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OSOBY: 

Mężczyzna 

Adiutant 

Generałowa 

Lekarz 

Nil 

Grot 

Służąca 

Ksiądz 

Upiory 

 

Uwagi 

1. Rzecz dzieje się późną jesienią 1941 roku w Warszawie. 

2. Niniejszy utwór nie jest literaturą faktu i w luźny sposób nawiązuje do biografii 

marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.   



Scena 1. 

Ciemność i cisza, w której słychać tylko tykanie zegara. Dopiero po chwili orientujemy się, że 

w pomieszczeniu ktoś jest. Rzuca się po łóżku jak osoba, której śni się koszmar. Zrywa się. 

Zapala nocną lampkę. Światło wyławia z ciemności zarysy przedmiotów: biurko, krzesło, 

szafa, lustro, przysłonięta płótnem sztaluga. Na ścianie nad łóżkiem wyraźny ślad po zdjętym 

obrazie. Widzimy siedzącego na łóżku znękanego mężczyznę w koszuli nocnej. Mężczyzna 

pociera twarz. Wyciąga spod łóżka walizkę, wyjmuje z niej jakiś przedmiot owinięty w papier. 

Odwija przedmiot z papieru, podchodzi z nim do dużego lustra. Unosi trzymany przedmiot i 

przegląda się w lustrze.  

MĘŻCZYZNA  

Buława 

Moja buława marszałkowska  

Mężczyzna staje w pozycji „baczność”, trzymając buławę. Nagle wiotczeje do pozycji 

„spocznij”. 

Wciąż należy do mnie 

Mężczyzna zaczyna się śmiać. Ktoś wchodzi do pokoju. Mężczyzna szybko chowa buławę do 

walizki i wsuwa ją pod łóżko. 

GENERAŁOWA zaniepokojona 

Coś się stało 

MĘŻCZYZNA 

Nie powinna pani wchodzić bez pukania 

w ogóle nie powinna pani tu wchodzić 

GENERAŁOWA 

Zapomina pan że jest moim gościem 

usłyszałam hałasy 

MĘŻCZYZNA 

Źle sypiam 

GENERAŁOWA 

Nic dziwnego 

to znaczy chciałam powiedzieć 

że wiele pan przeszedł 

ale to minie 

MĘŻCZYZNA pytająco 

Co „minie” 



GENERAŁOWA wymijająco 

Napije się pan ciepłego mleka 

MĘŻCZYZNA 

Nie 

Dziękuję 

Mleko mi nie służy 

nic mi nie służy 

GENERAŁOWA 

Wypocznie pan 

nabierze sił 

tylko trzeba przestać tak nieustannie myśleć 

MĘŻCZYZNA 

Nie wie pani o czym mówi 

przepraszam ale chcę zostać sam 

GENERAŁOWA urażona 

Jak pan chce 

(pytająco) 

śniadanie jak zwykle 

MĘŻCZYZNA 

Jak zwykle jak zwykle 

Generałowa chce się oddalić, ale Mężczyzna zatrzymuje ją pytaniem 

MĘŻCZYZNA 

Czy na mieście dzieje się coś co powinienem wiedzieć 

GENERAŁOWA 

Nic specjalnego 

ludzie chyba powoli się przyzwyczajają 

MĘŻCZYZNA 

Przyzwyczajają się 

Oczywiście 

nie można mieć o to pretensji 

zresztą 

jest pani zbyt dobrze wychowana żeby powiedzieć mi 

prawdę 

GENERAŁOWA 



Panie marszałku 

MĘŻCZYZNA 

Profesorze 

GENERAŁOWA 

Przepraszam nie mogę przywyknąć 

Panie profesorze 

ludzkie języki zawsze są jadowite 

ale my musimy być ponad to 

MĘŻCZYZNA 

Wczoraj widziałem z okna dziewczynkę 

bawiła się skakanką i śpiewała 

jak to szło 

Marszałek Śmigły-Rydz 

nie kazał robić nic 

a Hitler nasz złoty 

nauczył nas roboty 

GENERAŁOWA 

Nie trzeba tego słuchać 

ludzie nie widzą całości 

zawsze tylko fragment 

i to ten który im odpowiada 

MĘŻCZYZNA 

Jest pani bardzo miła generałowo 

GENERAŁOWA 

Proszę się położyć 

jutro też jest dzień 

MĘŻCZYZNA 

Miałem dziwny sen 

Stałem nad jakąś rzeką 

szeroko rozlaną 

na jej drugim brzegu zobaczyłem moją żonę 

machała do mnie i coś krzyczała 

ale nie mogłem dosłyszeć 

potem 



usłyszałem słowa 

nie wiem czyje 

I u końca drogi ujrzał 

żółty kał 

co to może znaczyć 

GENERAŁOWA 

To nic nie znaczy 

Jest pan przemęczony 

(tonem troskliwej przygany) 

a teraz już spać 

bo się pogniewam 

MĘŻCZYZNA 

Dobrze dobrze 

Dziękuję że pani jest 

Generałowa uśmiecha się do Mężczyzny i wychodzi. 

 

Scena 2. 

Mężczyzna siedzi na łóżku. 

MĘŻCZYZNA do siebie 

I u końca drogi ujrzał  

żółty kał 

Mężczyzna kładzie się, gasi światło. Po dłuższej chwili zapala je, siada na łóżku. 

MĘŻCZYZNA zaniepokojony 

Kto tu  

Rozgląda się po pokoju, w którym poza nim nikogo nie ma. 

MĘŻCZYZNA 

Nie pokazujesz się ale wiem że tu jesteś 

stawiasz w ciemności pasjans 

i bacznie mi się przyglądasz 

czuję na sobie twoje surowe spojrzenie 

ale to ja a nie ty musiałem stawić temu czoła 

to ja a nie ty wydawałem rozkazy 

musiałem ratować co się da 

rozumiesz Komendancie 



ratować co się da 

Mężczyzna chwyta się za głowę 

Wariuję 

do świtu jeszcze daleko 

po pauzie 

musimy być ponad to 

do ostatniego guzika 

Boże Boże 

jeśli słowa zabijają 

to jestem po wielekroć martwy 

ale przecież żyję 

jeszcze noszę głowę 

tę samą którą umieszczali na portretach 

przystrajali wawrzynem 

wręczyli buławę 

a ja im prostodusznie wierzyłem 

podli kłamcy 

po pauzie 

Dość już tego użalania się 

staje przed lustrem na baczność 

Jeszcze do mnie przyjdą 

jeszcze będą mnie potrzebować 

po pauzie 

Byle dotrwać do świtu 

ale co dalej 

jestem żołnierzem i mam obowiązki żołnierskie 

Mężczyzna ubiera się za parawanem. Potem ubrany po cywilnemu podchodzi do biurka, 

uderza dłonią w dzwonek. Po chwili zjawia się zaspany Adiutant. Też rzecz jasna po 

cywilnemu. 

ADIUTANT zaskoczony 

Coś się stało 

MĘŻCZYZNA 

Nic się nie stało 

będziemy pracować 



ADIUTANT 

Jest środek nocy 

MĘŻCZYZNA 

Noc to doskonała pora do pracy 

wkoło tylko duchy i upiory 

a propos 

masz jeszcze wiersz tego jak mu tam 

Hemara 

ADIUTANT nieszczerze 

Wyrzuciłem 

MĘŻCZYZNA 

Nie łżyj 

przynieś go 

ADIUTANT 

Nie trzeba panie marszałku 

MĘŻCZYZNA 

Profesorze 

Wykonać 

I weź ze sobą kajet 

ADIUTANT trzaskając obcasami 

Tajest 

Adiutant wychodzi i po chwili wraca z teczką, z której wyciąga zapisaną kartkę i podaje ją 

Mężczyźnie siedzącemu przy biurku. Gestem ręki nakazuje Adiutantowi, by usiadł po drugiej 

stronie biurka. 

MĘŻCZYZNA wpatrując się w tekst z kartki 

Zmyślny Żydek 

Wie jak fechtować słowem 

napisał ze dwa tysiące piosenek 

(nucąc) 

Kiedy znów zakwitną białe bzy 

ADIUTANT 

Jedno co warto 

to upić się warto 

MĘŻCZYZNA zaskoczony 



Słucham 

ADIUTANT 

To też on 

MĘŻCZYZNA 

Co z nim 

ADIUTANT 

O ile mi wiadomo też uciekł 

to znaczy przedostał się  

do Rumunii 

potem Sikorski zrobił go kimś w rodzaju ministra propagandy 

MĘŻCZYZNA 

Sikorski 

okropnie mnie rozczarował 

uznał że mój powrót do Warszawy  

jest  

jak on to ujął 

wysoce szkodliwy 

co za bezczelność 

ale nie o nim chcę z tobą rozmawiać 

po pauzie 

Ten wiersz jest gorszy niż kula w łeb 

ADIUTANT 

To tylko rymowanka 

MĘŻCZYZNA 

Rymowanka 

jesteś głupcem sądząc że takie rymowanki 

nie są niebezpieczne 

dla mnie ale i dla ciebie 

dla nas wszystkich 

po pauzie 

Trzeba na to odpowiedzieć 

Przede wszystkim dlaczego tytułuje mnie  

Generałem 

to potwarz 



cały ten wiersz jest jak splunięcie na mundur 

Mężczyzna podsuwa kartkę Adiutantowi 

Masz czytaj 

Adiutant niechętnie bierze kartkę i zaczyna czytać 

ADIUTANT 

Do generała 

MĘŻCZYZNA 

To już wiemy 

Dalej 

ADIUTANT 

Do ostatniego mężczyzny! 

Do ostatniej kobiety! 

Miałeś bronić ojczyzny, 

Miałeś bronić Warszawy – 

Generale! 

 

Już twe kukułcze portrety 

W jutrzejszej jaśniały chwale, 

Chrypło radio od twej przyszłej sławy. 

Jak koguty piały ci gazety, 

Że do ostatniej kobiety! 

Do ostatniego mężczyzny!! 

O spadkobierco buławy… 

Adiutant przerywa. 

ADIUTANT 

To nie ma sensu 

MĘŻCZYZNA ostro 

Dalej 

ADIUTANT 

O, polska tragedio plew, 

które ziarnami łudzą! 

Jak łatwo powiedzieć „krew”! 

Gdy chodzi o cudzą, 

jak łatwo przywołać „śmierć”! 



gdy chodzi o życie – 

owych mężczyzn ostatnich, 

owych kobiet ostatnich, 

którym pan dał słowa bez pokrycia! 

MĘŻCZYZNA wchodząc „w słowo” 

Dużo wykrzykników 

Czytaj 

teraz będzie najlepsze 

ADIUTANT 

Wicher targa rumuńską nocą 

Próżno oczy i uszy zakryjesz – 

To upiory do okien łomocą – 

Generale! My polegli. Ty żyjesz? 

MĘŻCZYZNA 

Dość 

znam to na pamięć 

Ach, pan przegrał coś więcej, niż wojnę 

Coś więcej niż wojsko – zmarnował. 

Potem jeszcze Sowiński i Żółkiewski 

a na koniec sam Marszałek Piłsudski 

umiera po raz wtóry 

z mojego rzekomo powodu 

po pauzie, w zamyśleniu 

Tak 

chcieliby mnie widzieć martwego 

na czele rozbitej w proch armii 

wtedy zaspokoiliby swoją żądzę patosu 

Ale ten patos nadaje się tylko do antykwariatu 

Ja nie muszę nikomu udowadniać 

że nie jestem tchórzem 

wiele razy dowiodłem tego na polu bitwy 

także wtedy gdy wielu z tych co na mnie dziś plują 

robiło w pieluchy albo udawało że robią wielką politykę 

Nie polityką odzyskaliśmy niepodległość 



ale walką 

czynem zbrojnym 

ktoś kto tego nie pojmuje  

nie pojmie już niczego 

ADIUTANT 

Pozwolę sobie zauważyć  

że pan też wszedł do polityki 

MĘŻCZYZNA ostro 

Ale dopiero wtedy gdy przyszedł po temu czas 

Możesz notować główne tezy 

ale i tak potem to ubiorę w słowa 

Adiutant moczy pióro w atramencie i zapisuje coś na czystej kartce wyciągniętej z teczki 

MĘŻCZYZNA po namyśle 

Państwo to nie jest dziecięca zabawka 

którą można przehandlować w dyplomatycznych szaradach 

państwo jest najwyższym aktem woli Narodu 

Naród  

koniecznie z wielkiej litery 

Aby państwo było silne Naród musi być jednością 

jak zaciśnięta pięść 

Jeśli któryś palec wyłamuje się z tej pięści 

państwo natychmiast słabnie 

a przeciwnicy łacno to wykorzystają 

Nie z Niemcami 

Nie z Sowietami przegrałem 

ale z wrogiem wewnętrznym 

który zasiał bakcyl zdrady w naszych szeregach 

ADIUTANT z powątpiewaniem 

Czy to nie za mocno 

MĘŻCZYZNA zdziwiony 

Czyżbyś wątpił 

Przecież odpowiedź miałeś już w Rumunii 

Utknęliśmy w przeklętych Karpatach 

bo takie było życzenie naszych wrogów 



którzy dziś chcą mnie ukrzyżować 

ADIUTANT 

Słowo ukrzyżować może zostać źle odebrane 

MĘŻCZYZNA jakby nie słyszał tamtego 

Miałem do wyboru trzy drogi 

Zostać z walczącymi do końca 

ale wtedy Naczelny Wódz dostałby się do niewoli 

co zamknęłoby drogę do odbudowy sił zbrojnych 

Mogłem też strzelić sobie w łeb 

ale to oznaczałoby przyznanie się do klęski 

Wybrałem więc jedyne racjonalne wyjście 

w tej sytuacji 

przedostać się z ocalałymi wojskami przez Rumunię do Francji 

aby stamtąd kierować dalszą walką z najeźdźcami 

ADIUTANT 

Z chwilą przekroczenia granicy 

formalnie przestał pan być Naczelnym Wodzem 

MĘŻCZYZNA 

Nie musisz mi o tym przypominać 

Doskonale zdaję sobie z tego sprawę 

Nie zwalnia mnie to jednak z obowiązku 

dalszej walki 

ADIUTANT 

Chciałem tylko powiedzieć 

że z prawnego i politycznego punktu widzenia 

pana nie ma 

MĘŻCZYZNA podnosząc wściekły wzrok na Adiutanta 

Jest jeszcze moralny punkt widzenia  

ADIUTANT 

Och tak 

ale i tu nie ma pan silnego mandatu 

Twierdzi się że porzucił pan walczących jeszcze żołnierzy 

co nie miało precedensu w polskiej wojskowości 

MĘŻCZYZNA 



Twierdzi się 

mówi się 

pisze się 

skazuje się zaocznie 

(ostro) 

Nie ludzie ale Bóg i Historia mnie osądzą 

ADIUTANT 

Historię piszą zwycięzcy 

MĘŻCZYZNA 

Walka jeszcze się nie zakończyła 

ADIUTANT 

Zakończyła się 

na moście w Kutach 

MĘŻCZYZNA zmęczony 

Wystarczy 

ADIUTANT przepraszająco 

Próbuję tylko wcielić się w rolę pańskich przeciwników 

Jeśli chce pan być wiarygodny 

musi pan dysponować mocnymi argumentami  

MĘŻCZYZNA 

Dobrze już dobrze 

robi się widno 

porozmawiajmy lepiej o spotkaniu które mnie czeka 

ADIUTANT 

O ile w ogóle do niego dojdzie 

MĘŻCZYZNA 

Dano mi oficerskie słowo honoru 

że zostanę wysłuchany 

ADIUTANT podnosząc wzrok na Mężczyznę 

Czego pan oczekuje po tej rozmowie 

MĘŻCZYZNA ze zniecierpliwieniem 

Że wrócę do żywych 

spokojniej 

Tropiony przez Sikorszczaków i Gestapo 



z dobrej i nieprzymuszonej woli powróciłem do Kraju 

bo chcę ten czas jaki mi pozostał 

czas pewnie niedługi  

wypełnić do końca jak żołnierz a nie dekownik 

Mogłem przecież wieść spokojne życie 

cieszyć się słońcem Południowej Afryki 

dokąd chcą mnie wysłać 

mój Boże mógłbym tam malować pisać 

ale wróciłem tu  

i żądam by traktowano mnie poważnie 

ADIUTANT 

Obawiam się panie mar… panie profesorze 

że sytuacja zmieniła się w sposób nieodwracalny 

i znalazł się pan w swego rodzaju próżni 

MĘŻCZYZNA oburzony 

Próżni 

zapominasz że nie jestem sam 

mam za sobą jeszcze trochę oddanych ludzi 

niezbyt wielu ale przynajmniej tych najwierniejszych 

choćby ty 

wpatrując się w Adiutanta 

chyba że się mylę 

ADIUTANT 

Nie myli się pan co do mnie 

tylko co do oceny sytuacji 

tamta Polska się skończyła 

i nigdy już nie wróci 

nigdy 

MĘŻCZYZNA po chwili, obojętnym tonem 

Dziękuję za interesującą rozmowę 

ADIUTANT 

Zawsze do usług 

Uporządkuję notatki 

Adiutant wstaje, podchodzi do wyjścia 



MĘŻCZYZNA zmartwiony 

Czy są jakieś wieści  

od mojej żony 

Adiutant odwraca się od drzwi, przecząco kiwa głową. Zamierza wyjść, jednak zatrzymuje się. 

ADIUTANT 

Pańska żona wyjechała do Francji już w trzydziestym ósmym 

MĘŻCZYZNA podejrzliwie 

I co z tego 

ADIUTANT 

To wyglądało jak ewakuacja 

a przecież podobno wierzył pan w zwycięstwo 

MĘŻCZYZNA 

Taką oboje podjęliśmy decyzję 

Nie obchodzi mnie jak to wyglądało 

ADIUTANT 

Tuż przed wybuchem wojny pani marszałkowa pozwoliła sobie 

wywieźć wyposażenie państwa domu 

MĘŻCZYZNA wzburzony, ledwo panując nad sobą 

Od mojej żony 

moją żonę proszę zostawić w spokoju 

to nasze osobiste sprawy 

ADIUTANT ironicznie, pytająco 

Wywózka szabli koronacyjnej Augusta II Mocnego też 

MĘŻCZYZNA 

Nic o tym nie wiem 

to jakieś plotki 

ADIUTANT wymijająco 

Oczywiście że plotki 

MĘŻCZYZNA sucho 

Coś jeszcze 

ADIUTANT 

To wszystko 

Mężczyzna przez chwilę patrzy na Adiutanta. 

MĘŻCZYZNA 



Możesz odejść 

Adiutant kłania się i wychodzi. Mężczyzna kładzie się w ubraniu na łóżku, zakrywa twarz 

zgiętą w łokciu ręką i tak nieruchomieje. Zza okna słychać odgłosy budzącego się miasta. 

 

Scena 3. 

Dzień. Pokój Mężczyzny. Lekarz bada mężczyznę stetoskopem. 

LEKARZ po skończonym badaniu 

Powinien pan się oszczędzać 

serce jest słabe 

MĘŻCZYZNA  

Dziękuję doktorze za troskę 

ale nie zamierzam się oszczędzać 

nie teraz 

LEKARZ 

Wybór należy do pana 

ale martwy nie zrobi pan już nic 

MĘŻCZYZNA 

Dla wielu od dawna jestem martwy 

LEKARZ 

Proszę pomyśleć o przyszłości 

o żonie 

(po chwili) 

Przepraszam nie powinienem 

MĘŻCZYZNA 

Ależ myślę o niej nieustannie 

Doktorze 

myślę o wielu których nie ma 

chociaż wydają się bardziej obecni 

niż kiedykolwiek 

LEKARZ pytająco, sucho 

Jak pan sypia 

MĘŻCZYZNA  

A jak pan myśli 

Lekarz na chwilę zatrzymuje wzrok na Mężczyźnie. 



LEKARZ w zadumie 

Tak 

trudno dziś spać spokojnie 

(zbierając się do wyjścia) 

Zapiszę panu leki 

proszę brać regularnie 

i proszę też unikać stresujących sytuacji 

Mężczyzna śmieje się sarkastycznie 

MĘŻCZYZNA 

Dobry z pana człowiek i lekarz 

doktorze 

LEKARZ pytająco 

Wciąż pan maluje 

MĘŻCZYZNA 

Może sztuka jest ostatnią niewinną dziedziną 

w naszych czasach 

LEKARZ 

Obawiam się że i ona straciła niewinność 

ale czegoś trzeba się trzymać 

MĘŻCZYZNA 

Obiecuję trzymać się pańskich zaleceń 

Lekarz wychodzi. Mężczyzna ubiera się. Napotyka wzrokiem zdjęcie żony oprawione w ramkę. 

Bierze je do ręki i patrzy na nie. 

MĘŻCZYZNA w zamyśleniu 

Do końca swoich dróg 

 

Scena 4. 

Salon Generałowej. Generałowa, Lekarz, Adiutant. 

ADIUTANT 

Co z nim 

LEKARZ 

Jest poważnie chory 

powinien znaleźć się w szpitalu 

ale przede wszystkim 



nie powinien był tu przyjeżdżać 

ADIUTANT 

To zdaje się wykracza poza pańskie kompetencje 

Doktorze 

LEKARZ ostro 

Czy nie rozumie pan co mówię 

może nie dociągnąć do świąt 

powinien natychmiast zmienić otoczenie klimat 

ADIUTANT 

A więc pan też 

LEKARZ pytająco 

Co „też” 

GENERAŁOWA 

Panowie proszę o spokój 

(do Lekarza) 

Pan profesor ma tutaj dobrą opiekę 

LEKARZ 

W to nie wątpię 

jednak zważywszy na jego stan 

GENERAŁOWA 

Zważywszy na jego stan 

zrobimy wszystko aby stworzyć mu odpowiednie warunki 

LEKARZ wzburzony 

Warunki do czego 

Walki 

łaskawa pani  

jego walka już dawno się zakończyła 

Teraz chodzi wyłącznie o zyskanie na czasie 

ADIUTANT 

Nie wątpię w pańskie dobre intencje 

i wiedzę medyczną doktorze 

jednak pan profesor podjął już zasadniczą decyzję 

co do swej przyszłości 

Uznał że jego miejsce jest w Kraju 



LEKARZ 

A zatem bierzecie państwo na siebie 

odpowiedzialność za to co się stanie 

(wstaje) 

Oto recepta 

Wchodzi Mężczyzna. 

MĘŻCZYZNA krotochwilnym tonem 

Co to za ożywiona dyskusja 

LEKARZ 

Zalecam też nieco ruchu 

krótkie przechadzki dobrze panu zrobią  

Postaram się wpadać regularnie 

a w razie potrzeby 

wiecie gdzie mnie szukać 

Lekarz wychodzi. 

ADIUTANT 

Przechadzki 

to nie jest dobry pomysł 

chyba że po zmroku 

MĘŻCZYZNA 

Po zmroku 

to miasto wydaje się całkiem przyjazne 

nie widać ludzkich spojrzeń 

GENERAŁOWA 

Ufam że będzie pan posłusznym pacjentem 

MĘŻCZYZNA zdumiony 

Pacjentem 

po prostu trochę gorzej się poczułem 

ale to nic takiego 

lekarz powiedział że będę zdrów 

jak rydz 

Mężczyzna śmieje się z własnego dowcipu, tamci patrzą na niego z konsternacją. 

Nie patrzcie tak 

(do Generałowej) 



Pani generałowo 

spodziewam się dziś ważnego gościa 

Łaskawie proszę o przygotowanie stosownego poczęstunku 

(do Adiutanta) 

Pan ureguluje rachunek 

GENERAŁOWA 

To zbyteczne 

pański gość jest moim gościem 

zaraz poślę służącą do miasta 

(pytająco) 

Obiad dla dwóch osób 

MĘŻCZYZNA (do Adiutanta) 

Jak myślisz 

ADIUTANT 

To raczej robocza wizyta 

GENERAŁOWA 

Proszę się o nic nie martwić 

wszystko będzie jak należy 

(konfidencjonalnie do Mężczyzny) 

Mogę zapytać kogo pan profesor 

będzie przyjmował 

MĘŻCZYZNA sucho 

Proszę wybaczyć ale nie mogę odpowiedzieć 

GENERAŁOWA lekko urażona 

Rozumiem 

Konspiracja 

MĘŻCZYZNA 

Zwykła przezorność 

zalecam ją i pani 

GENERAŁOWA 

Nie musi mi pan o tym przypominać 

jestem przezorna od ponad dwóch lat 

a moje mieszkanie dzięki Bogu 

i mej przezorności 



jest bezpieczne 

Mężczyzna całuje Generałową w dłoń. 

MĘŻCZYZNA 

Ma pani specjalne miejsce w mym sercu 

GENERAŁOWA zakłopotana 

Teraz pańskie serce 

jest w moich rękach 

(patrząc na zegarek, niemal wesoło) 

Zaraz każę podać śniadanie 

MĘŻCZYZNA 

Jest pani dla nas zbyt łaskawa 

GENERAŁOWA 

Nie robię tego dla was  

to dla Polski 

Generałowa wychodzi. Mężczyzna i Adiutant przechodzą do pokoju Mężczyzny. 

 

Scena 5. 

Pokój Mężczyzny. Adiutant przygotowuje przybory do golenia. Mężczyzna, w samym 

podkoszulku, z płóciennym ręcznikiem założonym pod szyją siada przed lustrem, Adiutant 

ostrzy brzytwę na oficerskim skórzanym pasie. 

MĘŻCZYZNA 

Niesamowita kobieta 

ADIUTANT 

Tak 

może nawet zbyt niesamowita 

jak na mój gust 

MĘŻCZYZNA 

Ta twoja zawodowa nieufność 

nie wszyscy życzą nam najgorszego 

Adiutant robi mydlaną pianę w miseczce, po czym pędzlem nakłada pianę na twarz Mężczyzny. 

ADIUTANT  

Ta baba wciąż wierzy w te przedwrześniowe mrzonki 

roi sobie że wróci pan na białym koniu 

a ona kto wie 



może u pańskiego boku 

Adiutant zaczyna brzytwą zdzierać zarost z twarzy Mężczyzny. To, co zgolił, spłukuje w osobnej 

misce z wodą. 

MĘŻCZYZNA 

Niech sobie roi 

w końcu jest kobietą 

my też roiliśmy sobie wiele 

mój przyjacielu 

wszystko prysło jak 

(bierze na palec trochę piany, zdmuchuje) 

mydlana bańka 

(po chwili, zamyślony) 

Ten Nil 

dobry żołnierz 

pamiętam go jeszcze z peowiackich czasów 

potem biliśmy się z bolszewikami 

też był w Kijowie 

ADIUTANT (w skupieniu golący policzki Mężczyzny) 

Od trzydziestego ósmego dowódca 54. Pułku Strzelców Kresowych 

w Brzeżanach 

MĘŻCZYZNA z rozrzewnieniem 

Moje Brzeżany 

ADIUTANT 

Tam zastał go wybuch wojny 

po rozbiciu pułku przedarł się do rodzinnego Krakowa 

stamtąd próbował przedrzeć się do Francji 

ale na granicy słowackiej został internowany 

zbiegł z obozu i przez Węgry przedostał się na Zachód 

W czterdziestym we Francji awansowany na pułkownika 

później w Anglii 

na początku września czterdziestego stanął w Warszawie 

jako emisariusz Rządu i Naczelnego Wodza do Kraju 

Bliski współpracownik komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej 

Grota 



Teraz Adiutant przystępuje do ostrożnego zdzierania zarostu z grdyki Mężczyzny. 

MĘŻCZYZNA 

Młode wilczki 

długo czekały na swoją zdobycz 

i w końcu ją mają 

ADIUTANT odrywając brzytwę od twarzy Mężczyzny 

Ostrożnie 

nie chcę panu poderżnąć gardła 

MĘŻCZYZNA sarkastycznie 

Mam nadzieję 

Adiutant głośno wzdycha i wraca do golenia. 

ADIUTANT 

Szczerze mówiąc 

nie spodziewałbym się zbyt wiele 

po tym spotkaniu 

MĘŻCZYZNA 

Ważne że się na nie zgodził 

Grot to przecież nasz człowiek 

ADIUTANT 

Nasz nie nasz 

Sikorski wiąże mu ręce 

MĘŻCZYZNA 

W Kraju  

Sikorszczaki muszą się z nami liczyć 

ADIUTANT kończąc golenie 

Może to tylko gra na zwłokę 

MĘŻCZYZNA ostro, wycierając twarz ręcznikiem, potem nakładając na nią wodę kolońską 

Cokolwiek postanowią 

chcę to w końcu od nich usłyszeć 

nie pozwolę trzymać się w notorycznym zawieszeniu 

Wchodzi służąca z tacą ze śniadaniem. Adiutant wynosi przybory do golenia. 

MĘŻCZYZNA zdziwiony 

Co to 

SŁUŻĄCA 



Ziółka 

MĘŻCZYZNA rozczarowany 

Kawy nie było 

SŁUŻĄCA 

Pani mówi że panu profesorowi nie wolno 

MĘŻCZYZNA 

Dobrze już dobrze 

podziękuj pani 

Służąca dyga i wychodzi. Mężczyzna ubiera się, wraca Adiutant z zamiarem wspólnego 

spożycia śniadania. 

MĘŻCZYZNA (po chwili) 

Jeśli nie masz nic przeciwko 

chcę zostać sam 

ADIUTANT (rozczarowany, szybko dopijając kawę, wstając i zbierając przybory do golenia) 

I tak miałem wybrać się na miasto 

(pytająco) 

Potrzebuje pan czego 

MĘŻCZYZNA 

Tak 

dobrych wieści 

ADIUTANT 

To teraz towar deficytowy 

Adiutant wychodzi. 

 

Scena 6. 

Mężczyzna sięga po walizkę spod łóżka, wyjmuje z niej kajet i ołówek. Siada przy biurku, w 

zadumie dotyka zdjęcie żony, zaczyna pisać. Ołówek szeleści na papierze. 

MĘŻCZYZNA 

Trzymają mnie tu w zamknięciu 

jak psa 

godzinami gapię się w okno 

na podwórze-studnię 

Czasem wychodzę 

po ciemku 



tak żeby zdążyć przed godziną policyjną 

ludzie wydają się oklapli osowiali 

To miasto zostało pokonane 

mieliśmy bronić się do ostatniego guzika 

a teraz człowiek oddałby ostatni guzik 

za chleb i słoninę 

Duszę się tu 

nie ufam nikomu 

mój adiutant jest ambitny a przez to niebezpieczny 

generałowa poczciwa ale obrzydliwe jest to jej 

spoufalanie się 

Chciałbym znowu mieć cię w swych ramionach 

poczuć przy sobie żywego człowieka 

a nie marę 

Czuję wstręt 

do siebie i do tego miejsca 

ale odegram tę komedię 

do końca 

 

Scena 7. 

Nieco później. Pokój Mężczyzny. W pokoju Mężczyzna i Nil – wysłannik Grota. W trakcie 

rozmowy jedzą obiad. 

NIL z lekką nutą ironii 

Dobrze tu pana karmią 

MĘŻCZYZNA 

Pani generałowa to dobra gospodyni 

choć na co dzień tak nie jadam 

NIL 

Zbytek łaski 

(po chwili, zmieniając temat) 

Na wstępie muszę zaznaczyć 

że nasza rozmowa jest nazwijmy to 

nieoficjalna 

nigdy do niej nie doszło 



czy wyrażam się jasno 

MĘŻCZYZNA 

Od pewnego czasu jestem 

człowiekiem nieoficjalnym 

NIL 

Druga rzecz 

ogromna część jeśli nie całość kadry dowódczej Sił Zbrojnych 

uznaje pańską odpowiedzialność za klęskę wrześniową 

MĘŻCZYZNA 

Przegraliśmy bitwę ale nie wojnę 

NIL 

Za pana sprawą przegrana 

zmieniła się w katastrofę 

MĘŻCZYZNA 

Jeśli pańskim zdaniem naród w obecnej sytuacji 

potrzebuje kozła ofiarnego 

to godzę się nim być 

NIL 

Naród potrzebuje przetrwać 

Pana decyzje a przede wszystkim zaniechania 

znacznie to zadanie skomplikowały 

MĘŻCZYZNA 

Przyszedł pan do mnie aby wygłosić 

akt oskarżenia 

NIL 

Nie jestem prokuratorem 

choć postulat postawienia pana przed sądem wojennym 

ma wielu zwolenników 

MĘŻCZYZNA 

Dlaczego więc tego nie zrobicie 

NIL 

Nie jestem prokuratorem 

ale nie jestem też politykiem 

to pan nim jest a przynajmniej wydawało się panu że jest 



MĘŻCZYZNA zniecierpliwiony 

Do rzeczy panie pułkowniku 

NIL chrząka 

Słusznie 

do rzeczy 

(po chwili) 

Występuję w charakterze pośrednika 

polecono mi wybadać pańskie plany i zapatrywania 

na obecną sytuację 

Od tego uzależnione są dalsze kroki 

co do pana 

MĘŻCZYZNA 

O ile mi wiadomo Naczelny Wódz chce 

żebym zniknął 

NIL 

Zaś o ile mi wiadomo 

pan zniknąć nie chce 

MĘŻCZYZNA 

Tak jak i pan składałem przysięgę na wierność 

Rzeczypospolitej 

Niech pan nie zapomina kim jestem 

NIL  

Wiem kim pan jest 

Być może jednak różnie rozumiemy wierność 

MĘŻCZYZNA ostro 

Co to ma znaczyć 

NIL 

Mój pułk został rozbity w nocy z 8 na 9 września pod Iłżą 

ale tysiące polskich żołnierzy nadal walczyło 

również wtedy gdy pan uchodził ze swoim sztabem 

do Rumunii 

ale nie to było najgorsze 

(po chwili) 

Nie możemy doliczyć się około dziesięciu tysięcy oficerów 



zostawił ich pan na wschodniej flance 

MĘŻCZYZNA gwałtownie 

Dostaliśmy cios w plecy 

NIL jakby go nie słysząc 

Na wiosnę tysiąc dziewięćset czterdziestego zamilkli 

przestała przychodzić od nich korespondencja 

a listy i paczki słane przez rodziny wracają 

Dziesięć tysięcy ludzi którzy mogliby stanowić 

trzon przyszłej Armii Polskiej 

(z naciskiem) 

Zostawił ich pan Stalinowi na pożarcie 

Jako żołnierz i jako Polak 

nie mogę tego panu wybaczyć 

MĘŻCZYZNA  

Są jeńcami wojennymi 

NIL 

Nie mają statusu jeńców 

bo wojna nie została wypowiedziana 

MĘŻCZYZNA 

Są jeszcze międzynarodowe konwencje 

NIL 

Ach te pańskie konwencje 

ile są warte przekonał się na własnej skórze 

ale dość już o tym 

(uspokajając się) 

Słucham 

jakie jest pańskie stanowisko 

MĘŻCZYZNA 

Jako Marszałek Polski 

domagam się by respektowano przynależne mi prawa 

Mój powrót do Warszawy 

jest aktem dobrej woli z mojej strony 

chcę włączyć się aktywnie w odbudowę armii podziemnej 

NIL 



Mówimy o ekspiacji 

MĘŻCZYZNA 

Mówimy o kontynuacji walki 

NIL sucho 

Czy mam przekazać coś jeszcze 

MĘŻCZYZNA 

Tak 

proszę przekazać 

że nie zamierzam utrudniać realizacji rozkazów 

Naczelnego Wodza 

i w pełni podporządkowuję się Rządowi RP 

jeśliby zaś uznano że moja osoba 

stanowi jakąkolwiek przeszkodę 

uczynię co należy 

NIL 

Ufam że tak będzie 

Nil wstaje, podchodzi do drzwi, nagle zatrzymuje się. 

NIL (odwracając się) 

Proszę wybaczyć ale męczy mnie jedno pytanie 

MĘŻCZYZNA 

Śmiało 

NIL (po chwili zastanowienia) 

Co się takiego stało 

że ten sam człowiek który w tysiąc dziewięćset dwudziestym 

nie chciał wykonać rozkazu Marszałka odwrotu z Kijowa 

we wrześniu trzydziestego dziewiątego wydał dyrektywę 

o niestawianiu czynnego oporu Armii Czerwonej 

(z naciskiem) 

Co się z panem stało 

panie marszałku 

MĘŻCZYZNA 

To były dwie różne epoki 

dwie różne wojny panie pułkowniku 

NIL 



A ja myślę że to pan się zmienił 

Żegnam 

Nil wychodzi. 

 

Scena 8. 

Pokój Mężczyzny. Noc. Światło zaokienne wydobywa z ciemności puste miejsce po obrazie na 

ścianie. 

MĘŻCZYZNA 

Nigdy nie sprzeciwiłem się twej woli 

twoją wolą zawsze było niepodległe państwo polskie 

i ja służyłem tej idei najlepiej jak mogłem 

Sławek 

Sławek był nieobliczalny 

nie mogłem powierzyć mu losów Kraju 

Sam wiesz że wojna wisiała w powietrzu 

kraj potrzebował Wodza 

silnej władzy skupionej w jednych rękach 

Prezydent z ambicjami tylko by to wodzostwo osłabił 

To nieprawda że nie doceniałem wschodniego zagrożenia 

ale też nie spodziewałem się zdrady Zachodu 

Tak to moja największa wina 

(po chwili) 

Nie patrz tak na mnie 

jestem tylko realizacją twojego testamentu 

poza tym byli jeszcze inni 

Beck zaufał gwarancjom Francji i Anglii 

a ja zaufałem Beckowi 

Naród nie wybaczyłby nam oddania 

Gdańska i korytarza 

Mogliśmy to zrobić 

mogliśmy nawet pójść z Niemcami na Sowietów 

Hitler do pewnego momentu wydawał się 

człowiekiem rozsądnym 

ale nie zrobiliśmy tego bo jest coś większego 



niż rachunek polityczny 

honor 

(śmieje się dziwnym, ponurym śmiechem) 

Błagam cię 

nie patrz tak na mnie 

nie mogę już znieść twojego spojrzenia 

Sławek 

Sławek mógł walczyć 

ale wybrał ucieczkę na tamten świat 

Czy uniósł się honorem 

nie wiem 

na Boga nic już nie wiem 

wiem tylko że ty jesteś duchem 

a ja żyję 

i muszę zakończyć tu moją Sprawę 

(po chwili) 

Jestem wam potrzebny 

raz na jakiś czas musicie mieć kogoś 

w kim ulokujecie własne klęski 

własną małość 

w gruncie rzeczy tak bardzo przywykliście do klęsk 

że przeraża was sama perspektywa  

zwycięstwa 

(z pogardą) 

wam kury szczać prowadzać 

(po chwili) 

Czego chcesz 

dlaczego mnie dręczysz 

czego chcesz ode mnie 

czego wy wszyscy chcecie 

Ty 

Sławek 

Prystor i inni 

brać peowiacka 



wszyscy patrzycie na mnie 

patrzycie na moją twarz 

Tylko ona mi została 

Twarzy 

twarzy mi nie zabierzecie 

 

Scena 9. 

Jakiś czas później. Pokój Mężczyzny. Światło dzienne. Mężczyzna maluje swój autoportret 

siedząc przed ustawioną naprzeciw lustra sztalugą. Wchodzi Adiutant z plikiem gazet. 

ADIUTANT pytająco 

Nie przeszkadzam 

MĘŻCZYZNA 

Nie 

chętnie popatrzę na inną gębę 

ADIUTANT 

Przyniosłem gazety 

Adiutant kładzie gazety na biurku, Mężczyzna zerka na nie przelotnie. 

MĘŻCZYZNA 

Gazety zawsze piszą to samo 

ADIUTANT 

Deutschland siegt an allen Fronten 

MĘŻCZYZNA 

Ten szaleniec gra na zbyt wielu fortepianach 

już przegrał tylko jeszcze o tym nie wie 

nie docenia rosyjskiej zimy 

i rosyjskiego bezkresu 

ADIUTANT pytająco 

A my doceniliśmy rosyjskie zagrożenie 

MĘŻCZYZNA 

Pytania 

nieustanne pytania 

Jedno jest pewne 

nie my byliśmy agresorem w tej wojnie 

ADIUTANT 



Myśli pan że to dla nas jakakolwiek 

karta przetargowa 

MĘŻCZYZNA 

Myślę że zadajesz zbyt wiele pytań 

bez odpowiedzi 

ADIUTANT 

A wie pan jak nasi zmieniają ten napis 

Deutschland liegt an allen Fronten 

a znak „V” tłumaczą na 

Verloren 

MĘŻCZYZNA ironicznie 

Oni nas mordują 

a my im podmieniamy napisy 

Pocieszające 

ADIUTANT 

Nie dadzą rady wybić wszystkich 

MĘŻCZYZNA 

Z Żydami idzie im całkiem sprawnie 

ADIUTANT 

Budują getto w Warszawie 

w innych miastach też 

MĘŻCZYZNA 

Zrobią z Polski największy kirkut 

na kuli ziemskiej 

(po chwili, do siebie) 

I jeszcze nam tym skorzystają 

ADIUTANT 

Co proszę 

MĘŻCZYZNA 

Nic nic 

czasem mówię do siebie 

siedzę tu w zamknięciu 

i powoli wariuję 

choć może to nie najgorsze rozwiązanie 



Adiutant zbliża się do Mężczyzny, odchrząkuje. 

MĘŻCZYZNA lekko zaniepokojony 

Coś się stało 

ADIUTANT poważnie 

Powinien pan wyjechać 

zabrać żonę 

przeczekać to wszystko 

w Południowej Afryce przynajmniej ciepło 

a tu wszystko takie 

takie zgniłe 

MĘŻCZYZNA 

Naprawdę uważasz że powinienem 

ADIUTANT 

To najlepsze rozwiązanie dla pana 

i dla nas wszystkich 

MĘŻCZYZNA 

Biorę to pod uwagę 

tylko że 

to byłoby jak przyznanie 

że mój czas się skończył 

ADIUTANT 

Odwaga polega też i na przyznaniu się 

do porażki 

MĘŻCZYZNA 

Jaką mam gwarancję że Sikorszczaki 

nie internują mnie z chwilą gdy się ujawnię 

ADIUTANT 

Żadnej 

my też nie mieliśmy litości dla przeciwników 

Pamięta pan Brześć 

Berezę 

MĘŻCZYZNA 

Pamiętam 

wszystko pamiętam 



ADIUTANT 

Nie potrzeba nam najeźdźców 

wykończymy się sami 

Mężczyzna odwraca się do własnego autoportretu, długo się w niego wpatruje. 

MĘŻCZYZNA 

Wciąż wracam do autoportretów 

moja podobizna jest teraz twarzą potępionego 

mimo to wciąż ją maluję 

ADIUTANT nieco sztucznie, nieprzekonująco 

Zapewniam że pański bilans 

wychodzi na plus 

nikt nie odbierze panu dawnych zasług 

MĘŻCZYZNA 

Nie chcę pocieszenia 

ADIUTANT 

Ma pan dla kogo żyć 

(po chwili wahania) 

Skoro nie chce pan wyjechać 

a tamci nie chcą pana 

jest jeszcze jedna możliwość 

MĘŻCZYZNA zaciekawiony 

Jaka 

ADIUTANT 

Próbować ułożyć się z Niemcami 

MĘŻCZYZNA oburzony 

Oszalałeś 

ADIUTANT 

Nie 

mówię całkiem poważnie 

Myślę że jeśli inne rozwiązania zostaną wykluczone 

pozostaje panu ucieczka do przodu 

MĘŻCZYZNA pytająco 

Czyli 

ADIUTANT 



Podjęcie rozmów w sprawie utworzenia  

kadłubowego państwa 

zalążka przyszłej Polski 

Marszałek Petain we Francji poszedł tą drogą 

MĘŻCZYZNA ostro 

Nie jestem marszałkiem Petain 

Nigdy 

Rozumiesz 

nigdy nie pójdę na kolaborację 

ADIUTANT 

Rozumiem 

jest pan rycerzem 

jednak powinien pan wiedzieć 

że jest możliwe bycie rycerzem w podwójnej zbroi 

MĘŻCZYZNA 

Nonsens 

Niemcy pójdą do piekła 

razem ze swoimi sojusznikami 

ADIUTANT  

Nie byłbym tego taki pewny 

Wchodzi Generałowa z tacą, na której są lekarstwa i szklanka z wodą. 

GENERAŁOWA 

Pora na pigułki 

MĘŻCZYZNA 

Jeśli mają mi w czymkolwiek pomóc 

GENERAŁOWA 

Za dużo pan pracuje 

Stanowczo proszę wziąć lekarstwo i się położyć 

MĘŻCZYZNA 

Rozkaz pani generałowo 

Mężczyzna łyka pigułki, popija wodą. Generałowa przygląda się obrazowi. 

GENERAŁOWA 

Może kiedyś zdejmie pan i mnie 

MĘŻCZYZNA 



Może kiedyś 

w lepszym świecie 

Nagle Generałowa wybucha płaczem, osuwa się na krzesło. 

MĘŻCZYZNA zaskoczony 

Co się stało 

GENERAŁOWA 

W Śródmieściu była dziś łapanka 

schowałam się w bramie 

widziałam jak zabierali ludzi 

Był tam chłopiec 

bardzo piękny 

nie mógł mieć więcej niż osiemnaście lat 

gdy pędzili go do ciężarówki 

spojrzał na mnie 

Znowu wybuch płaczu. 

ADIUTANT do Mężczyzny 

Sam pan widzi że nie jest bezpiecznie 

MĘŻCZYZNA ostro 

Milcz 

(po chwili) 

Musimy się zorganizować 

trzeba scalić wszystkie formacje działające w rozproszeniu 

przekształcić je w jedną podziemną organizację 

ADIUTANT 

Za każdego zabitego Niemca 

rozwalają stu naszych 

GENERAŁOWA 

Podobno Anders ma formować armię na Wschodzie 

MĘŻCZYZNA 

Zanim dotrze tu front 

musimy być gotowi zadać decydujące uderzenie 

GENERAŁOWA rozpaczliwie 

Jak długo jeszcze 

MĘŻCZYZNA 



Nie wiem ale im dłużej Niemcy wykrwawiają się na Wschodzie 

tym lepiej dla nas 

alianci powinni być tu przed Sowietami 

ADIUTANT 

Pobożne życzenie 

pamięta pan co zrobili alianci po 17 września 

Nic 

kompletnie nic 

MĘŻCZYZNA 

Nikt nie powiedział że będzie łatwo 

W 1920 też nie było a jednak 

ADIUTANT 

A jednak wtedy Rosja była słaba 

toczyła ją rewolucja wojna domowa 

teraz to państwo całe nastawione na prowadzenie wojny 

nie zatrzymają się ani na Bugu ani na Wiśle 

ani nawet na Odrze 

MĘŻCZYZNA 

Jest pan defetystą 

ADIUTANT 

Nie 

Realistą 

MĘŻCZYZNA 

Realizm podpowiada żeby nie czekać 

z założonymi rękami 

tylko samodzielnie wywalczyć niepodległość 

w granicach sprzed września 

a kto wie może nawet korzystnie przesuniętych 

na zachód i północ 

ADIUTANT 

Mrzonki 

nie bierze pan pod uwagę jednego 

Sowiety dążą do panowania nad Europą 

Przynajmniej tą częścią w której leżymy 



a Zachód dla własnych gwarancji bezpieczeństwa 

na to przystanie 

GENERAŁOWA 

Dość już 

nie chcę tego słuchać 

MĘŻCZYZNA 

I ja także pani generałowo 

Nasz przyjaciel ma silne skłonności 

do czarnowidztwa 

(do Adiutanta) 

Alianci nie mogą nie brać pod uwagę naszego wkładu 

w przyszłe zwycięstwo nad Hitlerem 

ADIUTANT 

Oby pan się znowu nie omylił 

MĘŻCZYZNA 

Nie mam dziś sił i ochoty na słowne fechtunki 

GENERAŁOWA ochoczo 

Tak jest 

koniec z rozmowami o polityce 

Pan profesor teraz odpocznie 

a najlepszym doradcą jest czas 

Generałowa uprzejmie, lecz stanowczo wyprowadza Adiutanta z pokoju. Mężczyzna zakrywa 

autoportret płótnem. Kładzie się na łóżku, twarzą do ściany. 

MĘŻCZYZNA  

Czas 

minuty jak tygodnie 

tygodnie jak lata 

żółty kał 

(po chwili, mówiąc wolno, jakby smakując słowa) 

Opancerzyłem się w tej kaźni 

 

Scena 9. 

Ciemne, nieznane pomieszczenie. Lokal konspiracyjny. Stół, nad stołem goła żarówka, która 

co chwilę ma zwarcie i wtedy głośno skwierczy. Nagie, surowe ściany. Przy stole na krześle 



siedzi Mężczyzna. Na głowie ma czarne nakrycie, rodzaj worka, który całkowicie zasłania mu 

twarz. Naprzeciw Mężczyzny siedzi generał Grot – komendant Związku Walki Zbrojnej. 

GROT 

Może pan to zdjąć 

Mężczyzna zdejmuje z głowy worek, ciężko oddycha, jego wzrok powoli przyzwyczaja się do 

półmroku. 

GROT 

Proszę wybaczyć 

ale to konieczne środki ostrożności 

Niemcy wszędzie mają szpiclów 

Sikorszczaki też 

MĘŻCZYZNA 

Nie ufa mi pan 

GROT  

Do końca nie mogę ufać nikomu 

nawet sobie 

MĘŻCZYZNA 

Jak pan zapewne wie reprezentuję nie tylko siebie 

ale i grupę patriotów 

którzy pragną włączyć się w walkę podziemną 

GROT 

Doceniam to 

musi pan jednak wziąć pod uwagę 

okoliczności obiektywne 

MĘŻCZYZNA 

Okoliczności obiektywne są mi znane 

niemniej jednak 

GROT 

Panie marszałku 

mimo szczerych chęci 

nie zrobię nic wbrew woli Naczelnego Wodza 

MĘŻCZYZNA 

Dlaczego więc zgodził się pan ze mną spotkać 

GROT 



Może dlatego żeby spojrzeć 

panu w oczy 

MĘŻCZYZNA 

I co pan widzi 

GROT 

Widzę człowieka który zmarnował  

ogromną szansę 

MĘŻCZYZNA 

Szansę na co 

GROT 

By przejść do historii jako bohater 

a nie  

(urywa) 

MĘŻCZYZNA 

Wróciłem żyję 

jestem gotów działać 

czy to mało 

GROT 

Piekielnie mało 

swoją obecnością stworzył pan jedynie 

zbędny problem 

MĘŻCZYZNA 

Moja obecność nie wynika z osobistych ambicji 

czy też chęci odkupienia rzekomych win 

Jest konsekwencją mego dotychczasowego życia 

GROT 

Widzę że pan niczego nie rozumie 

albo nie chce zrozumieć 

(podchodzi do Mężczyzny, pochyla się nad nim) 

Panie marszałku obaj wiemy co to walka 

i jaka jest cena niepodległości 

obaj braliśmy udział w tworzeniu tego 

co dzisiaj znowu jest marzeniem 

Ja już mam dość tej naszej polskiej donkiszoterii 



tego żałosnego prężenia muskułów 

co tylko maskuje słabość 

W czasie gdy pan 

gdy my  

rozkoszowaliśmy się  

wizją Polski mocarstwowej 

prawdziwe mocarstwa budowały nowoczesne armie 

brygady pancerno-motorowe 

zdolne do szybkiego pokonywania znacznych przestrzeni 

systemy łączności i dowodzenia 

silne lotnictwo i marynarkę 

MĘŻCZYZNA 

Było to i moim celem 

zabrakło dewiz 

i czasu 

GROT 

Zabrakło czegoś więcej 

Wypinał pan pierś do kolejnych orderów 

i roił coś o wojsku ze składek 

o żywych torpedach 

Upoił się pan czczą gadaniną 

o naszej sile i gotowości 

(ironicznie) 

do ostatniego mężczyzny 

do ostatniej kobiety 

(po chwili) 

Pierwszego września wierzyłem panu panie marszałku 

tak wielu panu wierzyło 

że jesteśmy niepokonani 

Wkrótce wszystko prysło 

dzisiaj wiem 

musiało tak się stać tylko dlaczego 

za tak straszliwą cenę 

(po chwili, zmienionym, zduszonym głosem) 



Wie pan jak się czułem 

kiedy ze swoim sztabem czmychnął pan za granicę 

W pierwszej chwili chciałem strzelić sobie w łeb 

ale jako dowódca 

musiałem odsunąć na bok osobiste uczucia 

w imię odpowiedzialności za moich ludzi 

odpowiedzialności której panu zabrakło 

Grot z powrotem zajmuje miejsce naprzeciw Mężczyzny. 

MĘŻCZYZNA spokojnie, pytająco 

Skończył pan 

GROT 

Nie 

nie skończyłem 

gdyby to zależało tylko ode mnie 

postawiłbym pana przed sądem 

choćby w imię elementarnego poczucia 

sprawiedliwości 

MĘŻCZYZNA 

Nie boję się sądu 

i każdy wyrok przyjmę 

GROT 

To już nie ma znaczenia 

pana czas przeminął na moście w Kutach 

Są teraz ważniejsze zadania 

MĘŻCZYZNA 

Dla Sikorszczaków wygodniej 

skazać człowieka zaocznie 

bo może przed sądem wykazałbym 

że odpowiedzialność rozkłada się inaczej 

niż to sobie założyliście 

GROT 

Kto jak kto ale pan powinien rozumieć 

że niepodległość nie jest dana raz na zawsze 

zwłaszcza w naszym przypadku 



To układ bardzo dynamiczny 

który łatwo może ulec załamaniu 

Zawierzył pan w sojusze 

ale nie docenił wrogów Polski 

Gromadząc w swoich rękach tak ogromną władzę 

musiał pan zdawać sobie sprawę że to na pana 

spadnie odpowiedzialność za klęskę 

Zbudował pan mit 

który rozpadł się jak domek z kart 

Jest pan przegrany panie marszałku 

był pan przegrany już w drodze na Zaleszczyki 

MĘŻCZYZNA 

Polacy 

nie tylko zresztą oni 

potrzebują mitów 

dałem ludziom wyłącznie to czego sami chcieli 

GROT 

Nie 

pan ich okłamał 

(z naciskiem) 

Utracił pan wiarygodność 

a ja zrobię wszystko 

by nie powtórzyć pańskich błędów 

MĘŻCZYZNA 

Tylko trup 

nie popełnia błędów 

GROT 

Ustawił pan linie obronne na granicach 

zamiast posłuchać Sosnkowskiego 

żeby bronić się na Wiśle i Narwi 

MĘŻCZYZNA gwałtownie 

Sosnkowski 

w dwudziestym szóstym pokazał na co go stać 

stracił moje zaufanie 



GROT 

A pan stracił najlepszego sztabowca 

Zresztą ja też stanąłem wtedy po stronie rządu 

MĘŻCZYZNA 

Nie wracajmy już do tego 

GROT 

Mógł pan wysłać Kutrzebę na Berlin 

MĘŻCZYZNA zdziwiony 

To niedorzeczne 

GROT oburzony 

Niedorzeczne 

uderzenie Armii „Poznań” na Berlin 

było całkiem realne 

i kto wie może odwróciłoby losy wojny 

Ale zamiast tego kazał jej pan czekać bezczynnie 

(z naciskiem) 

Czy pan naprawdę nie rozumie 

że zmarnował wielką szansę 

MĘŻCZYZNA 

Doskonale pan wie 

że nasza niepodległość nigdy nie zależała wyłącznie od nas 

to zawsze jest jakaś wypadkowa 

GROT 

Ułożyliśmy się z Hitlerem 

ułożyliśmy się z Francją i Anglią 

i co nam to dało 

wypadkową zawsze będzie klęska 

jeśli nie zbudujemy realnej siły 

(po chwili) 

Wiem że interesuje się pan poezją 

zna pan może ten wiersz Słonimskiego 

„O Polsce słabej” 

To jest wiersz szlachetny choć szkodliwy 

bo świat w którym słabość nie jest winą 



zwyczajnie nie istnieje 

MĘŻCZYZNA 

Poeci mają prawo śnić 

GROT 

Pan też w gruncie rzeczy jest poetą 

pan jeszcze nie zbudził się ze snu o Polsce której nie ma 

i nigdy już nie będzie 

MĘŻCZYZNA 

Jaka więc będzie ta nowa lepsza Polska 

GROT 

O niepodległość całość i wolność 

Ojczyzny naszej 

prosimy Cię Panie 

MĘŻCZYZNA 

Wbrew pozorom nie różni nas tak wiele 

obaj jesteśmy z wieku dziewiętnastego 

wojna powszechna nie musi jednak 

przynieść wyzwolenia 

niech pan nie zapomina o Carze Północy 

GROT 

Carze któremu oddał pan bez walki 

połowę kraju 

MĘŻCZYZNA 

Wziąłby ją tak czy inaczej 

również gdyby musiał to zrobić po naszych trupach 

GROT 

Dał pan do ręki argument ich propagandzie 

że Polska 

państwo sezonowe 

bękart Traktatu Wersalskiego 

przestała istnieć 

a trupów i tak przybywa z każdym dniem 

MĘŻCZYZNA 

Propaganda albo fakty 



wybór należy do pana 

GROT 

Nie 

propaganda stwarza fakty takimi 

jakimi jawią się w ludzkich głowach 

przegraliśmy nie tylko wojnę na froncie 

ale też wojnę o umysły 

Oburzenia opinii światowej starczyło ledwie na kilka dni 

Tygodni 

później górę wzięła Realpolitik 

w niej nigdy nie byliśmy mocni 

a teraz 

mój Boże 

teraz znowu nie pozostaje nam nic innego 

jak ogólnokrajowe powstanie 

Nie będziemy czekać aż jedni czy drudzy wypędzą stąd okupanta 

zrobimy to sami a potem jako jedyna legalna władza 

przyjmiemy wojska sprzymierzonych 

wystąpimy jako figura  

a nie pionek polityki prowadzonej ponad naszymi głowami 

Dlatego zapadła decyzja o przeprowadzeniu operacji „Wachlarz” 

MĘŻCZYZNA pod sporym wrażeniem 

Zjednoczenie wszystkich sił zbrojnych i politycznych 

GROT 

Za wyjątkiem komunistów 

MĘŻCZYZNA  

Myślałem że Stalin wszystkich wykończył 

GROT 

Na szczęście dla niego nie 

teraz te niedobitki mu się przydadzą 

MĘŻCZYZNA 

Od dawna dosiadają nie polską kobyłę 

GROT 

Stalin nie pozwoli jej rozsiodłać 



MĘŻCZYZNA w zadumie, pytająco 

Zatem 

wojna domowa 

GROT 

Panie marszałku 

nie mówię że walka będzie łatwa i krótka 

słusznie uważa pan że wojna wcale nie musi 

przynieść nam wolności tylko rodzaj kolejnej 

okupacji 

Dlatego też musimy nastawić się na długi marsz 

Do tego potrzebna jest zgoda a nie swary 

(po chwili, z naciskiem) 

Niekiedy trzeba umieć odejść 

aby tych podziałów nie pogłębiać 

MĘŻCZYZNA 

Odejść 

GROT 

Wyjechać 

najlepiej natychmiast 

MĘŻCZYZNA 

Raz już wyjechałem 

i nie mogą mi tego darować 

GROT (powoli cedząc słowa) 

Jest też drugie wyjście 

honorowe 

Grot kładzie na stole przed Mężczyzną pistolet. 

MĘŻCZYZNA 

Uważa pan że to jakiekolwiek 

wyjście 

Grot kładzie przed Mężczyzną kartkę i pióro. 

GROT  

Tak 

Mówię to z ciężkim sercem 

(Grot wstaje) 



Zostawiam pana 

Będę w pobliżu 

Grot wychodzi z pomieszczenia, zamyka za sobą drzwi. Mężczyzna bierze do ręki pistolet, 

przygląda mu się, następnie przykłada lufę do skroni, odbezpiecza zamek. Trwa w bezruchu. 

Palec na spuście. 

 

Scena 10. 

Mieszkanie Generałowej. Wieczór. Pukanie do drzwi wedle umówionego kodu. Generałowa 

patrzy przez judasza, otwiera drzwi. Wchodzi Mężczyzna. Słania się na nogach, jest słaby i 

zziębnięty. 

GENERAŁOWA 

Bożesz ty mój 

co panu 

MĘŻCZYZNA 

Nic tylko 

przemarzłem na kość 

Generałowa ściąga z niego płaszcz i szalik.  

GENERAŁOWA 

Każę przygotować gorącą kąpiel 

zaraz zrobi się panu lepiej 

Mężczyzna osuwa się na podłogę. 

GENERAŁOWA przerażona 

Jezus Maria 

(do Służącej, która wpadła do przedpokoju na krzyk swej pani) 

No co tak stoisz 

leć po doktora 

Służąca szybko ubiera się i wybiega z mieszkania. Generałowa pochyla się nad Mężczyzną, 

podtrzymuje mu głowę. 

MĘŻCZYZNA słabym głosem 

Niech pani mi obieca 

że zapamięta moją twarz 

GENERAŁOWA łagodnie 

Spokojnie 

zaraz przyjdzie pomoc 



przyniosę wody 

Mężczyzna przytrzymuje ją, kurczowo przyciąga do siebie. 

MĘŻCZYZNA niemal szeptem 

Musi pani zapamiętać tę twarz 

Mężczyzna traci przytomność. 

 

Scena 11. 

Jakiś czas później. Pokój Mężczyzny przeistoczony w przestrzeń przypominającą przejście 

graniczne w Kutach, na granicy z Rumunią. Przed mężczyzną ukazuje się most zawieszony 

nad rzeką. Po przeciwnej stronie mostu Mężczyzna widzi sylwetkę kobiety. 

MĘŻCZYZNA woła 

Marto 

idę do ciebie 

idę 

Mężczyzna, idąc w jej stronę, słyszy krzyki, klaksony samochodów, rżenie koni, odgłosy 

nadciągającego frontu w tle – czyli rejwach właściwy dla panicznej ucieczki dużej masy 

ludzkiej. Wszystko to narasta, staje się coraz bardziej realne. Mężczyzna przedziera się przez 

gęstniejący tłum, ktoś próbuje go zatrzymać, jakiś żołnierz strzela sobie w głowę. Tymczasem 

kobieta po drugiej stronie odwraca się i odchodzi. 

MĘŻCZYZNA panicznie 

Zostawcie mnie 

muszę do niej iść 

(woła rozpaczliwie) 

Marto 

Zaczekaj 

Marto 

Mężczyzna przechodzi przez most, znika. 

 

Scena 12. 

Pokój Mężczyzny. Dzień. Mężczyzna leży na łożu śmierci. Przy nim Generałowa, Adiutant, 

Lekarz i Ksiądz. Ksiądz udziela ostatniego namaszczenia i wychodzi. Lekarz przykłada 

stetoskop do piersi Mężczyzny, kiwa przecząco głową i także wychodzi. 

ADIUTANT 

Umarł 



nareszcie umarł 

GENERAŁOWA z oburzeniem 

Jak pan śmie 

ADIUTANT 

To najlepsze co mogło mu się przytrafić 

Wyprawimy porządny pogrzeb 

GENERAŁOWA 

Poślę po człowieka który wykona maskę pośmiertną 

ADIUTANT 

To nie będzie konieczne 

GENERAŁOWA 

Pan marszałek na to zasłużył 

ADIUTANT 

On swoją maskę pośmiertną już sobie zrobił 

za życia 

GENERAŁOWA z wyrzutem 

Był nikomu niepotrzebny 

i zostanie pochowany w cywilnym ubraniu 

pod fałszywym nazwiskiem 

ADIUTANT 

A jednak to wszystko 

co możemy dla niego zrobić 

GENERAŁOWA 

Trzeba go jakoś ubrać 

nie może pójść do ziemi jak nędzarz 

Generałowa rozgląda się po pokoju, wyciąga z szafy czarne ubranie Mężczyzny, wiesza je na 

drzwiach szafy. Zauważa coś pod łóżkiem Mężczyzny, wyciąga spod łóżka walizkę, kładzie ją 

na stole i otwiera. 

ADIUTANT z oburzeniem 

Co pani robi 

GENERAŁOWA 

Porządkuję jego rzeczy 

nie pozwolę żeby trafiły na śmietnik 



Generałowa wyjmuje z walizki przedmiot owinięty w papier, rozpakowuje go, ze zdumieniem 

ogląda buławę, papier w roztargnieniu odkłada. 

ADIUTANT stanowczo 

Proszę to odłożyć na miejsce 

GENERAŁOWA 

Włożę mu do trumny 

musi być wiadomo kto w niej leży 

Adiutant podchodzi do Generałowej i po krótkiej szarpaninie wyrywa jej buławę. 

ADIUTANT 

Wystarczy że my wiemy 

(Zwraca uwagę na leżący na stole papier, bierze go do ręki) 

Gwałt zadawany siłą 

musi być siłą odparty 

(Generałowa zbliża się do Adiutanta, zainteresowana treścią plakatu) 

GENERAŁOWA czytając  

Swego nie damy 

napastnika zwyciężymy 

ADIUTANT tonem zdystansowanym, ogarniając wzrokiem zwłoki Mężczyzny i całe 

pomieszczenie 

Słowa słowa słowa 

Adiutant zawija buławę w plakat i chowa ją do walizki. 

To niebezpieczny przedmiot 

a pani 

lepiej niech zajmie się resztą 

Adiutant zamyka walizkę, bierze ją i wychodzi. Generałowa osuwa się na krzesło. Patrzy na 

martwego Mężczyznę i zatapia twarz w dłoniach. W pokoju nagle robi się bardzo cicho. 

Wyraźne tykanie zegara. Po chwili Generałowa zrywa się jakby z przypływem energii. 

Trzeba tu posprzątać 

przewietrzyć 

Rusza do okna i otwiera je. Słychać zwyczajne odgłosy dużego miasta.  

 

KONIEC 

 

Ukończone w styczniu 2018 roku. 



Podziękowania za cenne uwagi zechce przyjąć pan Krzysztof Człapiński. 


