
Scenariusz



SCENA 1

Odtwórcy: Piotr (T), Jagoda (T), Dyrektor (OFF), Ekipa

filmowa

Pusty teatr, półmrok. Zagracone kulisy. Przyczajone postaci

skradają się na palcach.

JAGODA

(szeptem)

Tędy chodźcie, szybko. I cichutko

musicie być. Dyrektor nie lubi

teraz kamer, aparatów,

dziennikarzy. Odkąd nas opisali

ostatnio, ci, wiecie... Strasznie

antymedialny się zrobił.

PIOTR

Bardziej niż antyklerykalny nawet.

JAGODA

Cicho, Piotrek. To tutaj. Sami

widzicie. Nasze słynne szabasowe

krzesło. Bo on przychodzi zawsze w

piątki i soboty. To się czuje.

Jezu, nawet teraz mnie dreszcz

przeszedł.

PIOTR

Cholera, bo te okna znowu

pootwierane zostawili. Pięknie, ja

mam potem grać czy smarkać?

Piotr podchodzi do okna i zamyka je z trzaskiem.

JAGODA

Piotrek!

DYREKTOR (OFF)

Halo! Kto się tam tak tłucze po

nocy?

Piotr odwraca się w stronę kamery.

PIOTR

(do kamery)

Wyłącz to! I za kotarę, szybko.

JAGODA

Cholera, co on robi w teatrze o tej

porze?

(KONTYNUACJA)
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PIOTR

(do kamery)

Powiedziałem ci, wyłącz to!

Kamera w dół, wyciemnienie.

SCENA 2

Odtwórcy: Piotr (T)

W garderobie. Piotr poprawia mikrofon i fryzurę. Zwraca się

bezpośrednio do kamery.

SETKA

PIOTR

Ja to robię tylko dla dyrektora.

Żeby oczyścić jego dobre imię. No i

może dla sztuki też. Czemu w

tajemnicy? Wiem, że byłby

przeciwko. Zawziął się strasznie po

tym reportażu w zeszłym tygodniu,

bo to były przecież "nasze media".

Nikomu już nie można ufać. Ale

widzę, że wy robicie porządną

robotę. Daję wam szansę. (groźnie)

A jak nakłamiecie tak, jak tamci,

to zbiorę chłopaków z obsługi

technicznej i wam nakopiemy do dup!

(pauza, śmiech) Żartowałem. To co,

kameruje się?

SCENA 3 - RETROSPEKCJA

Odtwórcy: Piotr (OFF), Aktorzy i Dyrektor

Aktorzy i dyrektor znajdują nieużytek w kiepskim stanie. W

trakcie wizyty kawałek tynku spada komuś na głowę.

PIOTR (OFF)

Było tak. Wyrzucili nas ze starej

siedziby, to wiecie. Budynek

poszedł pod hotel, typowe.

Znaleźliśmy w końcu coś nowego na

Kazimierzu. Stara, przedwojenna

kamienica. Rudera, ale szef

zorganizował sponsora, który sypnął

trochę grosza na remont.

Aktorzy próbują do sztuki, przebierają się w kostiumy, kopią

w tyłek na szczęście.
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SCENA 4

Odtwórcy: Piotr (OFF), Jacek Majchrowski (T), Aktorzy i

Dyrektor, Uczestnicy Bankietu

PIOTR (OFF)

Zaczęliśmy próby, była dobra

energia. Potem premiera. Spektakl

dopięty na tip top, na widowni

przyjaciele, krewni, Krystian Lupa,

prezydent miasta i te de. Potem

przewidziany bankiet, jakiś

szampanik, gruszkóweczka mrozi się

w zamrażareczce. Rozumiecie klimat.

No. To po spektaklu, na

"bankiecie", pojawił się tylko pan

prezydent, co szampana i pacierza

nie odmawia.

Bankiet. W tle wesoła muzyka, wszyscy siedzą smutni z

kieliszkami szampana i patrzą w ziemię.

JACEK MAJCHROWSKI

(z uśmiechem)

Szampana i pacierza nie odmawiam.

Bardzo intrygująca sztuka - pana

zdrowie, panie dyrektorze. (do

Jagody) O, tu się pani chowa!

Gratuluję pani. Niezwykle świeża,

nowoczesna interpretacja. Nigdy

dotąd nie pomyślałem sobie, że

Telimena była totalną wariatką...

SCENA 5

Odtwórcy: Piotr (T)

PIOTR

Wiecie, czemu tak sobie pomyślał?

Bo ktoś, w trakcie premierowego,

wyczekiwanego od pół roku

spektaklu, zaczął słyszeć głosy. I

wydzierać się o tak: aaaaaaaaaaa

SCENA 6 - RETROSPEKCJA

Odtwórcy: Jagoda (T)

Jagoda podczas premiery biega po scenie, zatyka uszy i

wydziera się w niebogłosy "aaaaaaaaaaaaaa".
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SCENA 7

Odtwórcy: Piotr (T), Jagoda (T)

PIOTR

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa hahahaha

JAGODA

(zza kadru)

Piotrek! Przestań się wydurniać,

miałeś tylko trzymać się faktów!

Potem jesteście wielce oburzeni na

manipulacje sracje, a sami jak duże

dzieci...

PIOTR

(ociera łzy)

Dobra, sory, uspokój się już. Idąc

dalej...

JAGODA

Nie nie nie, to ty się uspokój! (do

kogoś poza kadrem) Ej, kolego. Ty,

co nic nie robisz. Co, co tam

trzymasz, statyw? Nieważne,

podpinaj mnie pod mikroport. Co?

Podpinaj mnie, ale już. Wiem, że

chcieliście osobno nagrywać, ale z

tym gałganem to się do rana nie

wyrobimy. Ja wam powiem jak było.

PIOTR

Ech. Duchy-sruchy.

SCENA 8

Odtwórcy: Piotr (T), Jagoda (T)

W garderobie. Piotr i Jagoda siedzą obok siebie. Piotr nieco

znudzony, Jagoda podekscytowana.

JAGODA

Faktycznie było tak, że na

premierze tylko ja słyszałam ten

głos. To była ciężka noc, bo przez

chwilę naprawdę myślałam, że

zwariowałam. Ale następnego dnia

Piotrek też coś słyszał! To nie

mógł być przypadek. Dobrze, że mi

wtedy o tym powiedziałeś, bo

inaczej... Nie wiem.

(KONTYNUACJA)
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PIOTR

Ja to na początku myślałem, że ktoś

sobie na widowni jaja robi i

chciałem wyciągnąć gówniarza na

scenę, ale nie widziałem, który to.

W przerwie dogadałem się z Tomkiem

Karteczką, technikiem, żeby dopalił

trochę światła na publikę.

Patrzyłem po ciapa... znaczy yyyy

po takich z ciemniejszą skórą, bo

to był dziwny głos, dziwny język,

nie arabski, nie niemiecki, coś

pomiędzy - tak mi się zdawało.

Strasznie to wytrącało z roli.

JAGODA

Dyrektor był wściekły, chciał zdjąć

spektakl, mówił, że celowo

sabotujemy pracę, że nas ktoś

podkupił. Potem trochę ochłonął.

Ale sytuacja była bez wyjścia,

klimat do bani, nie wiadomo co

dalej. Wreszcie Piotrek, dosłownie

nie wiem jak, wpadł na genialny

pomysł...

PIOTR

(przerywa jej)

Dobra, jak ma być cała prawda po

kolei, to ja się przyznam jak to

było.

SCENA 9 - RETROSPEKCJA

Odtwórcy: Piotr (T, OFF), Tomek Karta (T)

Piotr siedzi z Tomkiem Kartą w kanciapie techników. Piją

piwo przy konsoli.

PIOTR (OFF)

Siedzieliśmy sobie z Karteczką w

kanciapie. Pomyśleliśmy, że to

bardzo śmieszne, jak się Jaga tak

wydziera. A on miał akurat

przypadkiem dźwięk zgrany z konsoli

wtedy. Pomyśleliśmy, że porobimy

jakieś przeróbki, zmiksujemy coś,

no takie głupoty. Pierwsze

zdziwienie było takie, że nagrał

się ten głos w cudacznym języku.

Teoretycznie nie miał prawa, bo

mikrofony nie są ustawione na

(WIĘCEJ)

(KONTYNUACJA)
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PIOTR (OFF) (kontynuacja)

widownię - to raz, a dwa - to były

zaledwie szepty. Drugie zdziwienie

było jeszcze większe, gdyż nieco

podchmielony Tomek Karteczka

oznajmił mi:

TOMEK KARTA

Ty kurwa, ja wiem co to jest za

język. To jest jidysz.

PIOTR (OFF)

A ja do niego na to:

PIOTR

Co kurwa?

TOMEK KARTA

Kurwa jidysz. Język starych Żydów,

takich z przedwojnia. Pamiętam to

ze studiów.

SCENA 10

Odtwórcy: Jagoda (T), Piotr (T)

W garderobie.

JAGODA

A w zasadzie to na jakich studiach

był Tomek?

PIOTR

Poszedł równolegle na

kulturoznawstwo i judaistykę, bo

miał dziadka... nie, źle mówię,

prababcię chyba...

JAGODA

Ambitny chłopak z niego kiedyś był.

PIOTR

A co Ty myślisz? Dwa miesiące

wytrzymał na kulturoznawstwie, a na

judaistyce cały semestr.

Znaczące chrząknięcie spoza kadru. Piotr i Jagoda reflektują

się.

PIOTR I JAGODA

(razem)

Poszliśmy do rabina.
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SCENA 11

Odtwórcy: Jagoda (OFF), Piotr

Piotr i Jagoda siedzą trochę speszeni przed rabinem, który

patrzy na nich z dobrotliwym uśmiechem.

JAGODA (OFF)

Karteczka wiedział, że to jidysz,

ale nie był w stanie rozpoznać

słów. Miał jednak starych

znajomych, którzy mieli innych

znajomych - w skrócie trafiliśmy w

końcu do rabina Eliezera,

uznawanego za eksperta.

SCENA 12

Odtwórcy: Piotr (T), Jagoda (T)

W garderobie.

PIOTR

Tylko do dzisiaj nie wiadomo czy on

ekspert językowy, czy ekspert

oszustwa...

JAGODA

Cicho!

SCENA 13 - RETROSPEKCJA

Odtwórcy: Jagoda (T, OFF), Piotr (T), Rabin Eliezer (T)

Rabin słucha nagrania, zapisuje coś długo na kartce. Jagoda

przełyka ślinę. Piotr próbuje podejrzeć, co on tam pisze.

JAGODA (OFF)

Trochę nie wiedzieliśmy, jak się

zachować, no bo kto normalny do

rabina przychodzi po cokolwiek? Ale

on spokojnie wysłuchał nagrania,

zaczął coś pisać, co jakiś czas

zatrzymywał się i patrzył na nas

uważnie. Już myślałam, że każe

wypieprzać na zbity pysk, że go

czymś obrażamy, bo cholera wie co w

tym całym jidysz ktoś gada. Ale w

końcu przemówił.

(KONTYNUACJA)
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RABIN ELIEZER

Państwo są z bardzo dobrego

polecenia, więc zakładam, że to nie

żarty. Przynajmniej mam taką

nadzieję. Na tym nagraniu przemawia

starszy człowiek. Mówi, że jest

właścicielem kamienicy - zakładam,

że chodzi o dom, w którym mieści

się wasz teatr. Jest także

miłośnikiem sztuki. Podoba mu się

to, co robicie, ale nie może wystać

całego spektaklu, bo łupie go w

krzyżu, a siedzenia są za

miękkie... Prosi o ustawienie na

scenie swojego starego, drewnianego

krzesła, które znajdziecie na

strychu pod ścianą.

Jagoda i Piotr patrzą na rabina, jakby oczekiwali co jeszcze

powie. Potem patrzą na siebie. Jagoda chrząka.

JAGODA

Proszę rabina i... tylko tyle?

Krzesło załatwi sprawę?

Rabin potakuje głową z lekkim uśmiechem.

PIOTR

Zaraz, czy ja dobrze rozumiem?

Jakiś duch sprzed stu lat grasuje

po naszej scenie i prosi o krzesło,

bo ma problemy z kręgosłupem?

RABIN ELIEZER

Pan tak śmiesznie mówi: naszej

scenie. Z jego perspektywy, to wy

jesteście obcy. Ale wydaje się

całkiem gościnny. Tak, prosi tylko

o krzesło.

Cisza.

JAGODA

Dobrze, yyy dziękujemy. A, ojcze

rabinie, czy on, ten duch, może

jakoś się przedstawił?

RABIN ELIEZER

Na imię ma Eliasz.

JAGODA

Eliasz. Dziękuję. Myśli pan rabin,

że to coś da?

(KONTYNUACJA)
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RABIN ELIEZER

Biada temu, kto ma rację!

SCENA 14

Odtwórcy: Piotr (T), Jagoda (T)

W garderobie.

PIOTR

Jaga, ja do dzisiaj myślę, że oni

nas wszyscy zdrowo wkręcili.

Przecież to brzmi niedorzecznie.

Chcieliśmy ludziom wszystko

wyjaśnić, a znowu nas wezmą za

wariatów. (do ekipy) Panowie,

powiedzcie sami.

JAGODA

Piotrek, uspokój się. Przecież

mówimy, jak było, tak? Punkt po

punkcie. Czy krzesło było na

strychu? Było. Czy postawienie go

coś dało? No dało! Głosy ustały!

Czy czujemy różnicę? No czujemy. Są

na tym świecie rzeczy, które się

filo...

PIOTR

Filosrofom.

JAGODA

I widzicie, co ja z nim mam?

SCENA 15 - RETROSPEKCJA

Odtwórcy: Jagoda (OFF), Dyrektor, Sekretarka, Dziennikarz,

Aktorzy teatru, Widzowie

Aktorzy znajdują krzesło przykryte płachtą materiału pośród

gratów na strychu.

JAGODA (OFF)

Fakty są takie, że znaleźliśmy

krzesło we wskazanym miejscu.

Postawiliśmy przy scenie, choć

niełatwo było przekonać dyrektora,

który był też reżyserem.

Dyrektor awanturuje się, tłucze w biurko, trzaska drzwiami.

(KONTYNUACJA)
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JAGODA (OFF)

Najpierw poprosił sekretarkę o

numer do Kobierzyna, potem urządził

awanturę, potem się obraził -

ostatecznie wyraził zgodę. Potem

było już z górki.

Krzesło stoi na scenie w trakcie spektaklu. Po spektaklu

aktorzy zbierają brawa na stojąco.

JAGODA (OFF)

Krzesło załatwiło sprawę z duchem

Eliaszem. Mogliśmy grać, kolejne

spektakle zatarły negatywne

wrażenie po premierze. Pojawiły się

pozytywne recenzje. Nikt się nawet

o to krzesło nie czepiał!

Nietrzeźwy dyrektor udziela wywiadu dziennikarzowi. Ktoś w

trakcie spektaklu siada na krześle w białym prześcieradle na

głowie. Ludzie obok śmieją się.

JAGODA (OFF)

Do czasu tego nieszczęsnego wywiadu

z dyrektorem. Nagadał tam trochę

głupot. Potem wszyscy zaczęli nas

wyśmiewać, przychodzić i się

wygłupiać, rzucać papierowymi

samolotami w krzesło i... Granie

znowu stało się nieznośne.

SCENA 16

Odtwórcy: Piotr (T), Jagoda (T)

W garderobie. Cisza. Nagle Piotr wyciąga kartkę i znacząco

chrząka.

PIOTR

To może ja. Kamerę na mnie ustaw,

żeby było tak oficjalnie. No.

"Sprostowanie. Nieprawdą jest,

jakoby w Teatrze Rupieciarnia

działały nadprzyrodzone moce. Są to

pomówienia, rozpowszechniane przez

środowisko spiskowców, które

sprzysiężyło się przeciwko naszemu

teatrowi. Drewniane krzesło stanowi

nieodzowny element spektaklu i ma

znaczenie symboliczne. Wyraża

pustkę po utraconej ojczyźnie. Ma

za zadanie..."

(KONTYNUACJA)
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JAGODA

Piotrek, przestań!

PIOTR

Powtarzam, nieprawdą jest...

JAGODA

Oddaj mi to!

Jagoda wyrywa Piotrowi kartkę z ręki.

PIOTR

Co ty robisz? Słuchajcie, nagramy

jeszcze raz, tamto się wytnie...

JAGODA

Piotrek przestań, tak nie można!

Niech każdy sam sobie oceni, co

jest prawdą. Tylko ty wierzysz w

ten cały spisek! I kto tu jest

wariatem?

PIOTR

No właśnie, kto? Nie widzisz, że te

pismaki dogadały się z tymi Żydami

i... Zresztą to nie tylko moje

zdanie. Nasz dyrektor też...

JAGODA

Nasz dyrektor to powinien się

pilnować, co mówi po pijaku tak

zwanym kumplom, którzy tak naprawdę

tylko patrzą, jak go udupić.

PIOTR

Aaaa widzisz, czyli przyznajesz mi

rację. Dobra, kręćcie mnie na

koniec i kończymy z tym. Tylko

ładnie zmontujcie potem.

JAGODA

Piotrek, nie pozwolę ci!

PIOTR

Nieprawdą jest jakoby w Tea...

Jagoda nie wytrzymuje. Wstaje, wpada w histeryczny krzyk.

JAGODA

Przestaaaaań!!!

Cisza.

(KONTYNUACJA)
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PIOTR

Dobra, niepotrzebnie dałem się w to

wmieszać. Duchy sruchy, róbcie se

co chcecie. Byle nam teatru nie

zamknęli. Widzimy się jutro na

próbie.

Piotr zmierza do wyjścia.

JAGODA

Krzesło zostaje?

Piotr zatrzymuje się. Chwilę zastanawia się co powiedzieć.

AKTOR

Zostaje.

Piotr wychodzi.

W garderobie. Jagodzie jest wyraźnie głupio z powodu wybuchu

złości. Patrzy w ziemię, przeczesuje włosy, próbuje się

pozbierać. W końcu zerka w kamerę. Kamera powoli zoomuje na

jej twarz.

JAGODA

A może jest tak, że jednak

zwariowałam? A może nie? Piotrek

też to słyszał. I powiedział mi, że

czuje różnicę. I to nagranie. I

powaga rabina. I krzesło.

SCENA 17

Odtwórcy: Jagoda (OFF)

Jagoda próbuje rolę samotnie na scenie na wprost krzesła.

JAGODA (OFF)

Bije od niego taka moc i taki

spokój, jakby faktycznie ktoś tam

siedział. Czasem brakuje mi, żeby

się odezwał, ale z drugiej strony

przecież wiem - wiem, że jest - na

swoim szabasowym krześle, zawsze w

piątki i w soboty. Czasem wpadnie w

niedzielę, czasem pojawi się na

próbie, nie jest zbyt regularny.

Ale w końcu przyjdzie. A teatr ma,

i ja mam... Mam swojego wiernego

widza. Wiem, że Eliasz w końcu

przyjdzie.
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Jagoda uśmiecha się i kłania przed krzesłem przy pustej sali

teatralnej. Rozlega się pojedyncze brawo. Wyciemnienie.


