
4   nr 238 - KWIECIEŃ 2017

Quiz skazańców
DINO BUZZATI

   W tym wielkim więzieniu na pery-
feriach miasta, dla dożywotnich, wy-
stępuje regu³a pozornie humanitarna, 
w rzeczywistości więcej niż okrutna.
  Wszystkim nam, skazanym na doży-
wocie, raz jeden zezwala się pojawić
publicznie i przemawiać do mieszkań-
ców miasta przez pó³ godziny. Wię-
zień, wyprowadzony z celi, zostaje 
skierowany na balkon od strony gma-
chu zewnętrznego, gdzie mieści się 
dyrekcja i urzędy. Naprzeciw leży sze-
roki plac Trójcy, gdzie gromadzi się 
t³um, aby s³uchać. Jeżeli pod koniec
przemówienia t³um bije brawo, wię-
zień zostaje uwolniony.
  Może się wydawać, że to pob³ażli-
wość wyj¹tkowa. Ale tak nie jest. Prze-
de wszystkim zezwala się raz tylko
apelować do publiczności, co znaczy 
tyle, że tylko raz w życiu. Po wtóre, 
jeśli t³um odpowiada, że nie – co pra-
wie zawsze czyni – wtedy wyrok w
pewnym sensie zostaje uprawomoc-
niony g³osem ludności i tym silniej 
ci¹ży na duszy więźnia, któremu póź-
niej dni pokuty wydaj¹ się jeszcze
smutniejsze i okrutniejsze.

  Z kolei inna okoliczność zamienia 
nadzieję w torturę. Więzień w ogóle 
nie wie, kiedy będzie móg³ zabrać g³os. 
Odpowiedni¹ decyzję podejmuje sam 
dyrektor. Może się zdarzyć, że wypro-
wadza cz³owieka na balkon już w pó³ 
godziny po zamknięciu w celi. Ale nie
jest wykluczone, że każ¹ mu czekać 
d³ugie lata. Jednego z nas, skazanego
w kwiecie wieku, wyprowadzono na 
z³owieszczy balkon, kiedy by³ już 
zgrzybia³ym starcem, prawie nie mo-
g¹cym otwierać ust. Dlatego nie moż-
na podj¹ć przygotowań ze spokojem 
niezbędnym dla próby tak trudnej. Za-
czyna się myśleć: może wezm¹ mnie 
jutro, może dziś wieczorem, może za 
godzinę. Rodzi się niepokój, a niepo-
kój mnoży projekty i pomys³y ca³ko-
wicie bezładne. Skazańcy zaplątują się
w neurasteniczn¹ sieć. Nie pomaga
też możliwość rozmowy ze wspó³to-
warzyszami kary podczas chwil, na-
zbyt krótkich, codziennego spaceru. 
W zasadzie nie jesteśmy zgodni w spra-
wie g³ównego tematu spotkań nie-

szczęsnej naszej spo³eczności. W za-
sadzie każdy żywi iluzję, że odkry³ 
wielk¹ tajemnicę, ów nieodparty argu-
ment, za pomoc¹ którego pozyska 
sobie zach³anne serce t³umu. I boi się 
wyjawić swój sekret, żeby go inni nie
ubiegli; logiczne ca³kowicie, że ludzie 
poruszeni do g³ębi jakimś rozumowa-
niem pozostan¹ sceptyczni i nieufni, 
jeśli us³ysz¹ je po raz wtóry.

  Użytecznymi elementami, aby wie-
dzieć, jak post¹pić, mog³yby stać się 
doświadczenia osób, które wyg³osi³y 
przemówienie bez żadnego skutku. 
Przynajmniej można by odrzucić sys-
temy, którymi już się pos³użono. Ale
nasi „blagierzy” milcz¹. Na próżno 
b³agamy ich, żeby opowiedzieli, co 
mówili i jak reagowa³ t³um. Uśmie-
chaj¹c się szyderczo, nie ujawniaj¹ 
nawet sylaby. Ca³e życie przesiedzę 
w więzieniu – rzek³byś, że tak w³aś-
nie myśl¹ – również powinniście tutaj 
pozostać; nie chcę wam pomóc i już. 
Takie ścierwa.
  Fatalne jednak, że mimo wszystkich 
tych tajemnic niekiedy dociera do nas 

maleńka wiadomość. Ale w mętnych 
pog³oskach nie można odnaleźć ele-
mentów użytecznych. Na przyk³ad  
wynika z nich, że podczas przemó-
wień do t³umu skazańcy pos³uguj¹ się 
g³ównie dwoma argumentami: o włas-
nej niewinności i o gor¹cych uczu-
ciach rodzinnych, co jest więcej niż 
oczywiste. W jaki jednak sposób roz-
wijali sam temat? Do jakiego uciekli
się stylu? Czy przeklinali? Może b³a-
gali? A jeśli zaczęli p³akać? Nikt z nas 
nie wie, jak by³o.
  Ale najgorszy jest t³um mieszkań-
ców miasta. Być może kiedyś zawiś-
niemy na szubienicy. Tymczasem tam-
ci z zewn¹trz, mężczyźni i kobiety na
wolności, nie żartuj¹. Zaledwie us³y-
sz¹, że skazaniec będzie mówić z bal-
konu, od razu wbiegaj¹ na plac, oczy-
wiście nie przejmuj¹c się wcale, że 
wydać musz¹ poważny s¹d, od które-
go zależy istnienie cz³owieka; zjawia-
j¹ się, aby się rozerwać, jakby szli na 
jarmark. A t³um bynajmniej nie składa
się tylko z mętów i szumowin; przy-

chodzi również wiele osób o niepo-
szlakowanej opinii: urzędnicy, przed-
stawiciele wolnych zawodów, robot-
nicy z ca³ymi rodzinami. Zachowanie 
ich nie świadczy jednak o zrozumie-
niu, wspó³czuciu czy litości. Oni zja-
wili się dla kawału. Z kolei my, w pa-
siakach, wystrzyżeni do po³owy g³o-
wy, na pewno wygl¹damy tak ohyd-
nie i groteskowo, że bardziej trudno 
wyobrazić sobie. Nieszczęśnik uka-

zuj¹cy się na balkonie nie spotyka się 
– jak można by oczekiwać – z milcze-
niem pe³nym szacunku i onieśmiele-
nia; owszem, raczej z gwizdami, nie-
przyzwoitymi gestami, wybuchami 
śmiechu. W takiej chwili co może zro- 
bić cz³owiek, z góry poruszony i za-
lękniony, staj¹c przed podobn¹ wi-
downi¹? Przedsięwzięcie wprost bez-
nadziejne.
  Co więcej: rozg³asza się legendę, że
jednemu ze skazańców jakoby uda³o 
się zwycięsko przejść próbę. Ale s¹ to 
pog³oski bardzo niepewne. Pewne jest 
jednak, że od dziewięciu lat, to znaczy 
od kiedy zosta³em tutaj uwięziony, 
nikomu jeszcze się nie udało. Mniej
więcej raz na miesi¹c jednego z nas 
wyprowadzano na balkon, żeby wy-
g³osi³ swoje przemówienie. Wszyscy 
zaraz potem wracali z powrotem do 
celi. T³um wygwizda³ ich zwierzęco.

  W tym momencie strażnicy oznaj-
miaj¹, że nadesz³a moja kolej. Jest dru-
ga po po³udniu. Za dwie godziny będę 

musia³ stan¹ć przed t³umem. Ale ja się
nie boję. Wiem już, s³owo po s³owie, 
co powinienem powiedzieć. Wierzę,
że rozwi¹za³em zagadkę strasznego 
quizu. Myśla³em nad ni¹ bardzo d³u-
go: proszę tylko zauważyć, dziewięć 
lat nieprzerwanej medytacji. Nie mam
z³udzeń: na pewno nie stanę przed pub-
liczności¹ mniej z³ośliw¹ od tamtej, 
która s³ucha³a kolegów moich, prze-
granych na zawsze.
  Otwieraj¹ żelazne drzwi celi, każ¹ 
przejść przez ca³y blok więzienny, 
przez dwie pary schodów, wpuszcza-
j¹ mnie do napuszonej sali i wreszcie
wychodzę na balkon. S³yszę, jak z ty³u 
zaryglowuj¹ się futryny. Jestem sam, 
a t³um przede mn¹.
  Nie uda³o mi się utrzymać otwartych 
oczu, tak silne by³o świat³o. Dopiero 
później dojrza³em sędziów ostatecz-
nych. Co najmniej trzysta osób wpa-
trzonych we mnie chciwie.
 Potem d³ugi gwizd, skrajnie prostac-
ki, zapocz¹tkowa³ salwę obelg. Widok
mojej zmizernia³ej twarzy, zmienionej
cierpieniem, wywo³a³ wyj¹tkowe wręcz
używanie, s¹dz¹c po wybuchach śmie-
chu, prowokacjach i szyderstwach:
- Patrz, jaki hrabia! Niech przemówi, 
niewini¹tko! Rozśmiesz nas chociaż, 
opowiedz kilka kawa³ów! Na pewno 
mamusia na ciebie czeka, niepraw-
daż? A może znowu chcia³byś ujrzeć 
swoje dzieciaczki?
  Opar³szy d³onie na balustradzie, sta-
³em nieporuszony, skamienia³y. Za-
uważy³em, tuż pod balkonem, dziew-
czynę wygl¹daj¹c¹ na prześliczn¹; o-
biema d³ońmi rozchyli³a suknię, abym
móg³ lepiej zobaczyć jej wspania³y 
dekolt.
- Czy ci się podobam, piękny pani-
czu? – wy³a przeci¹gle. – Mia³byś 
ochotę, co?
  A potem już tylko chichota³a. Ale 
ja pamięta³em o swoim planie, jedy-
nym, który może mnie uratować. Nie 
pozwoli³em się zbić z tropu, trzyma-
³em się twardo, nie daj¹c żadnego 
znaku, nie prosz¹c, żeby zamilkli.
  Wkrótce dostrzeg³em z niewypo-
wiedzian¹ radości¹, że taka postawa 
ich zaskoczy³a. Niew¹tpliwie koledzy 
moi, którzy wcześniej wyst¹pili na 
balkonie, zastosowali inn¹ taktykę, 
może reaguj¹c zbyt gwa³townie, pod-
nosz¹c g³os lub b³agaj¹c o milczenie, 
ale w ten sposób siebie zgubili.
   Ja tymczasem trwa³em niewzru-
szony i niemy jak pos¹g, a haniebna 
wrzawa powoli ucicha³a. Rozleg³o się 
jeszcze, tu i ówdzie, kilka gwizdów, 
potem zapanowa³a cisza.
   A ja nic. Przezwyciężaj¹c ze strasz-

liw¹ si³a samego siebie, milcza³em 
nadal.
  W końcu jakiś g³os, stosunkowo kul-
turalny i szczery:
- Mów, mówże wreszcie. S³uchamy.
   I wtedy się zdecydowa³em.
- Dlaczego bym mia³ mówić? – rzek-
³em. – Przyszed³em tutaj, ponieważ
nadesz³a moja kolej. Tylko dlatego. 
Wcale nie mam zamiaru was poru-
szyć. Nie jestem niewinny. Nie mam 
ochoty zobaczyć się z rodzin¹. Nie 
mam ochoty st¹d wyjść. Tutaj jestem 
szczęśliwy.
  Nast¹pi³ niewyraźny pomruk. Potem 
odosobniony krzyk: - Przestań bujać!
- Jestem szczęśliwszy od was – po-
wtórzy³em. – Nie mogę wam powie-
dzieć, jak to robię, ale kiedy tylko chcę,
przechodzę tajemnym przejściem, któ-
re tylko ja znam; z celi mogę dojść do
ogrodu przy przepięknej willi, nie po-
wiem dok³adnie której, bo wokó³ jest 
ich bardzo dużo. Tam mnie znają i ko-
chaj¹. Oprócz tego jest jeszcze...
  Przerwa³em na moment, aby pod-
sycić napięcie. Spogl¹dalem na t³um. 
Byli zdezorientowani i rozczarowani. 
Jakby ujrzeli uciekaj¹c¹ zdobycz.
- Jest jeszcze – powiedzia³em – m³oda 
dama, która mnie kocha.
- Dosyć! Dosyć! – krzykn¹³ któryś, 
rozj¹trzony. Wieść o moim szczęściu 
na pewno sprawia³a im wielki ból.
- Zostawcie mnie w spokoju! – zawo-
³a³em. – Proszę was, dobrzy ludzie!
Zlitujcie się nade mn¹! Nie zabierajcie
mnie st¹d! Gwiżdżcie, b³agam was, 
gwiżdżcie!
   T³um przeszy³ dreszcz, czu³em to 
wyraźnie: dreszcz nienawiści do mnie. 
Jedynie w¹tpliwość, czy na pewno 
powiedzia³em prawdę, czy na pewno 
by³em szczęśliwy, nie dawa³a im spo-
koju. Jeszcze się wahali.
  Przechylony nad barier¹, zadba³em 
o patetyczn¹ wibrację g³osu:
- Tylko nie mówcie nie, wy, którzy 
macie dobre serca – krzykn¹³em. – 
Tak ma³o to was kosztuje! Drodzy 
panowie, proszę, wygwizdajcie bied-
nego, szczęśliwego skazańca!
   Zagęszczony pomruk wściek³ości 
przewędrowa³ przez t³um.
- Ach, nie, ech! Za dobrze by by³o!
  Wreszcie ktoś zaklaska³. Potem dru-
gi, dziesi¹ty, setny. Olbrzymi aplauz 
stale się wzmaga³, z rosn¹cym impe-
tem. Za³atwi³em ich, prosiaków.
  Za moimi plecami otwar³y się ramy 
okienne: - Idź już – powiedziano do 
mnie. – Jesteś wolny.
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