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Czy ktoś już mówił o tym, że świat skończy się nie krzykiem, lecz
skomleniem? Jak bardzo chcielibyśmy na koniec posłuchać auten-
tycznego krzyku rozpaczy, rozdzierającego głośnego płaczu w obli-
czu zagłady! Wszak kończy się świat – czyli wszystko. Jeśli kończy
się wszystko – nie pozostaje nic. A tu tylko przeciągły, łagodnie no-
stalgiczny, budzący żałość – a nie żal – skowyt, obojętne skomlenie
o  jeszcze  jeden  dzień  zwłoki  przed  zagładą.  Gdybyż  to  był  huk,
grom, grzmot, błyskawica – ale nie! To tylko potulny jęk, co nawet
się nie kończy – i sam koniec świata przeżyje jęcząc.

Opowieść ta zakończy się w momencie, gdy ręce pianisty zawi-
sną  nad  klawiszami  fortepianu,  tuż  przed  początkiem  koncertu.
Różnymi drogami zejdą się do salonu w bogatym domu rodziny Bal-
tów miłośnicy muzyki, aby posłuchać ważnego dla nich i pewnie ge-
nialnego utworu. Spotkają się ci, co należą do świata odchodzące-
go, i ci, którzy wyobrażają sobie, że to, co z sobą niosą, jest świa-
tem nowym. Nikt nie będzie krzyczał – każdy będzie po swojemu
skomlał. Poznajmy zatem skomlących.

Oto rodzina Baltów. Rodzina składa się z pani Balt, pana Balta,
ich córki Heleny, syna Waldemara i zmarłego młodo Krzysztofa, już
nieobecnego. Starzy Baltowie prowadzą rodzinną firmę muzyczną,
w skład której wchodzą: szkoła muzyczna, sale koncertowe, biblio-
teka, szczątkowe muzeum, warsztat produkujący fortepiany i salon,
gdzie są one sprzedawane. Budynek firmy stoi w centrum miasta
i wygląda jak pałac, nawet pałac w dobrym guście. Obok muzyki do-
bry gust jest hasłem rozpoznawczym Baltów – wszyscy, jak jeden
mąż, są estetami. 
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Oto z drugiej strony niesforny i bezkompromisowy młody, choć
podstarzały biznesmen Til. On nie ma rodziny – ale ma niezliczone
pomysły na rozrost swojej firmy, mało tradycyjnej i mało estetycznej,
usadowionej w podejrzanej dzielnicy Kaczy Targ, gdzie pełno brud-
nych targowisk, zapyziałych szynków i podrzędnych lupanarów. Til
zajmie się wszystkim, co zysk przyniesie, wykona każdy ruch, jeśli
będzie przekonany, że to w jego interesach ruch do przodu. A do
przodu niosą go rozchodzące się w tysiącach gramofonowe płyty
z kiczowatą muzyką.

Pomiędzy  ekspansywnym,  nowoczesnym  Tilem  a  tradycjonali-
stycznymi  Baltami  jeszcze  kilka  typów  „pośrednich”:  uzdolniony
bardzo Profesor w szkole Baltów, rytualnie co miesiąc nadużywają-
cy alkoholu w szynkach Kaczego Targu dla zachowania psychicznej
równowagi, bezrobotny muzyk Walewiak, niedoszły pianista, z zawo-
du buchalter, oraz uczeń Baltów pianista Janowiecki, wysługujący
się dla pieniędzy Tilowi – jedyny, co w obliczu powszechnego skom-
lenia mógłby krzyknąć.

Zaczynamy ich obserwować, kiedy firma Baltów podupada, a fir-
ma Tila rośnie.

Widzimy, jak Helena, młoda plastyczka po paryskich szkołach,
wraca do domu rodzinnego wezwana przez matkę. Z kolejowego
dworca jej podróżne walizy odnosi do pałacu Baltów Walewiak – na-
jąwszy się u młodej arystokratki na przypadkowego tragarza. Hele-
na chce płacić za usługę – ale tragarz odmawia przyjęcia pieniędzy.
Nagabywany o powód odmowy opowiada jej swoją historię.

Był pianistą, ale uległ kontuzji i wada ręki nie pozwoliła mu grać
zawodowo. Próbował więc zostać buchalterem, lecz o pracę w tym
zawodzie trudno, przygodnie więc pracuje na dworcu oferując usłu-
gi tragarza podróżnym. Dom, pałac Baltów, to dla niego świątynia.
Stał niegdyś często pod jego ogrodzeniem, wsłuchując się w dobie-
gające z sal szkolnych i koncertowych dźwięki. A dla świątyni nie
służy się dla zysku, więc wynagrodzenia od Heleny nie przyjmie.

Helena postanawia Walewiakowi pomóc i poleca go swej matce,
aby ta znalazła dla nieszczęsnego tragarza-pianisty-buchaltera ja-
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kieś stałe zajęcie. Walewiak czeka na pomoc w pobocznym gabine-
ciku, a Helena wita się z rodziną.

Po nocnych eskapadach pojawia się w domu jej brat, Waldemar
oraz ojciec, stary Balt. Mimo radości z powrotu córki rozmowa nie
jest przyjemna. Balt kpi z Waldemara, niby architekta, lecz bezpłod-
nego: jak do tej pory według jego projektu nic nie zbudowano. Obra-
zy córki też nie budzą jego entuzjazmu – nie są tradycyjnie este-
tyczne.  Balt-ojciec  daje młodym prawo do wolności  w wybranych
dziedzinach – ale tylko dlatego, że jeszcze stać go na finansowanie
ich młodzieńczych fanaberii. Nie zdanie Balta jest tu jednak kluczo-
we – lecz zdanie Pani Baltowej. Ta zaś zdawkowo witając córkę zaj-
muje się szybko poleconym jej  uwadze Walewiakiem,  poszukują-
cym zajęcia.

Zajęcie dla Walewiaka jest – trudne i tajemne, wymagające zna-
jomości buchalterii – ale za to na pewien czas stabilne. Walewiak
ma  być  tajnym  pośrednikiem  między  upadającą  firmą  Baltów
a  wzrastającą  firmą  Tila.  Przypadkowy  tragarz  wchodzi
w posiadanie sekretów rodzinnych swych niegdysiejszych idoli. Już
nie musi stać pod płotem Baltów i wsłuchiwać się w strzępy szla-
chetnych dźwięków – może sprawozdawać Baltowej o tym, czy jej
tajny  wspólnik  Til,  produkując  tysiące  gramofonowych  płyt,  nie
oszukuje jej przypadkiem. 

Walewiak posadę przyjmuje i  będzie teraz krążył  między pała-
cem Baltów a Kaczym Targiem jako niejawny goniec nowych intere-
sów. 

Kilka dni później Helena nachodzi Walewiaka w jego nowym biu-
rze.  Świeżo  upieczony  buchalter  starej  firmy  usiłuje  wyrazić
wdzięczność dla Heleny za swą posadę, ta jednak uznaje, iż była
tylko pionkiem w nieznanej grze. To przecież jej matka, pani Balt,
zarządza firmą; jest potomkinią zacnych przedsiębiorców i jeśli dała
zajęcie Walewiakowi, to nie tylko za piękne oczy, ale z nadzieją na
zysk z jego pracy. I nagle sprawne oko plastyczki Heleny dostrzega
zasłaniany rękawem przez Walewiaka zapisany papier nutowy na
jego służbowym biurku. Zapytany o ten arkusz niedoszły pianista
przyznaje się do winy: komponuje. Księgi rachunkowe nie są jedy-
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nym zajęciem podczas godzin pracy. A ten nutowy rękopis, co go
próbował zasłonić, do Wariacje na temat pieśni Krzysztofa Balta,
brata  Heleny,  niegdyś  z  Walewiakiem  zaprzyjaźnionego.  Wiele
tajemnic ukrywa stary świat. Helena uprasza buchaltera o nutowy
zapis,  bo  chce  go  pokazać  muzykom,  węsząc  dzieło  godne
premiery. Walewiak, choć skromny, ulega. Wszak lektura nut przez
fachowców to jeszcze nie koncert. Niech czytają. 

Kiedy wychodzi Helena, w biurze pojawia się Til. Przecież to dla
współpracy z tym podejrzanym typem wynajęła Walewiaka Baltowa.
Obu panom trudno znaleźć wspólny język, wspólną wizję rzeczywi-
stości. Bo nie tylko stary świat, ale i nowy, dopiero wschodzący, wie-
le tajemnic ukrywa. 

Dowiaduje się Walewiak od Tila, że ten, zanim wdał się w spółkę
z Baltową, handlował kokainą i pornografią, za co nawet otarł się
o  areszt.  Ale  teraz  wszystko  robi  legalnie  –  bo  jego  gusta
i  wyobraźnia  stały  się  wreszcie  legalne:  można  handlować
wszystkim, co ludzie kupują, a nawet więcej – można gusta publiki
kształtować podsyłając jej produkty, o których ona jeszcze nie wie,
ale już powszechnie wiadomo, że są „pod publiczkę”. Til nie tylko
zaspokaja  potrzeby  odbiorców   –  on  je  świadomie  tworzy.  Na
pograniczu  narkotycznego  oszołomienia  i  szału  erotycznego  jest
wiele  do  sprzedania  –  i  wiele  do  zarobienia.  Tym  bardziej,  że
technika sprzyja śmiałym. Płyta gramofonowa, tania dla nabywcy,
reprodukowana  w  tysiącach,  jest  krociowym  zyskiem  dla
sprzedawcy. Trzeba tylko dbać o to, aby nie zawyżać poziomu. Zbyt
ambitnych rzeczy masowy odbiorca nie kupi – i Til  dobrze o tym
wie. Dlatego promuje to, czego Walewiak nie kupiłby na pewno. Ale
kiedy ten mówi Tilowi wprost, że jego produkcji nawet by nie wziął
do ręki, Til ripostuje: Nie musisz, to już kupiło dziesięć tysięcy osób!
Tak  oto  były  handlarz  narkotykami  i  pornografią  tworzy  nową
kulturę.

Na tę kurtuazyjną, choć nieprzyjazną wymianę zdań wchodzi do
gabinetu pani Baltowa. Wszak spółka z dochodowym partnerem, Ti-
lem, zobowiązuje do wspólnych planów. Walewiak z zażenowaniem
słucha o nowych koncepcjach Tila, z niesmakiem obserwując obo-
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jętną i obronną postawę Baltowej. W tajnej spółce to Til wyznacza
zarówno strategię,  jak  i  taktykę.  Zafałszowany folklor  dla miasta
i skundlone miasto dla mieszkańców wsi – nowa, zyskowna kultura
musi mieszać w starych tyglach, aby upichcić miksturę zyskowną
dla  jej  producenta.  Til  śledzi  pilnie  granice  między  tym,  co  już
przyzwoite, a tym, co jeszcze, do czasu, obsceniczne. W firmie Tila
– niestety wspólnej z Baltową – owo pogranicze to istota kultury. 

Ustaliwszy biznesowe pryncypia na najbliższy czas – Til opuszcza
pałac tylnymi drzwiami. Walewiak sam na sam z Baltową czuje się
skonsternowany. Zatrudnił się u niej, wierząc, że przyczynia się do
obrony tradycyjnej sztuki i wyższej kultury – a przychodzi mu towa-
rzyszyć szefowej w jej  własnym upadku. Jej uczniowie wynajmują
się w szemranych studiach nagraniowych Tila, aby trochę zarobić –
to jeszcze można zrozumieć. Ale oddanie pola hochsztaplerowi bez
żadnego krzyku, czy nawet nieśmiałego skowytu? Uległość Baltowej
wobec jej niechcianego, koniecznego partnera skłania Walewiaka
do rezygnacji z posady. Oświadcza, że gdyby choć przyczynił się do
naprawy  dachu  na  uwielbianym  pałacu  –  pracowałby  dalej;  ale
przypisana jest mu rola tego, który póki co wpuszcza Tila kuchenny-
mi drzwiami, a niebawem będzie mu otwierał drzwi główne; tego za-
dania nie podejmie się. W odróżnieniu od cichej Baltowej Walewiak
skomle głośno – i chce z posady odejść.

Już za chwilę rezygnacja Walewiaka zostanie przyjęta, Baltowa
pogodzi się z utratą oddanego pracownika – a tu nagle niespodzie-
wany zwrot akcji.

Do  gabinetu  wkracza  Helena z  towarzystwem:  rytualnie  trzeź-
wym Profesorem, jego młodym kolegą (też profesorem), Waldema-
rem. Profesor trzyma w ręku rękopis z nutami zapisanymi przez Wa-
lewiaka. Helena, przewodząc zgadzającym się z nią fachowcom, in-
formuje matkę, że jej buchalter jest muzycznym geniuszem. Jego
utwór, wariacje na tema pieśni Krzysztofa Balta – to dzieło. Wale-
wiak, tracąc posadę, zyskuje opinię: opinię geniusza. Skowyt stare-
go świata przez chwilę staje się głośniejszy, a może nawet piękny;
tego się już nie dowiemy, jak bowiem wspomniano na wstępie, ręce
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pianisty uniesione nad martwą klawiaturą będą ostatnim, co zoba-
czymy.

Mija czas wypełniony rytualnymi dniami tygodni, rytualnym sko-
wytem starej kultury i równie rytualnym skowytem nowej. Sytuacja
stabilizuje się: firma Tila nadal rośnie, firma Baltów nadal upada.
Upadek Baltów zaczyna przybierać formy materialnie zauważalne:
sprzedają obcemu część pałacu przeznaczoną wcześniej na szkołę;
szkoła schodzi do oficyny. Sukces Tila idzie w ślad upadku: to on
jest obcym, który od Baltów szkołę odkupił:  będą to sale muzyki
lekkiej,  łatwej  i  przyjemnej  oraz  salon sprzedaży gramofonowych
płyt. 

Sceneria upadku i wzlotu dla Waldemara, estety przecież, choć
utracjusza, jest porażająca. Spotyka w części pałacu Baltom pozo-
stawionej Tila, który rozprowadza po domu murarzy, aby i po stronie
sprzedającego zamurowali trwałość podziału. Piach, cegły, cement,
brud,  dyskomfort  remontu.  Waldemar  nie  jest  dla  Tila  tak  bez-
względny, jak niedawno Walewiak. Raczej boi powalać się przynie-
sionym tu niespodziewanie cementem, niż sprzeciwić uzurpatorowi.
Til nie boi powalać się czymkolwiek, byle biznes kwitł; zwierza się
Waldemarowi, że jego interes jest jak żywioł, jak woda: rozleje się
wszędzie, zgodnie z powszechnymi prawami fizyki; rozleje się nawet
po całym pałacu Baltów, bo pozwoli na to nieubłagana logika eks-
pansji w imię zysku.

Til tymczasowo wychodzi, a obok worka cementu, kupy piachu
i  kielni  pojawia  się  pani  Baltowa  z  Heleną.  Skowyt  matki  sięga
szczytu  w  rozmowie  z  niewdzięcznymi  dziećmi.  Wytyka
Waldemarowi i Helenie, że korzystając z rodzinnej fortuny nie dbają
o  jej  wzmocnienie.  Tyle  jest  przecież  wspaniałych  kandydatów
i  kandydatek  na  żonę  i  męża,  i  dla  Heleny,  i  dla  Waldemara.
Mogliby  wyjść  za  spadkobierców  „pieców  azbestowych”,
„czekolady”,  ale  są na  to  zbyt  samolubni.   Jakby  przyszłość  nie
istniała – lub zależała od czegoś innego niż dobrze zorganizowane
małżeństwo w wyższych sferach.

Tak sobie wyrzucają, skowycząc, nieudolności, gdy w salonie po-
jawiają się muzycy.  Trzeźwy dziś Profesor,  stary Balt,  kilku znajo-
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mych przyszło posłuchać legendarnej już w środowisku kompozycji
Walewiaka. Grał będzie Janowiecki; renegat, degenerat, wysługują-
cy  się  niedawno Tilowi,  wraca do swych korzeni.  Jest  optymistą,
może nawet rewolucjonistą: jeśli szkoła sprzeda oficynę, zejdzie do
piwnicy. Wszak w piwnicach powstały rzeczy największe dla naszej
kultury.  Janowiecki  chce zaczynać od piwnicy,  ale na razie siada
w  powalanym  wapnem  salonie  do  fortepianu  wyprodukowanego
w firmie Balt. Siada i unosi ręce, widząc na pulpicie nuty, które za
chwilę usłyszą zebrani. 

Tu koniec. Nie wiemy, co zabrzmi na strunach zacnego instru-
mentu pod palcami rewolucjonisty: skowyt, czy krzyk?
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