. Nie słychać szumu silnika. 
Wielki, biały chevrolet z otwartym dachem zbliża się cicho 
i powoli, ale nie prosto, tylko zygzakami, od krawężnika do kra
wężnika. Kied]J możemy zobaczyć go w całości, słyszymy łagod
ną muzykę dobiegającą z samochodowego radia - Otis Redding. 
TonJJ czeka, aż samochód podjedzie, dając się oślepić reflektorom. 
Chevrolet nadal bezsz.merowo okrąża Tony 'ego. Widać najpierw 
dłoń E.E. całą w pierścieniach, potem jego twarz: prowadzi jakby 
był lekko pijanJJ. E.E. hamuje ostro, uderzając głową o przednią 
szybę. Prze.z chwilę nieruchoniy, z głową na kierownicy, potem 
otwiera drzwi. 

E.E. 

Gdzie idziesz? 

TONY 

(Z oddali) Do matki. 

E.E. 

Wsiadaj. 

TONY 

Nie. ·wraca dopiero po czwartej. 

Słychać syreny statków na r.zece. 
Tony podchodzi powoli do otwartych drzwi, opiera się o nie i pa
trzy na E.E. lekko się uśmiechając. 
E.E. ma łzy w oczach, cały zlany potem. 

E.E. 

Wszyscy umarli. Bruce Lee nie żyje, Bob Marley 

nie żyje. I co my tu jeszcze odpierdalamy? 

TONY 

(Po chwili, uśmiechając się) Stary, uganiasz się 
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za młodymi, a one myślą, że mają pozłacane cipy. (Śmieje się) 

Milknq. Nasłuchują. 

E.E. 

Gdybym był pedałem, zostałbym marynarzem i w ży
ciu nie zszedłbym na ląd. 

TONY 

(Po krótkim namyśle) Już wolę nie być pedałem. 

E.E. 

(Bardzo rozmarzony) Chciałbym być marynarzem. 

TONY 

(Po chwili, nagle) A Nickel Bar? 

E.E. 

(Patrzy na zegarek, .zamyka drzwi) ·właśnie tam wra
cam . (Odjeżdża) 

Tony patrzy na samochód pogrążający się we mgle. Tylne światła 
auta barwią n.a czerwono mglę, która spowija most. 

D. 
Czmarta piętnaście nad ranem. Pani Allen wścieka się. 

PANI ALLEN 

·wyjechać? (Zaczyna miotać się po jadalni, pokazując 
przedmioty, otwierając szafy) A co z tym? Dla kogo? vVyjechać? 
Gadasz, żeby gadać. 

Jadalnia w angielskim stylu, plazma, sypialnia w stylu 
hiszpailskim, trzy szafy, łóżko, materac, serwis porcelanowy na 12 
osób, 33 srebrne sztućce, radio, kryształowy wazon, bransoleta 
z indiailskiego złota, złote kolczyki ze szmaragdami, trzy komple
ty pościeli, kołdry i poduszki, srebrna popielnica, dwa wieczne 
pióra, moje ubrania, moje radio, 12 widelczyków do ślimaków 
z indiailskiego srebra, wszystko zapominam. (Czegoś szuka) Igły, 
druty. Wszystko spisane, chcesz zobaczyć? I dla kogo? 

(Patrzy na Tony'ego) Gadanie. Gadanie. Gadanie. 
(Ze złości włącza radio tranzystorowe) 
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TONY 

Jeść mi się chce. 

PANI ALLEN 

(Idąc 1:v kierunku kuchni) Pracowałam całą noc, idę spać. 

TONY 

(Po chmili, w czasie gdy matka krząta się w kuchni) 
W życiu nie jadłem ślimaków, porzygałbym się. 

PANI ALLEN 

Nie próbowałeś, to się nie wypowiadaj. (Po chwili) 
Są pycha. 

Tony słyszy śmiech matki z daleka, z kuchni. Wygląda przez 
okno. Wstaje dzidz. 

E. 
Trzecia z minutami nad ranem. Mała uliczka wzdłuż wysokiego 
muru, łącząca dwie ulice. Tony oparty o mur patrzy w górę ulicy. 
Mgła jest bardz.o gęsta. Słychać najpierw kroki pani Allen, a po
tem widać jq, jak wynurza się z mgły. 
Tony przywiera do muru, zapala papierosa. Staje się niemal nie
widoczny. Pani Allen mija go, nie zauważając. 
Kiedy go minęła, Tony porusza się lekko, matka odwraca się, 
przyciska torbę i przyspiesza. Tony idzie za nią przez chwilę, 
w wystarczającej odległości, żeby go nie rozpoznała. Pani Allen 
nie odwraca się, patrzy przez ramię, jeszcze przyspiesza. 
W końcu Tony śmiejąc się, odzywa się do niej z daleka: 

TONY 

Przestraszyłem cię. 

Zupełnie przypadkienijego głos zachrypiał. Pani Allen odpowia
da natychmiast: 

PANI ALLEN 

W cale nie, czego miałabym się bać? 

Tony zrozumiał, że matka go nie rozpoznała. Mówi dalej zmie
nionym głosem: 
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TONY 

Samotna kobieta, o tej porze, na odludziu, sama kusi 

diabła. 

Matka odpowiada nadal bardzo szybko, ale ze śmiechem. 

PANI ALLEN 

Pan nie jest diabłem. 

TONY 

Czyli kim? (Pyta, podqż.ając w odległości kilku kroków 

za nią) 

Matka nie odpowiada, Tony powtarza pytanie: 

TONY 

Kim? 

Matka odpowiada: 

PANI ALLEN 

A kto powiedział, że się boję diabła? 

TONY 

Jeśli się nie boisz, to dlaczego tak się spieszysz? 

Pani Allen idzie jeszcze parę kroków, potem zwalnia, zatrzymuje 
się i odwraca do swojego prześladowcy. 
Tony też się zatrzymuje, waha się. Potem zaczJnia się głośno 
śmiać, swoim prawdziwym śmiechem. Wyciąga papierosy, podcho
dzi do matki i mówi: 

TONY 

Przestraszyłem cię, co? 

Bierze ją w ramiona, ściska, a potem zapala papierosa. 
Matka nie uśmiecha się, mówi: 

PANI ALLEN 

Bardzo śmieszne. 

Obraca się na pięcie i idzie do domu. Tony podskakuje wokół niej. 

KOl:t'ES 
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F. 

Około piątej nad ranem. T01~y k01iczy jeśl, matka siedzi 
napr.zeciwko. 

PANI ALLEN 

Zgaś teg·o papierosa. 

TONY 

(Wska.zując pierścionek na ręce matki) Złoto? 

PANI ALLEN 

(Wyciągając papierosa z ust Tony'ego) Zgaś tego 

papierosa. 

TONY 

(Ściskając jej rękę) Złoto. 

PANI ALLEN 

Gadanie. Od ojca. Tombak. Gówno warte. 

TONY 

(Uwalniając rękę matki) Jesteś pewna? 

Patrzą na siebie. Matka w.zdycha. 
Tony zapala kolejnego papierosa. Matka dyskretnie włącza radio 
tranzystorowe, które przedtem wyłączyła. Tony się śmieje .. Matka 
wzrusza ramionami i uśmiecha się. 
Samochody przejeżdżają przed domem. Tony wykonuje w stronę 
matki czu~y gest, prawie przyjacielski. Matka odw.zajemnia się 

. . 
nzeco zazenorvana. 
Za oknem jest .zupełnie jasno. 

G. 
Wpół do szóstej, most Battersea. Tony idzie środkiem jezdni. 
Ruch gęstnieje, przejeżdżające samochody trąbią. Jakiś samo
chód zatrzymuje się za Tonym, a kierowca, nie przestając trąbić, 
wrzeszczy na niego. Tony nie zwraca na to uwagi. Tamten jedzie 
za Tonym, trąbiąc i wr.zeszcząc, Tony nagle dostaje szału, zaczy
na kopać w samochód, w przednią szybę, próbuje otworzyć dr.zwi. 
Przerażony kierowca ucieka. 
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H. 

Około szóstej rano. 
Matka Tony 'ego kładzie się spać w mroku swojej sypialni z za
mkniętymi okiennicami. Leży już przJ1kryta prześcieradłem, kie
dy widzimy jej twarz z zamkniętymi oczami. 
Hałas przejeżdżających samochodów, pani Allen gwałtownie 
otwiera szeroko oczy i patrzy w obiektyw. 

I. 

Okola szóstej rano, most Battersea. W ciągu kilku sekund hałas 
na moście rośnie i zwielokrotnia się: silniki, klaksony, głosy, ra
dia, syreny. Jednocześnie Tony pr.zyspiesza, jego chód staje się 
lżejszy, aż wraca do dziwnego kroku, którym szedł bulwarem. 
Zaczyna się znów uśmiechać i oglądać .za dziewczynami. 
Podczas gdy muzyka trwa, a krok Tony'ego staje się coraz dziw
niejszy, obraz całkowicie rozbiela się. 

SEKWENCJA 3 

Każda z dziewięciu części tej sekwencji rozgrywa się 
w konkretnym miejscu sklepu Guriana: 

1) Magazyn 

2) Kasa 

3) Witryna 

4) Drzwi wejściowe 

5) Główna alejka 

6) Drzwi do biura Guriana 

7) Półki w głębi sklepu 

8) Ulica 

9) Cały sklep widziany z góry, Tony i Gurian w różnych 
alejkach 

Każda część pokazuje to samo miejsce pod różnym 
kątem, z każdej widać inne części sklepu. Przechodzenie z jednego 
miejsca w drugie odbywa się za jednym razem, jak podczas zwie
dzania, podążamy za ruchem, spojrzeniem, czyimś tropem, w zgo
dzie z rytmem jego ruchu . 
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, . 
Magazyn, drzwi na zewnątrz otwarte n.a oścież, za nimi cięża
rówka, z której wyładowuje się skrzynki. Córka Guriana chodzi 
z prawa na lewo, pracuje .z oczami wbitymi w podłogę, jej ręce 
.zwisają jak u wielkiej małpy, przechodzi i znika w magazynie. 
Tony rozładowuje skrzynki, Gurian Hedzi go wzrokiem 
przez otwarte drzwi, u jego stóp warczy wielki wilczur. 
Gurian bez przerrvy wydaje polecenia chłopakom od ciężarówki 
i Tony 'emu. 

GURIAN 

To tu! To tam! Nie tak! Szybciej! 

Każe układać skrzynki w dziwny sposób. Prawdopodobnie zain
spirowany ruchami TonJ! 'ego, który odpyskuje mu bez przerWJ!. 
Na każde polecenie rozkojarzony TONY odpowiada: Spierdalaj!, 
ani cicho ani głośno i kład.zie skrzynkę tam, gdzie mu kazano. 
Spływa potem, ale wygląda na ro.zbawionego, najpewniej .z powo
du tego „Spierdalaj''. 
W pewnym momencie jakieś uliczne zdarzenie odwraca uwagę 
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szefa. Tony korzysta z j ego nieuwagi, by porzuci/ skrzynkę, któ
rą taszczył i zwial: do sklepu. 
Na ulicy z.darzyła się następująca r.zecz: na końcu ulicy pojawił 
się człowiek z psem. W pewnym momencie jego pies .zbli.iyl się 
do psa Guriana. Człowiek zauważył to i zaczął gwizdal na nie
go, w ko11cu przestraszył się i uciekł. Tony łagodnie drażni wielką 
bestię, która z.aczyna warc.zd jeszcze głośniej. 
Człowiek krzyc.zy do Guriana: Pański pies, pański pies! Gurian 
patrzy na oba p~~y i nie robi nic. Dwa psy stają naprzeciwko 
siebie. 
Tony daje kopniaka wilczurowi, który się uspokaja. 
Nadmiernie pr.zestrasz.ony człowiek zac.zyna kr.zyczd: Pański 
pies!, podczas gd,y Gurian patrząc na niego nieobecnym wzrokiem 
i chodząc pomiędzy psami, nie reaguje. 
Podążamy za Tony'ni, który wchodzi do sklepu, spokojnie prze
mierza sklepowe alejki, szepc:::..e coś do kilku klientów i zbliża się 
do kasy, w której pracuje Jackie. 

2. 

Jackie siedzi w kasie, bardzo zajęta, cafkowicie pochłonięta swoją 
pracą. TONY woła do niej z daleka: Jackie! , tak jakby chciał powie
dzid jej coś czułego. JACKIE spogląda na niego od niechcenia i od
powiada sucho: Pracuj ę. 

TONY znowu wola ją. Zła, spogląda na niego. On mówi: Masz coś 
na nosie i robi gest wycierania nosa. Jackie go naśladuje. Jeszcze 
powtar.z.a TONY .z uśmiechem . Jackie próbuje przejrzd się w ka
sie. Nic nie widzi, podnosi oczy i szuka wzrokiem Tony'ego, który 
znikną ł. 

Pojawia się po cichutku tuż za nią. Mówi do niej (TONY): Mrówka 
ci chodzi po nosie. Jackie wzrusza ramionami. Tony udaje, 
że .zdejmuje mrówkę. 
W tym momencie Jack ie odrywa wzrok od swojej pracy i patrzy 
uparcie w stronę witryn, których nie widal. Córka Guriana prze
chodzi porniędzy Jackie i Tonym, co odwraca uwagę Jackie. 
Potem slychal TONY'EGO, który z1vraca się do Jackie: Jackie, masz 
takie oczy niebieskie . . . podczas gdy klient przy kasie, wykładając 
zakupy, przerywa mu wściek(v. mówiąc: Czarne, ma czarne oczy. 
JACKIE odpowiada: Tony, jestem w pracy, podnosi oczy w kierunku 
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1.vitryny, podążamy za jej spojrzeniem. 
Po drugiej stronie ulily stłoczeni na chodniku, ściśnięci i nieru
chomi stoją Baba, Washington, Delem i paru innych wgapionych 
w sklep. 

3. 

Przez szybę widal gromadkę rozgadanych czarnych, s~ycha/ głos 
GURIANA, który wola: Tony! I slychal: Spierdalaj! TONY'EGO. 

Widal Tony'ego w magazynie, słychal kroki Jackie idącej w stro
nę witryny, a potem widal ją zmierzającą do witryny. 
Jackie obserwuje grupkę czarnych. Baba ju.i ma przejśl przez 
ulicę. Ale Washington za trzymuje go, szepcząc mu coś do ucha. 
Baba przechodzi przez ulicę. 
Jack ie i Baba po dwóch stronach witryny. Jackie nieruchoma, 
czasami wygląda, jakby chciała zrobi/ coś, a potem zamiera, 
nie jest w stanie zrobil nic. 
W tym czasie Baba stara się z.obaczJ1l, co się dzieje za nią, we
wnątrz sklepu. Jackie spogląda czasami w tę samq stronę co on. 
Baba stuka w szybę i pokazuje w kierunku, gdzie zniknął Tony . 
Jackie bardzo szybko wraca do kasy. Podą .iamy za Babq, który 
powoli id.z.ie wzdłuż witryny, obserwowany przez czarnych z dru
giej strony ulicy. Staje w kadrze otwartych drzwi wejściowych. 

4. 

Baba .z rozłożonymi nogami, dokładnie pofrodku, na granicy 
między chodnikiem i wnętr.zem sklepu, w centrum kadru twarz.o
nego przez otwarte drzwi. 

BABA 

Ej! (Rzuca w pustkę kilka razy) Szukam takiego jed

nego. (Jakby mówił do wszystkich w sklepie, nie zwracając się 

do żadnej konkretnej osoby) Wysoki, w kowbojkach, długie włosy, 

oczy jak u dziewczyny, duże usta, murzyóskie wargi, z petem 

przyklejonym do wielkich ust. Chcę się z nim zobaczyć. Ma łaf1-

cuch na szyi. (Marszczy czoło, jakby chciał sobie pr.zypomnid 

jeszcze jakieś szczegóły) Jest tu taki? No! 

Wszysly klienci zatrzymali się i patrzą. Jackie podnosi się 
w swojej kasie i szuka wzrokiem Tony'ego. 
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Pojawia się TONY, udaje, że nie widzi Baby. Patrzy na Jackie 
.ze swoim uśmieszkiem. Jackie siada. Wola ją. Jackie!, tak jak 
przed chwilą, Jackie natychmiast zaczyna pocierać nos. 
Grupa czarnych przechodzi przez ulicę i dolącza do Baby. 
Tony zwraca się do Jackie: 

TONY 

i\!lasz oczy jak błękit nieba. 

Ten sam uparty klient co przed chwilą, przechodząc kolo 
Tony 'ego, syczy: 

KLIENT 

Są czarne. 

Tony patrzy za wychodzącym klientem. 
Jego wzrok przenosi się na grupę czarnych. Potem, nadal rozko
jarzony, oddala się w stronę głównej alejki, w której znika. Kiedy 
znika, zaczynamy podą:iać za nim, żeby go schwytać, jakbyśmy 
go poszukiwali. 
Kiedy znowu go widzimy, zwracamy się w kierunku wejścia. 
Chris Washington mówi coś na ucho Babie, ten powoli zagłębia się 
w sklep i dołącza do Tony'ego w głównej alejce. 

5. 

Baba i Tony twarzą w twarz w głównej alejce, patrzą na siebie. 
Córka Guriana przechodzi między nimi, nadal .ze wzrokiem wbi
tym w ziemię, ze zwieszonymi ramionami. Czekają aż przejdzie, 
żeby zacząć ro.z.mawiać. 

Tony rozmawia .z Babą jak .z chłopakiem, którJ1 chce, żebJ1 grać 
z nim w bule. Baba mówi z przesadną artykulalją, jak nauczy
ciel, który tłumaczy coś trudnego. 

TONY 

Czego chcesz? 

BABA 

Jestem strasznie nieszczęśliwy. Chciałem wygrać 
ten konkurs, żeby być szczęśliwym. \Vygrałem i nie jestem 
szczęśliwy. Jeśli nie jestem szczęśliwy, to tak jakbym nie wygrał. 
A przecież wygrałem . Czyli co, wygrałem, ale nie wygrałem. 
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Nie ma powodu, żebym nie wygrał, jeżeli vvygrałem. 

TONY 

I co ja, kurwa, mam do tego? 

BABA 

M_oje nieszczęście zaczęło się, kiedy powiedziałeś, 
że nie mam nóg. Ponieważ powiedziałeś, że nie mam nóg, jestem 
nieszczęśliwy. Ponieważ otworzyłeś usta, zrobiło się tak, jakbym 
w ogóle nie wygrał. A przecież wygrałem, więc nie miałeś prawa 
otwierać ust. Ale skoro tak się stało, ty i ja - musimy powtórzyć 
tę walkę. 

TONY 

Ja już z nikim nie walczę. 

Baba posmutniały, zły, ze .z.mars.z.czonym czołem odwraca się 
do swoich kumpli, którzy robią trzy kroki do przodu. 
Przestraszona Jackie wychodzi z kasy, podążamy .z.a nią głów
ną alejką i dochodzimy do drzwi biura, pod którymi Jackie się 
waha, otwiera je i zamyka, trzymając rękę na klamce patrzy 
na Tony'ego. 

6. 

BABA 

(Zwracając się do Tony'ego, mówi jeszcze rvolniej 

i jeszcze wyra.z.iści ej) Nawet jeśli tego nie chcesz, będziesz musiał 
ze mną walczyć. Ja też nie chcę, ale to już nie zależy ode mnie. 
I to ty mnie do tego zmusiłeś, dlatego teraz ja zmuszam ciebie. 

TONY 

(Puszczając oko do Jackie) Dziesiąta, dziś wieczór. 
(Zagubiona Jackie dalej bawi się klamką) 

BABA 

Nie znałeś mnie, ani ja ciebie, więc nie powinieneś nic 
mówić. Nie jesteśmy stworzeni, żeby się znać, nie trzeba było 
mnie zmuszać, żebym cię słuchał, teraz masz problem, żeby się 
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mnie pozbyć. Będziesz musiał ze mną walczyć i dopiero wtedy 

się mnie pozbędziesz. Dopóki się ze mną nie zmierzysz, będziesz 

mnie miał na głowie, nic na to nie poradzę, nie trzeba było otwie

rać tvch wielkich ust. 

W tym c.zasie Curian otwiera gwałtownie drzwi, które Jackie 
trzymała za klamkę. Jackie zachowuje się jak przJ!lapana na go
rąl)'m uczynku dziewczynka. Wściekły Gurian, mamrocząc jakieś 
pojedyncze słowa łapie Tony 'ego za kołnierz, prowadzi do pólek 
w głębi sklepu, do pracy, którą trzeba dok01iczyć. 
JACKIE idzie za Tonym, mówiąc i pokaz.ując palcami: O ósmej, 
jakby to była teraz najważniejsza rzecz. 
Potem Baba także rusza za Tonym, jakby Curian w ogóle nie ist
niał, aż do pólek w głębi, a my idziemy za Babą. 

7. 

Obok pólek TJ) głębi sklepu. 
Curian puszcza Tony 'ego i zwraca się do Baby. 
Wszyscy naraz: Curian mówi do Baby, Baba do Tony 'ego, a Tony 
do Guriana. Trzy wściekłości nakręcają się wzajemnie. 

GURIAN BABA TONY 

(Wypychając Babę) (Do Tony 'ego, czę- (Plując nieomal 
Spadaj stąd, pie- sto oglądając się na kark Curia-
przony bambusie, na szvoich kumpli) na) Łapy przy 

nie chcę żadnych l\!lasz za duże usta. sobie, skurwysynu, 

pieprzonych bambu- Tylko w nich jesteś nie dotykaj mnie 

sów w moim sklepie, mocny. Ale zapomi- swoimi brudnymi 

to jest porządny nasz, ze mamy uszy. łapami, skurwysynu. 

sklep, dla porząd- Wydaje ci się, że po- .'.\f ie jestem two-

nych ludzi, z porząd- trafisz coś więcej, im nie'Wolnikiem. 

nym to-warem, za po- niż gadać. Ale ja Byłem tu przed 

rządne pieniądze. nigdy nie widziałem tobą. Pracowałem tu 

Tu się kupuje, tu nie niczego poza gada- zanim przylazłeś tu 

ma miejsca dla pie- niem. N ie można ze swoją skurwysyń-

przonych bambusÓ\·V. komuś mówić, że nie ską mordą. Pra-

Spadaj i to już. ma nóg, jeśli się nie cowałem tu, kiedy 
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może udowodnić, 

że ma się lepsze. 

Nie można kogoś 

unieszczęśliwiać 

tym, co się mówi, 

jeśli się nie jest go

towym na to, ze ten 

ktoś zażąda od ciebie 

czegos więcej mz 

gadanie. 

przyleciałeś, żeby 

się zatrudnić do byle 
. „ . • 

czego 1 sc1emma-

łeś, skurwysynu. 

Więc nie podnoś 

przy mnie ogona, 

łapy przy sobie, nie 

dotykaj mnie, bo ci 

pierdolnę, przysię

gam, pierdolnę ci . 

W chwili, kiedy Tony i Curian kończ.ą, w ciszy słychać jeszcze 
Babę mówiącego do Tony 'ego: 

BABA 

Mowa to strzał. Kula nie wraca do lufy. 

Tymczasem Tony wraca do swojej pracy, a Gurian, .za którym 
podąża kamera, stopniowo wypycha Babę w stronę wyjścia, 
a.i na chodnik, gdzie widzimy zbierającą się grupę czarnych. 

8. 

Na chodniku powstaje małe zgrornadzenie. 
Baba krz_yc.zy do Tony 'ego: 

BABA 

To jest twoja prawdziwa praca - pomocnik w sklepie? 

Przez chwilę widzimy Tony'ego, który pojawia się w głębi alejki, 
wyraźnie wkurzony. W chwili, kiedy się pojawia, Gurian obra
ca się w jego kierunku i znów zaczyna go wy.zywać. Gurian idzie 
w głąb sklepu, a Tony znika. 

9. 

Z lotu ptaka widal cały sklep: 
alejki i półki, obracające się jak 
wentylator na zwolnionych ob
rotach. 

Głos Curiana, kiedy słyszymy 
go z offu, jest powolny, pełen 
wahania w przypadku niektó
rych słów i bardzo precyzyjny, 
jakby mówiący ważył każde 
słowo. 

73 



Gurian i Tony ani razu nie 
znajdują się w tej samej alejce. 
Jackie siedzi w kasie. 
Córka Guriana włóczy się 
od alejki do alejki. 

Guriana zaczyna być słychać 
w chwili, kiedy jego pies wpada 
nagle przez drzwi magazynu 
i zaczyna biegać po alejkach. 
W miarę jak Gurian mówi, 
sklep ucisza się, jak każdy sklep 
w godzinach popołudniowej 
zapaści. 

To, co na początku może wyda
wać się głosem wewnętrznym, 

staje się stopniowo spowie
dzią cichego i niewidoc.z.nego 
człowieka. 

GURIAN 

Popatrzcie na niego. Ma w sobie 

dwóch ludzi. V/idziałem tego 

pod spodem. Mówi się tak: pod 

spodem? To Turek, który się 

ukrywa pod Anglikiem. ·widzie

liście, jaki on jest z moją córką? 

Gesty Turka pod flegmą Angli

ka. Mówi się tak: flegmą? Popa

trzcie na to: Anglia, angielskie 

miasta, angielskie ulice: w każ

dej ulicy dwie ulice, tajna ulica 

ukryta pod inną, ulica spisków 

i śmierci. 

SEKWENCJA 4 

TRAVELLING 

A. 
Sposób przemieszczania się przypomina z jednej strony 

chód spacerowicza, który patrzy na ruchliwą ulicę, ciekawego tu
rysty, który zwalnia czasami, ale nigdy się nie zatrzymuje i mocno 
zaniepokojonej kobiety, która wraca nocą do domu, rozglądając 
się na prawo i lewo bez oglądania się za siebie. 

Podczas gdy Gurian nie prze
staje mówić, ruszamy z dołu 
ulicy, z poziomu jezdni i powo
li podnosimy kanzerę na wyso
kość człowieka. Przed każdym 

1--0ITLS 

GURIAN 

Do kogo z tym pójdę? Jeśli będę 

bezbronny, w końcu się na mnie 

rzuci ten złodziej o podwójnej 

twarzy i ukradnie mi złoto i nic 
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sklepem albo w jego mrocznym 
wnętrzu widać niesympatycz
nych, szorstkich właścicieli, 
którzy patrzą na tych, którzy 
patrzą na nich. 

W pewnym momencie kamera 
zwalnia przy dwóch sprzedaw
cach rozmawiających w mroku 
sklepu rzeźnickiego. Kamera 
robi półobrót zatrzymując się 
na nich i zaczyna cofać się, po
dążając nadal od jednego kra
wężnika do drugiego, zupełnie 
przypadkowo. 
W wyniku przypadkowego ru
chu kamery, po lewej stronie 
ulicy (na prawo dla widza) 
widać jakąś uliczkę, obserwu
jemy ją przez chwilę uważnie, 
w ciemności wieczoru, który już 
zapadł, aż do następnego pół
obrotu i ponownejjazdy w górę 
ulicy. 
Dalej sklepy, które powoli z.a
czynajq się zamykać i spojrze
nia właścicieli na intruza. 

mi nie zostanie; a jeśli będę się 

bronił albo zaatakuję pierwszy, 

to kto mi uwierzy, obcemu, 

mnie, którego dusza jest tak 

wymalowana na twarzy, Że nie 

można mi \vierzyć, mnie, któ

ry nie jestem podwójny, mnie, 

prostemu jak pies? 

Chcą mnie wykończyć, chcą 

mojej śmierci. To niech przyj

dzie wreszcie ta śmierć; niech 

rzuci się na mnie z tą gładką 

twarzą Anglika i zepsutą duszą 

Turka. Mó,vi się tak: zepsutą? 

Co wieczór, kiedy wychodzę 

na ulicę, tak się boję, że za każ

dym razem zapominam jednego 

słowa w moim ojczystym języ

ku. Każda noc strachu - jedno 

słowo mniej w głowie, kiedy 

tylko moja ręka zamknie drzwi. 

I ja, który nigdy nie umiałem 

myśleć po angielsku, którego 

musiałem się nauczyć i którym 

musiałem mówić - ale zawsze 

tłumacząc w głowie; bo to nie 

jest język do myślenia, tylko 

do ukrywania - ja już pra-

wie nie mam w głowie swo-

ich dawnych ojczystych słów, 

którymi myślałem, planowałem 
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Na prawo widzimy, tak jak 
przed chwilą, dwóch sprzedaw
ców w trakcie rozmowy prowa
dzonej nieomal na ucho. Nie ro
zumiemy tego, co mówią. 
Pojawia się Robert, wałęsa się 
i krąży wokół nich. 
Przestajq rozmawiać i patr.zą 
na Roberta. 
Robert zbliża się do sprzedaw
ców, uśmiechając się. Mówi im 
coś, czego nie słyszymy. Tamci 
patrzą na siebie, a potem mó
wią do Roberta coś w stylu: 
Co pan pieprzy? I brutalnie za
mykają przed jego nosem kratę 
sklepu. 

Patrząc na tę scenę, robimy ko
lejny półobrót i wznosimy się 
ponad kamienice, jednocześnie 
docierając do końca ulicy. 

B. 

i wspominałem; straciłem 
vvspomnienia i plany, wszyst
kie co do jednego; każda noc 
strachu - jedno wspomnienie 
albo jeden plan mniej, kiedy 
tylko zamknę drzwi. 
Ten kraj, tak, ten kraj zepsuł 
- mówi się tak: zepsuł? - tak, 
zepsuł mi w głowie pragnienia, 
że dzisiaj aż marzę o tym ataku, 
którego cienia boję się co noc 
na tej ulicy. 

(Cisza) 

Tak, marzę, żeby mnie wreszcie 
zaatakował złodziej, który mnie 
pobije, zdusi mój krzyk i ukrad
nie mi złoto; żebym wreszcie 
mógł iść na policję i powiedzieć: 
jak długo zostawicie mnie 
bez ochrony, kiedy zaczniecie 
mnie bronić? 

(Cis.z.a) 

Mówi się tak: bronić? 

Kiedy kamera podnosi się, żeby wyjść ponad ulicę, słychać ra
dio, którego słuchała pani Allen, kiedy Tony przyszedł się z nią 
zobaczyć. 

I później, kiedy kamera nieruchomieje patrząc z góry na ulicę, 
plan z matką leżącą w łóżku, z szeroko otwartymi oczami, 
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słuchającą radia. 
Wracamy na ulicę i znowu matka, która gwałtownie siada na łóż
ku, tak jakby coś do niej dotarło. Sprawdza, która godzina 
i wstaje. 

SEKWENCJA 5 

A. 
Noc. Mokra ulica w opustoszałej i jasno oświetlonej dzielnicy. 
Tony idzie. Widać go od tyłu, kamera podą.ia za nim jakiś cz.as. 
Potem się zatrzymuje. 
Tony oddala się. Pojawia się Jo, który idzie za Tonym. Podqżamy 
za Jo. 
Jo idzie szybkim krokiem, próbuje bez przerwy, nie zatrzymu
jąc się, ulo.iyć dól swojej nogawki, która wchodzi mu do buta. 
Dogania Tony 'ego i nie zwracając na niego uwagi WJ!Pr.z.edza go. 
W budce telefonicznej, w tej samej dzielnicy. Jackie wrzuca mo
nety do automatu, wybiera numer, czeka. 
Jo, który idzie dużo szybciej niż Tony, jest już przed nim. Nagle 
zatrzymuje się, by załatwić sprawę nogawki, co .zajmuje mu dużo 
czasu. 
Tony mija Jo, nie widząc go. 

Tony zbliża się do domu, w którym mieszka Jackie, otwiera 
drzwi i wchodzi na górę. 
Jackie w tej samej budce powtarza wszystkie c.z.ynności. 

Sprawdza na zegarku, która godzina. 
Na schodach. Tony powoli wchodzi na górę. Jo przychodzi zaraz 
.z.a nim, wchodząc po dwa stopnie, wyprzedza Tony 'ego i znika 
gdzieś wyżej. 

Kiedy Tony staje pr.zed mieszkaniem Jackie, drzwi są otwar
te. Jo właśnie bardzo powoli je zamJJka, tak jakbJJ na coś cze
kał, zamyka je dalej, przerywa, czeka, czy Tony zatrzyma się 
na tym piętrze. 
Jo i Tony patrzą na siebie. 
Tony w koiicu pyta: 

Jest Jackie? 

.'.ICf..U. STLTI· 

TONY 
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Jo, zostawiając otwarte drzwi, znika we wnętrzu mieszkania. 

B. 
Jo mówi z. głębi mieszkania, podcz.as gdy Tony jest jeszcze przy 
wejściu: 

JO 

Proszę wejść, mama zaraz wróci. (Po chwili) Nigdy 

pana nie widziałem. To pewnie pan. 

I śnzieje się bardzo głośno. Tony wchodzi. 
Jadalnia jest bardzo mocno oświetlona. Jo otwiera właśnie pusz
kę piwa. NiewiarJJgodne mnóstwo puszek pirva stoi na podłodze 
r/J jadalni. Za każdym razem, kiedy Jo, który pije piwo w ogrom
nych ilościach, otwiera kolejną puszkę, ta eksploduje mu pod pal
cami i piana spływa mu po rękach. 
Jo jest niezwykle nziłym chłopcem, mniej więcej w rvieku 
Tony'ego, ale wygląda znacznie młodziej. Jest świetnie wycho
wany, szczupły i blady, i przy Tonym wygląda na niskiego i źle 
ubranego. 
Jo stara się dogodzić Tony'emu, ale robi to w dziwny sposób, 
jego gesty nie odpowiadają słowom. Podaje piwo, kiedy proponu
je, żeby usiadł, podstawia krzesło, proponując co~' do picia, i tak 
dalej. 
Tony jest skrępowany, prawie onieśmielony. Nieomal zaparło mu 
dech z wrażenia. 
Jo podaje Tony'emu ociekającą puszkę piwa, TonJJ nie rus.za się 
i nie przJ;jmuje jej. Jo mówi: 

JO 

Niech pan usiądzie. \\Tygodnie panu? Jeśli pan czegoś 

potrzebuje, to proszę się nie krępować i mówić, gdyby panu było 

za ciepło, gdyby chciał pan coś zjeść albo pić. (Śmieje się, bardzo 

głośno, otwiera kolejne piwo i je wypija) Proszę się napić piwa. 

Jest ciepłe. Lodówka nie działa. 

(Stawia butelkę na podłodze, zaczJma grzebać w kie

szeniach jakby szukał papierosów, cały czas mówiąc) Pan jest 

wielki. (Potem bierze swoje piwo) Proszę sobie zapalić. Niech pan 

się nie krępuje. \Vygodnie panu? Jest pan wyższy ode mnie. Lubię 

79 



ciepłe . Nie mam papierosów. Proszę, niech pan ściągnie kurtkę. 

(Przysuwa krzesło i pokazuje Tony 'emu, żeby usiadł. Tony za
pala papierosa. Nie odzywa się. Jo nie przestaje stawiać na stole 
puszek z piwem i mówi/) Pan jest bardzo duży. Lodówka się ze

psuła. ·wygodnie panu? (Siada po drugiej stronie sto/u na wprost 

Tony'ego) Proszę sobie wyprostować nogi, rozsiąść się, proszę 

się czuć jak u siebie. (Podaje kolejne piwo Tony'emu, którego 

ten nie przyjmuje. Zapada krótkie milczenie. Jo mówi) Gdyby 

pan czegoś potrzebował, to proszę się nie krępować. (Chwilę się 

zastanawia i dodaje) Papierosów, whisky, (i po kolejnej pauzie) 
dwurury. (Wybucha śmiechem, bardzo głośnym, bardzo długim 

wobec .z upełnie sparaliżowanego Tony'ego) 

Przez chwilę obaj pozostają niemi, w ost1JJm świetle. Jo wygląda 
jakby się zastanawia!. Tony wierci się na krześle. Po chwili Tony 
wykonuje ruch, jakby chciał wstać i co.5 powied.~ieć, ale Jo gwał
townie przerywa mu, pochylając się ku niemu przez stół. Tony 
nieruchomieje. Jo c.zeka chwilę z rozpoczęciem zdania, a potem 
wyrzuca je z maksymalną prędkością, jak jąkała . Mówi znac.znie 
ciszej: ·wchodził pan kiedyś tylnymi drzwiami? 

TONY 

(Patrzy nut w twarz) Co? (Pyta prawie niesłyszalnie) 

JO 

Tylne drzwi . 'Właśnie tędy chciałbym wejść, a one uda

ją, że nie wiedzą o co chodzi. 

Na chwilę milknie. Kiedy znowu zaczyna mówić, Tony spuszcza 
oczy. Jo też w końcu spuszcza oc.zy. Obaj patrzą w stół. Za każ
dym razem, kiedy Jo mówi o tylnych drzwiach, jąka się. Papieros 
Tony'ego dopala się w kącikach ust. 

JO 

rvlówię jej: pozwól mi, pozwól mi tam wejść; a ona: 

nie jestem taka; mówię jej: właśnie, ani ja; ona mówi: dlaczego 

tamtędy ? Mówię jej : to najkrótsza droga; ona mówi : dla innych 

to nie jest najkrótsza droga; mówię jej: właśnie, nie chcę tego 

KOl'll-; 
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załatwiać tak jak inni; ona mówi: albo główną bramą albo żadną, 

a ja: nie chcę główną bramą; nie chcę, i tego właśnie nie potrafią 

zrozumieć. Dobra, wejdę główną bramą, dobra, wchodzę w to, 

ale pozwól mi to zrobić; potem ona mówi : czy na pewno to, 

co teraz robisz, robisz główną bramą? Mówię jej: przecież dobrze 

wiesz, że już tam jestem. Ona móvvi: czyli sam widzisz, że to jest 

najkrótsza droga - i się śmieje; a ja już zdążyłem wejść tylnymi 

drzwiami . A ona zaczyna krzyczeć. Nie powinno mi się zabraniać 

tego, co chcę, a one nie mogą tego zrozumieć. 

Zapada długa cisza. Żaden z. nich się nie rusza. Ws.zystkie ruchy 
i dźwięki zamarły w pokoju i na zewnątrz. 
Właśnie w momencie, kiedy Tony robijakis: gest, Jo mówi dalej: 

JO 

Dobra, wejdę główną bramą, dobra, wchodzę w to, 

ale pozwól mi to zrobić; po chwili ona mówi: no popatrz, to jed

nak wchodzisz przez główną bramę? Ja do niej: przecież dobrze 

wiesz, że już tam jestem. A ona: a więc sam widzisz, że to naj

krótsza droga i się śmieje, a ja już zdążyłem wejść tylnymi drzwia

mi. (Krótki śmiech) Ona zaczyna krzyczeć. (Znowu się śmieje) 

Nie powinno mi się zabraniać tego, co chcę, a one nie mogą tego 

zrozumieć. 

Gwałtownie przerywa, ociężały, uparty, z rvzrokiem wbitym 
w stół. 
Tony podnosi głowę, czoło ma pokryte potem. Patr.zy na Jo 
i mówi: 

TONY 

Ohyda. (Po chwili powtarza) Ohyda. Papieros parzy go 

w wargi, gwałtownie wstaje. 

Jo wstaje w tym samym momencie, równie gwałtownie i zaczyna 
biegać po pokoju, krzycząc: 

JO 

Nie zrobiłem niczego ohydnego, niczego nie zrobiłem, 
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nie wychodź, ona zaraz przyjdzie. (Roztrąca puszki z piwem, 

Tony siada) 

Nagle widać Roberta, w półmroku, wbitego w wielki fotel. 
Zbliżenie, w kadrze widać tylko jego. 
Głos Guriana jest stłamszony. Mówi z wahaniem. Robert mówi 
cicho. 

GURIAN 

Uprawia pan sport, panie ... Robert ... Robert. .. Jaki? 

ROBERT 

Robert. 

GURIAN 

I tyle? Czyli nic więcej niż Robert ... nic przed, ani po, 

jakieś nazwisko? Pan jest Anglikiem, nie? 

ROBERT 

Robert to jest nazwisko. Moje nazwisko jest takie samo 

jak imię. (Śmieje się) 

GURIAN 

A dla Anglików moje imię jest takie samo jak moje 

naz,visko. Nie są nawet w stanie wymówić mojego nazwiska. 

Mówią do mnie zawsze po imieniu, a myślą, że to jest nazwisko. 

(Smieje się) 

ROBERT 

(Wbijając się w fotel) Moje nazwisko jest moim imie

niem, a pana imię jest pana nazwiskiem. Wspólnie tworzymy 

Anglika, którego imię i nazwisko można wymówić. (Śmieją się) 

W jasno oświetlonym pokoju Tony i Jo znów siedzą przy stole 
nieruchomo. Jo mówi bardzo cicho. Tony .z oczami utkwionymi 
w drzwiach wejściowych zapala papierosa. Jo patrząc na ręce 
mówi: 

JO 

Pewnie źle się do tego zabieram. (Potem, podnosząc 
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łagodne spojrzenie na Tony 'ego próbuje co.~ powiedzieć, jąka się 

prz.e.z kilka sekund, w k011cu wystrzela z całą prędkością) Je

steś bardzo duży. (Zn,ów zaczyna się wściekle jąkać, odpuszcza 

i mówi bez wysiłku) Zle się do tego zabieram. 

Kroki na schodach natychmiast uciszają Jo. Drzwi otwierają się. 
Wchodzi Jack ie, Tony wstaje, Jo obraca krzesło. 

Jack ie patrzy na Tony 'ego. Tony, wściekły, pyta ją: 

TONY 

Gdzie bvłaś? 

Zdyszana Jackie odpowiada: 

JACKIE 

Dzwoniłam do ciebie; miałeś być o ósmej. 

TONY 

O dziesiątej. 

Jo proponuje piwo Tony 'emu i Jackie, potem otwiera jed-
no dla siebie. Proponuje krzesło Tony 'emu i Jackie. Nikt nic 
nie mówi ani nie rusza się przez chwilę. 
Potem Jackie patrzy na swojego syna i uśmiecha się do niego. 
Jo też się do niej uśmiecha. Przez chwilę patrzą na siebie .z wiel
ką czułością. 

c. 
Widzimy Roberta w fotelu, w mroku, tak samo jak pr.z.ed chwilą. 
Warc.z.enie psa Guriana. 
Robert wychyla się z fotela. 

ROBERT 

Otwiera drzwi, zbliża się. On widzi, jak ten się zbliża. 

Mówi. On odpowiada. Wchodzi za nim. Zamyka drzwi. Są w biu

rze. Patrzą na siebie. To jest między nimi. (Przez chwilę widzimy 

pistolet, który Robert trzymał w ręce i odłożył na biurko) Już 

po nim. (Pies szczeka, potem milknie. Cisza. Robert pochyla się 

jeszcze bardziej) 

Zrobi tak, jak panu mówię. To są zasady sztuki i trzeba 
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w nie wierzyć. (Pies z.nów z.aczyna warczeć) Proszę się nie bać. 

(Warczenie psa powoli ucicha) Już po nim. 

D. 
Wnętrze sypialni. 
Tony całkowicie ubrany, bez butów. Jackie zdjęła butJJ, skarpetki 
i bluzkę. Nie kontroluje się, mówi bardzo głośno. 
TonJ' chodzi wzdłuż i wszerz łóżka. 

JACKIE 

Przynajmniej zdejmij skarpetki. 

TONY 

Stopy mi zmarzły. 

JACKIE 

Mnie też zmarzły; wszystkim marzną stopy; to jeszcze 

nie powód, żeby nie zdejmować kurtki i niczego, jakby się już 

miało wyjść. 

TONY 

Nie mów tak głośno. 

JACKIE 

(Mówi dalej, nikt jej nie przeszkadza, ale nagle zaczy

na mówić cicho i wyraziście) \V każdym razie Jo już cię widział, 

więc nie ma się teraz co spieszyć; przestań chodzić, nie da się roz

mawiać, kiedy ktoś chodzi; posadź gdzieś na chwilę swoją dupę, 

bo muszę ci coś powiedzieć. 

TONY 

Idę, mam robotę. 

JACKIE 

Dopiero przyszedłeś; dopiero weszliśmy; nie zdążyłeś 

nawet zdjąć swoich śmierdzących skarpetek. 

TONY 

To nie ja dopiero przyszedłem; to ty dopiero przyszłaś, 
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a ja czekałem na ciebie ponad pół godziny. 

JACKIE 

Był] o. 

TONY 

Kurwa, czekałem na ciebie ponad pół godziny i wcale 

mi się to nie podobało. (Jackie zaczyna płakać) Teraz mam 

robotę i muszę już iść. (Jackie, zanosząc się płaczem siada na bu

tach i zakrywa je spódniczką) Nie płacz. (Natychmiast przestaje 

płakać) Gdzie są moje buty? (Tony szuka butów w całym pokoju) 

JACKIE 

(Patrząc na swoje bose stopy) J.\1nie też zmarzły stopy. 

TONY 

Gdzie są, kun.va, moje buty? 

JACKIE 

Krew tam nie dochodzi. Całe ciepło zostaje tu. (Kła

dzie ręce na piersiach) 

TONY 

(Wściekły) Przestań pieprzyć. 

JACKIE 

(Obr.zuca go krótkim spojrzeniem, obrażona) Nie ma 

mowy, nie możesz. (Znów zaczyna mówić i płakać nara.z) Prze

stań się kręcić w kółko, posadź wreszcie swoją dupę na tym łóżku, 

zdejmij tą cholerną kurtkę, zdejmij te śmierdzące skarpetki i nie 

ruszaj się przez chwilę z miejsca . 

TONY 

Jeszcze się taki nie narodził, żeby mi mówić, co mam 

robić. 

JACKIE 

(Nadąsana) Mam w dupie tvvoje pierdolone buty. 
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TONY 

(Staje na wprost Jackie) Wstawaj . 

JACKIE 

(Przestaje płakać i wstaje) Jo już cię widział, więc już 

nie musisz się spieszyć. 

kochają. 

TONY 

(Łapie swoje buty, ona je trzyma) Siadaj. 

JACKIE 

(Siada nie wypuszczając butów z rąk) 'Wszyscy tu cię 

TONY 

Puść. (Jackie wypuszcza buty) 

JACKIE 

Jo bardzo cię lubi, wiesz? Wszyscy cię lubią. 

TONY 

Mam gdzieś wszystkich. 

JACKIE 

(Krzyczy) Nie zrobiłam niczego, żebyś miał mnie 

gdzieś. (Płacze) Sam je zdjąłeś, są tutaj, nie trzeba było ich 

zdejmować. 

TONY 

(Wkładając buty) Jeszcze się taki nie urodził, żebym 

musiał chodzić tam, gdzie nie chcę iść. 

JACKIE 

(Płacząc i krzyc.ząc coraz głośnie;) Nie mówię, że się 

urodził, nigdy nie mówiłam, że się urodził, tylko że mam w du

pie twoje zasrane buty, że mam w dupie twoje zasrane ska rpetki, 

że mam w dupie twoją zasraną kurtkę. 
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TONY 

Przestań krzyczeć. (Jackie przestaje krzyczeć) Prze

stań płakać. (Przestaje płakać. Tony patrzy na nią. Po chwili) 

A zresztą, krzycz i płacz, jeśli masz ochotę, (Patrzy na nią zbity 

z tropu) mam to w dupie. Idę. (Wychodzi trzaskając drzwiami) 

E. 
Zbliżenie na Roberta. Głos Guriana dochodzi z daleka. 

GURIAN 

(Jakby to było bardzo poważne pytanie) Uprawia pan 

jakiś sport? 

ROBERT 

Sport? (Wzrusza ramionami) Zależy jaki. (Podnosi 

oczy na Guriana i śledzi go wzrokiem, możemy sobie wyobra.zić, 

że Gurian chodzi wzdłuż i wszerz.) Nie wiem, co mam odpowie

dzieć. (Uśmiecha się) Jestem taki, jak widać. Niech pan sam oceni. 

GURIAN 

Nie lubię sportowców. Nie ufam im. 

ROBERT 

Sport to za duży ·wysiłek. (Śmieje się) Lubię komfort . 

(Wbija się mocno TJ) fotel) Na przykład taki jak u pana. 

GURIAN 

Nie wierzę sportowcom ani Turkom. (Nagle) Dlaczego 

pan to robi? 

ROBERT 

Bo dobrze się tutaj czuję. 

GURIAN 

Tutaj? U mnie? vV tej norze? Jak można się tutaj do

brze czuć? 

ROBERT 

Można. 
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F. 

Scena zerwania. 

Zerwanie między Jackie i Tonym następuje w pewnym 
sensie w zgodzie z prawami mechaniki. 

Widzimy Jackie biegnącą za Tonym, próbuje go złapać, 
bezskutecznie zatrzymać, a potem idzie swoją drogą. 

Ale z lotu ptaka są to dwa ciała napędzane odmiennymi 
siłami, które się zderzają, wzajemnie zmieniają swoje tory i nie
uchronnie oddalają się od siebie, każde na swój sposób. 

Dwa rodzaje chodu zupełnie niedopasowane, które 
w efekcie końcowym powodują rozejście w przeciwnych 
kierunkach. 

Krótko mówiąc, to jest tak, jakbyśmy zostawili na ulicy 
kogoś, kogo kochamy, tylko dlatego, że idzie w innym tempie 
1 psuje nasz spacer. 

Tony idzie bardzo szybko przez bardzo jasno o.frvietloną ulicę 
przedmieścia. Słychać kroki Jackie biegnącej za nim. 
Kiedy Jackie, bez. tchu, dogania Tony'ego, ten oddala się po sko
sie, żeby jej nie slys.z.eć. Jackie podąża równolegle z nim, zwal
nia, a potem, żeby mu coś powiedzieć, szybko przechodzi na dru
gą stronę ulicy, a Tony przecina ulicę w przeciwnym kierunku, 
żeby jej nie spotkać. 
Przejście Tony'ego odbywa się ze stałą prędkością, z lekkim tylko 
przyspies.z.eniem na końcu. 
Jack ie przyspiesza po przekątnych, żeby móc mówić do TonJJ 'ego, 
ale ponieważ Tony oddala się od niej, w końcu zaczyna zachowy
wać się jak kula bilardowa. 

Jack1u 

N 1e1sce spJtkana 0 I 
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Kiedy Jackie zbliża się do Tony 'ego, mówi: 

JACKIE 

Nie ma już kolejki. Ostatnia odjechała pół godziny 

temu; nie możesz wrócić kolejką. Będziesz musiał wziąć taksówkę. 

Założę się, że nie masz na taksówkę; poczekaj, dam ci. 

Zatrzymaj się, chcę ci dać na taksówkę. (Tony, nie zatrzymując 

się, obraca głowę i podaje rękę) 

Nie mam portmonetki. (Płacze) Nawet nie wzięłam 

portmonetki; tak szybko wyszedłeś. Zresztą nie mam pieniędzy. 

(TonJ' znów wsadza rękę do kieszeni i idzie dale;) 

Proszę cię, stań na chwilę. (Bez tchu) Stań i zastanów 

się. Nie mamy na taksówkę. 

Nie zapomniałam portmonetki tobie na złość. Zatrzy-

Dla) s1ę. 

Zatrzymaj się. Mam teg·o dość. (Mówi coraz cisze;) 

Stań. 

Na ostatnim skosie w kierunku Tony'ego Jackie próbuje przed nim 
uklęknąć. Nie ma jednak czasu na to, żeby uklęknąć do końca, 
bo Tony ją mija i uklęknięcie by ją unieruchomiło. To ostatecznie 
zaburza ich trajektorie. 
Jackie .zaczyna biec .za Tonym, okrążając go, żeby znaleźć się 
przed nim i uklęknąć, ale za każdym razem Tony jest już zbyt 
daleko. W końcu Tony znika, a Jackie, .z. początkowym napędem 
podąża zygzakiem za Tonym, wytraca prędkość, zawraca i za
czyna biec w przeciwnym kierunku. 

G1. 

Kolejne cztery ujęcia Jo, sam na progu domu swojej matki, obser
wujący ulicę .z. rękami w kieszeniach. Plany coraz szersze i coraz 
bardziej ogólne. 
Najpierw Jo nic nie mówi, próbując wyprostować mankiety swo
ich nogawek, obserwuje, zaczJma wołać Jackie, niezbyt głośno, 
ale uporczywie i cierpliwie. 

G2. 

Podczas gdy kolejny raz oddalamy się od Jo, widzimy Jack ie ukry
tą .z.a schodami domu. Nasłuchuje w bezruchu nawoływa1ł syna. 
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G3. 

Jo, nadal całkowicie zajęty swoimi nogawkami i nie przerywając 
nawoływania, zaczyna schodzić po stopniach i kieruje się tam, 
gdzie ukryła się Jackie. 

G4. 

Jo i Jackie patrzą na siebie. 

GS. 

Jo bierze Jackie pod ramię i prowadzi ją do domu. Rozmawiają 
spokojnie. 

SEKWENCJA_ Q 

W tej sekwencji widzimy tylko Tony'ego i jego subiek
tywny punkt widzenia - bez żadnych odstępstw, objaśnień 
i związków z czymkolwiek, poza tym, co rejestrują jego oczy i uszy, 
w rytmie, w jakim zdarzenia i emocje otaczają i dotykają Tony'ego. 

1. 

Twarz Tony'ego. Poranek. Odgłos obcasów Jackie. 

2. 

Metalowa żaluzja otwiera się gwałtownie i z hałasem, odsłania 
Guriana z uśmieszkiem na ustach. 

3. 

Tony, który czekał na zewnątrz odwraca się; po drugiej stronie, 
oparci o ścianę stoją Baba i Chris Washington. 

4. 

Jackie podąża szybko w górę ulicy stukając obcasami. 

5. 

GURIAN zwraca się do Tony'ego: Przyjdzie pan do mnie do biura 
- i odchodzi. 

6. 

Jackie przechodzi przed Tonym, udając się do sklepu. 

7. 

Tony daje znak Babie. Podchodzi Chris Washington. Tony waha 
się, odwraca się, wchodzi do sklepu, znowu się odwraca i rozglą
da: Baba stoi razem z Chrisem Washingtonem przed witryną. 
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8. 

Gurian wola Tony 'ego z głębi sklepu. 

9. 

Tony przemierza sklep, mija córkę Guriana, przechodzi obok 
Jackie, obok klientki, dociera do drzwi przebieralni, nie wcho
dząc do środka zrzuca marynarkę i wraca. 

10. 

Po drugiej stronie witryny Baba i Chris Washington wyzywają 
się. Nic nie słychać. W k01icu Chris Washington odchodzi, a potem 
wraca i znów odchodzi. Baba spogląda na Tony 'ego. 

11. 

TONY z marynarką w ręce przemierza sklep i wychodzi. Na ze
wnątrz, uśmiechnięty i serdeczny, podchodzi do Baby i mówi: 
Bądźmy kumplami, stary, nie wrogami. Zobaczymy się 
w Nickelu . Wybacz, ale, dobra, tak, jesteś bogiem na parkiecie. 
Podaje mu rękę. Baba rozgląda się na prawo i lewo nie wiedząc, 
co począć. 

Potem, puszczając oko, Tony wraca do sklepu i znów go przemie
rza, przechodzi obok klientki, która natarczywie próbuje go o coś 
spytać, ale jej nie zauważa. Dochodzi do drzwi szatni, z których 
wychodzi dziwnie wyglądający Gurian. Tony mierzy go wzro
kiem i wchodzi do szatni. 

12. 

Wewnątrz przebieralni panuje mrok. Tony odwiesza marynarkę. 
Spogląda na prawo przez uchylone drzwi biura i jego uwagę przy
ciąga migoczące światło. Zagląda do pierwszego pokoju. Nic nie 
widzi. Zaraz potem kolejny błysk światła, pochodzący z samego 
końca biura Guriana. Tony rozgląda się, mija pien:vsze biuro 
i staje pod drzwiami gabinetu Guriana. Lampka na biurku zapa
la się sama, słabym i niepewnym światłem. Tony patrzy na nią. 

13. 

W biurze Guriana nie ma okna. Tony ogląda ściany, dwa fotele. 
Patrzy na budzik wskazujący ósmą trzydzieści, dokumenty 
na biurku, znowu na lampkę, plik bankowych papierów leżący 
na dokumentach, na lampkę, która .znowu mruga i w końcu cał
kiem gaśnie. 

f'.I CU:l.STLIT 
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14. 

W świetle zza swoich pleców Tony dostrzega pistolet Guriana le
żący na pliku banknotów. Przygląda mu się dlugo . Powoli wcho
dzi do gabinetu. Nic nie słychać. Podchodzi do biurka i nadal 
przygląda się broni. 
Nagle za plecami Tony'ego słychać wybuch głosu GURIANA (Po tu
recku): Brać go; łapcie go; brać go, morderca; poznałem cię! Tony 
obraca się. W drzrviach stoi Gurian i patrzy na niego. Wydaje się 
jednocześnie roześmiany i zdyszany. 

15. 

Tony próbuje wyjfr. Gurian zagradza mu drogę. 

16. 

GURIAN 

(Po angielsku) Czego się boisz? Nie umiem się bić. 

Nie umiem się bronić. Jestem bezbronnym biedakiem. Bez psa 

nawet bym się stąd nie ruszył; a pies się starzeje; mówi się: się? 

Tu jest dużo złota. Dużo. vV dużej szufladzie biurka. Dużo pie

niędzy. (Po turecku) Dużo, dużo pieniędzy. (Śmieje się, mówi 

po angielsku) Jestem bezbronnym człowiekiem. Został mi tylko 

pies, który nie gryzie i stary zardzewiały pistolet. Weź go, dotknij, 

zobacz, ile rdzy. (Tony bierze pistolet, Gurian przerażony) Oddaj! 

Połóż go, bo będę dzwonił. (Po turecku} Oddaj tę broń, morderco. 

(Tony odkłada broń. Gurian po chwili, po angielsku) Dużo złota 

i żadnej ochrony. Nie umiem używać pistoletu. Myślisz, że pisto

let da radę bez pana? Mówię mojemu staremu psu : pilnuj, i on 

pilnuje. A pistolet - umówmy się, że pilnuje tego, co mu każę 

pilnować. Mówi się: umówmy? Jesteś cienki . (Śmieje się) Skopię 
ci tyłek. Mogę być starym psem, a i tak skopię ci tyłek. 

Podczas gdy Gurian mówi, Tony się ro.zgląda. 
Postrzega w ciemnym pokoju przedmioty tak, jakby każdy był 
tak samo ważny: stary szal na fotelu, książki na długiej półce, pi
stolet na biurku, stary plakat mobilizacyjny w dziwnym języku, 
okulary na biurku, pieniądze i pistolet, dywan, walizkę, dłonie 
Curia na. 
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Ale kiedy Tony obraca się w stronę drzwi, Guriana już tam 
nie ma. 

17. 

Wychodząc pospiesznie z pierwszego biura, Tony mocno potrąca 
córkę Guriana, która traci równowagę. Tony wraca do sklepu. 

18. 

Baba stoi pośrodku sklepu. Ko~vsze się .z nogi na nogę. Tony zbli
ża się do niego, .zaczyna układać towary na pólkach, cały czas 
mówiąc do Baby, bardzo grzecznie, wręcz bratersko. 

TONY 

(Cicho, śmiejąc się) Nie czujesz niczego w powietrzu? 

Czujesz ten prąd, stary? (Nagle głośnie;) Masz plamę na bucie, 

tutaj. 

Podchodzi córka Guriana; Tony dalej układa towary, Baba oglą
da swoje buty. 

19. 

Córka Guriana, udając, że przenosi towar, podchodzi jak najbli
żej Tony 'ego, który się odwraca, a wtedy ona znowu się oddala, 
nadal nie odrywając wzroku od podłogi. 

20. 

TONY 

(Cicho) Widziałeś ją? Córkę, stary? Poczułeś ten prąd, 

kiedy się do mnie zbliża? Czujesz, co tam buzuje? (Śmieje się) 

21. 

Jedna z klientek przerywa Tony'emu, podsuwając mu puszkę 
konserw. 

KLIENTKA 

Nie wzięłam okularóvv. 

To dość dystyngowana kobieta w średnim wieku. 
Tony, nie odpowiadając, wskazuje buty Baby i zwraca się do niego 
bardzo głośno: 

TONY 

Tutaj, plama . 
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Potem klęka obok Baby i WJJciera mu buty. 
Klientka znów się zbliża i powtarza .zniecierpliwiona: 

KLIENTKA 

Nie wzięłam okularów. 

Wstając, Tony mówi: 

TONY 

Spierdalaj . 

I wraca do układania towarów. 

22. 

Osłupiała klientka obraca się na wszystkie strony, powtarza nie
omal na wdechu: 

KLIENTKA 

Co on powiedział? Co on powiedział? 

23. 

Wtedy Tony gwałtownie przestaje zajmować się układaniem to
waru. Baba podchodzi do niego. Podczas gdy klientka nadal kręci 
się w kółko i gada: 

KLIENTKA 

Co on powiedział ? Co on powiedział ? 

Tony mówi bardzo cicho do Baby z głową opartą o półkę: 

TONY 

Co ci daje wygranie konkursu? To nie znaczy, że jesteś 

najlepszy; to tylko znaczy, że inni są gorsi. To znaczy: nie masz 

już żadnej nadziei, nie masz już wyższej poprzeczki, żadnej ambi

cji, nikogo do podziwiania ani do zazdroszczenia, nikogo równego 

tobie, kto mógłby cię docenić. To znaczy, że wszystko, co teraz 

przyjdzie, przyjdzie z niższego piętra i że nie zadowoli cię już 

żaden komplement . \Vygranie konkursu znaczy: w tej dziedzinie 

nie ma już żadnej nadziei, stary, szukaj gdzie indziej . 

24. 

W tym momencie, unosząc głowę Tony znów znajduje się twa
rzą w twarz z córką Guriana. Ta pierrvsz.v raz podnosi wzrok 

h.()Ll'LS 
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na wysokość ramion Tony 'ego. Oddycha szybko. Tony jest rozdraż
niony. Dziewczyna na chwilę kamienieje, a potem ucieka i znika. 

25. 

TONY 

(Do Baby) Leci na mnie, stary. Jest tak napalona, 
że paczki same latają po sklepie. 

Jasne. (Śmieje się) 

26. 

BABA 

W tym czasie klientka, która wróciła do siebie, zmierza wartko 
w stronę Tony'ego, nadal z rozdziawioną buzią. Przygotowuje się, 
żeby coś powiedzieć, ale Tony przerywa jej: 

TONY 

Bardzo proszę się zamknąć. 

Klientka zamyka usta. 
Tony dostrzega Chrisa Washingtona po drugiej stronie witryny. 
Klientka znów otwiera usta. Tony mówi do niej: 

TONY 

Spierdalaj. 

27. 

Słychać krzyczącego Guriana: 

GURIAN 

Trzeba poukładać te skrzynki! 

28. 

Nadchodzi Chris Washington i staje obok Baby, który dalej 
marszczy czoło i kołysze się z nogi na nogę. 

29. 

Nagle ~urian ociera się o Tony'ego i mówi coś, czego Tony nie 
rozum ze. 

30. 

Obracając się w stronę Baby i Chrisa Washingtona, Tony mówi 
(z lekkim uśmieszkiem do Baby). 
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TONY 

W każdym razie, póki co, jesteś najlepszy, na pewno. 
W Nickel Barze na pewno. Z \>.' yjątkiem nóg; to też na pewno. 

Baba rusza się coraz szybciej, marszcZJ! czoło coraz bardziej, wi
dać, że strasznie się stara myśleć, podcz.as gdy Chris Washington 
zaciska pięści. 
Pojawia się Gurian. Tony zmierza do biura, przechodząc obok 
Guriana slyszJ' bardzo wyraźnie choć słabo: 

GURIAN 

Cienias. 

W tym samym momencie Tony wpada na klientkę, którą obraził. 
Klientka chwyta Tony'ego za ramiona i zaczyna nim potrząsać. 

KLIENTKA 

Co pan powiedział, co pan takiego powiedział? 

W tym czasie Gurian krzyczy na Tony 'ego z głębi alejki: 

GURIAN 

Gdzie jest moja córka? 

I znika. Tony wścieka się, uwalnia się od klientki i wskazując 
Babę palcem, .zaczyna mówić z naciskiem. 

TONY 

·wykończę cię, stary; na parkiecie wykończę cię. 
(Oddala się) Ale, kurwa, z kadłubkami nie \valczę. 

Następnie kieruje się do magazynu. 

31. 

Kiedy jest już pod drzwiami magazynu, słyszy hal as walących się 
pudel. Wchodząc, w póbnroku widzi stos kartonów, które jeszcze 
się ruszają i chmurę kurzu, która się nad nimi unosi. Podchodzi 
bliżej. 
Pod stertą kartonów widzi córkę Guriana w stanie szoku: trzęsie 
się, ślini, oczy w slup. 
Gurian pojawia się za nim, podchodzi do córki. 
Tony ucieka do sklepu. 
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32. 

Idąc w głąb sklepu ze spus.zc.zonq głową, Tony potrąca Chrisa 
Washingtona. Baba zniknął. Chris Washington zaczyna mó
wić, bardzo cicho, ma Izy w oczach, nerwowo pociąga nosem. 
i bez przerwy zerka na boki. 
Kiedy rozmawia z Tonym, przykleja się do niego, łapie za man
kiet koszuli, kołnierz marynarki, za lmicuch, który Tony nosi 
na SZJ!l. 

CHRIS WASHINGTON 

Dlaczego się z nami bawisz? Dlaczego nie jesteś dla nas 
miły? Nic do ciebie nie mamy, szacunek, nie skrzywdzilibyśmy 
cię. Więc bądź dla nas miły, a my ci damy spokój. Dlaczego przy
sparzasz nam tyle kłopotów? Widzisz, to byłby dla mnie strasz
ny cios, nie do wytrzymania, stary, i byłoby mi bardzo przykro, 
dlatego byłbym ci bardzo wdzięczny, gdybyś wziął sobie do serca, 
żeby nie musiało mi być bardzo przykro, stary. Dlaczego chcesz, 
żeby komuś było przykro? 

Nie bądź niemiły, nie baw się z nami; ty będziesz miły, 
włos ci z głowy nie spadnie, więc nie rób nikomu przykrości. Bądź 
miły, a jeśli nie, to przysięgam, stary, przysięgam, że cię zabiję. 

Mówiąc to i rozglądając się nieco na boki, kluje ostrzem noża 
brzuch Tony'ego, robiąc dziurę w koszuli, na której pojawia się 
mała plamka krwi. 
Klientka chwyta Tony'ego w ramiona i odrywa go od noża Chrisa 
Washingtona, nie zdając sobie z tego sprawy. Ten, nieporuszony, 
chowa nóż. 
Wraca Baba. Z Chrisem Washingtonem opieprzają się pokreolsku. 
Gurian wola Tony 'ego. 
Klientka potrząsa Tonym, powtarzając: 

KLIENTKA 

Ja wiem, co pan powiedział. Ja wiem, co pan 
powiedział. 

Tony uderza ją w twarz, bardzo mocno, kobieta upada. 
Klientka płacze, Gurian, nie pomagając jej wstać, ·mówi do niej: 
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GURIAN 

Zamknij się, szmato. 

33. 

Tony siada na podłodze w kącie sklepu. 

34. 

Jackie wychodzi z kasy, podnosi klientkę i pomaga jej WJ1jfr. 

35. 

W drzwiach sklepu Chris Washington, który nadal kłóci się 
z Babą, atakuje klientkę. Ta krzyczy, pociągając Chrisa 
Washingtona, ktÓrJ' się do niej przykleił. Nadchodzą sprzedawcy, 
któr.zy biorą stronę klientki, wskazują na wnętrze sklepu, dysku
tują między sobą. 

36. 

Tony siedzi w swoinz kącie, zamyka oczy. 

SEKWENCJA 7 

A. 
Ósma wieczór - pora, kiedJJ sło11ce zaszło, ale nie świecą jes.z
cze uliczne latarnie. Tony wci_~nięty w siedzenie chevroleta E.E. 
Poprosił E.E., żeby go podwiózł do matki, a E.E., który nie ma 
nic do roboty aż do otwarcia Nickel Baru i łapie każdą okazję, 
żeby mieć powód do jeżdżenia swoim samochodem, natychmiast 
się zgodził. 
Prowadzi byle jak, ale efektownie, gwałtownie przyspieszając 
i hamując, a poniewa.ż ulica jest właściwie pusta, szczególnie lubi 
gwałtowne skręty, .zwłaszcza na moście Battersea. W rezultacie 
prowadzi chevroleta jakby jechał motorem. 
Przez całą drogę E.E. - milczący pod drzwiami Nickel Baru 
-gada jak najęty. Spogląda co i raz na Tony'ego, jakby zobaczył 
w nim coś dz.iwnego. 
Słucha Otisa Reddinga, dosyć głośno. 

TONY 

(Śmiejąc się) To jest tak: ja zasypiam zawsze, kiedy 

chcę; kiedy tonę w gównie ~ zasypiam. 
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E.E. 

Udajesz? 

TONY 

Nie, sen sam przychodzi. Kiedy mam problem, próbuję 

myśleć; kiedy mam dwa problemy, denerwuję się; kiedy pojawia 

się trzeci problem, ziewam, zamykam oczy i zasypiam. 

E.E. 

(Po pauzie) Mogłeś się zgłosić w tym roku; dopie

przyłbyś czarnuchowi. 

TONY 

Nie zgłosiłem się, bo bym wygrał. 

E.E. 

Właśnie, trzeba było się zgłosić, bo byś wygrał. 

TONY 

Po co wygrywać, kiedy się wie, że się wygra? 

E.E. 

Zeby wygrać jeszcze raz. ·wygrywa się, żeby wy

grać. Patrz na czarnucha: co noc haruje jak wół. Ja mu nie będę 

przeszkadzał, stary. (Śmieje się) On tego nie wie, że ja wiem, 

że co noc po zamknięciu wchodzi do baru przez lufcik w kiblu. 

vVidziałeś kiedyś ten lufcik w kiblu? Nawet głowy bym tam nie 

zmieścił. (Wściekając się nagle) To jest żul. 

TONY 

Fakt. 

E.E. hamuje gwałtownie. 

TONY 

Co jest? 

E.E. 

Sprawdzam hamulce. (Zerka na Tony'ego) Sprawdzam, 

czy nie śpisz. (Rusza) Kiedy cię poznałem, ty też byłeś żulem. 

'-lC:KEI. .-;TL l' J 
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TONY 

Ale nie jestem. 

E.E. 

Jesteś. 

TONY 

Chyba wiem lepiej . 

E.E. 

Tylko w tym jesteś dobry. W życiu liczy się tylko to, 

w czym jesteś dobry. 

TONY 

Nie o to chodzi w tej grze. 

E.E. 

(Zaskoczony) Nie o to chodzi? (Po chwili zdenenvo

wany) Za kogo ty się masz? Nie o to chodzi, żeby robić jedno, 

a dobrze, co? Co masz lepszego do roboty? 

TONY 

A ty? Będziesz całe życie stał na bramce w Nickelu? 

Całe życie sprzedawał bilety i usuwał gości? 

E.E. 

(Po pauzie) Co ty ·wiesz o moim życiu? 

Cisza. 

TONY 

Mam dwie \valizki; na jednej jest napisane: „już nigdy"; 

na drugiej: ,,jeszcze nie wiem". Spędzam życie na przerzucaniu 

rzeczy z jednej do drugiej. (Cisza. Potem nagle obaj wybuchają 

~:miechem. Po chwili) Umie włączyć nagłośnienie? 

E.E. 

Stary, pracuje po ciemku i bez muzyki. (Śmieje się) 
Kiedyś go zaskoczę i włączę światło, i muzykę. Zobaczysz, 

jaką będzie miał minę. Bez muzyki. To jest świr. Mó-wię ci, świr. 

HJJ.rt :S 
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TONY 

Nie znoszę muzyki. Mam dość muzyki . Jest za dużo 

muzyki. 

E.E. 

(Zamyślony) Fakt, za dużo muzyki. Za dużo badziew

nej muzyki. (Obaj wpatrują się w radio. Milczenie. Potem bar
dzo cicho) Od śmierci Boba Marleya nie mogę słuchać muzyki . 

Straciłem smak do muzyki. Zresztą, od śmierci Boba Marleya 

straciłem smak do wszystkiego. Jak umarł, wyrzuciłem wszystkie 

zdjęcia i kasety, przestałem słuchać muzyki i wszystko umarło, 

zostawił nas samych, ani żywych tu, ani martwych tam. (Prawie 

płacze) 1\1ówię ci. (Spogląda na Tony'ego, który ma zamknięte 

oczy) Śpisz? (Tony nie odpowiada, porusza się na fotelu, E.E. 

patrzy na niego z zainteresowaniem) Co jest? 

TONY 

(Otwierając oczy) Mam sprężynę w dupie i sprężynę 

na plecach. Mógłbyś zadbać o samochód . 

E.E. 

(Na chwilę się zamyka patrząc prosto przed siebie, 
a potem nagle wybucha) Mój samochód jest zadbany; bardzo 

zadbany; bardzo szczęśliwy i bardzo piękny. 

TONY 

Nie jest . Jest piękny, ale nie jest zadbany. 

E.E. 

(Gwałtownie hamując, z.wraca się groźnie do Tony 'ego) 

Jaki, kurwa, jest? 

TONY 

(Wzruszając ramionami) Zaniedbany. 

E.E. 

A wcześniej? Co mówiłeś wcześniej? 

"'dCU.I \Ili I 
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TONY 

(ZdziwionJ1) Powiedziałem: piękny. 

E.E. 

(Po chwili namysłu, szeroko uśmiechnięty) Dokładnie. 
(Rusza) Piękny, bardzo piękny. 

TONY 

Ale źle się w nim siedzi. 

E.E. 

Samochód nie jest do siedzenia, stary. 

TONY 

Tapicerka odłazi. 

E.E. 

Samochód to silnik, stary, silnik . (Śmieje się i przyspie
sza) vV każdym razie nie wiesz, w co uderzyć. vV sumie czarnuch 

jest lepszy od ciebie, nic na to nie poradzisz. Ma łeb. Łeb czar

nucha; czarny, twardy łeb. Nie potrzebuje kasku. (Hamuje gwał

townie, Tony uderza się w głowę i pomstuje, E.E. śmieje się bar

dzo głośno) J\!lożesz to teraz przerzucić do walizki „już nigdy". 

(Przyspiesza. Przez chwilę jadą w milczeniu. Potem E.E. patrzy 

na Tony'ego .z ciekawością) Co jest? 

TONY 

Masz rację. Są żywi, są martwi i jesteśmy my. 

Milkną. 

Tymczasem E.E. i Tony dojechali pod dom pani Allen. Drzwi są 
uchylone, a w szczelinie majaczy światło. 
Tony wysiada z samochodu, wchodzi po schodkach, popycha 
drzwi. Na chwilę się zatrzymuje i nasłuchuje. Światło dochodzi 
z pokoju matki na górze. Nic nie słychać. Kiedy wchodzi, zamy
ka za sobą drzwi, co powoduje lekki hałas. Światło w pokoju pani 
Allen natychmiast gaśnie. 
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B. 
Ta scena, jeżeli chodzi o oświetlenie i układ ciał, jest identyczna 
z tą, w której pod koniec Tony rozmawia z trupem Guriana. 
Tony pr.z.echodzż przed drzwiami pokoju matki, zagląda do środ
ka i idzie dalej, mówiąc: 

TONY 

Jakby co, to już jest dziewiąta. (Zatrzymuje się) 

N ie pracuj esz dziś w nocy? (Wracając po swoich śladach) W każ

dym razie jest dziewiąta, a mnie się śpieszy. (Patrzy na sylwetkę 

swojej matki w mroku) Szef się czepia, że mu przeleciałem córkę. 

(Śmieje się) Nazwał mnie Turkiem. Powiedział to dosłownie przy 

wszystkich . Turek! Chyba chciał mnie obrazić. Ty znasz jakiegoś 

Turka? Obelga jest wtedy, kiedy ktoś ją mówi głośno, przy wszyst

kich i oczekuje odpowiedzi. Przecież nie mogę mu powiedzieć 

„ty Turku!", bo nie wiem, czy to w ogóle jest obelga, jeśli ktoś jest 

naprawdę Turkiem, albo nie jest Turkiem, ale mu to nie ubliża. 

Trudno zgadnąć, kiedy ktoś nam chce ubliżyć, a kiedy nie, co? 

Myślałem, że zaczynasz o ósmej. Jak to możliwe, żebyś nie była 

dziś w pracy? Czyli co, śpisz? Śpisz, co? (Cisza) Bo śpieszy mi się. 

Idzie do swojego pokoju. 

c. 
Tony otwiera drzwi swojego pokoju. W tej samej chwili na .ze
wnątrz zapalają się latarnie ż ich ostre światło wpada do pokoju. 
Tony zapala żyrando l i zaczyna grz.ebać w swoich rzeczach. 
Po chwili w stercie papierów znajduje swój paszport. Przez chwi
lę mu się przygląda, trzynzając go w ręce. 

D. 
Przechodząc obok pokoju matki, Tony widzi w świetle padającym 
prz.e.z zasłon]! pod kołdrą jej wielkie ciało, które natychmiast za
czyna się ruszal. 
Pani Allen zaczyna mówić ochrypłym głosem, z zadyszką i wa
haniem, jakby była chora, ale potem jej głos staje się coraz moc
niejszy i cora.z bardziej agresywny. Tony .zatrzymuje się, kie-
dJ! pani Allen zaczyna mówić. Podczas gdy ona mówi do niego, 
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Tony nie widzi matki, tylko stos poruszających się wolno kołder, 
jak fltle wokół wieloryba. 

PANI ALLEN 

Zawsze ci się śpieszy, żeby coś spieprzyć. Zawsze 

w końcu udaje ci się coś spieprzyć na amen, nawet to, co zaczy

nasz na serio, kończysz spieprzone na amen. Zacząłeś na serio 

w tym sklepie, a kończysz na wygibasach w nocnym klubie, 

jak amerykańska dziwka. Ledwo dochrapałeś się czegoś w tym 

klubie, i zanim zdążyłam się z tym pogodzić, lecisz gdzie indziej 

coś spieprzyć. Dla czystej przyjemności, żeby coś bardziej spie

przyć? Co ci się już tam nie podoba? Znudziły się wygibasy? 

To już nie jest dość dobre? Było jeszcze rok temu, a teraz już nie 

jest? To już nie jest dość dobre, czy jest jeszcze za dobre? Już pra

wie się tam odnalazłeś i nawet mog·ło ci się coś udać, ale ty znowu 

lecisz coś spieprzyć. Nie możesz się już tak dobrze wyginać 

'"" tym klubie, jak robiłeś na początku? 

Porusza się coraz bardziej. Tony nagle odchodzi bardzo szybko 
i głos matki gaśnie za nim w oddali. 

E. 
Na dwor.ze zapadła już noc. 

Tony wskakuje do chevroleta, 
który rusza z kopyta. 

Ul!TFS 

Początek rozmowy Roberta 
z Tonym w korytarzu, mówią 
mocno ściszonymi głosami. 

ROBERT 

Teraz wpychasz go do środka, 

zamykasz nogą drzwi, a on sra 

ze strachu jak chory pies ... 

TONY 

A jeśli nie będzie srał? 

(Cis.za) 

ROBERT 

Będzie. 

104 

Nagle światła chevroleta stają 
się czerwone, a ich blask wypeł
nia cały obraz. 

TONY 

N a miłość boską, po co się tak 

dla mnie starasz? 

ROBERT 

Staram się? Nie staram. 

TONY 

Mówię, po co, na miłość boską, 

tak się dla mnie starasz? 

ROBERT 

Po prostu dlatego, że to się 

uda. Bo znam zasady tej sztuki. 

Bo wiem, że musi się udać i ja 

chcę to zobaczyć. 

SEKWENCJ'\ 8 

TRAVELLING WSTECZ 

Punktem wyjścia jest miejsce, gdzie spotykają się duża 
ulica i mała uliczka - widziane z góry. 

Punktem dojścia jest rewolwer, przechodzący z rąk 
Roberta do rąk Tony'ego. 

A może odwrotnie, w zgodzie ze zwykłym ruchem 
spojrzenia, które podąża od planu ogólnego aż do najmniejsze
go szczegółu, jakim jest rewolwer, poczynając od samej góry 
bez przerwy się cofamy, jak zniesmaczeni tym, co zobaczyliśmy, 
ale przez kombinację skrętów, zwrotów, cofnięć, przejazdów 
w ciemności, ucieczek wstecz zbliżamy się do punktu, od którego 
chcieliśmy się oddalić. 

Jak we śnie, w którym uciekając przed kimś, kogo się 
boimy, nasz bieg z każdą ulicą przybliża nas do tego, przed kim 
uciekamy. 

Miasto ciche i opustoszałe, 
jest 22. 

ROBERT 

Są w tym mieście dwa miasta 

nie do pogodzenia. Jedno cały 
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Każdy hałas rozbrzmiewa w tej 
ciszy jak w katedrze, chodniki 
i dachy są mokre i odbijają 
.(wiat/o. 
Głos Roberta dobiega z podcie
nia naprzeciwko opancerzonych 
drzwi Guriana, gdzie ukrył 
się razem z Tonym, czatując 
na wyjście tamtego. 
Wraz z przyspieszeniem ruchu 
kamery, zaglądamy najpierw 
w ulicę, a potem wjeżdżamy 
w uliczkę. 

Nagle widać ochroniarza, któ
ry sprawdza uliczkę, nadchodzi 
od strony opancerzonych drzwi 
i po kolei sprawdza wszystkie 
wejścia. 

Cofając się przed ochronia
r.zem, próbując się od niego 
uwolnić, stajemy pod opance
rzonymi drzwiami dokładnie 
w chwili, w której Gurian je 
otwiera. Złote światło koryta
rza wylewa się na ulicę i w peł
ni oświetla twarz Tony'ego. 
Chowa się jeszcze głębiej 
w podcieniach. 

f--01 11 .. 'i 

dzień kolekcjonuje złoto, spokoj
nie, bez pośpiechu, bez ryzyka; 
potem o dziesiątej chowa to złoto 
pod bielizną w szafach, w szufla
dach biurek, w sejfach ukrytych 
za obrazami, w pudelkach po 
cygarach; o dziesiątej zamyka 
swoje drzwi, bez pośpiechu i śpi 
spokojnie do rana. Wtedy drugie 
miasto otwiera oczy i świat jest 
dla niego jak pancerne, zatrza
śnięte drzwi, do których nie ma 
kluczy. 

Połowa mieszkańców tego miasta 
chodzi po ukrytym wszędzie 
skarbie, stawia kroki w swoich 
przechodzonych butach jak 
kłusownik w prywatnym lesie. 
Mówię ci, Tony, mówię ci, mu
sisz tylko o godzinie, w której 
zamyka swój skarb, włożyć nogę 
w jego drzwi tak, żeby nie mógł 
ich zamknąć. 
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Kiedy Robert objaśnia 
Tony 'emu główne elementy pla
nu jutrzejszej akcji, Gurian 
sprawia wrażenie, jakby je 
przeżywał: stoi przy uchylo
nych drzwiach, tak jakby TonJ! 
już rzeczywiście je zdobył, 
marszczy brwi, mówi tak, jakby 
odpowiadał na pytania. 
W tym czasie ochroniar:z, któ
rego kroki jesz.cze słychać 
- znika. 

Gurian wykonuje ruch, jakby go 
ktoś popchnął do tylu. 
Później jego dziwne zachowa
nie wytłumacz)' się tym, że nie 
mógł znaleźć kluczy w kiesze
niach. 
Kiedy tylko je znalazł, .zatrza
skuje dr.zwi. 
Ciemność. 

Słysząc oddalające się kro
ki Guriana, znajdujemy się 
w całkowitej bliskości twarzy 
Roberta i Tony'ego ukrytych 
w podcieniach. 
Chcąc się od nich odwrócić, trą
camy ich ręce. 

Nagle Robert wkłada Tony'emu 
rewolwer do prawej ręki. 

'l lC!-:FJ 'iTL FI· 

ROBERT 

Podejdź do nieg·o, uśmiechnij 
się; podejdź wolno; on się nie 
domyśli. Mów do niego spokoj
nie, włóż nogę między drzwi. 
Teraz dalej mów, dalej się uśmie
chaj, spokojnie. Mów o byle 
czym, zadawaj pytania. Zna cię, 
gardzi tobą, na razie nie będzie 
się bał. Odpowie; na razie nie 

. . . 
wyc1ąga1 nog1. 
A potem, kiedy odejdzie gli
niarz, który widział, jak spokoj
nie rozmawiacie, dopiero teraz, 
kiedy jesteście sami na ulicy, 
teraz popchnij go. 

ROBERT 

Kiedy już będziesz w środku, 
jeśli długo nie będzie się bał. .. 
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Tony bierze rewolwer. 
Kiedy trZJJma rewolwer, słychać 
przelotnie parę taktów muz.yki, 
której słuchała w radiu tranzy
storowym pani Allen w scenie 2. 
Przez chwilę podążamy za pra
wą ręką Tony 'ego, nienaturalnie 
ciężką i niezdarną, aż do mo
mentu, kiedy nie prz.eloży broni 
do lewej ręki, a potem schowa 
do kieszeni marynarki. 

SEKWENCJA 9 

W tej sekwencji występują podobne zaburzenia chrono
logiczne, jak w sekwencji 2 i z tych samych powodów. 

A. 
Poranek, w porze otwierania sklepu. 
Jazgot podnoszonej żelaznej żaluzji, za nią pojawia się Gurian 
z twarzą zieloną z niewyspania. Po otwarciu sklepu rozgląda się 
w pos.zukiwaniu Tony'ego, który zwykle o tej porze czekał na ze
wnątrz, ale go nie ma. 
Gurian patrzy w górę i w dól ulicy, nawet na dach, wszędzie. 
Nagle, tu.i .za nim, rozlega się, niemal wprost do ucha, głos 
Tony 'ego, Gurian podskakuje. 

TONY 

Karaluch siedzi na pańskiej szyi. 

GURIAN 

(Jąkając się) Jak tu wszedłeś? 

TONY 

Pozwoli pan, Że go ściągnę. (Przysuwa do niego rękę) 

Widzę go tam, za kołnierzem koszuli. 

GURIAN 

(Cofając się) Jak tu wszedłeś? 

f-.OITl·:'i 
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TONY 

(Z uśmiechem) Drzwiami, jak zawsze. Ale pan mnie 

nie widział, bo coś odwróciło pana uwagę, karaluch, który łasko

cze pana w szyję, tam. (Robi gest zdejmowania karalucha, Gu

rian cofa się) 

GURIAN 

Nie dotykaj mnie. 

TONY 

Nie można poz'vvolić karaluchom, żeby się panoszyły. 

Jeśli im pozwolimy, rozpanoszą się na dobre, tatuśku. 

GURIAN 

\Variat, skończony wariat. (KrzyczJ;) Chcę widzieć, 

jak ludzie wchodzą do mojego sklepu! Nie chcę, żebyś tu wcho

dził niepostrzeżenie! 

Tony spokojnie idzie do szatni, a kamera zbliża się do twarzy 
Guriana, który z bliska ma wygląd chorego i rozgorączkowanego. 

B. 
Poprzedniej nocy. 

Gurian siedzi w swoim biurze. Widzimy go stosunkowo blisko. 
Wgapia się w swój telefon. Potem podnosi słuchawkę i wybiera 
numer. 
Lampa na biurku mruga, lekko ją uderza. Zapala się na nowo. 
Gurian odkłada słuchawkę i dalej wgapia się w aparat 
telefoniczny. 

c. 
12.30 w południe. 

Duży ruch na ulicy, mimo że większość sklepów 
jest zamknięta. Chodzi głównie o ludzi i samochody przed skle
pem Guriana, gdzie znajduje się mały stragan z warzywami 
i sprzedawczyni. 

C1. 

Delem idzie w górę ulicy, włócząc się. Zatrzymuje się przed ivy
stawami, wpatruje się agresywnie w twarze przechodniów. 

'!IC:KLI. 'i l l 11 
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J. Ellis jest sprzedawcą, około czterdziestoletnim; gruby, milkli
wy, porywczy, widzimy go na szczycie drabiny, na drugim końcu 
ulicy, jak poprawia literę zawieszoną nad jego sklepem. 
Potem widzimy sprzedawczynię stojącą z.a straganem przed skle
pem Guriana. Jest młodziutka i nieśmiała. 
Regularnie będziemy wracać do tych trzech osób. Tymczasem kil
ka innych uję{ 
- Sklepy z pozamykanymi żaluzjami; 
- Gurian widziany od tylu, odwrócony w stronę pólek w głębi 
sklepu, nieruchomy z wygiętymi ramionami; 
- TONY, bardzo wesoły, popychający wózek i układający to
war na pólkach; mówi w kółko: Spierdalaj, po cichu, do każdego, 
ale nikt nie zwraca na niego uwagi; 
- Córka Guriana z jednym lub dwoma opatrunkami na czole 
i na policzku, przechodzi obojętnie obok Tony'ego; TonJJ w tłumie 
mruga do niej; 
-Jackie bardzo zajęta w kasie; 
- Hałaśliwi klienci stłoczeni w drzwiach obrotowych. 
W tym czasie Delem dotarł do straganu z warzywami. Wpatruje 
się w sprzedawczynię. 
Nagle pyta ją, tonem jakby prosił o podanie ceny warzyw: 

DE LEM 

Czy to prawda, że Ziemia się kręci? 

Jakiś klient stojący obok Delema patrzy na niego z ukosa 
i uśmiecha się. Sprzedawczyni zdaje się wystraszona. 

DEL EM 

(Agresywnie;) Kręci się, czy się nie kręci? 

SPRZEDAWCZYNI 

(Jąkając się) Myślę, że się kręci. 

DE LEM 

Czyli ci, którzy byli na dole, będą kiedyś na górze, nie? 

SPRZEDAWCZYNI 

Tak myślę, nie wiem. 
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DE LEM 

(Zamyślony i ostry zarazem, cicho) Zycie składa się 
z cierpienia i strachu. 

KLIENT 

(Czarujący, jakbJJ dawał wykład) W pewnym sen
sie się kręci; ale nikt nie jest ani na dole, ani na górze; kręci się, 
ale wszystko zostaje na miejscu. 

DELEM 

(Zaciskając oczy, nie odwraca się w stronę klienta) 

Kręci się, czy zostaje na miejscu? 

KLIENT 

(Rozbawiony) Kręci się, tak; i zostaje na miejscu. 

DE LEM 

(Do sprzedawczyni) Rozumiesz to? Ty! 

SPRZEDAWCZYNI 

Nie wiem, nie wiem. 

KLIENT 

To za sprawą pola magnetycznego. 

Wtedy De/em gwałtownie, jakby tylko na to cz.eka/, łapie klienta 
za kołnierz, zaczyna nim potrząsać, wściekłość wykrzywia mu 
twarz. Mężczyźnie spadają okulary, upuszcza torbę. 

DE LEM 

Nigdy już tego nie mó-w. 

SPRZEDAWCZYNI 

(Przerażona) Nic złego nie zrobił. 

DE LEM 

(Jeszcze bardziej zdenerwowany) Nie lubię, jak mi 
ktoś zawraca głowę. Nie lubię, jak mi ktoś zawraca głowę. 

Sprzedawczyni cofa się z trzęsącymi się wargami. 

i'ICKEI.' I UT 
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C2. 

Na górze swojej drabiny J . Ellis odwraca się. Potem nagle porzuca 
swoje zajęcie, schodzi z drabiny i wielkimi krokami, zdecydowa
nie, z wzrokiem wbitym w ziemię idzie w dól ulic_y. 
W tym samym czasie na drugim k01icu ulicy widać Chrisa 
Washingtona, który, przestraszon_y, usiłuje przejść przez ulicę 
i podejść do Delema, który cały czas potrząsa klientem, porJJodu
jąc powstanie .z.biegowiska. 
Pode.z.as regularnych powrotów do tych scen wid.zimy 
w przyspieszeniu: 
- Zaaferowanych klientów przy pólkach wewnątrz sklepu; 
- Tony'ego, który zrobi ł się śpiqcy i któremu kleją się ocz_y; 
-Jackie coraz bardziej zajętą w kasie, .z długą kolejką niecier-
pliwych klientów; 
- W rozbłysku rozgorącz.kowaną matkę Tony'ego, idącą wzdłuż 
ściany, we mgle; 
- Kilka wystaw zamkniętych sklepów; 
- Małą sprzedawczynię warzyw, która wchodzi do sk lepu prze-
rażona, w poszukiwaniu pomocy. 
Na zewnątrz Chris Washington nadal próbuje przejść przez za
pchaną ulicę; Delem nadal potrząsa i tłucze klienta, który krwa
wi z nosa; nagle J. Ellis pr.zebzj'a się przez zbiegowisko, bierze 
Delema za kołnierz i zaczyna go gwałtonmie bić, z miną morder
cy, powtarzając bez przerwy: 

J. ELLIS 

Nie lubi ę, jak mi ktoś zawraca głowę. Nie lubi ę, jak mi 

ktoś zawraca głowę. 

C3. 

Tymczasem Chrisowi Washingtonowi udało się przejść przez uli
cę, zanurza się w zbiegowisko, przyłącza się do zamętu, łapie 
Delema i próbuje go stamtąd wyciągnąć; Delem trzyma klienta, 
który już le:ży na ziemi, podczas gdy J. Ellis trzyma Delema, 
okładając go. 
W środku sklepu widać i słychać Jackie w kasie awanturującą się 
z jakąś klientką. 
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JACKIE 

Mam w dupie twoją zasraną torbę i mam w dupie twoją 

zasraną butelkę. 

Wstaje .z kr.zesla i krzyczy dalej coraz. ostr.z:ejszynz głosem: 

JACKIE 

l\ilam cię w dupie i mam \V dupie was wszvstkich! 

Przestraszona klientka ucieka. Jackie siada i spokojnie zajmuje 
się następnym klienten1. 
W tym czasie Tony szykuje sobie miejsce we wnęce międ.z.y 
pólkami. 
Widzimy plecy Guriana, który zmierza do biura. 
Chris Washington 1vyciąga w ko,:1cu Delenza :::; zadymy i ciągnie go 
przez ulicę. 
Ludzie zebrani wokół J. Ellisa mówią do niego, popierają, ale on 
ich gwałtownie odpycha, staje się jes.zcze bardziej ponury i wraca 
do swojej drab iny. 
Klient na ziemi, pozostawiony sam sobie, nadal krwawi z nosa. 
Widzimy kraty kilku zamkniętych sklepów. 
Chris Washington i Delem podchodzą do grupy Czarnych, roz
mawiających bardzo głośno po kreo lsku. W większości są to ci 
sami, których widzielifo1y z Babą w Nickel Barze podczas kon
kursu. Mają włączone cicho grające radio. Śmieją się na calJJ 
głos. 

Tony z1vinię ty we wnęce za swoim wózkiem, zasypia. 
J. Ellis chowa drabinę i gwałtownie spuszcza żaluzje sklepu. 
Schodzimy powoli, aż do fasady sklepu C uriana. 

D. 
Poprzedniej nocy. 
Widzimy znis.zc.zoną nogę biurka Guriana . Potenz część twarZJ' 
Guriana. Rozniawia , ale nie wiemy z kim. 

GURIAN 

Późni ej, trzeba to przełożyć na później, tak. Nagły ból 

- mówi s i ę: nag ły, prawda? - poczułem nagły ból w brzuchu; 

jestem starym chorym człmviekiem , boli mnie, bardzo mnie boli, 

za bardzo mnie boli w brzuchu, żeby s i ę kogoś czepiać. ~1ój pies 
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położył się właśnie przed chwilą, w samo południe i już nie chce 
wstać. Wszyscy jesteśmy bardzo chorzy i chcielibyśmy już zre

zygnować. Proszę znaleźć jakiś sposób.Jak pan chce, żebym ... 

Nie ... nie ... później. Ale nas boli brzuch, tak. Później, jak będzie 

nas mniej boleć; później, jak będziemy go znów nienawidzić. 

(Po ormimisku) Straszny, straszny ból w brzuchu. 

Orientujemy się, że Gurian rozmawia przez telefon. Wygląda 
na chorego, ma spojrzenie psa w gorączce. 
Spogląda na budzik. Jest 5.30 

E. 
Tony wychodzi ze sklepu, narzucając marynarkę. 
Jackie wychodzi swoją drogą. 
Drzwi za nimi zamyka Gurian, którego cień widai długo 
na s.zybie. 
Jackie rusza w dól ulicy. 
Tony przygląda się grupie czarnych po drugiej stronie ulicy, któ
rzy z kolei przyglądają się jemu. 
Między nimi przeciska się mnóstwo ludzi, na ulicy korek, 
trąbienie. 

Idziemy za Jackie, która pewnym krokiem idzie w dół ulicy, po
tem stopniowo się zatrzymuje, zawraca i nie zwracając na nic 
uwagi rusza powoli w górę ulicy, nie stukając obcasami. 
Kiedy mija sklep Guriana, nadal widzimy za szybą jego sylwetkę 
z ręką opartą na klamce. 

SEXWENCJliO 

Jak mężczyzna, któremu ukradziono portfel, i który, 
sądząc, że zobaczył złodzieja, z całych sił rzuca się w pościg za nim, 
potem gubi go w tłumie, zatrzymuje się, dyszy i rozgląda wokół 
siebie, i któremu nagle zdaje się, że zobaczył go w innym miejscu, 
znowu biegnie jak szalony, potem nagle się zatrzymuje, szperając 
wzrokiem w tłumie. 

W ten sposób przeplatają się jazdy i plany statycz
ne - trzy tory pośród całej ich mnogości (pierwsza i ostatnia 
jazda śledzi lub poprzedza biegnącego Tony'ego, druga jest jak 
duch Tony'ego, który biegnie ulicą w poszukiwaniu rozwiązania 
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nierozwiązywalnego), po jazdach następują trzy serie bliskich pla
nów, statycznych i dynamicznych. 

A. 

Pierwsza jazda. 

Tony przechodzi przez ulicę, dołącza do grupy czarnych, wchodzi 
w nią, przebija się, spostrzega Babę w głębi pod frianą. Słychać 
oddechy czarnych wokół niego, pośrodku nich .z radia wydobywa 
się muz.yka. 
Tony bierze Babę pod rękę, przedziera się przez grupę i ra.zem 
:z. Babą zatrzymuje się na samym środku ulicy między 
samochodami. 

B. 
Ujęcie statyczne: 

Baba i Tony. 

TONY 

(Do Baby, szybko, nie patrząc na niego, cichym głosem) 

Jeśli przyjdziesz sam, to ok; ale bez tego parszywego spędu. Jeśli 

nic nikomu nie powiesz, jeśli przyjdziesz zupełnie sam, to wie

czorem, o dziesiątej, w Nickel Barze; jest poniedziałek, będziemy 

sami. Powiedz: tak, obiecaj, że będziesz sam. Obiecaj mi to. 

Przysięgnij. 

Za nimi widać zbli.żającego się Chrisa Washingtona. 
Baba marszc.zy czoło jak nigdy dotąd, Tony potrząsa nim, 
mowząc: 

TONY 

Przysięgnij. Przysięgnij. 

Czarni idą w stronę Baby i Tonj!'ego. Delem próbuje rzucić się 
na Tony'ego, Chris Washington go powstrzymuje. 
Samochody trąbią. BABA mówi OK, potem pierwszy raz się ufozie
cha i znowu marszczy twarz. 
Tony puszcza ramię Baby. 
W samochodach pieklą się uwięzieni przez zgromadzenie 
kierowcy. 
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c. 
Druga jazda. 

Z maksymalną prędkością idziemy w górę ulicy po chodniku, 
przecinając hałaśliwy tłum, po drodze pr.zez chwilę śledzimy 
Jackie, która chowa się wmieszana w tłum. Potem rus.zamy w dół, 
przelatując prze.z jezdnię i widzi iny grupę czarnych, nadal po
środku ulicy. Zde.zorientowani obserwują Chrisa Washingtona, 
który kłóci się z Babą. 
Tony patrzy gdzie indziej. 
Chris Washington zaczyna negocjować .z chłopakami. Ci są wku
rzeni, podskakują, potrącają prz.echodniów. Radio gra głośniej. 
Obelgi i trąbienie ze ws.zystkich stron. 
Od początku sceny samochody i przechodnie mają utrudnionJ1 

ruch z powodu dyskutująlJJch na środku ulicy czarnych, którzy 
towar.zyszą Chrisowi Washingtonowi. 
Nagle kierowcy dostają szalu, niektórzy WJ1chodzą 

z samochodów. 
Cala energia skumulowana w ściśniętej grupie czarnych, którzy 
przyszli pobzi Tony 'ego - nagle straci la kierunek, eksplodowała 
na środku ulicy i rozlała się jak pęknięta baiika .z wodą, ogarnia
jąc całą przestrze1i wokół samochodów, po czym przeszła obok 
nich, jątrz.ąc całe towarzystwo; powstało kosmic.zne zamieszanie, 
w którym starli się kierOW()J rozwścieczeni korkiem, przechodnie 
podnieceni bójką Delema i J. Ellisa i wszyscy Czarni, któr.zy 
wreszcie .znaleźli cel, przeciwko któremu mogli .z.rvrócić swoją 
wściekłość. 

Baba, który nie bierze udziału w bójce, korzysta z chwili, żeby 
zademonstrować swój taniec do muzyki z radia, która nagle stała 
się głośniejsza. 

Tony stoż nieruchomy, z wzrokiem utkwionym w uliczce, 
jak zahipnoty.zowany. 

D. 

Ujęcie statyczne: 

Robert i Tony. 
Cidz zdaje się wychodzić z .zagłębienia opancer.zonych drzwi. 
Tony patrzy. 
Robert, widziany od tyłu, wnika w uliczkę, aż do ko12ca. 

O.Ol Jl.', 
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Tony nadal nieruchonz_y, wzrok zafiksowany. 
Robert przelotnie ogląda się za siebie, skręca za róg, znika. 

E. 
Trzecia jazda. 

Tony udaje się w pościg za Robertem. 
Kiedy biegnie, czas zdaje się płynąć jak szalony: odgłosy ulicz
nej awantury słabną i zanikają, zapada ciemność i wracamy 
do Tony 'ego. 
Tony dogania Roberta, łapie go. Robert odwraca się do niego 
i uśmiecha się. 

F. 

Plan statyczny: 

Robert, Tony, pani Allen, nocą. 
W przyspieszonym ciągu planów statJ1cznJJCh, w których widzimy 
Tony'ego wypytującego nerwowo Roberta, Roberta replikującego 
bez odpowiadania, ukazują się po kolei: Tony zadająlJ! pytania 
i Robert, który się uśmiecha, .zac.zynając swoje zdanie; widzimy 
też na przedmieściu, w jej pokoju, stojącą, kompletnie ubraną, 
czujną i podejrzliwą matkę Tony 'ego, wysłuchującą usprawiedli
wień obecności Roberta właśnie tam i właśnie teraz. 
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To ny 
w1dz1 
Roberta 



TONY 

Byłeś u Guriana? 

ROBERT 

Co się tak denenvujesz? Co się z tobą dzieje? 

TONY 

Znasz go? Byłeś u niego? 

ROBERT 

Denerwujesz się, bo się boisz? 

TONY 

Co ci chodzi po głmvie, stary? 

ROBERT 

Po głowie? Nic. Ty, stary. 

TONY 

Dlaczego? Dlaczego? 

ROBERT 

Dlatego, że cię lubię. Naprawdę, stary, lubię cię. 

Po tej ostatniej replice uśmiech Roberta zdaje się odpowiedzią 
na nieufiu i pełne agresji zachowanie pani Allen. A gdy ta bierze 
do ręki jakiś przedmiot i rzuca nim przez okno swojej sypialni, 
można sądzić, że rzuca nim prosto w Roberta. 
Opus.zczając ulicę, patr.zymy w kierunku nieba ponad miastem 
i obserwujemy powolne nadejście nocy i rozpalanie się świateł. 

SEKWENCH 11 

Rytm tej sekwencji ustala pewna liczba sytuacji czy ob
razów całkowicie czarnych lub całkowicie białych. 

Większość ujęć na zewnątrz zaczyna się, a czasem także 
kończy, w naturalnej ciemności ulicy, którą nagle rozjaśnia poja
wienie się twarzy odbijającej światło; natomiast w biurze Guriana 
jesteśmy oślepieni światłem lampy stojącej na biurku, aż do chwili, 
gdy ktoś przechodząc przed nią, przysłania ją. 
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1. 

Baba wślizguje się przez małe okienko, r:vskakuje do wnętrza toa
let Nickel Baru. 

2. 

Lampa na biurku Guriana mruga. Gurian pochylając się, lekko 
ją uderza. Lanipa świeci dalej. 

3. 

Tony ukryty w cieniu tylnego WJ;jścia sklepu, prawie na wprost 
pancernych drzwi. 

4. 

Całkowita ciemnoH ulilJ'· 11'yłania się twarz Jackie. Pr.zygląda 
się mężczyźnie, który idz.ie od drzwi do drzwi. To Robert. 

5. 

Pancerne drzwi. 

6. 
Światło lampy na biurku. Gurian kładzie pieniądze na stół, bawi 
się kluczami. Bier.ze pistolet, potem odkłada go na biurko, jak coś 
obrzydliwego. Budzik pokazuje za pięć dziesiątą. 

7. 

Jackie u zbiegu ulicy i uliczki, patrzy w głąb uliczki. 

8. 

Tony pod drzwiami dostawczymi, patrZJ! w głąb uliczki. 

9. 

Gurian nasłuchuje z uchem przyklejonym do opancerzonych 
drzwi. 

10. 

Pani Allen pod kołdrami, jak wielki ruchomy stos. 

11. 

Na zewnątrz ciemno. Widzimy ochroniarza, który skręca 
w uliczkę. 

12. 

Tony go obserwuje. 

13. 

Ochroniarz podchodzi do pancernych drzrvi, bawi się .zamkiem. 
Gurian otwiera. Złote światło korytarza zalewa ulicę. 

:,1cu:1 '11 °1T 
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14. 

Złote świat/o korytarza dosięga Tony'ego, nadal w ukryciu. 

15. 

Ochroniarz oddala się i sprawdza pozostałe drzwi. 

16. 

Jack ie pod ścianą, na rogu ulicy. Obserwuje Tony 'ego, który 
z uśmiechem zmierza w kierunku Guriana. 

17. 

Ochroniarz obserwuje z daleka i bez .zainteresowania Tony'ego, 
który rozmawia .z Gurianem, i któremu kładzie rękę na ramie
niu, a potem wraca do swoich .zajęć. 

18. 

Tr.zaśnięcie opancer.z:onych drzwi. 

19. 

Jackie rus.za pr.zed siebie, mija agenta. Kiedy się z nim zrównuje, 
jednocześnie obracają się. Zaintrygowany ochroniarz zatrzymuje 
się i rozgląda. Jackie oddala się spokojnie. 

20. 

Curian idzie przed Tonym w korytarzu prowadzącym do biura, 
obaj wyglądają na lekko ro.zchwianych, jak na pokładzie statku. 

GURIAN 

Nikogo nie zatrudniam. 

TONY 

To pracowity chłopak. Będzie dobrym pomocnikiem. 
Przyda się panu. 

GURIAN 

Nie, nikogo nie zatrudniam. 

TONY 

(Idąc za nim} Złota rączka. 'Widział go pan; to ten 

mah którv mnie kiedvś szukał, ten czarny; widział pan, jak on _,, .,., „ 

dobrze wygląda. 
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GURIAN 

(Dochodzą do biura} Nikogo nie zatrudniam, mó

wię, że nikogo nie zatrudniam. Nikogo nie potrzebuję, nikogo. 
Co robisz? 

Curian przestraszony sięga prze.z stół i chwyta Tony'ego .za pra
wą rękę. Tony lewą ręką wyciąga rewolwer. Gurian go pusz.cza. 
Najazd na lampę, której świat/o rozbiela obraz. 

21. 

Ciemnośl uliczki. Wylania się Jackie, zatrzymuje się, waha, r:vra
ca tarrz, skąd przyszła. Na drugim k01icu uliCJ! widzimy Roberta 
przechodzącego uf icę; znika. Jack ie biegnie za nim. 

22. 

Rozgorączkowana twarz pani Allen na podus.zce, oczy s.zeroko 
otwarte. 

23. 

Dotarłszy na miejsce, Jackie widzi, że Robert .zniknął. Dwóch 
czy trzech przechodniów ją obserwuje. Przybiera neutralny wy
gląd i odchodz.i. Ulica nocą. 

24. 

Lampa na biurku Curiana. Curian bier.ze do ręki pistolet. Lampa 
mruga, on lekko uderza w żarówkę. Tony i Gurian na wprost sie
bie, obaj uzbrojeni. 
Lampa znowu mruga; Gurian .zniechęcony uderza jeszc.z.e raz, 
mocniej. Lampa gaśnie całkowicie. 

25. 

W ciemności. Nagle, chocia.i go przedtem nie widzieliśmy, słychać 
dyszenie psa Curiana, który ca~y czas śledził Tony'ego w jego 
ucieczce; nie warczy i nie s.zczeka, tylko dyszy gdzieś tuż obok. 

GURIAN 

Odłóż broń. Uważaj, uważaj, zabiję. Odłóż broń, albo 

zabiję. 

TONY 

Proszę się uspokoić, proszę nie krzyczeć. Nawet 

nie dotknę. Puszczam. Słyszał pan, spadł. Niech pan odłoży 
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swoją; ja swoją odłożyłem. 

GURIAN 

Nie ruszaj się. Słyszę, że się ruszasz, bardzo dobrze cię 

widzę. Jesteś tam, dobrze cię widzę. 

TONY 

Proszę nie krzyczeć. Proszę z tym krzykiem poczekać 

na światło. Nie mam już broni. A pan? (Cisza) A pan? 

GURIAN 

(Po turecku) Morderca! 

W najgłębszej cienzności rozbłyskuje strzał z jednej strony, potem 
z drugiej strony trzy strzały. Cis.z.a. 

26. 

W uliczce Jackie i przechodnie podchodzą do opancerzonych 
drzwi. Na dole ulicy, na jasno oświetlonym bulwarze Robert wzy
wa taksówkę. Ma twarz bez wyrazu, jak facet wracający z pracy. 

27. 

Tony biegnie korytar.z.ern śledzony przez spokojnego psa. Dociera 
do drzwi, próbuje je otworzyć, ale orientuje się, że nie da się tego 
zrobić bez klucza. 

28. 

Z drugiej strony ludzie patrzą na drzwi bombardowane kopnia
kami Tony'ego. Jackie też tam jest, lekko wycofana. 

29. 

Tony wraca do biura, nadal śledzony przez psa. W ciemności pod
chodzi do Guriana, którego widzimy leżącego obok biurka. 

TONY 

Te pierdolone drzwi da się otworzyć tylko kluczem. 

Nie dotknę pana. Potrzebuję tylko klucza. Wezmę go po cichut

ku, nie przeszkadzając panu, nie dotknę pana, nic pan nawet nie 

poczuje. Zostawię go w drzwiach. Niczego stąd nie zabrałem, 

niczego, nawet pana nie dotknąłem. 

Grzebiąc w kieszeniach Guriana, znajduje klucze. Wraca 
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do drzwi. Słychać ludzi gadających z drugiej strony. Nasłuchuje. 

30. 

Gurian obok swojego biurka, nie żyje. 

31. 

Tony otwiera gwałtownie opancerzone drzwi, roztrąca ludzi, 
ucieka. Ludzie patrzą na światło korytarza, pośrodku. Pod samą 
żarówką na tylnych łapach usiadł pies Guriana, szczer.z.y zęby 
i zaczyna lekko warczeć. Ludz.ie cofają się kilka kroków. Jackie 
powoli zamyka oczy. Wyciemnienie. 

Noc 

A. 
Ulica, przy którejjest Nickel Bar. Mokry chodnik. 
Tony, który wdrapał się po mur.ze, .zagląda prze okienko do wnę
trza Nickel Baru. 
Od czasu do czasu przejeżdżają szybko samochody. Poza tym 
czsza. 
Widzimy ponownie fasadę hotelu, pod którym Tony ukradł na
szyjnik; nie jest oświetlona. 
N ag le Tony obraca się, jakby usłyszał jakiś hałas na ulicy. W tym 
samym momencie Baba gwiżdże na Tony 'ego. Otworzył od środka 
większe okno. 
TonJ1 widzi go, zbliża się. Staje na parapecie okna, rozgląda się 
i znika we wnętrzu Nickel Baru. Zamykają okno. 

B. 

Jo przed drzwiami domu Jackie. Wygląda na bardzo zmęczonego. 
Właśnie cierpliwie woła swoją matkę. 

c. 
Tony idzie za Babą długim korytarzem, którym dochodzą 
do Nickel Baru. 
WszJ1stko powyłączane. Jeszc.z.e nieposprzątane. 
Mija chwila, zanim przywykną do ciemności. 
Baba zaczyna natychmiast starannie c.z.yścić parkiet kartonem. 
Tony jest bardzo zdenerwowany. Chodzi wzdłuż i wszerz 
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wielkimi krokami. Wid.zimy go z daleka na wystająljlm murku, 
z Babą w kącie pochylonym nad kartonem. 

TONY 

Myślisz, że jesteśmy przeciętni, Babilon? (Pauza) 

A ty? Myślisz, że jesteś przeciętny? Tutaj, w tym mieście, 

Babilon? (Podniecony) Nie mówię o parkiecie, stary, nie, bo tu 

- mogę ci to powiedzieć - żaden z nas nie jest ani zły ani dobry, 

stary. 

BABA 

(Z oddali, nie obracając się, bardzo głośno) Co? 

TONY 

Jesteśmy ... 

Gwałtowne zacieśnienie planu, wid.zimy Tony'ego .z bliska, w ta
kim samym planie jak w 2B, kiedy mówił do swojej matki i .znowu 
wygląda jakby mówił do kamery. 

TONY 

Jesteśmy ... vV innym mieście nie bylibyśmy nic warci. 

\\! dużym mieście, większym od tego. za,vsze jest jakieś większe 

miasto, gdzie się jest nikim. Zawsze gdzieś będą ludzie, którzy 

będą myśleć, że jesteśmy do niczego, zawsze dla kogoś będziemy 

do niczego. To, stary, nie daje mi spać. To mi nie pozwala nic 

zacząć. Co miałbyś zaczynać, stary, kiedy wiesz, że i tak będziesz 

·w tym średni, ani dobry ani zły, nie? To, że jesteś najlepszy 

na swoim osiedlu, nie liczy się w skali całego miasta; to, że jesteś 

najlepszy w całym mieście, nie liczy się w skali większego miasta. 

To, że jesteś najlepszy na Śvviecie, nie liczy się dla tych, którzy 

mają gdzieś to, w czym jesteś dobry, i którzy oceniają cię \V innych 

rzeczach, które z kolei nie liczyły się dla ciebie, bo chciałeś być 

najlepszy w tym, co oni mają gdzieś, więc wpierdalają cię w zwy

kłą przeciętność. 

BABA 

(Z daleka) Co? 
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Znów widzimy ich razem z gÓrJ!. Baba ko1iczy sprzątanie parkie
tu, Tony chodzi nJs.zerz i wzdłuż. 

TONY 

(Zdenerwowany) Ty Babilon myślisz, że da się wygrać 

konkurs? Ty myślisz, że konkurs się różni od życia? Następnie, 

ty myślisz, ty, Babilon, myślisz, że życie różni się od konkursu, 

w którym zawsze wypadamy przeciętnie? I ty możesz spokojnie 

spać? Możesz zaczynać od nowa? Mów, do cholery. 

BABA 

A o co pytasz? 

Tony zatrzymuje się i patr.zy na Babę, który siedzi pośrodku 
parkietu. 

D. 

BABA 

(Ostro) Co to jest Nickel Stuff? 

TONY 

To jest nic. 

BABA 

Zaczynaj. Pokaż mi, co to jest ten Nickel Stuff 

TONY 

Spierdalaj . 

BABA 

(Wkurzony) Zgadza się, jesteś pomocnikiem; twój za

·wód to nosić kartony i gadać. Masz dużą buzię, nic więcej. 

TONY 

(Wkw-zony) Nigdy tak do mnie nie mów. 

BABA 

To pokaż mi Nickel Stuff 

Tony, wściekły, demonstruje kroki z maksymalną prędkością i sia
da na parkiecie. 
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Baba, skupiony, próbuje odtworzyć kroki. Tony w k01icu wstaje 
i pokazuje kroki jeszcze raz, ale po kawal ku. 
Po jakimś czasie Baba uczy się kroków i dodaje do nich ruch ra
mion, który podoba się Tony 'emu. 
Baba tłumaczy mu, jak się to robi. 
Podczas całej tej lekcji bez. muzyki obaj są bardzo skupieni. Tony 
bardzo surowo kontroluje nogi Baby, a Baba wścieka się z powodu 
sztywności ramion Tony 'ego. 

E. 
Jo idzie w stronę schodów, za którymi zwykle znajduje Jackie, 
kiedy ta .ile się c.zuje i nie odporviada na wo/anie. 
Znajduje ją opuszczoną. 

F. 

Ucząc się wzajemnie ruchu, Tony i Baba w k01icu uzyskują ro
dzaj sekwencji. 
Nagle Baba pr.zestaje tańczyć. 
Wbija wzrok w podłogę i mars.zezy czoło. 

BABA 

A o co pytasz? 

Tony też przestaje tańczyć. Marszczy czoło zupełnie jak Baba. 

TONY 

Nie wiem. Nie wiem. (Przygryza wargę od środka) 
Straciłem wątek . (Uśmiecha się) 

Obaj stoją nieruchonio na środku parkietu i patrzą IP ziemię. 

G. 
Nagle światła i muzyka zalewają parkiet. 
Baba i Tony nadal stoją nieporuszeni z wzrokiem wbitym 
w zzemzę. 

KONIEC 

f..tH'ITS 
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TONY, ZLEKCEWAŻONY MAŃKUT 

Tony jest mańkutem . Wszyscy to lekceważą, on sam pewnie też. 
I dlatego ta cecha ma swoje konsekwencje: gdyby Gurian był mniej zaniepokojo
ny prawą ręką Tony' ego tuż przed zabójstwem, zauważyłby pewnie, że lewa ręka 
jego pracownika zwisa spokojnie wzdłuż ciała i może pojąłby , że cała ta insce
nizacja była jakąś farsą. Podczas gdy uczepił się prawej ręki, której obawiał się 
niesłusznie, zmusiłTony'ego do sięgnięcia po broń i do grożenia mu. 

Ten scenariusz jest więc między innymi historią człowieka, któremu 

bodźce przekazywane stronie prawej uruchamiają stronę lewą . 

Historia Tony'ego, Chrisa Washingtona i Baby, która stanowi część 

historii Tony'ego, Roberta i Guriana dzieją się równocześnie i nigdy się nie krzyżu
ją , ale to, co zdarza się w jednej, jest decydujące dla drugiej, i na odwrót . 

Na przykład, kiedy Chris Washington grozi Tony'emu śmiercią, 

ten decyduje się okraść Guriana jeszcze tego samego wieczora . Albo to: Tony 
nigdy nie brał poważnie ani Baby, ani Chrisa Washingtona, ale nagle zaczął się ich 

bać, kiedy znalazł córkę Guriana w magazynie podczas ataku epilepsji. 

To z tej zlekceważonej odwrotności wynika cała logika, od której 

zaczyna się dramat Tony'ego, który jest działaniem, sukce sem i klęską. A smu

tek Tony' ego niczym nie różni się od smutku wszystkich wygranych w noc 

zwycięstwa . 

HISTORIA ZABÓJSTWA JAKO PIRAMIDA O TRZECH KRAWĘDZIACH 

Prawdziwa historia zabójstwa sklepikarza ma trzy oblicza, których 

nie widzimy nigdy jednocześnie , każde jest inaczej oświetlone i zaciemnione. 

Pierwsze, najbardziej mroczne i niewytłumaczalne, które odkrywa

my powoli, wiąże się z paranoją Guriana, z zazdrością, jaką budzi wśród pozosta
łych sklepikarzy, z wygórowanie dobrą opinią, jaką ma na swój temat , z niechęcią, 

jaką budzi i wreszcie z jego permanentnym strachem . 

Drugie to nienawiść, która łączy Guriana i Tony 'ego, i której historię 

opowiada ten scenariusz. 

Ostatnie, najlepiej oświetlone, ale nie naj ważniejsze, to „słabość 
duszy " Tony'ego, jego ambicje wykraczające poza możliwości , jego obsesja wiel

kiego ryzyka w zamian za małe korzyści. 

Na szczycie piramidy stoi Robert, jedyny, którego władza dotyka 
wszystkich trzech aspektów konfrontacyjnych, ale nie przeciwstawnych, i wza

jemnie połączonych . 
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WYCIECZKA PO PIRAMIDZIE 

Oto trzy oryginalne wersje zdarzeń związanych z końcem Gu riana, 
w kolejności ujawniania się: 

1) Bardzo wcześnie Robert zaznajamia Tony'ego z pomy
słem kradzieży wpływów ze sklepu jego szefa. Wspo
mina o tym niby żartem, wskazując na łatwość, z jaką 
mógłby tego dokonać: wystarczy - mówi - poczekać, 

aż Gurian wyjdzie wieczorem ze swojego biura o dziesią
tej, w momencie, kiedy ochroniarz robi obchód. Ochro
niarz będzie świadkiem, że Tony zbliżył się do swojego 
szefa uprzejmie i rozmawiał z nim, podczas gdy tamten 
zaprosił go do swojego biura, żeby kontynuować rozmo
wę. Ponieważ Gurian jest tchórzem, nie ma nic prostsze
go niż zastraszyć go i ukraść pieniądze. Ryzyko, że ktoś 
uwierzy w wersję zdarzeń Guriana, biorąc pod uwagę 
antypatię, jaką go darzono i jego reputację paranoika, 
było minimalne. 

Sugestia Roberta wydaje się Tony'emu pomysłem zabawnym i lek
kim, skończonym, bez dalszych konsekwencji . 

2) Wkrótce okazuje się, że Robert zaproponował 
Gurianowi radykalny sposób na ukojenie jego nienawiści 
do Tony'ego. 

Gurian ma w sobie kapitał nienawiści - dawną i tajemniczą niena 
wiść, której przedmiot, teraz bardzo odległy, stał się abstrakcyjny. Skupienie jej 
na Tonym, umotywowane przez wiele dziwnych racji jest nieomal przypadkowe, 

ale związana z tym przemoc jest prawdziwa -trzeba pognębić Tony'ego, ile się da. 

Robert sugeruje, że najgorszą rzeczą, jaka mogłaby spotkać Tony' ego 
jest pozbawienie wolności . Cóż prostszego niż wykorzystać chaotyczność chłopa

ka i nakłonić go do obrabowania szefa, podczas gdy ten , uprzedzony o tym, po
krzyżuje mu plany. Co więcej, jeśli Gurian pozwoli Tony'emu wyciągnąć rewolwer, 

który Tony wcześniej miał, będzie to napad z bronią w ręku, a Gurian, silniejszy 
i większy od Tony'ego, bez problemu go obezwładni, wyprowadzi i wezwie ochro 
niarza, który będzie w pobliżu. 

Spotkania Roberta i Guriana są tajne, nie widzimy ich nigdy razem. 
Gurian w miarę zbliżania się fatalnego dnia zaczyna się bać. Ale co mogłoby po
wstrzymać Tony'ego? 

3) Gurian na własną rękę, niezależnie od swoich relacji 
z Robertem i Tonym, podejrzewa istnienie poważnego 
spisku przeciwko niemu. Myśli, że którejś nocy, kiedy 
będzie sam, zostanie zaatakowany i być może zabity; 
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jest przekonany, że sukces jego sklepu - względny tak 
naprawdę - rozwściecza innych sprzedawców z ulicy, 
którzy wyobrażają sobie jakieś ciemne interesy. Dlate
go każdego wieczoru czeka na ochroniarza, żeby wyjść 
do domu. (Skądinąd myśli też, że napad z bronią w ręku, 
dokonany przez któregoś z pracowników, pozwoliłby 
mu zażądać od policji dodatkowej ochrony dla sklepu.) 

Jeśli Robert - taka prosta hipoteza - chciał rzeczywiście zniszczyć 

Guriana, pomysł, by postawić go twarzą w twarz z Ton ym, wiedząc, że obaj mają 
broń i że będą tak samo zaskoczeni obrotem zdarzeń , jest znakomity, bo wiado 
mo, że któryś z nich na pewno strzeli . Gdyby to byłTony, Gurian zostałby natych
miast usunięty, gdyby strzelił Gurian, śmierć Tony'ego złamałaby jego karierę, 
bo działanie w obronie własnej wobec swojego pracownika, znanego z łagodności 
i widzianego przed chwilą podczas spokojnej rozmowy, byłoby słabym argumen 
tem, a zważywszy status cudzoziemca , okolicznością godną pożałowania . 

W umyśle sklepikarza nic oczywiście nie układa się w taki plan. 
Można tylko powiedzieć, że rzeczywiśc i e miał rację bojąc się, i że rzeczy potoczy

ły się najgorzej jak mogły. 

BRAK ISTOTNYCH MOTYWACJI 

Motywacja działania może być istotna pod dwoma warunkami: 

a) stanowi część działania 

b) jej ciężar gatunkowy jest równie poważny jak samo 
działanie. 

Jeśli motyw jest żałośnie mały w porównaniu z ciężarem działania, 
uznawany jest za nieistotny. Jeśli dodatkowo nie jest wyraźnie powiązany z dzia 
łaniem, mówi się, że mamy do czynienia z dziełem wariata . 

Czyli Robert staje się współwinny z Gurianem, ponieważ, jak mówi, 
„czuje się dobrze u niego", a współwinny z Tony'm pod pretekstem, że „bardzo 
go lubi". Ostatecznie sprzeczność tych dwóch współwin nie przeszkadza mu. 

Można więc powiedzieć , że Robert jest potrójnie szalony. 

Ale można też zaobserwować coś takiego : 

oczywista sprzeczność dwóch współwin czyni go obiek
tywnie współsprawcą wrogości sklepikarzy, którzy go 
o nic nie prosili, ale przecież możemy stać się współwi
nowajcami, nie zabiegając o to; 

Robert wyciągnął wszystko, co mógł z tych trzech ru
chów w sposób nad wyraz inteligentny; 
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ostatecznie Robert upiera się, i może trzeba mu uwie
rzyć, że motywacje jego działań są niezwykle istotne, 
to znaczy: 

a) bezpośrednio powiązane z działaniami 

b) równie istotne i poważne co zdarzenia, które 
wywołują. 

A więc w ostatecznym rozrachunku Robert jest być 
może potrójnie rozsądny. 

roku. 

PLAN 

1) W drodze do Nickel Baru Tony kradnie naszyjnik turyst
ce spacerującej po ulicy. 

W Nickel Barze Babilon wygrywa konkurs na tancerza 

Tony drwi z niego. 

Robert rozmawia z Tonym. Jackie kręci się wokół 
Tony'ego. 

Baba jest wściekły. 

Gurian wychodzi ze swojego sklepu. 

2) Tony idzie do matki mostem Battersea. 

Spotyka E.E., który rozpacza. 

Na twarzy matki, która go nie poznała, dostrzega coś, 
czego nie powinien widzieć. 

3) Jak Gurian traktuje swoich pracowników i jak Tony 
pracuje. 

Baba domaga się wyjaśnień od Tony'ego. 

4) Wrogość na ulicy. Robert włóczy się. Co mu siedzi 
w głowie? 

Gurian i jego strach. 

Pani Allen i jej niepokoje. 

5) Tony odwiedza Jackie, spotyka Jo, syna Jackie. 

Jo bulwersuje Tony'ego . 

Przychodzi Jackie. Tony i Jackie zamykają się w pokoju. 
Tony zrywa z nią. 
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Robert czuje się dobrze u Guriana . Mówi mu, jak zaszko
dz i ć Tony'emu . 

6) Tony znowu kpi z Baby. 

Twarzą w twarz Gurian i Tony. Gurian prowokuje 
Tony'ego i zachęca do ataku. 

Chris Washington grozi Tony'emu śmiercią. 

Zdarzenie w sklepie. Tony zasypia. 

7) Tony idzie do matki szukać swojego paszportu; matka 
leży w łóżku . 

8) Robert i Tony ukryci za drzwiami dostawczymi bada 
ją miejsce i układają plan jutrzejszego ataku. Gurian 
wychodzi. 

Robert daje Tony'emu rewolwer, żeby nastraszył 
Guriana. 

9) Gurian się boi. Chciałby wszystko odwołać. 

Chris Washington zwołuje kumpli; czekają na Tony'ego 
przy wyjściu z pracy. 

Tony wychodzi z pracy. 

10) Tony przyjmuje wyzwanie Baby, zgadza s i ę stanąć z nim 
do walki tego samego wieczora w Nickel Barze. 

Chris Washington z kumplami rozczarowany, że nie 
mogą się bić, wywołują bójkę na ulicy. 

Tony spostrzega Roberta, który wychodzi od Guriana. 
Tony nie chce niczego zrozumieć, podczas gdy jego matka rozumie 
wszystko na odległość. 

Oczekiwanie nocy. 

11) Pierwsze zakończenie: śmierć Guriana. 

12) Finał: Tony i Baba w Nickel Barze. Dają sobie wzajemnie 
lekcje tańca. 

Jackie zniknęła. 

KO!T l·:.'i 
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JESTEM ZA POLAŃSKIM 

Takie jest prawo. Gdzie tu pomyłka?* 

Roman Polański to nie tylko oskarżony: to oskarżony, 
którego się oskarża. Nie dość, że oskarżony, to jeszcze oskarża się go 
o to, że jest oskarżony. Polański nie tylko jest winny tego, że jest winny, 
ale i oskarżony o to, że jest oskarżony. Po 1 a ń ski n ie jest z wy-
c z aj n ie oskarżony o to, że jest winny, ale i winny tego, 
że się go oskarża. 

To było we wszystkich gazetach: „W niedzielę 27 września 
organizatorzy festiwalu filmowego w Zurychu oświadczyli, że policja 
SZ\vajcarska zatrzymała Romana Polańskiego na mocy amerykańskiego 
nakazu aresztowania z 1978 roku. Rzecznik szwajcarskiego minister
stwa sprawiedliwości potwierdził, że Polański został Hymczasowo 
zatrzymany w oczekiwaniu na ekstradycję» , ale ma prawo odwołać się 
od tej decyzji". 

- Widzisz moje życie? - rzucił Polański swojemu adwoka
towi zaraz po aresztowaniu. 

Oto historia sprawiedliwości nieudolnej, absurdalnej, 
ślepej, mechanicznej i głupiej, perypetie sprawiedliwości do kwadratu, 
sprawiedliwości opętanej sprawiedliwością, pijanej sobą. Nie historia 
sprawiedliwości niesprawiedliwej, lecz sprawiedliwej niesprawiedli
wości. Wbrew ujadaniu sfory, Polański nie popełnił gwałtu . Nigdy go 
nie skazano z tego powodu. Nigdy. „Uwiedzenie nieletniej". Coś zu
pełnie innego. Ponvać samolot a wysadzić samolot w powietrze to nie 
to samo. W naszych szalonych marzeniach chcielibyśmy, aby ta wieczna 
nieścisłość wreszcie się uspokoiła: konstruuje ona wirtualną winę, która 
spokojnie usadawia się w realnej winie oskarżonego. Niebawem zada
niem sędziów nie będzie już oddzielanie prawdy od fałszu w rzeczy
wistości, tylko po prostu odróżnianie fałszu od prawdy, decydowanie, 
co jest rzeczywiste, a co nie jest. Co jest rzeczywiste, a co wirtualne. 
Przestępstwa popełnione w świecie wirtualnym będzie się osądzać jako 
bardziej szkodliwe, bardziej niebezpieczne, dotkliwsze dla społeczeń
stwa niż przestępstv.·a „realne". Przestępstwo wirtualne będzie potę
pione w rzeczywistości, ale rozgrzeszone w świecie wirtualnym, lub też 
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rzeczywiste przestępstwo będzie traktowane łaskawie \V „naszym" 
świecie, za to przykładnie karane w równoległym świecie awatarów. 

Pytanie: co się robi, żeby być Romanem Polańskim~ Czy 
jest jakaś szkoła, gdzie można się tego nauczyć: być nim, stać się nim? 
Nie ma następców ani uczniów, ponieważ w rzeczywistości nikt 
nie chciałby odziedziczyć tego życia, nawet jeśli zapewnia genialność. 
Kto pragnie złamanego życia? Nikt, tylko wariat. 

Polański sam w sobie jest światem - światem, któremu nic 
nie zostało oszczędzone : chciano go rozwalić, zniszcz:-rć, rozprawić 

się z nim, zaanektować go, pochłonąć. Nic nie pokonało tej planety. 
Tej skały - skały, którą jest człowiek . 

Dlaczego on? W całym życiu Polańskiego widać krzywdzącą 
ironię jego losu: uchronić go in extremis od Zia, by zapłacił i odczul 
na własnej skórze konsekwencje tego Zia. Stale zmieniał status z oca
lonego na torturowanego. Zawsze było tak, że ocalał, żeby cierpieć. 
Wydaje się, że dziwnie uważny Anioł Stróż (trzeba się wystrzegać 
i aniołów, i stróżów) skrupulatnie czuwał nad tym, by pieczołowicie 
zachować życie Polańskiego, aby móc mu zadać w przyszłości inne 
cierpienia, jakby z góry przygotowane. 

\iVydaje się, że wszystko zostało wprawione w ruch, 
by przeszkodzić Romanowi Polańskiemu istnieć - skomplikować 

jego istnienie do tego stopnia, żeby I ogi cz n ie prowadziło do po
stawienia go przed ludzkim sądem, do procesu, do aresztmvania. 
Popełnione przez niego czyny to jedynie pasowanie na rycerza procesu 
uprzednie!?o nękania, nieświadomie sprowokowanego przez tego 
polskiego Zydka, który pojawił się w Hollywood, żeby inni zgrzytali 
zębami, a on tworzył sztukę. 

Aresztowanie Polańskiego nie jest tradycyjnym areszto
waniem: to wynik logiki, która potrzebowała zwieńczenia w postaci 
swego wyzwoleńczego kresu. Istniał jakiś problem Polańskiego, 
na który czekało rozwiązanie, którego rozwiązanie matematyczne nie 
mogło się doczekać, choćby dla spokoju ducha geometrii. Wreszcie, 
dzięki aresztowaniu, skomplikowane równanie z różniczkami i set
kami niewiadomych zostało rozwiązane, tak jak rozwiązane zostało 
parę lat temu twierdzenie Fermata. Aresztowanie Polańskiego jest 
jakąś ulgą dla ducha, przynosi intelektualną przyjemność z rozwią
zania problemu. Sprawiedliwość śpi spokojniej. Jej zasady, nareszcie 
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zaspokojone w swojej przykładowej wieczności, w aresztowaniu 
Romana Polańskiego przez Szwajcarów ujrzały zwycięstwo ludzkiego 
umysłu nad chaosem i niepewnością, przypadkiem i wyjątkiem. 

Wzięto mnie z zaskoczenia, i tyle. 

Polański był kontrprzykładem tworzącym rysę na algebra

icznym pięknie upartych aksjomatÓ\\·. Trzeba go było zgarnąć i został 
zgarnięty: akt męczący i może śmieszny w swojej brzydkiej realności, 
w swoim zawstydzającym i trywialnym v\ymiarze (założyć artyście 
kajdanki), ale vvedle miar nauki prawniczej i wszechmocnego prawa 
- teoretyczne arcydzieło. Zwycięstwo aksjomatyki słuszności: nie

,,ażne, że aresztowanie było brutalne, chodzi przecież o poszanowanie 
niewzruszonYch zasad. 

Polańskich jest wielu i nie są tacy sami. Dla Trybunału 
i Ameryki nie jest ważne, którego Polańskiego się aresztuje, byleby 

był to Polański nadający się do skazania, ważny ze względu na żąda
nie ekstradycji. Wymiar sprawiedliwości chce odzyskać Polańskiego 

w należytej i odpowiedniej formie, chce, aby mu przysłano (dostar
czono) Polańskiego doskonale zgodnego z czekającym go wyrokiem, 

Polańskiego, który poprzez magiczne wstawienie brakującej części 
do Całości, nagle przez to sensownej i zamkniętej, doprowadzi 

do końca procedurę, która miała już dość ciągnięcia się i rozszerzania 
bez niego. Proces Polańskiego miał dość toczenia się bez Polańskiego. 
Polańskizaczynałmubrakować-nie mogło dłużej być tak, 

że areszt o w a n ie n i gdy n ie n as tęp uje. 

Stan Romana Polaóskiego zawsze był st a nem areszt o

wa n i a. On kręcił filmy, aresztowanie kręciło się wokół niego. Krążyło 

nad nim jak sęp. Można było sądzić, Że proces Polaóskiego stracił 

~petyt, Że zapragnął poszukać sobie innej ofiary, zostawić tę Sprawę. 
Ze proces nasycił się samą swoją procedurą, światową wrzawą, że wy
cofanie skargi przez poszkodowaną uspokoi g·o, zmiękczy. Zgasi. Otóż 

nie, wprost przeciwnie. Spasiony proces wciąż był głodny Polańskiego, 
proces ludożerca, trzydzieści dwa lata po fakcie. Proces, 
który zgarnął wszystko, co mogło przemawiać przeciwko Polańskiemu 

z wyjątkiem samego powoda. Proces, który chce wiedzieć wszystko 
o Romanie Polańskim, aż może się wręcz wydawać, że ów proces marzy, 
by stać się Romanem Polańskim. 
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Bez Polańskiego proces czuje się zagubiony. Potrzebuje 
go do życia - do istnienia. Nie mógł dłużej znieść nieobecności 
swojego oskarżonego. Brakowało mu go. W tej wątpliwej zawziętości 
można by się niemal dopatrzyć uczucia, czegoś jak miłosne cierpienie 
odrzuconego kochanka. Polański uciekł (do Francji) i jego proces 
został sam w ponurej, gołej i bardzo smutnej sali sądowej, nos w nos 
z aktami i postępowaniem sądowym. Zrobiło się bardzo pusto. Proces 
Polańskiego wpadł w depresję. Brak wam jednego oskarżonego i jakby 

cały świat opustoszał. No cóż, widzę, że wy nie jesteście procesem. 
Wiecie, procesy są wrażli,,e_ Jeśli nękają, to z odrzuconej miłości, 

która się nie chce zagoić i się mści. Zaczynają nienawidzić, ponie\YaŻ 
ukochana istota (oskarżony) nie odwzajemnia ich uczuć. Brak wzajem
ności między zainteresowaniem procesu Polańskim a zainteresowaniem 

Polańskiego procesem dokuczał procesowi. Proces Polańskiego napraw

dę zaczął potrzebować Polańskiego. 

Tak, z upływem lat w organizacji procesu Polańskiego 

pojawiła się spora przeszkoda: nieobecność Polańskiego. Należało 
zatem wyrwać go z rzeczywistości, gdzie się ukrywał, i wstawić \V rze
czyv„istość inną, uczynioną ze zbrodniarzy i przestępców. Nie chodziło 

o to, by nie pozwolić mu być szczęśliwym a nawet nieszczęśliwym, 

tylko o to, by go sprowadzić do administracyjnego i karnego wymiaru 
istnienia. Należało nadać życiu Polańskiego charakter bardziej admi

nistracyjny, większą obywatelską ontologię. Należało przemówić mu 
do rozumu. Rozpętano więc adresowaną do Polańskiego kampanię, 

żeby nie przekraczał linii demarkacyjnej między bezsporną winą 
a deklarowaną przez niego samego niewinnością. Od końca lat siedem

dziesiątych upoważnione do tego organy wymiaru sprawiedliwości 
wysyłają Polańskiemu tony vYiny do upłynnienia, kierując go w stronę 

nieuchronnej rozprawy i losu, na jaki zasługuje taki jak on zabijaka, 

prowokator i egoista. 

Zarzucanych mu czynów dopuścił się nie człowiek nieod

powiedzialny, lecz winowajca, który się wykradł konkluzjom swojego 
procesu. Z punktu widzenia oskarżycieli brak o w a ł o kary. Trybunał 

chciał pobrać ''ięcej czarnych strasznych dni z długości Życia filmowca. 
Roman Polański uwolnił się sam, liczył na ewolucję obyczajów, na zła

godzenie machiny sądowej, być może też na zwycięstwo jednostki 
nad nieodwracalną surowością prawa. Ale nie: gdy tylko jakiś dowód 
wryje się w poczucie win:, staje się niezniszczalny. Słowo „Polański" 
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nie znikło samo z siebie z listy, gdzie - oprócz Dreyfusa - figurowało 

jedynie nazwisko małego Żydka, który zapewne wymknie się wszyst
kiemu z wyjątkiem własnego losu. 

Czy zadowolą się aresztowaniem, zakuciem Polańskiego 
w kajdanki? Bynajmniej nie jest to pewne: wina zawsze trwa dłużej niż 
niesprawiedliwość, która nadała jej rozgłos. Zawsze go będą aresztować, 
nieustannie. Operacja polegająca aż do końca na starannej egzekucji 
Polańskiego będzie się ciągnąć tak długo, jak tylko ro możli,ve. Z mak
symalnym hukiem. Z minimalnym wahaniem. 

Zewnętrzne fatum zaszczepione na tym genialnym Polaku, 
patologicznie przetłumaczone na oskarżający, prawniczy j ęzyk i para
doks człowieka zasługującego na karę, którego na koniec nie spotyka 
kara : sprowokował akcję wymiaru sprawiedliwości, przed którym umiał 
uciec; poddanie się byłoby nie tylko samobójstwem, ale i zbrodnią 
przeciwko sobie. 

Samobójstwo byłoby czymś zupełnie nonsensownym 
i właśnie dlatego nie potrafiłby go popełnić, choćby 
chciał. 

Sfrustrowany sędzia z roku 1977 skoncentrował całą swoją 
energię na „sprawie Polańskiego". „Bezpieczeństwo obywatela leży 
w pokorze prokuratora" (ro zdanie padło z ust Roberta Jacksona, głów
nego oskarżyciela ze strony Stanów Zjednoczonych w procesie norym
berskim). Ale Żydki są przygotowane na niebezpieczeństwo, ro u nich 
wrodzone: człowiek pokroju Romana Polańskiego nie doznaje szoku 
z powodu czyjegoś kaprysu, choćby nawet to był Wysoki Sąd; bycie 
wirtualnym skazańcem to tylko dodatkowy ciężar na bardzo szerokie 
barki tego drobnego ciała. Niewzruszony w trwaniu reżyser Lokatora 
i Piratów nie kol ab or o w a łb y w sprawie swojego arbitralnego 
unicestwienia: jest nie tylko ocalonym z Zagłady, ale i bojownikiem 
ruch u oporu. Głowa, która się kręci, nie porasta mchem. Upór 
sprawiedliwości, która nie może zmienić postanowienia: n ie areszt o
wanie Polańskiego stało się bardziej niemożliwe, niż jego aresztowanie 
by ło nieprawdopodobne. 
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Podobnie jak osoba wynajmująca mi pokój i jej kuchar
ka, mieli rozgłosić wiadomość o moim aresztowaniu, 
zszargać moją reputację. 

Perspektywa sprawiedliwości bez króla Ubu jest absolutnie 
złudna. A niechby i przyskrzynić wszystkie nowo narodzone dzieci: 
prawdopodobieństwo zamknięcia przyszłego przestępcy będzie po
słuszne sprawiedliwości nie tylko bardziej łaskawej, bardziej ludzkiej, 
ale i bardziej sprawiedliwej. Przyjrzyjcie się zabawie w kotka i myszkę 

amerykańskiego sęd ziego Laurence'a]. Rittenbanda, który zmieniając 
bezustannie zdanie i matacząc, próbował dopaść Polańskiego. 

Zaczęto go w ten sposób ciągać od piętra do piętra. 

Sprawa Polańskiego rozpoczęta w roku 1977 stała się 
Sprawą z wielkiej litery, jak Sprawa Dreyfusa, dopiero wskutek 
jej efektów w roku 2009. Bez tego aresztowania \V Szwajcarii trzy
dzieści dwa lata po fakcie, Sprawa Polańskiego byłaby tylko sprawą 
Polańskiego . 

Kiedyś ludzie byli za Dreyfusem bądź przeciwko niemu . 
Ja jestem za Polańskim . 
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ŻYD 

Ciągle cię gonią.* 

Roman Polański ma nie tylko tę jedną wyjątkową cechę, 
że jest geniu~zem. Ma jeszcze coś wyjątkowego. Jest jeszcze czymś 

innym. Jest Zydem. 

- Jak oni są upokarzani. 
- Tak. Są oskarżeni, wszyscy, których pan tu widzi, 
są oskarżeni. 

- Naprawdę? Więc to moi koledzy - odparł K. 

K~fka w piorunującym skrócie przedstawia, czym jest 
żydowskość. Zyd (ten dialog genialnie to pokazuje) to ten, który spra
wuje funkcję oskarżonego-ten,któregofunkcją(wgospodar
ce świata) jest bycie oskarżonym. Ten, który z racji s \\ ego status u 
jest oskarżony. Który jest nawet w jakiś sposób funkcjonariu
szem stanu oskarżenia, mówi Kafka. Który ma kolegów. Żyd jest 
z zawodu wiecznie oskarżonym i grozi mu niebezpieczeństwo, 

że do tego stanu przywyknie. Trudność bycia Żyd em polega 
nie tylko na tym, że jest zawodowym oskarżonym i upokorzonym, 
ale i na tym, że musi stawić czoło najgorszemu, czyli zaakceptowaniu 
tej profesji. Grozi mu niebezpieczeństwo mechanicznego, wmówione
go, pasywnego jej uprawomocnienia. Kafka podkreśla, że nie ma nic 
wyjątkowego w fakcie bycia Żydem i bycia oskarżonym: to się mieści 
w porządku rzeczy i tak toczy się światek. Każdy robi swoje, oskarży
ciel i oskarżony, sędzia i Żyd, a krów będą pilnować szwajcarskie psy 

i owczarki niemieckie. 

Funkcjonariusze stanu oskarżenia. Funkcjonariusze stanu 
upokorzenia: upokorzenie staje się nie tylko obowiązkiem, ale wręcz 
formalnością. U czci w ość zawodowa każe oskarżycielom wywiązać 
się z tego (zawartego w ich funkcji) zadania: upokorzyć Żydów (oskar
żonych). Atmosfera obozów zagłady, gdzie naziści zachowują się jak 
funkcjonariusze grozy wobec tych, których traktują jak ontologicznych 
winowajców. Nazistowscy funkcjonariusze wykonują rozkazy; 
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unicestwienie istot ludzkich staje się czymś jeśli nie łatwym, to przyję
tym, równie naturalnym jak chodzenie do biura. To taki fach. Fachowi 
umierania odpowiada fach zadawania śmierci. W Auschwitz Żydzi stają 
się funkcjonariuszami obowiązku umierania, a naprzeciwko siebie mają 
funkcjonariuszy obowiązku uśmiercania. Kafka chce, abyśmy zrozu
mieli, że i to, i to jest zawód, że żydowska ofiara jest tak samo zdolna 
zaakceptować funkcję zakatowanego, jak władza funkcję kata. Józef K. 
przyzwyczaja się powoli do tej strasznej myśli, że przeciwieństwem 
zawodu oskarżyciela jest zawód Żyda. I że uprawianie zawodu Żvda 
niesie w sobie wewnętrzne, oszałamiające, skandaliczne zagroże~ie: on
tologiczny oskarżony na koniec sam oficjalnie zatwierdza - z przyzwy
czajenia, znużenia, wskutek prześladowań, nękania - oczywistość 

prześladowania, nieuchronność kary. Żydem jest ten, kto w końcu 
nie to, Że lęka się kary, ale jej oczekuje. Żydem jest ten, kto w końcu 
akceptuje nie tyle karę, ile jej powody (nieistniejące, absurdalne). 

Aż nawet kat się dziwi, że ofiary tak po ludzku reagują 
na zadawane im tortury: 

„Oskarżeni w większości są tacy drażliwi" - powiedział 

woźny. 

Ze znużenia, z przyzwyczajenia. 

Ale w końcu człowiek się z tym powietrzem oswaja. 
Za drugim albo trzecim razem nie zauważy pan, że jest 
ciężkie. Czy już panu lepiej? 

Polański zawsze był winny, zawsze był rozpoznany, ziden
tyfikowany i postrzegany jako winny. Jeszcze zanim spotkał Samanthę 
Geimer. Polański zawsze był winny, że jest Polańskim. Taki jest los 
i przeznaczenie. Żydów. Być Żydem to być winnym tego, że się jest 
winnym.Jest Zydem ten, kto jest vvinny, że jest winny. 

Winny tego, że jest winny, że jest Żydem. Winny, że jest 
winny tego, że jest tym, kim jest, mianowicie Żyd em. 'vV i n ny, że jest 
winny tego, że jest Romanem Polańskim. Nie winny tego, 
że coś zrobił, ale winny tego, że jest. Winny nie robienia, tylko ist
nienia. Na tym polega bycie winnym, że jest się winnym: że jest się 
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winnym istnienia. Sprawa Samanthy Geimer pojawiła s ię tylko po to, 
by nanieść to „ robienie" na to „istnienie". 

I niech się pan tak bardzo nie obnosi ze swoim poczu
ciem niewinności, to psuje niezłe skądinąd wrażenie, 
jakie pan sprawia. 

Pierre Goldman na swoim procesie bardzo po żydowsku za

atakował owo definiujące Żyda „winny, że jest winny", mówiąc: „Jestem 

niewinny, bo jestem niewinny". 

Aresztowanie Żvda to żadne wvdarzenie. To anegdota 
J J 

(w której kryje się pewna wewnętrzna logika) . Żyd jes t wypchnięty 
poza światową gospodarkę, nie liczy się. 

Ale przede wszystkim niech się pan za bardzo 
nie martwi. Co się w tym świecie nie wyczynia! 

Kafka w ten sposób zaczy na Proces: „Ktoś musiał fałszyw ie 

oskarżyć Józefa K. , bo przecież on nic złego nie zrobi ł , a został pew
nego ranka pozbawiony wolności". Kafka na wstępie nam wskazuje, 
że trzeba było dojść do zawrotnego poziomu fałszywych oskarżeń 
(trzeba było sporej dawki fałszywych oskarżeń), żeby aresztować 
Józefa K. Kim właściwie jest Jó zef K.? Figurą Żyda. K. jest in fine 
przekonany, że nie może uniknąć procesu - rozumie, że jest o n to 1 o
g i cz n ie winny. Kiedy znajdzie się sam w katedrze (wpadł w pułapkę), 
ksiądz specjalnie dla niego wstąpi na ambonę (malutką, miniaturową) 
i zwróci się do niego po n a z wis ku, chociaż się n ie z n aj ą. Wszyscy 
oskarżają K. , a przede wszystkim wszystko go oskarża. Winny nicze
go, winny wszystkiego - to jedno i to samo. Zbrodnią Józe fa K . jest 

to, że jest. Nie, że jest Józefem K„ tylko że jest. 

Ksiądz potępia żydowskość. „Czy i ty mnie pochopnie 
osądzasz?", pyta K. Czytelnik Procesu zauważy, że tutaj pierwszy raz 
na 200 stronach pojawia s i ę „pochopny osąd" (słowa, które wydają się 
niemal za oczywiste, za trywialne, zbyt „realistyczne" w ś wiecie Kafki). 

- Czy i ty mnie pochopnie osądzasz? 
- Nie osądzam cię pochopnie. 
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- Dziękuję ci. Ale wszyscy inni ludzie, którzy biorą 
udział w tym postępowaniu, pochopnie mnie osądzają 
i te uprzedzenia wpajają osobom postronnym. Jestem 
w coraz trudniejszej sytuacji. 

Zydem jest ten, kto się znajduje w coraz trud n ie j sz ej 
sytuacji. Nie ten, kto się wstawia w coraz trudniejszą sytuację, lecz ten, 
kto jest w coraz trudniejszej sytuacji. („Jestem w coraz trudniejszej 
sytuacji".) I to mimo niezmienionych ·warunków. Nie musi robić 
żadnego gestu, żadnego ruchu - sytuacja Zyda pogarsza się sama 
przez się. Żydowskim odpowiednikiem status quo jest pogors ze ni e. 
Żyd zawsze pogarsza swoją sy tu ac j ę. Jest Żydem ten, którego 
sprawa samoistnie, naturalnie się pogarsza: „Został aresztowany, cho
ciaż nie zrobił nic złego". Roman P. musi a ł zostać fałszywie oskarżony, 

bo został pewnego ranka pozbawiony wolności, chociaż od trzydziestu 
dwóch lat nie zrobił nic złego. 

Żadnego odroczenia. Nie musi s i ę zrobić coś złego, skoro 
w oczach świata żydowskość jawi się czymś z łym. Tutaj esencja obywa 
się bez egzystencji, by wepchnąć Żyda w stan winy. Żydowskie 
is tn ien ie ma w sobie jakąś pa sy w n ość: „został aresztowany". 

Skoro cała rzeczywistość otaczająca Józefa K. jest procesem, 
to cały świat zwraca s ię przeciwko niemu. Cały świat z wyjątkiem księ
dza: „Ale wszyscy inni ludzie, którzy biorą udział w tym postępowaniu , 

pochopnie mnie osądzają". A 1 e wszy s ~ y i n n i 1 udzie - no tak, 
cały świat z wyj ą tkiem księdza; dla Zyda zawsze jest przynajmniej 
jedna osoba, której należy zaufać, nawet gdyby przyszło za to drogo 
zapłacić . Włączyć cały świat do nienawistnej Całości, proceduralnej 
Całości , Całości - procesu, jakimi stały się codzienność i rzeczywi
stość Józefa K ., znaczyłoby nie robić ża dne go wyjątku. Żydem jes t 
ten, kto robi wyjątek n a wspak. Wyjaśniam. Kiedy cały świat robi 
jeden wyjątek, to znaczy, że rezerwuje dla Zyda osobne traktowanie, 
złe traktowanie, traktowanie wrogie, niegościnne, spec ja 1 n e; to jest 
wyjątek-zaklinanie, wyjątek-izolacja, wykluczenie, ostracyzm. Żyd 
funkcjonuje symetrycznie, ale odwrotnie: robi wyjątek nie negatywny, 
tylko pozytywny. Kiedy wszyscy są przeciwko niemu, on też robi jeden 
wyjątek: rezerwuje dla goja (a nawet dla najbardziej mu przeciwnego 
spośród gojów, bo dla przedstawiciela kościoła katolickiego) osobne 
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traktowanie, ale traktowanie dobre, przyjacielskie, gościnne, życzliwe, 
traktowanie specjalne: to jest wyjątek-przebaczenie, zbliżenie, włącze

nie, wyjątek-zaproszenie. 

Józef K. jest być może ostatnim Żydem na ziemi (a jeśli 
tak jest, to trzeba mu wytoczyć proces) i dlatego cała reszta świata, 
nie tylko ludzie, bo też zwierzęta i rzeczy sprzymierzają się przeciw
ko niemu, uginają się przed procedurą wszczętą przeciwko K. tak, 
jak uginają się trzciny na jeziorze pod podmuchem wiatru, jak gną 
się fale grawitacyjne, gdy zbliża się jakiś masywny przedmiot. Wina 
(żydostwo) K. sprawia, że rzeczy uginają się bardzo, że rzeczywistość 
staje się nie tylko proceduralna, ale i przybiera postać procesu. 
Rzeczywistość-proces. Toteż w końcu to już nie pozory świadczą 
przeciwko niemu, jako że przy zbliżaniu się K. rzeczywistość zmienia 
się w pozór, żeby już nigdy nie wrócić do swojego początkowego stanu 

rzeczywistości. 

Pozory świadczyły przeciwko niemu, a teraz rzeczywistość 

świadczy przeciwko niemu. Wszystko go oskarża i to jest normalne, 
ponieważ istotna ontologiczna wina, istotna i bierna żydowskość Józefa 
K. ka 1 a rzeczywistość, która aby odeprzeć wirusowe ataki winy, wy
twarza wszęd;ie antyciała generalnego oskarżenia. Józef K. nie prze
chadza się już po świecie, gdzie jest a priori niewinny, jeśli nie mrugnie 
okiem, lecz w świecie, gdzie nawet n aj bardziej n ie w i n ny gest 
czyni go jeszcze trochę bardziej winnym. 

Nie jest winny swoich gestów: każdy jego gest powiększa 

jego winę. Józef K. przez sam fakt, że istnieje, zmienia swoje naturalne 
środowisko we wszechoskarżycielski, wszechoskarżający, wszechpraw
ny, wszechsądowy ekosystem. To on jest odpowiedzialny za rozrastanie 
się procesu oskarżycielskiego. Ponieważ nie robiąc nic, i tak już robi 
za dużo dla sędziów, którzy samo jego istnienie uznają za poważne 
przestępstwo: nie tylko skandal, ale i zbrodnię. Nie ruszać się, nie od
dychać, bo to już za wiele. Nicnierobienie już jest nie do przyjęcia. 
Nie robić nic złego to wkroczyć w sferę, gdzie żydowskość jest za głoś
na, emituje nadmierne szkody.Żąda się od K., a by p rz es ta ł 
b v ć. W szvstko co w v staje (z prostego powodu, że jest), będzie 
o;ądzone jako ~braźliwe i niebezpieczne dla społeczeństwa. Wszystko, 

co wystaje, będzie osądzone. 
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Świat w swojej plastycznej postaci, a więc i egzystencja K., 
zmienia geometrię, strukturę, geodezję, upodabnia się do winy K. 
Najważniejsze zdanie Procesu pada w przytoczonym niżej fragmencie 
(przedostatni rozdział pt. „W katedrze"): 

K. nie wątpił jednak w jego dobre intencje i możliwe, 
że gdyby duchowny zszedł z ambony, znalazłby z nim 
porozumienie, możliwe, że otrzymałby jakąś przydatną 
i decydującą radę - na przykład nie jak wpłynąć na pro
ces, ale jak się z procesu, wyrwać, jak go obejść, jak żyć 
poza procesem. 

(Nawet klimat się zmienił: to już nie klimat podejrzliwości, 
to oskarżenie: „Co za chmury na zewnątrz? To już nie był szary dzień, 
to była głęboka noc".) 

Dziękuję ci. Ale wszyscy inni ludzie, którzy biorą 
udział w tym postępowaniu, pochopnie mnie osądzają 
i te uprzedzenia wpajają osobom postronnym. Jestem 
w coraz trudniejszej sytuacji. 

To „dziękuję ci" jest niesłychane. Niewinność i naiwność 
K., który po dziewięciu rozdziałach prześladowań uf a słowom czło
wieka, którego nie zna. Żyd ufa chrześcijaninowi. Ufa człowiekowi, 
którego widzi w chrześcijaninie, wierzy ws Iowo człowieka. Żyd 
jest mimo wszystko tym, który wierzy w człowieka. Chrześcijanin 
wierzy w Boga. Żyd wierzy w człowieka. „Dziękuję ci", mówi tamtemu. 
Wyraża brak nieufności: 

K. nie wątpił jednak w jego dobre intencje. 

Kilka linijek dalej to jest powiedziane bardzo jasno: 

Stanowisz wyjątek pośród wszystkich, którzy tworzą 
ten sąd. Mam do ciebie więcej zaufania niż do które
gokolwiek z nich, mimo że tylu już znam. Z tobą mogę 
rozmawiać otwarcie. 
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Najbardziej niewiarygodne jest to, że (później) sam du
chowny chce się wyrwać z tej żydowskiej wizji świata, która pragnie, 
by pr zy n a j mni e j jeden człowiek nie uległ powszechnemu zepsuciu . 

- Nie ulegaj złudzeniu [powiedział kapelan]. 
- Dziękuję ci. Ale wszyscy inni ludzie, którzy biorą 
udział w tym postępowaniu pochopnie mnie osądzają 
i te uprzedzenia wpajają osobom postronnym. Jestem 
w coraz trudniejszej sytuacji. 

Na koniec przy jrzyjmy się uważnie zdaniu podkreślonemu 
kursywą . Mówi ono o antysemickiej pandemii. O tym, jak irracjonalnie 
szerzy się antysemityzm. 

„Dziękuję ci - mówi Polański . -Ale wszyscy inni ludzie, 
którzy biorą udział w tym postępowaniu, pochopnie mnie osądzają 
i te uprzedzenia wpajają osobom postronnym. Jestem w coraz trudniej
szej sytuacji". 

Przekazywanie uprzedzeń - ulubiony środek transportu 
\~irusa antysemityzmu. (To uprzedzenia bywają przekazywane samym 
~ydom. Ci , co powołuj ą s ię n~ judaizm, żeby wyrażać opinie na temat 
Zydów, ci, co mówią „Jestem Zydem, więc mogę", są śmiertelnym 

~agrożeniem ~la judaizmu. Rozumowanie (specjalne) antyżydowskich 

Zydów: „B~·ć Zydem to nic nie znaczy. Dlaczego mam prawo to mówić? 
Bo jestem Zydem!") 

Fragmen t ' Sfori1 Yanna ;v1oix , p rze l. Ma ryna Ochab 

•) Wszystkie cytaty z Procesu Franza Kafki w tłumaczeniu J. Ekiera . 

Wll\ 
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Drogi i V\f ielce Szanowny Panie, 

Otrzymał Pan od mojego męża Philipa list 
datowany 22 sierpnia. Proszę nie pytać, jak to się stało, 
ale wpadła mi przypadkien1. w oko kopia tego listu, 
teraz zaś dodam do jego słów swoje. Jak się obawiam, 
n1.ógł Pan pomyśleć, iż mąż mój pisał w napadzie 
szaleństwa, napadzie, który do tej pory zdążył prze
minąć. Piszę, żeby zapewnić, że tak nie jest. '\lszystko, 
co Pan czyta w tym liście, jest prawdą, jeśli nie liczyć 
jednego szczegółu: żadnemu mężowi nie uda się 
ukryć przed żoną tak skrajnego kryzysu psychicznego. 
Od wielu miesięcy wiedziałam o dramacie mojego 
Philipa i cierpiałam wraz z nim. 

Jak doszło do tego smutnego stanu? 
Był, pamiętam, taki czas, zanim zaatakowała go cho
roba, gdy wpatrywał się jak zaczarowany w obrazy 
przedstawiające syreny i driady, marząc, by posiąść 
ich nag·ie, lśniące ciała. Ale gdzie w '\liltshire znaleźć 
syrenę lub driadę, żeby mógł tego zakosztować? Siłą 
rzeczy ja zostałam jego driadą: to ja byłam tą, w którą 
wszedł, pragnąc wejść w którąś z tamtych, ja czułam 
jego łzy na moim ramieniu, kiedy po raz kolejny 
nie znajdował tan1.tej we mnie. Daj n1.i trochę czasu, 
a nauczę się być twoją driadą, mówić jej językiem, 
szeptałam w ciemności, lecz on był niepocieszony. 

Nazywan1. dzień dzisiejszy czasen1. choroby, 
ale z n1.oim Philipem ja także przeżywam chwile, 
gdy dusza stanowi jedność z ciałem, kiedy jestem 
gotowa przemówić nagle językami aniołów. Nazywam 
te momenty zauroczenia mymi uniesieniami. 
Doznaję ich - piszę to bez rumieńca, nie pora się 
płonić - w ramionach meg·o małżonka. On jeden jest 
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n1.oim przewodnikiem; z żadnyn1. innym mężczyzną 
bym ich nie doświadczyła. Duszą i ciałen1. przemawia 
do mnie, językiem bez słów, duszą i ciałem wraża 
we mnie to, co nie jest już słowami, lecz ognistymi 
mieczami. 

Nie jest nan1. przeznaczone żyć w ten sposób 
Sir. Ogniste miecze, jak powiadam, wraża we mnie ' 
mój Philip, miecze, które nie są słowami; ale nie 
są też one ani słowami, ani ognistymi mieczami. 
To ciągłe zastępowanie jednego drug·im jest jak zaraza 
(powtarzam: jak zaraza, ledwo się powstrzymuję, 
żeby nie powiedzieć roznoszona przez szczury dżuma, 
bo szczury są w dzisiejszych czasach wszechobecne). 
Niczym wędrowiec (proszę łaskawie zachować 
w pamięci tę metaforę), niczym wędrowiec wstępuję 
do młyna, mrocznego i dawno nieczynnego i nagle 
czuję, jak zbutwiałe deski podłogi załamują się pode 
mną i wpadam do rwącego nurtu; jednak będąc tym 
kimś (wędrowcem w młynie), jednocześnie nim nie je
stem, tak jak to, co mnie nieustannie nęka, nie jest 
zarazą ani plag·ą szczurów, ani og·nistyn1.i mieczami, 
lecz czymś innym. Nigdy nie jest to tyn1., co mówię, 
lecz czymś innyn1.. Stąd słowa napisane powyżej: 
„Nie tak nam przeznaczone żyć". Tylko 1 udzie n ie
u mi ar kow a n i mogą tak żyć w świecie, gdzie słowa 
ustępują pod stopami jak zbutwiałe deski (powta
rzam: jak zbutwiałe deski, nie mogę się powstrzymać, 
muszę tak to nazwać, jeśli moje strapienie ma się 
zadomowić w Pańskiej świadomości, powtarzam, 
zadomowić, choć gdzież jest dom, gdzie jest dom?). 

Nie możemy tak żyć, ani on, ani ja, ani Ty, 
Dostojny Panie (bo kto zaręczy, że za sprawą listu 
Philipa, a jeśli nie jego listu, to mojego, nie zostanie 
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Pan dotknięty zarazą, która nie jest zarazą, lecz czymś 
całkiem innym, zawsze czymś innym?). Może nadejść 
taki czas, że ci ludzie nieumiarkowani, o któ
rych piszę, będą zdolni znosić swe choroby, ale ten 
czas jeszcze nie nadszedł. Będzie taki czas, jeśli kie
dykolwiek nadejdzie, kiedy olbrzymi lub być może 
aniołowie zstąpią na ziemię (przestałam się powstrzy
mywać, jestem już zmęczona, uległam metaforom, 
czy widzi Pan, jak ni.ną zawładnęły? - nazywam to 
nagłym przypływem lub uniesieniem, choć nagły 
przypływ i uniesienie to nie to sarno, ale używam tych 
słów wymiennie, usiłując rozpaczliwie wyjaśnić ich 
znaczenie, choć jest ono jasne dla mojego oka, rn o-
j ego oka, jak je nazywam, mojego wewnętrznego 
ok a. Jak gdybym miała w środku oko, które patrzy 
na słowa, maszerujące jedno za drugim niczym żoł
nierze na paradzie, niczym żołnierze na paradzie). 

\:Vszystko jest alegorią, powiada mój Philip. 
Każde stworzenie jest swoistym kluczem do wszyst
kich innych stworzeń. Pies, który siedzi w słońcu i liże 
się, powiada ni.ój małżonek, jest w jednej chwili psem, 
a już w następnej naczyniem objawienia. I być może 
mówi prawdę, być może w umyśle naszego Stwórcy 
(naszego Stwórcy, podkreślam), w którym wirujemy 
niczym w wodach młynówki, przenikani.y się wzajem
nie z tysiącem podobnych nam stworzeń. 

Ale jak, pytam Pana, mogę żyć ze szczurami, 
psami i żukami, które pełzają po mnie dzień i noc, 
toną i dyszą, drapią mnie, szarpią, popychają wgłęb
sze rejony objawienia - jak? 

Niech mnie Pan ocali, Drogi Panie, niech Pan 
ocali mego męża! Proszę do niego napisać! Proszę mu 
powiedzieć, że ten czas, czas olbrzymów, czas aniołów, 
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jeszcze nie nastał. Ze jesteśmy wciąż w epoce pcheł. 
Słowa już do niego nie docierają, drżą i rozbijają 
się, zupełnie jakby (jakby, podkreślam), osłaniała go 
kryształowa tarcza. Ale słowo „pchły" zrozumie, pchły 
i żuki przechodzą przez jego tarczę, i szczury. I czasem 
ja, jego żona, tak Mój Panie, czasami i ja przechodzę. 
Manifestacje Nieskończoności, tak nas nazywa i mówi, 
że przyprawiamy go o dreszcze. I rzeczywiście, czu
łam te dreszcze w ferworze moich uniesień, czułam je 
tak mocno, że nie potrafię już powiedzieć, czy wstrzą
sały nim, czy może mną. 

Ani łacina, powiada mój Philip - powtarzam 
tu jego słowa - ani łacina, ani angielski, ani hiszpań
ski, ani włoski nie oddadzą słowami mego objawie
nia. I zaprawdę tak jest, nawet ja, jego cień, czuję to, 
kiedy przeżywam swoje uniesienia. A jednak on pisze 
do Pana, podobnie jak piszę teraz ja, do Pana, który 
słynie z tego, że jak nikt inny potrafi dobierać słowa, 
układać je jak należy i budować z nich swe sądy tak, 
jak murarz układa ścianę z cegieł. Tonąc, piszemy 
oboje o swoich odrębnych losach. Ratuj nas, Panie. 

Pańska uniżona sługa, 

Elizabeth C. 
Napisano 11 września AD 1603 

fragm ent Eli<.uheth C11s1d/11 J. .\J. Coet%ccgu, prze ł . /'.bigni e" Ba tko, 
Wythwni m rn 7,N \K, 2006 
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