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LIST DO POLSKIEGO WIDZA 

Polska. Jedno słowo, dwie sylaby. Dla mnie 
jednak to cały świat. Tutaj jest historia mojej 
rodziny, tu są moje korzenie. To w Polsce szukam 
swojej duchowości. Dorastałem z Polską w tle. Moje 
fundamenty są polskie. Moje poczucie humoru jest pol
skie. Mój sposób rozumowania, soczewki, przez które 
postrzegam świat, nie powstały by istnieć w żadnej 
innej krainie, niż Polsce. To tutaj moi pradziadowie 
stworzyli dynastię Chasydów, w okręgu Radzynia. To 
tutaj żyli moi przodkowie. To tutaj wdychali powietrze. 
To stąd jedli chleb i stąd pili wodę. Nie znali żadnej 
innej ziemi niż ta. I chociaż nie jestem religijny, 
często staję po tej bardziej liberalnej stronie, to 
tutaj w Polsce moi rabiniczni przodkowie zakorze
nili we mnie ideę samoświadomości. Odkąd pamiętam, 
kiedy ktoś pytał o moje pochodzenie, zawsze, bez 
zawahania, odpowiadałem "polskie". Nie urodziłem 
się w Polsce, ale moja świadomość tak. Wywodzę 
się z prochów pokoleń rabinów, którzy powołali 
mnie do życia. Kiedy pierwszy raz przybyłem do 
Polski, przybyłem, żeby celebrować siebie, swoje 
istnienie. Był to najbardziej uświęcony dzień mo
jego życia - zrośnięcie z własnymi korzeniami 
- Polską. Kiedy wylądowałem na polskiej ziemi, 
czułem że jestem "całością", jak zagubiony syn łączący 
się ze swoją matką po raz pierwszy w życiu. 

Chodziłem po ulicach, czując się bardziej polski, 
niż Polacy. Śniłem, że moja dawno utracona rodzina, 

l _ .... 



••• ,e, , 

• .. 

' . . ( 

· ~ ~! 
•,\ 

. : .. . 
... .. ... t 

naród polski, powie "witaj, zagubiony synu". zamiast 
tego, moje oczy ujrzały "Fieprzyć żydów" i "żydzi do 
gazu". Nie o tym marzyłem, nie to sobie wyobrażałem. 
Stałem na ulicy, a moja dusza płakała jak sierota. 
Rozglądalem się dookoła, próbując odnaleźć ukoje
nie i zacząłem rozmawiać z ludźmi. Ale ten naród, 
mój naród, powiedział mi, że to żydzi zamordowali 
Jezusa, i że to Żydzi prowadzą Folskę ku zagładzie 
i biedzie. 

Żydzi? Jacy Żydzi? Żydzi. Kropka. 
Od tamtej pory bylem w Folsce kilkakrotnie, 

ale nie znalazłem lekarstwa na ranę, którą zadała mi 

moja Folska. 
"Ostatni Żyd w Europie" powstal z milości do 

narodu, który cenię sobie najbardziej, narodu pol
skiego. Tak, to krytyczne wobec nich, polskich 
chrześcijan i polskich żydów, którzy są uwikłani 
w narodowe fantazje, które na dłuższą metę mogą 
ich tylko ranić. "Ostatni żyd w Europie" nie ma 
być policzkiem im zadanym, ale raczej teatralną 
diagnozą, która miejmy nadzieję pomoże znaleźć 
lekarstwo. 

Nie muszę mówić, że nie tylko Folacy cierpią 
na tę przewlekłą chorobę jaką jest rasizm. Niestety 
świat zna wiele podobnych przypadków. Ale Fol
ska, moja Folska, nie może wyłamać się ze swojego 
udziału. I chciałbym zobaczyć Folskę na czele frontu 
przeciwko tej chorobie. czuję się błogosławiony, 
i Folska jest błogosławiona, bo na tej ziemi jest 
wiele osób, które odmawiają milczenia na temat lo
kalnego rasizmu i które odmawiają obwiniania 
wiecznie tych samych: "komunistów", "nazistów", 

"chuliganów", "kibiców", "Rosjan", "Niemców", 

"biednych", "lewaków", "prawicowców" itd. 
Spośród tych zdrowych umysłów, odmawiających .. '· .•• ·.:'.~·»;. .. f 

... ; :~l·~~?~~~(: ,. 

dołączenia do chóru obwiniających się nawzajem, 
najznakomitsze polskie umysły dołączyły do mnie, źeby wystawić ,.Ostatniego Źyda w Europie" na P<>l

skiej ziemi. Czuje się błogosławiony i szczęśliwy, 
>e poznałem Macie ja i jego kompana w ,. zbrodni • Olgę 

- dwa najodważniejsze umysły, które spotkałem na 
swojej drodze podczas Wielu podróży. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie w gratulacjach dla nich, 
dla aktorów, którzy występują w tej sztuce i dla 
pozostałych pracOWników i twórców w Teatrze Na Woli, 
za to >e .Ostatni Źyd w Europie• stał się możliwy. Dziękuję! 

TUVIA TENENBOM 



"Ostatni Żyd w Europie" to współczesna historia o nieto
lerancji i nienawiści. Akcja dzieje się w Łodzi, w której mieszkali 
dziadkowie autora sztuki, założyciela Teatru Żydowskiego 
w Nowym Jorku, Tuvii Tenenboma. W przeddzień ślubu Marii 
i Józefa do Łodzi przyjeżdża amerykański mormon, którego 
misją jest. .. ochrzczenie dusz zmarłych Żydów. W przedślubny 
nastrój wdzierają się oskarżenia o żydostwo i antysemityzm. 

Doskonale napisana sztuka Tenenboma, który żonglując 
stereotypami raz po raz wywraca nasze myślenie o bohaterach 
i ich zachowaniach, stawia ważna pytania o poszanowanie 
inności, potrzebę tolerancji, granice ludzkiej godności. 

Znakomity dramat o ukrywaniu prawdy, narastającym 
zakłamaniu, wzajemnych oskarżeniach i osobistym katharsis. 

b' 

Teatr Na Woli produkuje sztukę "Ostatni Żyd w Europie" 
zabierając głos w dyskusji o antysemityzmie i ksenofobii w związku 
z 40. rocznicą "Marca 1968". 

"Ostatni Żyd w Europie" został wybrany jako jedyny dra
mat reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki na prestiżowym 
Miilheim Stiicke Festival w Niemczech. 

Zachodnia prasa o autorze i sztuce: 

,;rw6rca nowej fortnY żydowskiego teatrU· MistycznY prowokator. 

NiepohamowanY retyser, dramaturg ikonoklasta" 
(Le Monde, Francja) 

~-=-_..,... .-;:_o.--,""0.- .,;c;-_--,..~ 

"Najwa~niejsza sztuka roku" 

(Stadt Revue, Niemcy) 

"Każde słowo, które wychodzi spod pióra Tenenboma, 
sprawia, że świat staje w płomieniach" 

(Forward) 

"Wybitne. Dzieło sztuki" 
(The Jewish Week) 

"Olśniewające. Wolny artysta, 
o Wolność i tolerancję" który walczy 

(Le Vif Express, Belgia) 
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WYCHOWANIWTRUMAN SHOW 

Z Olgą Chajdas rozmawia Remigiusz Grzela 

Kogo ma sprowokować "Ostatni Żyd w Europie"? 

Każdego widza, który obejrzy spektakl i zada sobie proste pytanie: 
dlaczego sześćdziesiąt lat po wojnie słowo "Żyd" nadal straszy? 

Straszy? 

A czy tak samo reagujemy na słowa: "katolik" albo "buddysta"? Czy 
rozglądamy się wokół wymawiając je? 

"Ostatni Żyd w Europie" nie jest sztuką realistyczną, to tragifarsa 
oparta na stereotypach. Bohaterowie "namalowani są" grubą 
kreską. Co zrobisz, żeby ta sztuka zabrała głos w dyskusji a nie 
była jedynie rodzajem teatralnego komiksu? 

Siłą tej sztuki jest właśnie jej forma. To, że została napisana- jak to 
określiłeś -komiksowo. Na scenie staramy się kreować prawdziwe 
postaci, z krwi i kości. Mają swoje zalety i swoje wady. Maria i Józef 
to młodzi ludzie, którzy zamierzają się pobrać. Matka Marii, rzeźniczka 
Żbrodzka jest wielką manipulatorką. Trzyma wszystkich w garści. 
Jej mąż, Papa Jocka jest protestanckim pastorem. Buja w obłokach jak 
artysta. Właściwie całe życie udawał, że jest kimś, kim w rzeczywistości 
nie był. Jest ojciec Józefa, patolog miejski, bardzo dziwna, skomplikowana 
i diaboliczna postać. Sposób, w jaki się zachowuje i to, co mówi jest 
groźniejsze niż wymachiwanie ostrym nożem albo uderzanie siekierą. 
Jest też młody mormon, John Jay Smith, dzięki któremu akcja dramatu 
się rozkręca i każdy z bohaterów musi w końcu zmierzyć się z przeszłością, 
agresja nie może być dłużej tłumiona. Mormon przyjeżdża do Łodzi 



z misją chrzczenia dusz zmarłych Żydów. To uruchamia proces, który jest 
nieodwracalny. Nic już nie będzie jak dawniej. 

Szbtka m6wi o antysemityzmie, aleprzecież jestteż atztychrześcijańska. 
Jest antyżydowska, antyniemiecka, anh;polska i atztyamen;kańska ... 
Co w niej odkrywasz teraz, pracując nad inscenizacją, a co znalazłaś 
w niej przygotowując pierwsze publiczne czytanie w redakcji 
"Polityki" kilka miesięcy temu? 

Teraz utwierdzam się w tym, co odkryłam w tym tekście na samym 

początku. To, że ludzie mają w sobie determinację dostosowywania się 

do sytuacji sobie obcych, że potrafią żyć nieswoim życiem, a jednak, 

że to gdzieś, głęboko, jest podszyte strachem, niepewnością. Pewność 

siebie może być tylko pozorna. Zastanowiło mnie też, jak bardzo 

ludzie potrafią zmienić swój punkt widzenia. Bohaterowie tej sztuki 

zachowują się jak ofiary, kiedy myślą o swoim żydostwie, ale kiedy chcą je 

od siebie odsunąć, jakby stawali po tej drugiej stronie, po stronie tych, 

których się trzeba bać. Kłamstwo goni kłamstwo. Budujemy role na 

sprzecznościach. To jedna warstwa. Druga to kwestia nie tyle samego 

wychowania, co pewnego dziedzictwa, z jakim przychodzimy na świat. 

Nie dostajemy białej karty - cart blanche - rodzimy się skazani na 

zmaganie się z przekonaniami rodziców, z ich fobiami, ich strachem, 

ich światem, który- jak w przypadku "Ostatniego Żyda w Europie" 
- bywa światem dalekim od prawdy. 

Można zrobić sztukę przeciwko wszystkim, tak jak została na
pisana sztuka Tenenboma? 

Dla żadnego widza nie zabraknie ciosu. Przynajmniej jednego. 

Ale może to świadczyć, że każdy z nas nosi w sobie poczucie winy, 

winy za różne sprawy. "Ostatni Żyd w Europie" dotyka naszych kom
pleksów. Choć jego akcja dzieje się tu i teraz, jest abstrakcyjny. 

Ale to przecież nie jest literacka fikcja. To dzieje się tu i teraz. Choćby 
absurdalna odmowa ZTM. Nie możemy umieścić na autobusach 

plakatów, bo zdaniem dyrekcji tego przedsiębiorstwa słowo "Żyd" 
i gwiazda Dawida mogą obrazić uczucia pasażerów. Chciałabym, 

żeby po spektaklu widzowie pytali samych siebie: "Przeciwko? 
Dlaczego nie razem?" 

Ambasada Polska w Stanach Zjednoczonych pr6bowała 
interweniować w Nowym Jorku, nie zgadzając się z obrazem 
Polski antysemickiej, jaki został pokazany - ich zdaniem -
przez Tenenboma, kt6ry sam wyreżyserował tę sztukę. Uznała 
ją za antypolską. Rozumiesz to? 

Rzeczywiście w tej sztuce pokazany jest antysemityzm w Łodzi , 

ale przecież nie jest zjawiskiem lokalnym. Autor nie ukrywa 

tego, że podczas swoich podróży po Polsce spotykał się z objawami 

antysemityzmu. Ambasada zareagowała broniąc Polaka, katolika, 

chrze~cijanina. Rzeczywiście sztuka krytykuje Polaków, katolików, 

chrześcijan, ale w następnej kwestii krytykuje Żydów i mormonów. 

Łączę to też ze strachem przed odsłanianiem tematów, o których od lat 

staramy się nie myśleć. Nie wykluczam, że podobna dyskusja zacznie 

się za moment w Warszawie. Tak, w Polsce jest antysemityzm. 

Tak samo jak jest homofobia. I tak samo jak jest w Polsce sprzeciw 

wobec terroryzmu czy pornografii. Nie jesteśmy krajem jedynie po

zytywnych emocji. Oczywiście, inne były powody, dla których 
ta sztuka powstała w Nowym Jorku i inne jej inscenizowania 

w Teatrze Na Woli. Tutaj jesteśmy na miejscu wydarzeń, o których 

Tenenbom mówi z odległości sześciu tysięcy kilometrów. Posługując 

się tym samym tekstem pokazujemy, że powstanie książki Grossa "Strach", 

czy wcześniejszych jest potrzebne, bo jest innym, nowym, a przede 
wszystkim odważnym głosem w dyskusji. 

. Europejska prapremiera spektaklu ma miejsce w Warszawie, 
· i "to w czterdziestą rocznicę wydarzeń marcowych. 

Nie jest to sztuka opowiadająca o marcu 68. Nie jest też stricte 
<> antysemityzmie. Raczej o bolesnym ukrywaniu prawdy, o wrastaniu 

w zakłamanie i o kreowaniu sobie życia, które jest wymyślone, obce. 
. .... . : · · Bohaterowie tej sztuki, z pokolenia moich rodziców, czyli ludzie, 

~;:-s , •• .,. 

'<~J'.1 ;1 .• którzy w 68 roku byli młodzi, ukrywają swoje żydostwo, muszą się 



z nim zmagać każdego dnia, więc okłamują samych siebie. Połączenie 
tego tekstu z rocznicą marca 68 wydaje mi się właściwe. Z jakiegoś po
wodu Żydzi zostali wygonieni z Polski i z jakiegoś powodu nie chcemy 
o tym mówić. 

Nie boisz się krytyki, że realizujesz komedię na tak poważne 
temattj? 

Jest nie tylko śmiesznie. Jest też poważnie. Chciałabym, żeby po 
wyjściu z teatru ludzie pomyśleli: "to był śmiech, ale oni mają rację". 

I żeby wtedy przyszło przerażenie. 

Co wynika z twoich rozmów z autorem, Tuvią Tenenbomem, 
z którym się spotkałaś i z którym masz kontakty? Mówił. ci 
o swoich oczekiwaniach? 

Tu via jest fantastycznym człowiekiem. Daje absolutnie wolną rękę. 
Jest bardzo ciekawy tego, co się tutaj dzieje. Chce znać projekty sce
nografii, kostiumów, chce oglądać zdjęcia z prób, ale się nie wtrąca. 
Jest pozytywnie nastawiony do naszej pracy i cieszy się, że ta sztuka 
powstanie w Polsce, bo na tym zależało mu najbardziej. I to od momentu, 

kiedy ją napisał. 

Co sprawia ci w tej chwili największą trudność? 

Przekraczanie własnych granic. Kompletna zmiana myślenia o sobie, 
o przeszłości. Każda z postaci w tym dramacie ma nie tylko jedną 
prawdę, ale pod nią drugą i trzecią ... 

Autor napisał we wstępie o sile samonienawiści. Czy to jest · 
dla ciebie wskazówka? 

Punktem wyjścia do rozważań o każdej postaci jest samonienawiść, 
autoagresja. Ale staram się stworzyć inny spektakl, niż ten zapisany 
w didaskaliach. Dla mnie samonienawiść i zakłamanie są dopiero 

początkiem. 

Jak budujesz pozytywne wartości w świecie dramatu, w którym 
kłamstwo goni kłamstwo, w świecie, któnJ żywi się destrukcją? 

W każdej scenie jest przynajmniej jeden moment, kiedy bohaterowie 
patrzą sobie w oczy, dzielą się ciepłym gestem. To ujawnia, że pod 
maską, czasem pod wieloma maskami, wciąż jest normalny człowiek, 

który chciałby pójść do domu, usiąść na kanapie, napić się herbaty 
i powiedzieć: "słuchaj, szkoda, że to zrobiłem i szkoda, że to zrobiłem 
własnym dzieciom". 

Ta manipulacja jest okrutna. 

Zwłaszcza, że młodzi nawet nie przeczuwają, jaki jest ich świat. Nie 
wiedząc tego, zachowują się tak, jak podpowiada im sumienie, instynkt. 

Widzę ich jakby żyli w" Truman Show" ... Każdy inny ma większą 
świadomość tego, kim sam jestem. 

To właśnie jest główny temat mojego spektaklu. Moment, w którym to 
zostaje obnażone wydaje mi się oczyszczający, choć dla bohaterów okrutny. 
Dostają możliwość budowania czegoś naprawdę. Kiedy ujawniona 
zostaje prawda na ich temat zaczynają mówić własnym głosem. 

Zawsze jest czas na bunt? 

Zawsze przychodzi taki moment, kiedy trzeba otrząsnąć się ze snu 
dzieciństwa i powiedzieć: "teraz moja kolej". 

Czy w świecie bez kłamstwa będzie im lepiej? 

Na to pytanie nie ma odpowiedzi, bo nie ma świata bez kłamstwa. 



Nie chcą Żyda na autobusie 

Dorota Wyżyńska 

Gwiazda Dawida i napis "Żyd" mogą urazić uczucia pasażerów -
uznał Zarząd Transportu Miejskiego. I nie zezwolił reklamować na 
autobusach planowanej przez Teatr Na Woli sztuki "Ostatni Żyd 
w Europie" Tuvii Tenenboma .. 

Dlaczego gwiazda Dawida ma urazić uczucia pasażerów? A słowo 
,;żyd"? O co chodzi? - zastanawia się Maciej Kowalewski, dyrektor 
Teatru Na Woli. Cztery miesiące temu miał podobny problem 
z inną swoją sztuką "Wyścig spermy". Wtedy na umieszczenie 
reklamy zapowiadającej premierę w Teatrze Na Woli nie zgodziły 
się Miejskie Zakłady Autobusowe, tłumacząc się, że w ten sposób 
"chronią moralność wielu pasażerów". 

- O ile w przypadku "Wyścigu spermy" mogłem zrozumieć, czy 
raczej starałem się zrozumieć, że co wstydliwszych pasażerów 
określenie "sperma" może jakoś tam, nie wiem, obrażać. Ale teraz 
decyzja ZTM wydaje mi się jakąś piramidalną głupotą - mówi 
Kowalewski. - Przecież Teatr Na Woli chce tylko zareklamować 
swoją najbliższą premierę "Ostatni Żyd w Europie" plakatem tego 
spektaklu. Dlaczego ZTM stara się opiniować coś, o czym nie ma 
zielonego pojęcia? 

W środę Maciej Kowalewski wysłał w tej sprawie oficjalne pismo 
do działu marketingu Zarządu Transportu Miejskiego. Przypomniał, 
że kampania reklamowa spektaklu miała wystartować już 9 lutego 
na 20 autobusach komunikacji miejskiej Scania OmniCity. -
Powołałem się na słowa Aleksandry Stankiewicz z firmy CAM 
TransitAdvertising (CAMMedia), która przygotowywałakampanię . 
oraz zarezerwowała dla nas miejsce na autobusach. Powiedziała mi 

-cytuję:,,() Niestety dział marketingu ZTM nie zaakceptował pro
jektu spektaklu "Ostatni Żyd w Europie", argumentując, że zarówno 
gwiazda Dawida i napis "Żyd" mogą urazić uczucia pasażerów, 
a co za tym idzie- cały projekt staje się kontrowersyjny" -dodaje 
dyrektor Teatru Na Woli. 

Wczoraj otrzymał odpowiedź podpisaną przez Leszka Rutę, p.o dyre
ktora Zarządu Transportu Miejskiego: "Pomimo że rozumiem 
ideę propagowania sztuki , nie mogę wyrazić zgody na ekspozycję 
tej treści reklamy w komunikacji miejskiej m. st. Warszawy. 
Wyjaśniam, iż tytuł reklamy może być odczytany wyłącznie jako 
hasło i wzbudzić kontrowersje oraz wywołać negatywne emocje 
wśród odbiorców. Ponadto »Sprayowanie« gwiazdy Dawida przez 
osobę umieszczoną na plakacie może być odebrane jako akt 
wandalizmu, z którym Zarząd Transportu Miejskiego podejmuje 
nieustanną walkę". 

Decyzję swojego szefa tłumaczył "Gazecie" wczoraj rzecznik pra
sowy ZTM Igor Krajnow: - Oczywiście nie wszystkich to zgorszy, 
nie wszystkich to obrazi. Z reklamami na autobusach jest tak, 
że pasażer czyta je wybiórczo, autobus może przejechać szybko, 
pasażer zobaczy to, co "złapie" jego oko, np. gwiazdę Dawida czy 
napis "Żyd" namalowane sprayem na murze. Sztuka jest przeci
wko antysemityzmowi i ksenofobii, ale, niestety, z plakatu to nie 
wynika. Nie znając kontekstu, pasażer może ten plakat odebrać 
negatywnie. 

· . - Jak można powiedzieć, że nie ma kontekstu? Przecież jest szyld 
·'· T~atru Na Woli, adres. Nie sposób tego nie zauważyć. Widać, 

· że to reklama spektaklu! - utrzymuje Maciej Kowalewski -Jak w ta
kim razie ma promować spektakle, skoro w naszym kraju wszystko 
obraża pasażerów? 

Sztuka "Ostatni Żyd w Europie" Tuvii Tenenboma to współczesna 



historia o nietolerancji i nienawiści. Akcja rozgrywa się w Łodzi, 
w której mieszkali dziadkowie autora sztuki, założyciela Teatru 
Żydowskiego w Nowym Jorku. Zachodnia prasa entuzjastycznie 
pisała o autorze i sztuce. -Teatr Na Woli wystawia sztukę "Ostatni 
Żyd w Europie", zabierając głos w dyskusji o antysemityzmie i kse
nofobii w związku z 40. rocznicą Marca '68- dodaje Kowalewski. 

Przedstawienie będzie debiutem teatralnym młodej reżyserki Olgi 
Chajdas. Opieka artystyczna Maciej Prus. Na premierę 15 marca 
ma przyjechać autor. 

Dorota Wyżyńska 

GAZETA WYBORCZA, 15 LUTEGO 2008 

NIEKTÓRE WYPOWIEDZI NA FORUM 
"GAZETY WYBORCZEJ" 
(PISOWNIA ORYGINALNA) 

robert_wwa 15.02.08, 00:30 
Z czego to się bierze że niektórzy mają prob

lem nawet z hasłem sztuki. Mamy wPolsce ogromny 
problem z przeciwnikami Żydów i naprawdę ZTM nie 
musi stawać w obronie moralności tych z problemami 
i utwierdzać ich jeszcze w przekonaniu że nawet 

urzędnicy mają takie same problemy. 
Reklama pojeździła by kilka tygodni i mało kto 

by ją widział, a teraz mamy problem że urzędnicy 
to goście z problemem. 

wolnapolka1 15.02.08, 00:56 
Moim zdaniem umieszczanie tego typu reklamy 

w miejscach publicznych, w dodatku tuż po awan
turze jaką spowodowała książka "Strach", zakrawa 
na prowokację. 

Jest bardzo prawdopodobne, że znajdą sie 
wśród nas ludzie, którzy w nawiązaniu do sytuacji 
wytworzonej przez Grossa, zareagują niechętnie 

na takie plakaty. Prowokacyjny jest sam tytuł 

Sztuki, wszyscy wiedzą, że jest przekłamaniem 

rzeczywistości. 

Czy więc, jeśli chuligan rzuci czymś w szybę 
autobusu oklejonego tą reklamą, czy też ją zde
wastuje, to będzie to już ten tak poszukiwany 
dowód na antysemityzm w Polsce ? 

Gość: gość 16.02.08, 10:27 
nigdy nie zastanawiałam się, czy ktoś jest 

Żydem. Dla mnie to nie było tematu. Ktoś był 

moim fajnym znajomym albo nie. I dopiero w moim 
domu zaczęły się dyskusje kiedy dobrego znajomego 
ujrzałam ubranego inaczej, takich ortodoksyjnych 
to widziałam w Kanadzie, gdzie nikt nie zwracał na 
nich uwagi. W moim domu zaczęły się dyskusje dlaczego 
dopiero teraz odważył się na to przebranie. w pewien 
sposób prowokuje albo robi karierę. 

Gość: Kottb1um Hanna 15.02.08, 09:30 
Skoro wykorzystanie krzyża przez polską 

artystkę mogło powodować obrazę uczuć religijnych, 



to moje są obrażone przez gwiazdę Dawida. 
Jestem u siebie i nikomu się nie muszę 

tłumaczyć. 

amable 16.02.08, 01:31 
Zaznaczam, ze ja nie lubie glupich Zydow a nie 

wszystkich Zydow. 
I niech jakis osiol nie mowi, ze to antysemi

tyzm (poprawnie: antyjudaizm). 
Niestety tych inteligentnych i sympatycznych 

Zydow jakby bylo coraz mniej. 

Gość: Marian z Wawy 15.02.08, 08:36 
A może to jest poprawność polityczna, żeby 

nie urazić społeczności żydowskiej, która może 
to odebrać jako antysemicki gest, a szczególnie 
tytuł sztuki. 

Kto tak naprawdę czyta szczegółowo reklamy, a te 
na autobusach i tramwajach, to nawet nie ma szans 
gdy taka reklama jest w ruchu. Symbol gwiazdy dawida 
malowanej sprayem zostanie w pamięci jako dający 
w domyśle negatywne skojarzenia z malowanymi cza
sem gwiazdami dawida na murach o wydżwięku anty
semickim, a każdemu indywidualnie nie wytłumaczy 
się, że jest odwrotnie. Co by nie zrobić, to i tak 
rozpeta sie burza. Należy zmienić reklamę na nie 
prowokującą do negatywnych skojarzeń i tyle. 

gajane4 15.02.08, 08:38 
Szlak człowieka trruia. Codziennie drażni się 

ludzi jakimiś problemami mniejszości która podobno 
w Polsce prawie nie istnieje. 

Podobno jest na tyle mała, że wymaga szczegól
nej ochrony jako relikt. Nawet nie jest np. oficjalnie · 

reprezentowana w Sejmie, ale za to większość Ministrów 
Spraw Zagranicznych miała korzenie Żydowskie. Nie 
się w końcu to towarzystwo zdecyduje czy sa Po
lakami czy "narodem wybranym". 

amable 16.02.08, 01:38 
Masz racje. 
Bycie Zydem nie ma nic wspolnego z obywa

telstwem. I dlatego Zydzi w Polsce to obywatelstwo 
polskie potrzebuja tylko w komercyjnych celach. 

Do czego mialoby im byc wiecej potrzebne? 

Obywatelami Polski jestemy my Polacy. To jest 
kraj, ktory my stworzylismy i o ktory przez cala 
ponad tysiacletnia historie musielismy walczyc. z ze
wnetrznymi wrogami, okupantami i roznymi " V kolum
nami". 

Gość: colentina dunka 15.02.08, 09:31 
czy plakat reklamujacy spektakl jest promocja 

narodu wybranego? czy sa nia tez ksiazki singera,a 
moze skrzypek na dachu? nie wydaje mi sie, zeby 
wytwory artystyczne byly promocja jakiegolwiek 
narodu. 

a jak zobaczysz taki plakat, to ci zaszkodzi? 
a plakaty oglaszajace koncert rumunskich kolend 
w cerkwi szkodza, bo promuja prawoslawie? czy to 
naprawde jest klopot? 

mamy rok 2008,a Warszawiacy wstydza sie slowa 
sperma i spluwaja przez lewe ramie jak uslysza 
1...-~ -

.slow Zyd ... 

zgroza! 



sharn1 15.02.08, 10:39 
To nie o to chodzi, żeby tego nie było. Są odpo

wiednie agencje które mogą zapewnić promocję ta
kich czy innych rzeczy na plakatach czy innych 
prywatnych powierzchniach reklamowych. Tu jednak 
chodzi o autobusy PUBLICZNE. Skoro zaproszenie na 
msze solidarności za prześladowanych chrześcijan 
(plakaty w Poznańskich tramwajach) wywołały protesty 
pewnych środowisk (a co złego jest w potępianiu 
zabijania księży czy zakazu wyznawania religii?) 
to czy powinny być propagowane przedsięwzięcia 

nt. kultury żydowskiej zwłaszcza z kontekstem 
martyrologicznym? 

Niestety nadeszły czasy kiedy niepolitycznie jest 
zrobić Muzeum Historii Folski a bardzo niepolitycznie 
jest zakazać organizacji parady równości nato
miast nikt nie zastanawia się że te działania mogą 
obrazić uczucia innych. Skoro taką mamy sytuację 
to bardzo dobrze, że państwowe przedsiębiorstwa 

unikają jakichkolwiek tematów drażliwych. 

Gość: hrpn 15.02.08, 11:42 
ZTM nie chce mieć powybijanych szyb w auto

busach, w których wisiałyby plakaty. różni ludzie 
nimi jeżdżą, jak widać po stanie tych autobusów, 
więc wywieszenie tego plakatu to kłopot gotowy. 

Gość: taki jeden 15.02.08, 11:55 
zaslonic dodatkowo szyld Teatru Zydowskiego 

i zamazywac jego nazwe w gazetach ,wycofac takze 
z menu restauracji (lub inaczej nazwac) karpia 
po zydowsku, i niesprzedawac na wiosne zydkiewek 
( ups, przepraszam tu mnie ponioslo nieco orto
graficznie) 

" 

~ •• "! .... ~ 

adam81w 15.02.08, 12:32 
Jak gwiazda i slowo Zyd moze urazac uczu

cia kogolowiek? a nie pornyslal ktos ze widoczne 
wszedzie krzyze katolickie tez moga urazac ludzi? 
Paranoja. reklamy wystawy niby przesladowanych 
chrzesicjan moga byc w autobusach to nie. czemu? 
Smutne jest to ze pewnych ludzi obraza byle co. 
ta reklama to prowokacja? to moze zamalowac nazwe 
teatru zydowskiego jak tu ktos proponowal to tez 
prowokuje. w ogole nie wolno wymowie tego slowa 
zyd bo to prowokuje. 

Gość: kocikoci 15.02.08, 16:45 
I właśnie dlatego powinny te reklamy "jeździć". 

Może w końcu wszyscy, których słowo "Żyd" i gwiazda 
Dawida dżaźnią, zrozumieliby, że choćby pomazali 
wszystkie autobusy w Warszawie i całej Polsce, histo
rii nie zmienią. Nie zmienią faktu, że są wśród nas 
Żydzi, czarni, żółci, garbaci, homoseksualiści, 

rowerzyści... i łyse debile, dewastujące auto
busy. 

Gość: ona 15.02.08, 21:04 
Żydom krzyż przede wszystkim jest symbolem kaźni 

rzymskiej. Hańby i cierpienia. Pod okupacja rzymska 
Żydzi masowo ginęli na krzyżach. I przecież Rzymianie 
wlasnie zburzyli swiatynię. Dlatego krzyż źle się 

Żydom kojarzy. Nie wierzą, że Jezus był Mesjaszem. 
Co jakis czas pojawiasie wsrod nich kolejny Mesjasz. 
Na Mesjaszy Żydzi patrza ze spokojem. Wywieszanie 
Żydowi przed nosem krzyża nie jest odwroceniem sy
tuacji. Gwiazda Dawida to symbol ochronny. Symolem 
judaizmu jest swiecznik. Poza tym Jezus byl Żydem, 

. jego matka naprawde nie urodzila sie w Czestochowie, 
· w co chyba Polacy zaczynaja wierzyc. 



jurcio 15.02.08, 23:37 
Całkowicie rozumiem decyzję ZTM, jak i problemy, 

jakie dostrzega dyrektor tearu. Dobrym pomysłem 
jest stworzyć inny, może mniej prowokujący plakat. 
Dodam też, że dyrektor teatru osiągnął swoje: ma 
zajefajną i to za darmo reklamę w Gazecie. Jutro 
dzwonię zarezerwować bilety. 

tomekjeden 15.02.08, 23:40 
Jadąc do pracy dzisiaj przeczytałem angiel

skie "Metro". W zeszłym roku w Wielkiej Brytanii 
pobito, czy fizycznie zaatakowano, ponad stu Żydów. 
Daleko Folakom do takiego rekordu. Statystyka ta 
dotyczy antysemickich "violent assaults". Jed
nak zbitka kulturowa tej statystyki z odmową dla 
plakatów sztuki Pana Tenenborna daje do myślenia. 
Antysemicki cham zawsze będzie chamem. Czy to 
Brytyjczyk, czy to Polak. 

miw77 19.02.08, 17:41 
A to Polska właśnie! Co z uczuciami muzułmanów, 

grekokatolików i pozostałych Polaków innych wyznań, 
kiedy przychodzą do urzędu, przychodni, szpitala, 
szkoły i widzą wiszący krzyż? Kto się liczy z ich 
poglądami? Komu przeszkadza gwiazda Dawida i słowo 

Żyd? Może Gross ma jednak rację, co? 

IiENR,y}( GR,yNBER.G 
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Baliśmy Się Ciemności 
i Przebyliśmy Ciemnośc 
baliśmy się ognią 
i zawładnęliśmy ogniem 

baliśmy się zwierzą t • ··':'i. / · ••. ·. 
i ujarzmiliśmy ZWierzęta• .._.. . '· 

nie boimy się głodu 
Zimną ani chorób 

baliśmy się Bogą i 

Ustąpił nam Bóg 

teraz 

. . 
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Nowe szaty cenzora 

Roman Pawłowski, 
GAZETA WYBORCZA 
2008-02-17 

Felieton Romana Pawłowskiego z cyklu Kronika Wypadków 
Kulturalnych 

Wydawało się, że po cenzurze w Polsce został tylko portal 
wejściowy do siedziby byłego Głównego Urzędu Kontroli 
Publikacji i Widowisk, pozostawiony w charakterze wątpliwej 
dekoracji w nowym biurowcu przy ulicy Mysiej. Nic bardziej 
mylnego, cenzura trwa i ma się dobrze. Zmieniła tylko adres i formy 
działania: smutnego pana z czerwonym ołówkiem zastąpili 
menedżerowie prywatnych firm i publicznych instytucji, którzy 
decydują dzisiaj o tym, co ludność może zobaczyć, przeczytać 
lub usłyszeć, a czego w żadnym razie nie powinna. 

Jednym z takich samozwańczych kontrolerów przestrzeni 
publicznej jest Leszek Ruta, p.o. dyrektora Zarządu Transportu 
Miejskiego w Warszawie. Otóż panu Rucie nie spodobał się plakat 
zapowiadający nową premierę w Teatrze Na Woli, który teatr chciał 
za opłatą umieścić na autobusach. A konkretnie nie spodobały 
mu się dwa elementy: gwiazda Dawida oraz słowo "Żyd". Oba 
znalazły się na plakacie nieprzypadkowo, jako że reklamuje 
on sztukę "Ostatni Żyd w Europie" Tuvii Tenenboma, której 
tematem jest poszanowanie inności i potrzeba tolerancji. Panu 
Rucie takie pojęcia jak szacunek dla innych i tolerancja wydają 
się zagrożeniem porządku publicznego, bowiem odmówił zgody 
na wywieszanie plakatu. W uzasadnieniu decyzji napisał, że "tytuł 
reklamy może być odczytany wyłącznie jako hasło i wzbudzić 

kontrowersje oraz wywołać negatywne emocje wśród odbiorców. 
Ponadto sprayowanie gwiazdy Dawida przez osobę umieszczoną 
na plakacie może być odebrane jako akt wandalizmu, z którym 
Zarząd Transportu Miejskiego podejmuje nieustanną walkę". 

Dawno nie czytałem równie hucpiarskiej wykładni. Wynika 
z niej, że ZTM szczególną troską otacza antysemitów, ponieważ 
tylko u antysernity słowo "Żyd" może wywołać negatywne emocje. 
Ponadto swoich klientów- mieszkańców Warszawy -traktuje jak 
głupków, którzy nie potrafią odróżnić plakatu teatralnego od na
pisu wandala. Wystarczy obejrzeć plakat (odsyłam na stronę teatru 
www.teatrnawoli.pl), aby zrozumieć, że nie nawołuje on do wan
dalizmu, ale zwraca uwagę na plagę antysemickich napisów na 
ulicach polskich miast. 

Nie jest to niestety pierwsza próba cenzurowania przestrzeni 
publicznej w Warszawie. Wcześniej ZTM odrzucił plakat in
nej sztuki z Teatru Na Woli - "Wyścigu spermy" (mimo że nie 

, było na nim nic zdrożnego), natomiast dwa lata temu firma AMS 
odmówiła rozklejenia na billboardach plakatu Wojciecha Kerkucia 
reklamującego festiwal teatru politycznego Express EC 47. Plakat 
przedstawiał wizerunek nagiej, okaleczonej, krzyczącej kobiety, 
rozpiętej na tle słynnego rysunku Leonarda da Vinci, tak zwane
go Człowieka Witruwiusza. AMS uznał, że plakat może obrażać 
uczucia religijne, bo pracownikowi firmy człowiek witruwiański 
skojarzył się z Chrystusem. Jest to tym bardziej bulwersujące, 

. że wcześniej firma udostępniała swoje billboardy artystom, tym 
razem zachowała się jak klasyczny cenzor. 

Wszystkie te przypadki łączy jedno: samowola ludzi, którzy 
bez żadnych podstaw uzurpują sobie prawo do decydowania 
o tym, co jest, a co nie jest dopuszczalne w przestrzeni publicznej. 
Występują oni rzekomo w obronie wartości wyższych, takich jak 
uczucia religijne, publiczna moralność i porządek. Wszystko to 
jednak zasłona dymna, w gruncie rzeczy chodzi o to, aby nic nie 



zakłócało biznesu. Aby dyskusja o społecznych problemach, takich 
jak antysemityzm czy prawa kobiet, nie przeniknęła przypadkiem 
do publicznej świadomości. Żeby ludzie, zamiast myśleć, siedzieli 
cicho i kupowali reklamowane na autobusach pralki i plazmy. 
To jest nowa cenzura, przy której ta stara, komunistyczna, wydaje 
się niewinną igraszką. 

HENRYK GRYNBERG 

MIDRASZ 

Bóg pracowal samotnie 
tylko przez pięć dni 
szóstego dnia wdał się szatan 

dlatego tak mało skuteczne 

religie i zbawienia 
dlatego tacy jesteśmy 

a rzeki ptaki i drzewa 
tak bezbronne bo szatan 
zaprogramował człowieka 
by zniszczyć co stworzył Bóg 

i dal człowiekowi ogień 
by rozpalił piekło na ziemi 

(Rysuję w pamięci, z tomiku 

Roman Pawłowski 
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IRIT AMIEL 

DEKALOG 

U Wrót starości przygotowuje bilans swego życia 

z domu niewoli 
Widząc, że nie Uciekał sam 

ratuje go Pan 

Do cudzych bogów modlił się często 
Imię Pana swego nieraz Wołał nadaremno 
Sabat Parniętal i święcił Codziennością 
Ojca i matki nie stało do czczenia 
Nigdy nikogo nie zabił choć chciał 
Na CUdzych łaźach często spał 
Kradł chleb i tożsamość 
zmarłego Krzysia rwańczaka 
Kłamał aby ocaleć i żyć 
Poźądał domu bliźniego swego 
rodziny szkół Chleba i Ziemi jego 

Czy JESTEM ZŁYM CZŁOWIEKIEM? 
czy ZNOWU CZEKA GO PIEKŁO? 
(z tomiku "Nie 

zdążyłam. .. ", 
Łódź 1998) 
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Szanowny Panie, 

Znów żydzi Naród Polski szkalują! Tym razem to niejaki Tuvia 
Tenenbom. Podobno z Nowego Jorku. Podobno dramaturg. Otóż 
pan ten spłodził sztukę: "Ostatni Żyd w Europie". Żeby to is
totnie był ostatni żyd, to można by przymknąć oczy i nie sięgać po 
kodeks karny. Ale sztuka żadnych gwarancji nie daje! Jakie zresztą 
w swojej niepowadze gwarancje dać może? 

Autor ukrywa swoje niecne intencje. Twierdzi, że pod 
przykryciem realistycznego stylu w istocie kieruje się logiką ab
surdu. No rzeczywiście, teatr absurdu trudno by było ścigać z artykułu 
132a: "kto publicznie pomawia Naród Polski o udział, organi
zowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub 
nazistowskie .. " Czy można istotnie skazać autora sztuki, w której 
każdy może być każdym, pod warunkiem, że nie jest żydem? 
W którym nawet żydzi żydami być nie chcą? Skądinąd bardzo 
dobrze ich wszystkich rozumiem! 

Autor chce uciec od wszelkich podejrzeń twierdząc, że akcję sztuki 
umieścił w Europie. Śmiechu warte. I tym śmiechem on się nie 
może usprawiedliwiać! Bowiem umieścił sztukę w Polsce, konkret
nie: w mieście Łodzi! Jaka to Europa! Choć w ostatnim jeszcze 
zdaniu chce swoje antypolskie intencje zakamuflować, składając 
nam jadem podszyte życzenie: "Długiego życia Europo!" 

Ja w tę groteskę nie wierzę! Choć trzeba przyznać, że sztukajest bardzo 
śmieszna. To jest kostium, chęć ucieczki od odpowiedzialności~ 
W nocie autorskiej mówi się o antysemickich graffiti; nad sceną 
ma się unosić dym, jakby tam były komory gazowe. Jest ponadto 
wszechobecny strach i nienawiść. Jedyny, który strachu nie odczuwa, 
to Amerykanin, mormon, prawiczek, pomocnik w dziele nielegal
nego, żydowskiego zbawienia. Wyobraża Pan sobie? Okazuje się 
- wedle autora - że bycie potomkiem nazisty jest lepsze niż bycie 

żydem. Nad tą groteską unosi się cień greckiej tragedii. No, nie 
będę pisał kto z kim, wbrew moralności i prawu; bez utraty 
wzroku i korony. I jako kara zostaje księdzem? To oburzające, 
godne potępienia. 

Zl kogo się śmiejecie? z siebie się śmiejecie- zdaje się powiadać 
i ten autor. W sztuce nie ma egzorcyzmów, nie ma rozgrzeszenia, nie 
ma zbawienia. To nie jest chrześcijańska sztuka. Tragedia mogłaby 
być bardziej łaskawa, pozostawiać więcej nadziei. Komedia nie 
musi. Jej niepowaga ma ją rozgrzeszać, jej katharsis ma mieć inną 
naturę. Niech Pan w to nie wierzy! 

Z poważaniem i nadzieją na sprawiedliwy wyrok 
publiczności 

Aleksander Smolar 



Tekst: Tuvia Tenenbom 
Tłumaczenie: Anna Bajor-Ciciliati 

Reżyseria: Olga Chajdas 
Scenografia: Arkadiusz Kośroider 
Kostiumy i charakteryzacja: Ewa Kowalewska, 
Dominika Dylewska 
Muzyka: Bartosz Dziedzic, Anna Karwan 
Oprawa graficzna: Robert Pałka 
Opieka artystyczna: Maciej Prus 
Making-of: Krzysztof Kalisiak 
Choreografia: Tomasz Borkowski 
Reżyseria światła: Piotr Rybkowski, Andrzej Król 
Głos Starszego Boba: Dariusz Toczek 
Vocal "Siku, siku": Marianna Kowalewska 
Ciało: Katarzyna Dołowy 

Obsada: 

Żbrodzka: Małgorzata Rożniatowska 

Dr Kweczke: Jerzy Schejbal 

Papa Jocka: Henryk Niebudek 

Maria: Magdalena Czerwińska 

Józef: Piotr Ligienza 

John Jay: Rafał Mohr 

Tuvia Tenenbom 

Ostatni 
• l 

Zyd w Europ1e 

Przełożyła Anna Bajor-Ciciliati 

Pamięci pochodzących z wielu polskich miast 
członków mojej rodziny, którzy zginęli zamordowani 
przez nazistów. Oby antysemickie uczucia starego 
i nowego typu również zginęły i oby pewnego dnia 
zniknął problem "samonienawiści". 



NOTA AUTORSKA 

Sztuka została skonstruowana w stylu realisty
cznym, lecz w jej podtekście tkwi silna logika absurdu. 
Jak wszystkie teksty dramatyczne, "Ostatni żyd w Europie" 
posługuje się słowem, szczególnie istotną rolę odgrywa 
jednak w tej sztuce jej strona plastyczna. Zgodnie z tym 
założeniem postaci niewystępujące w danej scenie mogą 
być widziane w przyćmionym świetle, kiedy kontynuują swoje 
rutynowe zajęcia. Aby wskazać na kilka przykładowych 

obrazów: rzeźniczka i patolog, czerpiąc przyjemność 

ze swego rzemiosła, krają krowie mięso i ludzkie 
ciała na coraz mniejsze kawalki - zaczynają powoli, 
lecz wraz z rozwojem akcji stale zwiększają intensywność 
swych działań. Krwi i wódce lejącym się na scenie towa
rzyszy muzyka disco. Bohaterowie dramatu poruszają się 
w szaleńczym rytmie, szybciej i szybciej, napędzani 

strachem, nienawiścią, złudzeniami. Pojawiają się krzyże 
- jest ich kilka, lecz sprawiają wrażenie niezliczonych. 
Do niektórych z nich przybite są młode dziewczyny, do innych 
młodzi chasydzi. Wraz z upływem czasu ogień pochlania 
scenę, wszędzie unoszą się spalone kawalki papieru, 
a ukazujące się i znikające z pola widzenia obrazy an
tysemickich graffiti mieszają się z dyrren, jak we śnie. Aby dać 
reżyserom wolną rękę, nie zawsze wyszczególniałem te ob
razy w didaskaliach, lecz moje intencje są jasne. 

"Mniejsze zło zwykle trwa dłużej" 
Wiesław Brudziński 

t ~YDZEN 
napis widziany na ulicach Łodzi w czerwcu 2006 

OSOBY: 

Papa Jocka: 
pięćdziesięcioletni pełen zmartwień mężczyzna, założy

ciel Ukrzyżowanego Kościola Chrystusa w Chrystusie; 

Żbrodzka: 

jego atrakcyjna 
ze swych ubrań 

Maria: 

i zmysłowa żona ubrana w najbrudniejsze 
właścicielka sklepu mięsnego; 

ich porażająco piękna córka, tancerka; 

Józef: 
narzeczony Marii - chudy i niski młody księgowy o jasnej 
skórze i ciemnych włosach; 

John Jay Smith: 
nienagannie ubrany młody mormon z Utah, student Brigham 
YouthUniversity (BYU),wPolscerealizuje "genealogiczną" 
misję poszukiwania dokumentacji rodzinnej zmarłych 

Żydów; 

Doktor Kweczke: 
wysoki, dobrze zbudowany renomowany patolog, ojciec 
Józefa; 

MIEJSCE: 
Łódz, Folska 

SCENERIA: 
stoisko rzeźnika, klub nocny, kostnica, pokój, Cmen
tarz Żydowski w Łodzi, Ukrzyżowany Kościół Chrystusa 
w Chrystusie 



Scena l 

Brudny, zabałaganiony sklep mięsny Żbrodzkiej; sprzedawczyni 
- Żbrodzka - zajęta krojeniem i układaniem kawałków czegoś, 
co przypomina krowie mięso, wygląda na bardzo zadowoloną. 
Po chwili wchodzi Papa Jocka. 

Papa Jocka 
Słyszałaś coś? Ktoś coś mówił? 

Żbrodzka 

Nikt nie puścił pary, że Józef może być Żydem. 

Papa Jocka 
Jeśli do zmierzchu nikt tu nie przyjdzie z wiarygodnym 
dowodem ... 

Żbrodzka 

to jutro Maria i Józef będą spać w jednym łóżku. 

Papa Jocka 
Ale potem on będzie owieczką w moim kościele! 

Żbrodzka 

Twój przyszły 
- będzie wolał 

Papa Jocka 

zięć - jeśli nikt się tu dziś nie zjawi 
przebywać z moimi krowami. 

O ile wiem krowy nie zostały stworzone na podobieństwo 
Pana i ich potomstwo jest nieślubne. Po co niby chrześcijanin 



miałby obcować z krowami? 

Żbrodzka 

On się z nimi utożsamia. 

Papa Jocka 

Jest nieślubny! 

Żbrodzka 

Przestań! Co się uwziąłeś na chłopaka, jesteście do sie
bie tacy podobni: ty masz swoje owce, on krowy. 

Papa Jocka 
Ja nie spędzam czasu z owcami, owce też są nieślubne. 

Żbrodzka 

Mówisz to jako pasterz? 

Papa Jocka 

Pastor. 

Żbrodzka 

To czemu wszyscy nazywają cię pasterzem? 

Papa Jocka 

Jestem pasterzem, jak Ukrzyżowany Pan jest barankiem. 

Żbrodzka 

Pismo Święte mówi, że jest. 

Papa Jocka 
Ty się zajmij swoimi krowami, mnie zostaw pismo święte. 

Żbrodzka 

Ile mam ubić na ślub? 

Papa Jocka 

Ile Pan przykazał. 

Żbrodzka 

A ile przykazał? 

Papa Jocka 

Myślę, że słyszałem, kiedy wspominał o dziesięciu. 

Żbrodzka 

Dziesięć krów? To ilu gości się tu zjedzie? 

Papa Jocka 

Kiedy pastor wydaje za mąż swą jedyną córkę, szczegól
nie tak piękną, jak Maria, wszyscy przyjdą ją oglądać 
w białej sukni ... Ona jest jak z obrazu w Katedrze na 
Piotrkowskiej, jak Maria Dziewica, Matka Ukrzyżowanego. 
Tak. Chrześcijańska piękność bez skazy. 

Żbrodzka 

A ile będzie gości ze strony Kweczkego? 

Papa Jocka 

On zna wielu ludzi, zwłaszcza kobiety. 

Żbrodzka 

On jest patologiem, większość ludzi, których zna, już nie 
żyje. Ja nie zamierzam ubijać krów dla trupów. Nie podał 
ci liczby gości? 

Papa Jocka 

Nie. A Józef, nie powiedział ci ile osób zaprosili? 

Żbrodzka 

Nasz przyszły zięć - jeśli nikt tu dziś nie przyjdzie 
- jest księgowym. Oni nie umieją dobrze liczyć. Wiesz 
ilu księgowych puszkuje się co roku? Słyszałam w radiu, 
że tylko w tym miesiącu ... 

Papa Jocka 

Musisz mi przypominać, że on jest księgowym? Sypiesz 
sól na moje otwarte rany! Księgowi to zwykle ludzie 
niereligij ni. 



Żbrodzka 

Albo Żydzi ... 

Papa Jocka 

Co powiedziałaś? 

Żbrodzka 

Kiedy byłam w wieku Mar i i, pamięta s z, jeden młody 

człowiek lubił liczyć moje wymiona każdego poranka. 
Był księgowym i Żydem ... 

Papa Jocka 
(podchodzi do niej i dotyka jej piersi) 

Wciąż widzę jego odciski palców. Józef jest Żydem. Ja to 
wierni 

Żbrodzka 

Skąd wiesz? 

Papa Jocka 
(kontynuuje swój spacer) 

O, Ukrzyżowany Panie Zastępów! 

Żbrodzka 

jego ojciec nie jest księgowym. 

Papa Jocka 

Co? 

Żbrodzka 

Józefa. Doktor Kweczke ma taką sarną pracę jak ja: jest 
patologiem. Oboje zajmujemy się martwymi członkarni. 

Czasami pozwala mi zobaczyć swoje członki, innym razem 
on przychodzi oglądać moje członki. Dzisiaj byłam 
u niego krótko, wracam do domu, zaglądam do pokoju Marii 
i słyszę ... 

Papa Jocka 
No? 

Żbrodzka 

"Proszę, proszę, Zmarły Boże, daj mi znak, że on nie jest 
Żydem!" Klęczała i modliła się. 

Papa Jocka 

Zmarły Boże? Ukrzyżowany Boże! Tego ją uczyłaś przez 
ostatnie dwadzieścia lat? 

Żbrodzka 

Jesteś zły, bo cię dzisiaj nie pocałowałam? Idź i pociesz 
Marię zamiast tracić czas. 

Papa Jocka 

Jak mam ją pocieszyć? 

Żbrodzka 

Co, rajcuje cię jak kroję mięso?! 

Papa Jocka 

Porozmawiam z nią, może Ukrzyżowany jej się ukazał 
i powiedział co robić. Na Rany Chrystusa, mam nadzieję, 
że on nie jest Żydem. 

Żbrodzka 

Ja myślałam, że był. 

Papa Jocka 

Kim? 

Żbrodzka 

Żydem. 

Papa Jocka 
Kto? 

Żbrodzka 

Myślałam, że Jezus Chrystus był Żydem. 

Papa Jocka 

Jak możesz mówić na głos takie rzeczy? Twój Kweczke 



Ci to powiedział? 

Żbrodzka 

Nie, nie on. Ostatnio nie rozmawiamy o tych sprawach, 
tylko o martwych członkach - porównujemy części. Wiesz, 
że głowa człowieka i głowa krowy mają podobny ciężar? 
Tydzień ternu położyliśmy dwie głowy na wadze: jedną 

krowy i drugą pana Poczke ... 

Papa Jocka 
Widziałaś martwe ciało Poczkego? 
(ona przytakuje; Jocka szepcze jej do ucha) 
Obrzezane? 

Żbrodzka 

Trudno powiedzieć. Było bardzo martwe. 

Papa Jocka 
(odchodząc od niej) 
Zbawicielu, pozwól nam wszystkim zmartwychwstać! 

Żbrodzka 

Czy twój Zbawiciel wskrzesi też krowy? 

Papa Jocka 
Może. 

Żbrodzka 

Nawet te, które jemy? 

Papa Jocka 
Tajemnice należą do Pana, kobieto! On działa w sekret
ny sposób. Zrozum! 
(teraz na modłę kaznodziejską) 
Oto dziś, zanim zmierzch nastanie, Ukrzyżowany Pan 
ze swego miejsca na Krzyżu, uczyni cud; Józef będzie 
szedł rynkiem, gdzie te wszystkie kobiety o długich 

językach spędzają dnie całe, i spodnie same mu opadną, 
żeby wszyscy mogli się przekonać na własne oczy. Nie 
mam wątpliwości, że, jeśli Ukrzyżowany mógł rozdzielić 

morze, potrafi też opuścić spodnie Józefa w Łodzi. 

Żbrodzka 

Na marne o to prosisz. Spróbowałam tej sztuczki dzisiaj, 
ale nie zadziałała. 

Papa Jocka 
Chciałaś rozdzielić morze? Wody rozstąpcie się! 

Żbrodzka 

Poprosiłarn Johna Jaya Smitha, żeby opuścił spodnie, 
chciałam sprawdzić, czy jest żydem ... 

Papa Jocka 
Co? 

Żbrodzka 

Odpowiedział: "Sarn Pan Jezus Chrystus był obrzezany." 

Papa Jocka 
John Jay. Brzmi jak imię jednej z twoich krów? 

Żbrodzka 

Ten, którego znam, jest młodym mężczyzną. 

Papa Jocka 
Poprosiłaś młodego mężczyznę z naszego miasta, gdzie ja 
jestem pasterzem. .. 

Żbrodzka 

Pastorern. .. 

Papa Jocka 
_żeby spuścił portki? 

Żbrodzka 

Nie, nie z naszego miasta, on jest z małej wioski. 

Papa Jocka 
z jakiej wioski? 

Żbrodzka 

Utah. 



Papa Jocka 
Utah? 

Żbrodzka 

Tak, Utah. 

Papa Jocka 

Mów jaśniej! Dwa dni przed ślubem naszej jedynej cór
ki, opowiadasz o miejscach, których nie ma w Polsce. 

Żbrodzka 

Nie, nie w Polsce. W Ameryce. 

Papa Jocka 
A ... Utah w Ameryce. 

Żbrodzka 

Utah w Ameryce. 

Papa Jocka 
Ten John John 

Żbrodzka 

John Jay. 

Papa Jocka 

przebył taki kawał drogi z Ameryki, żeby poznać 

moją żonę, Żbrodzką, rzeźniczkę z Łodzi i przekazać 
jej nowość, że Jezus Chrystus, Pan Nasz, Ukrzyżowany 

Pan, został obrzezany jako niemowlę ... 

Żbrodzka 

Nie, nie po to. 

Papa Jocka 

No to po co? Ma na ciebie ochotę? 

Żbrodzka 

A kto nie ma? Przyszedł po kawałek mięsa. Ale kiedy mu 
ukroiłam i krew się pokazała, przypomniał mu się Jezus 
i powiedział mi, że szuka Żydów. 

Papa Jocka 

On jest z KGB! 

Żbrodzka 

Nie ma już KGB, Papa. 

Papa Jocka 

Zawsze jest. Ateiści nigdy nie wyginą. 

Żbrodzka 

On jest wierzący, jak ty. 

Papa Jocka 

Jest religijny? 

Żbrodzka 

To wielki wierzący pełen wiary w wielkie Krzyże z wielką 
misją poszukiwania Żydów. 

Papa Jocka 

Jeśli chce Żydów, powinien siedzieć w Ameryce! 

Żbrodzka 

Kiedy właśnie przyjechał z Ameryki. 

Papa Jocka 

Do Łodzi? Większość Żydów nie żyje. 

Żbrodzka 

On wie; lubi ich martwych. 

Papa Jocka 

Jak to lubi martwych? 

Żbrodzka 

Tak. O żyjących Żydów nie dba, martwych Żydów kocha. 

Papa Jocka 

Co on chce zrobić, pogrzebać ich? 



Żbrodzka 

Nie pogrzebać. Ochrzcić. 

Papa Jocka 
Jak można ochrzcić umarłych Żydów? 

Żbrodzka 

Amerykanie mają dziwne pomysły. Mają latające lodzie, 
pływające samoloty, piersi z silikonu i mięso z drewna. 
Kto wymyślił colę? Amerykanie! Nie jestem pewna po co chcą 
się zadawać ze zmarłymi ludźmi, ale słyszałam, że mają 
tam w Ameryce takie prawo, które zmusza ich do recyklingu 
wszystkiego ... 

Papa Jocka 
Prosil cię, żebyś mu znalazła umarłych Żydów? 

Żbrodzka 

Prosił. 

Papa Jocka 
Ile Ci zapłacił? 

Żbrodzka 

Dziesięć złotych. 

Papa Jocka 

Dziesięć złotych? 

Żbrodzka 

Wziął mały kawałek. 

Papa Jocka 
Nie za krowę! Za martwych Żydów! 

Żbrodzka 

Martwi Żydzi należą do rządu! Powiedział mi, że chce 
sprawdzić każdego polskiego mężczyznę i każdą polską 

kobietę, aby dowiedzieć się kim byli ich rodzice, 
dziadkowie •.• i zobaczyć kto był Żydem, a kto nie, 

żeby ochrzcić wszystkich Żydów w niebie. Rozmawialiśmy 
długo i powiedziałam mu. 

Papa Jocka 
(zbliża się do niej, groźny) 

Co ty mu powiedziałaś? Mam nadzieję, że nie powiedziałaś 
mu nic o ... 

Żbrodzka 

Powiedziałam mu: Powinieneś się zajmować żywymi dzie
wczynami. 

Papa Jocka 
I wtedy spuścił spodnie? 

Żbrodzka 

On jest nieśrniały ... przyznał się, że nigdy nie mial 
kobiety. Szkoda mi go było, więc pobłogosławilam go -
tak, jak ty to robisz - i wysłałam do dyskoteki; 
Powiedziałam mu, że polskie dziewczyny są najpiękniejsze 
na świecie ... jak ja. 

Papa Jocka 

Skoro ten Amerykanin jest ekspertern w poszukiwaniu zmarłych 
Żydów, pewnie może też znaleźć żywych, ukrytych Żydów. 
Wiesz, co to znaczy? Kweczke coś wie? Zamiast wysyłać 
go do dyskoteki, powinnaś była go tu zatrzymać ... 

Żbrodzka 

I pozwolić mu na siebie patrzeć?! 

Papa Jocka 

Nie! Przekonać go, żeby dla nas pracował. 



Scena 2 

(John Jay na scenie. Ubiera się do wyjścia.) 

John 
Muszę przyznać: jest cholernie dobrze być samemu. Tylko, 
że ja jestem do tego nieprzyzwyczajony, w duszpasterstwie 
zawsze łączą nas w pary. Mam szczęście, że mój partner 
jeszcze nie przyjechał. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby on 
tu był. Wow, jestem wolny i mogę się włóczyć, gdzie 
chcę. W zeszłym roku Starszy Bob próbował mnie swatać z tą 
libijską dziewczyną. Boże! Była mormonką, a wyglądała 
jak Osama Bin Laden. Nasz gust, jeśli chodzi o kobiety, 
jest zupełnie różny. To święta kobieta, ta żona pastora. 
Miała objawienie, ze seksowna dziewczyna odwiedzi mnie 
dziś w nocy w moim pokoju. Bóg coś dla mnie planuje. Nie 
mogę czekać. 

(Elegancki polski klub nocny. Na scenie- John. John, mężczyzna 
nie pijący alkoholu. Spogląda wokół, obserwując scenę .•. 
i mówi do siebie. W tle pojawia się Maria.) 

John 

Hi. 
(ona spogląda na niego ••• i on nabiera odwagi ••• głośniejsze 

zawołanie) 

Hi. 

Maria 
(wciąż tańcząc) 

Jesteś Amerykaninem? 

John 

Skąd wiesz? 

Maria 
Bo powiedziałeś "Hi". 

H ' ? l.. 

John 

Maria 

Tak. 

John 
Wszyscy mówią uHi". 

Maria 
Nie tutaj. Tutaj mówimy cześć ... 

John 
Nie pomyślałem o tym. 

Maria 
Jesteś tym Amerykaninem, z którym rozmawiała Żbrodzka? 

John 

Brotka ... ? 

Maria 
Nie Brotka. Właściwie ma na imię Złota, ale mówi o sobie 
Żbrodzka. Powiedziała mi, że poznała śmiesznego Amerykani-
na ... 

John 
Śmiesznego Amerykanina? 

Maria 
Powiedziała mi: Idz, dziewczyno, na dyskotekę, poga
daj ze śmiesznym Amerykaninem i zdobądź wszystkie info
rmacje, których potrzebujesz. 

John 

Informacje? Nie rozumiem. Mylisz mnie z kimś. 

Maria 

Sorry. 
(kontynuuje taniec) 

John 
Nie przypominam sobie, żebym poznał dziewczynę o imieniu 
Brotka. Ale, nieważne, możemy pogadać. 



Maria 
To nie dziewczyna. To starsza babka - rzeźniczka. 

John 
Ta gruba dama! Tak, poznałem ją. To ona właściwie poleciła 
mi to miejsce. Skąd ją znasz? 

Maria 
To moja matka. 

John 
A widzisz ... Co za zbieg okoliczności l Nie powiedziała mi, 
że ma taką piękną córkę. 

Maria 
Przysłała ją do ciebie. 

John 
A mogę ją zabrać do Ameryki ... ? 

Maria 
Do Ameryki? Może pewnego dnia pojadę do Ameryki ... 

John 
Będzie cool. 

Maria 
Cool? A nie uhotu? 

John 
Ty jesteś 0 hotu. O, Boże, przepraszam, że mówię w ten 
sposób - jestem hypnotised twoją urodą i gadam, co mi 
ślina na język przynosi. 

Maria 
Lubię słuchać, kiedy Amerykanie mówią po angielsku. 
Lubię to i lubię amerykańskie tenisówki. 

John 
Nigdy o tym nie pomyślałem, ale teraz, kiedy o tym 
wspomniałaś, tak .... nasze tenisówki są cool ... hot ... 

Maria 
W Ameryce jest dużo ludzi, prawda? 

John 
Można tak powiedzieć. 

Maria 
Wszystkie typy, tak? 

John 
Tak. 

Maria 
Czarni z mięśniami, biali z krawatami i Chińczycy z sushi. 
Zgadza się? 

John 
Nie wszyscy z nich tam, gdzie ja mieszkam, ale ogólnie ... 
Tak. 

Maria 
I macie też Żydów, prawda? 

John 
Tak, ich też. (pauza) Jak masz na imię? 

Maria 
Żydzi są bardzo bogaci, tak? 

John 
Niektórzy tak twierdzą. 

Maria 
Jesteś Żydem? 

John 
Chcesz, żebym spuścił ---

Maria 
Co? 
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John 
Zawstydzasz mnie. Powiedziałbym, że lubisz Żydów. 

• Maria 
· Jesteś? 

~ 

• • ,. 

John 
Cóż, jestem Hebrajczykiem. 

Maria 
Czyli Żydem? 

John 
·.Hm, tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że jestem Żydem. 
Nie, niestety nie. Ale--

Maria 
Ja nie jestem Żydówką. 

John 
W porządku, nie musisz przepraszać; wyglądasz ... you 
look smashing. 

Maria 
Smashing? Nigdy nie słyszałam tego słowa. 

John 
"Smashing" znaczy .... Smashing to coś jak crushing ... 
cr1,1shing. 
·(pauza) 
Często tu przychodzisz? 

· Maria 
Gd~ym mieszkała w Ameryce, znalabym te słowa. A tak ... .... 

John 
Chciałabyś mieszkać w Ameryce? 

Maria 
Czasami myślę, że dobrze by było mieszkać w Ameryce 
i mieć amerykańskie dzieci. Co niedzielę jeździłabym 



z moimi amerykańskimi dziećmi do kościola wielkim 
samochodem w długiej sukni i drogich tenisówkach ... 
Uszłabym jako Amerykanka? 

John 
żartujesz? Oczywiście. Wyglądasz naprawdę ... you look 
stunning! 

Maria 
Stunning? Co to znaczy? 

John 
Cóż, powiedzmy, że to hebrajskie słowo. 

Maria 
Hebrajczycy to chyba Żydzi. Zgadza się? 

John 
Nie jestem Hebrajczykiem hebrajczykiem. Jestem mormo
nem. 

Maria 
Mormonem? Widziałam ich na filmach; noszą ładne garni
tury. 
(zauważa teraz jego marynarkę i krawat zawieszone na krześle 
pomiędzy nimi) 
Dlaczego powiedziałeś, że jesteś Hebrajczykiem? 

John 
Mogę ci to wytłumaczyć, ale to trochę potrwa. 

Maria 
Może chcesz najpierw drinka? 

John 
Cool. 

Maria 
Cool. 
(gestykuluje w stronę niewidocznej osoby, aby podeszła) 

John 
Kiedy tak mówisz, to brzmi •.. spectacular! 

Maria 
Spectacular? 

John 
Nie chcę żebyś się czuła źle. W angielskim jest dużo 
słów i, wiesz, nie wszystkie z nich muszą ci się 

wydawać znane. Jak "mesmerizing". You are mesmerizing! 
Urodziłaś się w tym mieście? 

Maria 
Tak. Jak się nazywasz? 

John 
John Jay Smith. 

Maria 
(wskazując na niewidocznego kelnera) 
Kelner, panie Johnie Jayu Smisie. 

John 
Och, co mam zamówić? 
(do niewidocznego kelnera) 
Tak, chciałbym dwa drinki. Jakie? Zobaczmy - co macie 
poza wodą? Macie Sprite? 

Maria 
Powinieneś kupić polską wódkę. Każdy Amerykanin, jak 
przyjeżdża do Polski, zamawia wódkę. 

John 
Chcesz pić wódkę? 

Maria 
Tak. Wódka odsuwa negatywne myśli. 

John 
Aha. 
(do niewidocznego kelnera) 



Tak, poprosimy dwie polskie wódki z, eeee, sokiem cy
trynowym. Słucham? Aaaa, butelkę czy kieliszki? Ok, 
dlaczego nie butelkę? Jeśli Pan poleca... Będziemy 
mieć tego całą butelkę ... Dziękuję. 

Maria 
Zamówileś butelkę wódki? 

John 
Tak. Dużą butelkę. 

Maria 
Butelkę ... 

John 
Dlaczego? To za dużo czy za mało? 
(ona nie odpowiada) 
Powiem szczerze, że nigdy wcześniej nie bylem w takim 
miejscu. 

Maria 
To po co przyjechaleś do Polski? 

John 
z polecenia mojego kościola muszę zgromadzić żydowskie 
nazwiska, żeby ochrzcić żydów, którzy je nosili. Znasz 
tu jakichś Żydów? 

Maria 
Ja nie. Myślałam, że ty znasz. Musisz uważać. 

John 
Na co? 

Maria 
Żydzi są zli. Nie ma ich tu wielu, ale ci, którzy są, 
to w większości duchy. 

John 
Chyba nie bardzo rozumiem. 

Maria 
Wielu Żydów żyło w Polsce jakiś czas ternu, ale prawie 
wszyscy umarli, bo zabijali polskie dzieci i przera
biali ich krew na mace. 

John 
Przepraszam. Chyba muszę wytłumaczyć. Widzisz, patriar
cha Jakub z Biblii mial dwanaście dzieci; jednym z 
nich był Judasz, od którego pochodzą Żydzi - to on 
zdradził Jezusa - ale był też Józef, od którego po
chodzimy my - mormoni. Przeniósł się do Ameryki 
około czterech, pięciu tysięcy lat ternu. 

(Maria przynosi wódkę. Leje do dwóch kieliszków.) 

Maria 
Na zdrowie! Jesteś obrzezany? 

John 
To jest ta informacja, o którą ci chodziło? 
(Maria uśmiecha się do niego. Wypija kieliszek) 
Nie jestem obrzezany. Jestem, jak mnie Pan Bóg stworzył. 

Maria 
Tak myślałam. Szczęściarz. 
(kolejny łyk, po chwili) 
Mój narzeczony jest obrzezany, ale z innego powodu. 
Mam nadzieję. Jego ojciec jest patologiem, który lubi 
obcinać członki. I obciął też kawalek swojemu synowi, 
kiedy był niemowlęciem. Mój narzeczony opowiedział mi 
tę historię, gdy zaczęliśmy się spotykać. Bardzo zle, 
że jego ojciec to zrobił, bo naturalnie jest lepiej. 

John 
Jesteś zaręczona? 

Maria 
Tak, wychodzę za mąż za dwa dni, nie, właściwie to jutro 
wieczorem. 



John 
Jutro wieczorem. I ostatni wieczór spędzasz tu? 
(ona tylko spogląda na niego; John, nie zważając na Boga, 
pije alkohol) 
Na zdrowie. 

Maria 
Wznosisz toast, a wyglądasz na ... 

John 
(przerywa jej) 
Jutro będziesz zamężną kobietą? 

Maria 
Tak. Jeszcze dwa miesiące temu nie byłam pewna, bo OJC1ec 
myślał, że mój narzeczony jest Żydem. Ale on przysiągł 
mi, że jest ateistą, co, jeśli o mnie chodzi, nie jest 
najgorsze. Myślisz, że wierząc mu zrobiłam błąd? 
(próbuje rozbawić Johna) 
W zeszłym tygodniu mówili w radiu, że Żydzi jedzą ekskre
menty; to prawie tak, jak pedały - oni piją mocz. 

John 
Geje piją mocz? 

Maria 
Jasne, wszyscy tak mówią. 

John 
Poczekaj chwilę. Wierzysz, że Żydzi jedzą ekskrementy? 
To, że tak powiedzieli w radiu, nie znaczy ... 

Maria 
(przerywając mu) 
Tak. Wiesz, co się stało po tym programie? Dwudziestu 
zamężnym kobietom pozwolono na rozwód, po tym, jak 
wyjawiły księżom, że widziały swych mężów, kiedy jedli 
ekskrementy. Mężowie nigdy nie przyznali się żonom, że 

byli Żydami. Żydzi nie chcą, żeby ktoś odkrył, kim są. 

John 
No tak. To akurat jest prawdą. Znałem kilku amerykańskich 
Żydów, którzy lubili ukrywać .•. 

Maria 
Ale ty potrafisz rozpoznać ukrytych Żydów? 

John 
Cóż, wysoko oceniasz moje możliwości. 
(pauza) 
Jeśli odkryję, że twój narzeczony jest Żydem, odwołasz 
ślub? 

Maria 
Tak, absolutnie. 

John 
Ale chcesz wyjść za mąż, to znaczy ... za kogoś innego? 

Maria 
Tak. Może za ciebie ... 

John 
Moi zwierzchnicy dali mi listę pewnej liczby ludzi, 
co do których mają pewność, że są Żydami. Mam tę listę 
w swoim komputerze. Mogę ci ją pokazać, jeśli chcesz. 
Kazali mi też iść na żydowski cmentarz, spisać kilka 
nazwisk i wysłać je do Utah- żeby je zbadać. Zapraszam 
cię, żebyś ze mną poszła. Jutro. 

Maria 
Twój hotel jest gdzieś tu blisko? 

John 
Nie mieszkam w hotelu. Wynająłem mieszkanie niedaleko 
stąd. 

Maria 
Mogę pójść z tobą- zobaczyć twoje mieszkanie i ... kom
puter? Może moglibyśmy razem sprawdzić rodzinę mojego 
narzeczonego? To mój ulubiony kawałek! Nie chcesz się 



do mnie przyłączyć? 

John 

Jak masz na imię? 

Maria 
(tańcząc) 

Maria. 

John 
Wow! Super ... Jeśli okaże się, że twój narzeczony jest 
Żydem ... 
(Maria, skończywszy tańczyć, wraca do Johna. Patrzy na pustą 
butelkę) 

Maria 

Widzę, że lubisz polską wódkę! 
(Doktor Kweczke wchodzi z kamerą w ręce. Przechodzi w głębi 
sceny) 

John 

Dobrze. 

Maria 

Już zapłaciłeś? 

John 
Jeszcze nie •.. Uwielbiam, jak tańczysz! 

Maria 
Bo jestem zawodową tancerką. Marzę, żeby pojechać do Amery
ki i grać przed największą publicznością w Amerykańskim 
Teatrze Narodowym. 

John 
Wow! Tak, już to sobie wyobrażam: dostaniesz owacje na 
stojąco. 

Maria 
Widzę swoje nazwisko na wielkim budynku "Dziś Maria 
Kweczke! Bilety: $500. Wyprzedane!" Wypijemy za to? 

(Wciąż jest trochę wódki w szklankach, oboje piją; flesz 
aparatu ... ) 

John 
Więc twoje nazwisko to Kweczke? 

Maria 
Jeszcze nie. To nazwisko mojego narzeczonego. 

John 
To Kweczke brzmi bardzo żydowsko. Jestem pewien, że je 
znajdziemy -- albo na liście albo na cmentarzu. 
(wybiegają z klubu, John wraca i zostawia pieniądze na barze) 
To wola Boga, że tu dziś przyszedłem! Tak, zdecydowanie. 
Już widzę baner: "Dziś Maria Smith! Wyprzedane!" 

Scena 3 

Pokój dzienny Doktora Kweczke. Józef i Doktor Kweczke. Doktor 
Kweczke dzwoni do Józefa, żeby ten do niego przyszedł. 

Józef 

Budzik dzwoni za dwie godziny. Dlaczego chciałeś się 

ze mną widzieć o tej porze? 

Dr Kweczke 
Nie chcę, żebyś się niepokoił, ale muszę ci to powiedzieć: 

Bardzo się martwię. 

Józef 
Dlaczego? Wreszcie się żenię. za niecały jeden dzień. 

Dr Kweczke 

To może się nie zdarzyć. 



Józef 
Co przez to rozumiesz? Oczywiście, że się zdarzy! 
Wszystko jest przygotowane: mam czarny garnitur, Maria 
kupiła białą suknię. Jutro wieczorem się pobierzemy, 
pojutrze jedziemy do Warszawy ... 

Dr Kweczke 
Do Warszawy? 

Józef 
Maria ma casting w teatrze. Tańczy dwadzieścia godzin 
dziennie, żeby pokazać się od najlepszej strony. A potem 
spędzimy miesiąc miodowy w Berlinie. 

Dr Kweczke 
Widzę, że wszystko wykalkulowałeś, jak dobry księgowy. 
Ale ja jestem patologiem. Józefie Kweczke, tylko patolodzy 
znają ostateczną prawdę. 

Józef 
Co chcesz przez to powiedzieć? 

Dr Kweczke 
że się martwię. 

Józef 
Czym? 

Dr Kweczke 
Zbliżającym się ślubem jeśli do niego dojdzie. 

Józef 
Oczywiście, że dojdzie. Maria jest dobrą nieżydowską 
dziewczyną i ja ją bardzo kocham ... 

Dr Kweczke 
Ona jest dobra, ty jesteś dobry- równanie jest dobre ... 
ale życie, tak jak śmierć, nie jest rachunkiem ... 

Józef 
O co chodzi, ojcze? 

Dr Kweczke 

Po pierwsze ona nie wie, że jesteś Żydem. Zgadza się? 

Józef 
Dzięki Bogu, nie wie. Gdyby wiedziała, nigdy by za mnie 
nie wyszła. 

Dr Kweczke 
Czy ona cię kocha? 

Józef 
Wychodzi za mnie, prawda? 

Dr Kweczke 
Tak twierdzisz. 

Józef 
Więc dlaczego jesteś tak . . . 

Dr Kweczke 

Martwię się, bo wkrótce, jak podejrzewam, ona dowie 
się, że jesteś ... 

Józef 
Wkrótce? Kiedy? 

Dr Kweczke 
W ciągu jednego, dwóch dni. 

Józef 
Martwisz się, że ... 

Dr Kweczke 
(przerywa mu) 
Tak. 

Józef 
Nie przejmuj się, ojcze; już się tym zająłem! 



Dr Kweczke 

Zająłeś się? 

Józef 
Tak, ona wie, że jestem obrzezany! 

Dr Kweczke 
(to nie to, co on miał na myśli) 

Ona wie ... co? 

Józef 
Widziała mojego ... no, wiesz ... penisa ... mojego penisa. 

Dr Kweczke 
Interesujące: córka pastora bawi się penisami. Nigdy 
bym nie pomyślał, że to ... 

Józef 
Jej ojciec się nim nie bawił. 

Dr Kweczke 
Myślałem, że tylko Żydzi są rozwiąźli, a chrześcijanie 
prowadzą się przyzwoicie. 

Józef 

Jedno z nas jest Żydem, ojcze i poszło żydowską drogą. 

Dr Kweczke 

Jesteś z siebie dumny, co? 

Józef 
To nie jest kwestia dumy! Dziwisz się?! Maria jest 
wyjątkowo piękną dziewczyną .... 

Dr Kweczke 

To bardzo niebezpieczne, Józefie, co zrobiłeś. Rozwiązłość 
jest przejawem judaizmu. Nie wiesz, co mówią? .,Jeśli ko
bieta ma dziecko poza małżeństwem, musi być Żydówką". Tak 
właśnie u Żydów na świat przyszedł Jezus. Powiedziałem 
ci już wiele lat temu: zostawiłem twoją matkę, bo 
urodziła cię zanim wzięliśmy ślub. Chciałem ochronić 

twoją tożsamość. 

Józef 
Sam uprawiałeś seks, zanim się ożeniłeś i ty mi mówisz, 
co mam robić ... 

Dr Kweczke 

Musiałem wtedy udowodnić swój judaizm, bo Żydzi mi nie 
wierzyli. Jedynym sposobem, żeby ich przekonać było 

bycie rozwiązłym. 

Józef 

Dlaczego teraz o tym rozmawiamy? Mamy tyle do zrobienia ... 

Dr Kweczke 

Czy przez twoją rozwiązłość Maria nie podejrzewa, że jesteś 
Żydem? 

Józef 

Nie! Też ma z tego przyjemność. 

Dr Kweczke 

Ale przecież popchnąłeś ją do tego. Wkrótce zacznie 
dodawać do siebie fakty i zda sobie sprawę, że jesteś 

Żydem. 

Józef 

Bo spaliśmy ze sobą?! Tato! Znam kilku księży, którzy 
uprawiają seks. Słyszałem wiele historii ... 

Dr Kweczke 
A ja słyszałem, że jest w mieście jeden człowiek ... 

Józef 

Co? 

Dr Kweczke 

Jest w mieście pewien Amerykanin ... 

Józef 

Oni są wszędzie! 



Dr Kweczke 
który ma za zadanie znaleźć wszystkich Żydów w Łodzi. 

Józef 
Żydów? 

Dr Kweczke 
Żydów. 

Józef 
Dlaczego? 

Dr Kweczke 
Amerykanie uwielbiają Żydów. 

Józef 
Tatuś. Nie martwiłbym się tym. Jeśli Polacy nic nie od
kryli na temat naszej rodziny przez tyle lat, a bardzo 
się starali, żadnemu Amerykaninowi to się nie uda. Nie 
mogą znaleźć muzułmanów w Afganistanie, a ty myślisz, 
że znajdą Żydów w Łodzi? No proszę cię ... 

Dr Kweczke 
Właśnie kilka minut temu, mój drogi księgowy, widziałem 
twoją Marię ... 

Józef 
No i co z tego? 

Dr Kweczke 
Amerykanin spotkał ją na dyskotece i postawił jej drinka 

butelkę wódki właściwie. 

Józef 
Butelkę? 

Dr Kweczke 
Butelkę. 

Józef 
Skąd o nim wiesz? 

Dr Kweczke 
Żydzi wszystko wiedzą! Nie mówiłem ci tego przez ostatnie 
dwadzieścia lat? 

Józef 
Skąd wiesz? 

Dr Kweczke 
Żbrodzka powiedziała mi o tym człowieku. 

Józef 
Żbrodzka? Dzień przed ślubem plotkujecie sobie? Nie 
macie nic lepszego do roboty? 

Dr Kweczke 
Porównywaliśmy parę martwych członków ... 

Józef 
Aaa, to on umarł? 

Dr Kweczke 
Jeszcze nie. 
(Józef wstaje. Wyraznie sobie coś uświadamia.) 

Józef 
Dlaczego Maria się z nim spotkała? 

Dr Kweczke 
Właśnie tym się martwię! 

Józef 
Czy usiłujesz mi zasugerować ... 

Dr Kweczke 
Bardzo niedługo, jak sądzę, on odwiedzi żydowski cmentarz, 
żeby sprawdzić wszystkie nazwiska ... 

Józef 
No i co?? Nikt z naszej rodziny tam nie leży - to właśnie 
zawsze mi mówiłeś. Zgadza się? 
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Dr Kweczke 
Mój synu, Józefie: mówiłem ci wiele rzeczy, ale nie wszystko. 
Kilka szczegółów zachowałem w sekrecie. 

Józef 
W sekrecie? Masz sekrety? Myślałem, że zawsze byłeś 
ze mną uczciwy. 

Dr Kweczke 
Nie mówienie czegoś nie jest nieuczciwością, a mądrością 

Józef 
Czyj grób jest na cmentarzu? Dziadka? 

Dr Kweczke 
Naprawdę chcesz, żebym był z tobą szczery? 

Józef 
Tak! 
(Doktor Kweczke wyciąga starą księgę i pokazuje ją synowi; 
Józef czyta słowa na okładce - po niemiecku) 
"Genealogia rodziny Kweczke". Co to jest? 

Dr Kweczke 

Nazwiska wszystkich członków naszej rodziny: twoich 
dziadków, twoich pradziadków, twoich prapradziad
ków ... 

Józef 
Kto to napisał? 

Dr Kweczke 
Jest kilka osób, które są zainteresowane twoim pochodze
niem, Józefie. 

Józef 

I ten facet jest jedną z nich? 
(Doktor Kweczke przytakuje.) 
I myślisz, że pój dzie na żydowski cmentarz? 



Dr Kweczke 
On już tam prawdopodobnie jest. 

(Józef wybiega.) 

Dr Kweczke 
(wpatrując się w pustkę, mówi do siebie:) 
On poszedł na cmentarz, a ja powinienem pójść do kostnicy. 
(zabiera ze sobą książkę i wychodzi) 

Scena 4 

Na żydowskim cmentarzu. 

John 
Dzień dobry. Poranny spacer? 

Józef 
Nie. 

John 
Mieszkasz gdzieś tu blisko? 

Józef 
Nie. 

John 
Turysta? 

Józef 
Nie, jestem Polakiem. Polakiem- chrześcijaninem. Kato
likiem. Wierzę w Ukrzyżowanego Boga, który zjadł dwie 
ryby i przeszedł 5 tysięcy rzek. 

John 
Ciekawe. Nigdy nie słyszałem tej wersji. 

Józef 
Jesteś tu nowy? 

John 
Przyjechałem dwa dni temu z Ameryki. 

Józef 
Podoba ci się Polska? 

John 
Macie ładne biblioteki i piękne dziewczyny. 

Józef 
Lepsze niż w Ameryce? 

John 
Dziewczyny - tak. Jeśli dobrze się orientuję. 

Józef 
Ile polskich dziewczyn widziałeś? 

John 
Jedną - ostatniej nocy. 

Józef 
No i ... ? 

John 
zachwycająca. Stunning. 

Józef 
I co, jakieś plany? 

John 
Nie wiem; ona wkrótce wychodzi za mąż. 

Józef 
Tak ci powiedziała? 

John 
Tak, wychodzi za mąż dziś wieczorem. 



Józef 
To niedobrze. 

John 
Nie wiem. Czuję, że Bóg chce, abym poznał ją bliżej. 

Józef 
Ale ona wychodzi za mąż za innego faceta - nie tak 
powiedziałeś? 

John 
Nigdy nic nie wiadomo, ona mi powiedziała, że gdyby się 
okazało, że jej narzeczony jest Żydem, na pewno nie 
wyjdzie za niego. 

Józef 
To dlatego jesteś na żydowskim cmentarzu ... 

John 
Nie wiem jak tu można cokolwiek znaleźć! Tylu zmarłych. 
To miejsce jest ogromne; mam nadzieję, że nie pogrze
bali tu całych sześciu milionów. 

Józef 
Próbujesz dowiedzieć się czegoś od zmarłych? 

John 
w pewnym sensie. Po prostu jeśli leży tu ktoś z jego 
rodziny, to będzie dowód, że on jest Żydem, no nie? 

Józef 
Nie wiem. 

John 
Ale to ma sens, nie wydaje ci się? 

Józef 
Jak ona ma na imię? 

John 
Maria. 

Józef 
A jej narzeczony? 

John 
Znam tylko jego nazwisko - Kweczke. Wiesz jak to się 
pisze po polsku? Mógłbyś napisać mi "Kweczke" na kartce? 
Mogę ci za to zapłacić, jeśli chcesz. Albo dać ci karton 
Marlboro - ktoś mi go dal w prezencie, ale ja nie palę. 
Jak będę mial dobrą pisownię "Kweczke", to będę mógł 
ją porównać z napisami na nagrobkach. 
(daje mu papier i długopis) 

Józef 
Mogę się z tobą przejść i poszukać nazwiska, jeśli wolisz. 

John 
Będzie świetnie! 

Józef 
Przyjechaleś do Polski, żeby znaleźć dziewczynę? 

John 
Nie, nie, tak się po prostu stało. Dlatego właśnie 
myślę, że to znak z nieba. Właściwie przyjechałem, 

żeby szukać Żydów w ogóle, a nie rodziny Kweczke. 
(wskazując na nagrobek) 
Czy to Kweczke? 

Józef 
Nie, to Poczke. 

John 
Niezłe nazwisko. To Żydzi? 

Józef 
Po co chcesz to wiedzieć? Zakochaleś się też w narzeczonej 
Poczke? 

John 
To była ostra uwaga. Ale chyba na nią zasłużyłem. 

Widzisz, próbuję odkryć prawdę o zmarłych Żydach -



tych, którzy zostali zamordowani przez nazistów. 
(wskazując na inny grób) 

A tam, co to za nazwisko? 

Józef 

Greczke. 

John 

Żydzi? 

Józef 

Jestem pewien, że nie 
bo nie mieli dzieci. 
Wiem, że Amerykanie to 
(Józef zaczyna odchodzić, 

John 

zakochałeś się też w ich córce, 
Zamierzasz sprzedawać zwłoki? 

kapitaliści, ale ... 
John przerywa mu, biegnąc za nim) 

Nie, strzeż mnie Boże! Proszę, nie odchodź! Przepraszam 
znów się wygłupiłem. 
(Józef zatrzymuje się i słucha) 

Ja jestem dobrym chrześcijaninem tak jak ty. I wierzę, 
tak samo jak ty, skoro jesteś katolikiem, że żadna 

dusza nie wejdzie do nieba, jeśli nie była ochrzczona. 
Jan 3.5: "Nikt, kto nie narodził się z wody, nie wejdzie 
do Królestwa Bożego." Dlatego tu jestem, próbując pomóc 
tym ludziom. Sześć milionów z nich umarło w czasie dru
giej wojny światowej, ale nikt nie poszedł do nieba. 
To jest naprawdę smutne - bo, pomyśl, gdyby nie zos
tali zabici, może by się ochrzcili, no wiesz. Słuchasz 
mnie? 

Józef 
Słucham. 

John 
A propos, jestem mormonem. Nasz prorok, Joseph Smith, 
powiedział, że ludzie, którzy byli dobrzy, wciąż mogą 
pójść do nieba, jeśli ktoś żywy ich ochrzci. I w tym 
rzecz - mam za zadanie znaleźć nazwiska wszystkich 
umarłych Żydów i ochrzcić ich. 
(Józef znów chodzi, patrząc na groby, a John za nim.) 

Józef 

Chrzcisz dusze? 

John 
Ktoś ze Starszyzny przyjmuje chrzest w ich imieniu. Ja 
wysyłam nazwiska do świątyni. 

Józef 
I zmarli zostają chrześcijanami? 

John 
Jeśli chcą pójść do nieba ... Uwierz mi: Kiedy jesteś 
tam w górze, w niebie, i widzisz przed sobą Chrystusa, 
nie powiesz "nie". 
(patrząc na kamień nagrobny) 
Zobacz: gwiazda Dawida i duże K. To może być Kweczke ... 
(zatrzymuje się i pochyla, żeby odczytać nazwisko. Józef w tym 
czasie myśli) 
Mógłbyś tu podejść na chwilę? Możesz to proszę 

przeczytać? 

Józef 
Syn chrześcijanina jest chrześcijaninem, zgadza się? 

John 

Zwykle. Dlaczego pytasz? 
(wskazując na napis) 
To jest po polsku, tak? 

Józef 
A jeśli syn jest chrześcijaninem, syn syna też nim jest. 
Zgadza się? 

John 
Co masz na myśli? 

Józef 
Jeśli, załóżmy, mój dziadek był Żydem, hipotetycznie, a ty 
ochrzcisz jego duszę, czy ja stanę się chrześcijaninem? 

John 
W pewnym sensie, tak. 



Józef 
Nie tylko chrześcijaninem, ale urodzonym chrześcijani
nem? Bo to jest wielka różnica ... 

John 
Myślę, że tak, urodzonym chrześcijaninem. Ale wierzyć 
trzeba, no wiesz ... 

Józef 
Jak katolik? 

John 
Jak mormon. Ja nie jestem pewien, jak to wszystko prze
biega, ten proces; ale możesz wpaść do mnie- zadzwonię 

do Utah dowiedzieć się o szczegóły. 

Józef 
Powiedziałeś, że jesteś mormonem. Kim oni są? 

John 
Mormoni są chrześcijanami; wierzą w Jezusa, którego 
urodziła dziewica ... 

Józef 
To tak, jak katolicy ... 

John 
Prawie ... 

Józef 

"Prawie" mi nie wystarczy. Tracę tu czas, chyba powinienem 
już iść. 

John 

"Prawie" w zupełności wystarczy. Właściwie tak jest 
nawet lepiej ! 
(wstając z klęczek) 
Słuchaj, kiedyś, kiedyś, proroka Joseph Smith odwiedził 
Anioł Moroni i dał mu książkę ze złotych liści. 

Józef 
Jaki Anioł Moroni? 

John 
To anioł, który przyleciał do Ameryki. 

Józef 
Macie anioły w Ameryce? 

John 
Już nie, odszedł dawno ternu; zniknął zaraz po tym, jak 
był. .. 

Józef 
Jak Jezus? 

John 
Właśnie. 

Józef 
Hm ... Brzmi po chrześcijańsku ... 

John 
A nie mówiłem! Przeczytaj to nazwisko jeszcze proszę. 

Józef 
Kweczke. 

John 
Jezu! 
(szybko podchodzi do Józefa) 
Znaleźliśmy Kweczke, człowieku! 

Józef 
Nie ... Zmarli Kweczke, z tego co wiem, nigdy nie byli 
tu pochowani. Zostali spaleni w krematorium. 

John 
Wow, to smutne. Byli Żydami? 



Józef 
Tak, byli. 

John 
Człowieku! To super! 

Józef 
Doktor Kweczke, ojciec narzeczonego Marii, jest za
rejestrowanym Żydem. 

John 
Zarejestrowanym, mówisz? 

Józef 

Wiele lat temu, kiedy był młody, zarejestrował się 

jako Żyd. 

John 
Człowieku, wiedziałem! Jest Bóg w niebie! Jesteś pewien? 
(Józef przytakuje) 
Mogę dostać w ręce te papiery czy coś? 

Józef 
Nie widzialem papierów, ale mój ojciec mi wszystko 
powiedział. 

John 
Twój tata? Skąd on wie? 

Józef 

Jestem Józef Kweczke, chrześcijanin. Maria byłaby 

zachwycona ... 

John 
Poczekaj moment. Czy chcesz przez to powiedzieć, 

że ... 

Józef 

Idz szybko do mojego ojca. On ma kronikę naszej rodziny, 
książkę genealogiczną. Ochrzcij wszystkich. Proszę. 

John 
Twierdzisz, że jesteś narzeczonym Marii? 

Józef 
Tak, jestem. Ja mam Marię, ona jest moja. Tak bardzo ją 
kocham! W ciągu kilku godzin zostanie moją żoną. MOJĄ 
żoną. Rozumiesz? Nie odbierzesz mi jej! Jeśli jesteś 

dobrym chrześcijaninem, natychmiast przechrzcisz moją 
rodzinę! Bóg na ciebie patrzy ... 

John 
Słuchaj, przepraszam 
bardzo ogromnie ••. 

Józef 

pewnie zraniłem twoje uczucia 

My, Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni do ran zadawanych 
nam przez Amerykanów, którzy przyjeżdżają i oferują 

nam Marlboro. Jesteś gościem w tym kraju, nie niszcz 
nas, naszej kultury, naszego życia, naszych kobiet •.. 

John 
Dlaczego mówisz do mnie z taką niechęcią? Przyjechalem 
do waszego kraju, żeby spróbować wam pomóc, dać wam 
nadzieję, zbawić was od grzechu, zaoferować wam lepsze życie 
w niebie. Nie jestem tu, żeby cokolwiek niszczyć. 

Józef 
Ukraść mężezyznie jego kobietę w dniu ślubu nazywasz 
nadzieją? 

John 
Rany, nie chciałem tego, tak się po prostu zdarzyło. 
Rzeczy się zdarzają. Nie przystawiłem jej broni do głowy. 
(krótka pauza) 
Posluchaj: naprawdę nie chciałem nikogo zranić. To była 
tylko idea, rozumiesz. To nie było tak, że ja o tym 
wcześniej wiedziałem. Zanim cię poznałem, Kweczke to było 
dla mnie tylko nazwisko, litery na papierze, a nie ludz
kie istnienie. 



Józef 
Ale ja jestem ludzkim istnieniem. 

John 
Tak, oczywiście, że jesteś. Nie wiem, co powiedzieć. 
Mogę to jakoś odkręcić? 

Józef 
Zmień mnie w chrześcijanina, szybko! 

John 
Józefie - nie możesz zostać chrześcijaninem od tak po prostu! 
Musisz wierzyć. Musisz złożyć wyznanie wiary ... 

Józef 
Wyznam wszystko, czego chcesz, jeśli dzięki temu będę 
chrześcijaninem z URODZENIA! 

John 
Powiesz: "Wyznaję, że Jezus jest moim Zbawicielem i że Pro
rok Joseph Smith jest ... " 

Józef 
(przerywając mu) 
Wyznaję! 

John 
Zrobię, co w mojej mocy. Poproszę Boga, żeby mi 
pomógł. 

(Józef wybiega) 
Cholera co ja mam robić? Powinienem być uczciwy, czy 
szczęśliwy? Muszę znaleźć wskazówkę w księdze Mormona, 
albo w Biblii. Mormoni są mądrymi ludźmi. 

Scena 5 

W kostnicy Doktora Kweczkego. Doktor i kilku zmarłych. Przed 
nim książka genealogiczna. Doktor Kweczke czyta trochę i mam
rocze pod nosem. 

Dr Kweczke 
(cytując) 

"Przysięgamy, że nie spoczniemy, zanim ostatni żyd nie 
zostanie wyeliminowany i będzie faktycznie martwy. Nie 
wystarczy odizolować żydowskiego wroga ludzkości - Żyd 
musi zostać wytępiony." 
(po krótkiej pauzie) 
Robert Ley, 
Kurt Meyer, 
Wilhelm List, 
Reinhard Heydrich, 
A~fred Rosenberg, 
Adolf Hitler, 
(pauza, po czym) 
Otto Rasch, 
Heinrich Himmler, 
Dr Josef Mengele. 
(powtarza) 
Dr Josef Mengele. 
(Pukanie do drzwi, Doktor Kweczke podchodzi do stołu i zajmuje 
się skalpelami ••• ) 
Proszę. 

(Wchodzi John, ale Doktor nie zadaje sobie trudu, by spojrzeć.) 
Ile ciał mi przywiozłeś? 

John 
Co za smród ... 

Dr Kweczke 
(machając skalpelem w powietrzu) 
Martwi Polacy czy turyści? 

John 
Ani jedno, ani drugie. Przyszedłem tu, żeby ... 



Dr Kweczke 
(przerywając mu) 
Mój interes to zmarli. A pan, czym się zajmuje? 

John 
Trudno wytłumaczyć, hm ..• próbuję ratować dusze. 

Dr Kweczke 
Jest pan w biznesie dusz ... W takim razie mamy wiele 
wspólnego - kiedy ja z nimi kończę - idą do pana. 
Myślę, że powinniśmy się poznać. Będę mógł wtedy lepiej 
przygotować dla pana ciała. Powiem im o panu. Jestem 
pewien, że ciekawi je, kogo spotkają, kiedy ja je 
wypuszczę. Zawsze mnie cierpliwie słuchają. I nigdy 
nie odpowiadają. Kim pan jest? 

John 
John Jay Smith. 

Dr Kweczke 
Smith John Jay. Ładne nazwisko. Doktor Smith John 
Jay? 

John 
Przepraszam? 

Dr Kweczke 
Doktor Smith? 

John 
Nie, nie doktor. 

Dr Kweczke 
W takim razie, proszę zdjąć marynarkę. Nalegam. 
(John wykonuje polecenie) 
Nie doktor? Uhm, nie ma pan wykształcenia. 

John 
Nie, eee, to znaczy, tak, mam. Licencjat. 

Dr Kweczke 
Licencjat? 

John 
Licencjat z teologii. 

Dr Kweczke 
Aaa, z teologii! Teo, Bóg, boskość ... Przebywa pan z Bo
giem ... 

John 
Mam licencjat z teologii. 

Dr Kweczke 
Księżulek? 

John 
Przepraszam, ale niedużo czasu, aby mówić o sobie. Jestem 
tu w ważnej sprawie. 

Dr Kweczke 
Czego pan sobie życzy? 

John 
To pan jest Doktor Kweczke .. 

Dr Kweczke 
Czyżbyśmy znali się z poprzedniego życia, panie Smith 
John Jay? 

John 
John Jay. 

Dr Kweczke 
Czy nie tak powiedziałem? 

John 
Powiedział pan .•. nieważne. Czy to pan jest doktor 
Kweczke? 



Dr Kweczke 
Skoro pan nalega ... 
(podaje mu rękę) 

Alfred Adolf Kweczke, doktor patologii. Pierwszy w mo
jej dziedzinie, blatta cum latta. Kroję więcej ciał 

niż szattan. Wszyscy zmarli trafiają do mnie. Z Polski, 
Holandii, Niemiec, Włoch, Palestyny, Lichtensteinu. 
Zewsząd. Ja wiem, co jest po śmierci - moja kostnica. 
Czy chce pan, żebym pokazał panu jakieś zwłoki? Mam 
wiele ciał, w różnym stadium rozkładu. Jeśli pan chce, 
mogę zabrać pana na wycieczkę po wszystkich stadiach. 
(prowadzi Johna) 

John 
Nie, nie trzeba! Naprawdę się śpieszę. Wierzę, że ..• 

Dr Kweczke 
(przerywając mu) 
Wierzy pan? Widzę z pana oczu, teraz, kiedy patrzę na 
pana z bliska, że jest pan człowiekiem wiary. Zwykle, 
takie oczy, jak pańskie, kroję w mniejsze kawałki. Wiara 
jest bardzo cienka, trudno ją zauważyć. 

John 
Jestem tu na prośbę pańskiego syna ... 

Dr Kweczke 
Zna pan mojego syna? 

John 
Spotkalem go wcześniej. 

Dr Kweczke 
I on pana do mnie przysłał? 

John 
Tak. Powiedział mi o książce .•. 

Dr Kweczke 
Jakiej książce? 

John 
Księga Genealogiczna Rodziny Kweczke. 

Dr Kweczke 
Aha, rozumiem ... Powiedział panu o książce i pan 
chciałby ją przeczytać. 

John 
Jeśli nie ma pan nic przeciwko temu. 

Dr Kweczke 
Jeżeli mój syn chce, żeby zajrzał pan do tej książki, 
to jak mogę panu odmówić? Przepraszam za sposób, w jaki 
pana przyjąłem - albo nie przyjąłem. Ciągle mam tu 
ludzi, którzy proszą mnie, żebym wskrzesił ich zmarłych. 
Proszę czuć się moim gościem. Proszę, niech pan siada 
- dam panu książkę do poczytania. Może pan tu zostać 
tak długo, jak pan sobie życzy. 

John 
Wolę raczej mieć książkę przy sobie, żeby nie tracić 
czasu. 

Dr Kweczke 
W porządku, dam panu książkę. 
(sięga po księgę, ale przerywa i odwraca się do Johna) 
Słyszalem o panu dobre rzeczy. Wielu Żydów byłoby 

bardzo szczęśliwych, gdyby wiedzieli, że nigdy nie 
byli Żydami. Żydzi nie lubią zmieniać wyznania- ale jeśli 
ktoś może ich odżydowić od daty narodzin, są bardzo 
szczęśliwi, biorąc udział w programie. 

John 
Dziękuję, doceniam. 

Dr Kweczke 
Proszę bardzo. 

John 

To teraz, jeśli nie ma pan nic przeciwko, będę już 

wychodzić. Bardzo panu dziękuję! 



(Kiedy John zaczyna kierować się w stronę wyjścia, Doktor 
Kweczke o czymś myśli; podchodzi do Johna, żeby uścisnąć mu 
rękę i mówi): 

Dr Kweczke 
Chciałbym, żeby pokazał pan komuś tę książkę ... i musi 
mi pan obiecać, że to zrobi, zanim opuści pan moją 
kostnicę. 

John 
Nie wiem, czy dzisiaj dam radę, ale jutro na pewno mogę 
spełnić pana prośbę. 
(Doktor nie wypuszcza rąk Johna) 
OK, jak pan chce: komu mam ją pokazać? 

Dr Kweczke 
Marii, córce Żbrodzkiej - zna ją pan? Gruba, seksowna 
dama. 

John 
Marii? Chce pan, żeby Maria zobaczyła tę książkę? 
(Doktor Kweczke z lubością przytakuje) 
Chce pan, żeby Maria dowiedziała się, że jest pan 
Żydem? 

Dr Kweczke 
Jak pan śmie przychodzić do mojej kostnicy i mnie 
obrażać! 

John 
A co ja takiego zrobiłem? 

Dr Kweczke 
Powiedział pan, że kim ja jestem? 

John 
Powiedziałem, że jest pan Żydem ... 

Dr Kweczke 
Żydem? 

John 
... i jest pan. 

Dr Kweczke 
Nie chciałby pan przypadkiem, żebym ja pana nazwał 

Żydem? 

John 
Ja nie jestem ... 

Dr Kweczke 
Na jakiej podstawie, w imię wszystkich moich zmarłych, 
myśli pan, że jestem Żydem? 

John 
(wskazując na książkę) 
To jest w tej książce ... 

Dr Kweczke 
Wie pan, co jest w książce, zanim ją pan przeczytał, 
panie licencjacie teologii?! Teraz rozumiem, dlaczego 
nie jest pan doktorem! Proszę usiąść i przeczytać 

książkę, a potem mnie przeprosić! 
(przysuwa mu krzesło, mówiąc) 
Jedną z charakterystycznych cech Żyda jest skąpstwo. 
Żydzi nie lubią wydawać pieniędzy, tylko je brać. Ale ja 
lubię wydawać, szczególnie na moich gości. Naleję panu 
i sobie drogiej szwedzkiej wódki ... 
(nalewa dwie szklanki) 

John 
Przepraszam, ale ja naprawdę nie mogę. Jestem mormo
nem, my nie pijemy •.. 

Dr Kweczke 
Nie pije pan wódki? 

John 
Nie, nie piję. 



Dr Kweczke 
Ale wczoraj pan pił, prawda? 

John 
(zaskoczony) 

Skąd pan wie? 

Dr Kweczke 

Mam kilka zdjęć . 

John 

Co pan powiedział? 

Dr Kweczke 
Widziałem was zeszłej nocy: pusta butelka po wódce 
pomiędzy wami, kiedy się całujecie. 

John 
Robił pan zdjęcia? Po co? 

Dr Kweczke 
(wskazując na książkę) 
Niech pan czyta na głos, Smith Jay! 

John 

John Jay. Smith! 
(siada ponownie i czyta; zastyga na krześle; po czym) 

Nie! To nie może być prawda! 

Dr Kweczke 
Nazwałem syna po moim ojcu. Józef. 

John 
Dr Józef Mengele, nazista ... 

Dr Kweczke 
Uczony człowiek. Wielki naukowiec w dziedzinie medy
cyny. Doktor. Nie licencjat. 

John 
(wstaje) 

Próbuje pan robić mnie w balona, to niemożliwe! Pański 
syn powiedział mi wyraźnie, że jest pan Żydem. To jakiś 
żart ... 

Dr Kweczke 
(Kweczke wyciąga nagie ciało kobiety z szuflady) 

Wie pan, co to znaczy być Żydem? Ma pan pojęcie, Jayu 
Johnie Smith? Może pan wziąć kawałek martwej kobiety 
i to sprawdzić. Widzi pan czy była Żydówką? Widzi pan 
wirus w jej martwym ochłapie? Każdy wirus można znaleźć 
w martwym ludzkim mięsie z wyjątkiem żydowskiego wiru
sa. Wie pan dlaczego? Bo żydostwo jest wirusem duszy. 
To jedyny znany ludzki wirus duszy! Szerzy się i zaraża 

wszechświat. Jasne, mormonie? Sama tylko perspektywa 
znalezienia Żyda zaraziła twoją duszę - i stałeś się 

Pijanym Mormonem. 
(teraz, z nagłym spokojem, podaje mu zdjęcie i mówi nadzwyczaj 
opanowanym głosem) 
To dla ciebie. Fezostałe odbitki zatrzymam dla siebie, 
gdybyś komuś powiedział, że jestem żydem. 

John 
Grozi mi pan? 

Dr Kweczke 
Nie jestem jak z amerykańskiego filmu, panie John. J a nie 
grożę, ja działam. 

John 
Co znaczy - działam? 

Dr Kweczke 
Spotykasz dziewczynę na dyskotece, stawiasz jej butelkę 

wódki i natychmiast zaciągasz ją do łóżka ... 

John 

Nie zrobiliśmy nic w moim łóżku! Sprawdzaliśmy tylko 
coś w komputerze. 

Dr Kweczke 

Mój syn, księgowy, jest naiwnym chłopcem, ale ja nie. 



Proszę, bądź moim gościem i napij się. 

John 

Chce pan kłamać, że ja spałem z Marią w moim mieszka
niu? Dla pana wiadomości - wciąż jestem prawiczkiem i je
stem z tego dumny! 

Dr Kweczke 

Prawiczkiem??! Nie mam dla ciebie czasu! Jesteś głupszy 
niż myślałem. 
(wskazując drzwi) 

Won z mojej kostnicy, obrzydliwcu! 

John 

Mnie pan nazywa obrzydliwcem? Pan - nazista, co zabija 
ludzi na raz, dwa, trzy? 

Dr Kweczke 

Teraz nagle uwierzyłeś, że jestem nazistą? 

John 

Nie wiem. Pan mówił o Żydach bardzo prawdziwie. Nie 
myślę, żeby Żyd mógł z siebie coś takiego powiedzieć! 

Dr Kweczke 

Nie. Do tego potrzeba wewnętrznej, palącej prawdy- a Żydzi 
jej nie mają. 

John 

Nie rozumiem- jeśli tak bardzo ich pan nienawidzi, po co 
zarejestrował się pan w gminie żydowskiej? 

Dr Kweczke 

Czy jest dla nazisty jakaś lepsza kryjówka niż żydowska 
świątynia? 

John 

Ale ukrywa pan swoje żydostwo przed resztą ludzi ... 

Dr Kweczke 

Każde kłamstwo ma granice. Nie będę się reklamować 

jako Żyd, nikt nigdzie nie lubi Żydów, dni niemieckiej 
chwały minęły ... 
(podchodzi do Johna) 

Twoje pytania uświadomiły mi, że w twym wnętrzu jest 
uczciwy człowiek - twój rdzeń jest dobry. Dlatego je
stem pewien, że nie przedstawiasz zagrożenia ani dla 
mnie, ani dla nikogo z mojej rodziny. 
(stojąc w wyjściu) 

Od teraz ufam ci tak bardzo, że nie obawiam się zostawić 
cię samego w mojej kostnicy. Proszę, jeśli masz ochotę 
na wódkę, dobrą szwedzką wódkę, możesz się czuć moim 
gościem. Nie tylko nie zrobię ci więcej zdjęć ..• 
(i tak robi; podchodzi do Johna i podaje mu zdjęcia) 

Od chrześcijanina dla chrześcijanina. Życzę ci wspaniałego 
dnia. 

John 

Pan nazywa się chrześcijaninem? Być chrześcijaninem 

znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa ... 

Dr Kweczke 

Szczerze wierzę. 
(podchodzi do stołu, na którym leży martwa kobieta, podnosi 
ją i czyni znak krzyża z jej rąk) 

Powiem ci coś: widok martwych żydów sprawia mi 
wiele przyjemności. To piękny, naturalny krajobraz: 
ukrzyżowani żydzi. Nie sądzisz? Tak, Johnie Jayu Smith: 
ja wierzę. 
(Doktor wychodzi. Przerażony, ale skuszony zaproszeniem 
John wypija trochę wódki. Szczypie się w policzki, aby się 
upewnić, że to nie sen. Nalewa sobie drugą szklaneczkę. Wypija 
i szczypie się znowu. I raz jeszcze. I jeszcze. Znowu. Po czym 
mówi do siebie:) 

John 

To jakiś koszmar. 
(do niewidzialnego Doktora Kweczkego) 

Tak, panie Doktorze! Zrobię, co mi pan kazał: wezmę tę 
książkę ... 
(podchodzi do miejsca, gdzie leży książka i bierze ją) 



i pokażę ją Marii l Dziś wieczorem ona nie wymieni 
obrączek z pana synem .•. będzie na lotnisku ... uciekniemy 
razem do Utah, w USA. Tak! 
(John myśli) 
Potrzebuję zgody Starszego Boba. 

Ściemnienie. 

Scena 6 

U Jocki i Żbrodzkiej. Na scenie- Maria. Wbiega Józef. 

Józef 
Nie ma starych? 

Maria 
Nie spodziewałam się ciebie. To nie jest dobra wróżba 
dla pana młodego, zobaczyć pannę młodą w sukni ślubnej 
-a ja właśnie miałam ją włożyć ... 
(Józef rozgląda się.) 

Józef 
Nie cieszysz się, że mnie widzisz? 

Maria 
Bardzo się cieszę. Ale mógłbyś przyjść później? 

Józef 
Jest tu ktoś? 

Maria 
A powinien być? 

Józef 
Bałem się, nie nic_ 

Maria 
Przyszedłeś zobaczyć jak wyglądam w sukni ślubnej, bo boisz 
się, że mogłaby na mnie źle leżeć? 

Józef 
Nie, suknia wygląda bardzo dobrze - i ty wyglądasz 
świetnie- wszystkie suknie wyglądają na tobie idealnie. 
(zaczynają się kochać) 

Maria 
Nie masz nic lepszego do roboty? Dzisiaj? To nienormalne, 
co robisz ... Dobrze? 

Józef 
Bardzo dobrze. 
(kilka sekund w ciszy; po czym:) 
Kocham cię. 

Maria 
(zrywa uścisk) 
Chcesz potańczyć? 

Józef 
Kocham cię i będę z tobą. 
(przyciąga ją do siebie) 

Maria 
Tak. Dziś mój ojciec udzieli nam ślubu. 

Józef 
I od jutra nigdy więcej strachu! 

Maria 
Strachu? 

Józef 
Jutro będziesz moja. W świetle prawa. Folskiego prawa. 

Maria 
Tak. 



.. 

Józef 

I k~ścielnego: dwoje chrześcijan złączonych w jedno. 

e Maria 

· . 

• 
~ 

• t• • 

·Józek: po co ty mi to mówisz? Myślisz, że w ciebie 
'wątpie? 

Józef 

A wątpisz? 

· Maria 
Czeg~ 'ty się boisz? 

Józef 

. • Je~ te~ piękna. 

Maria 
Wiem . Jestem też stunning. Spectacular. Crushing. 

Józef 
Co? 

Maria 
Co - co? 

Józef 

Co ty przed chwilą powiedziałaś? 

\\ . , ... • Mar1.a 
·t ; · • Ws~aniałe słowa po angielsku. , .. 

Józef 

,· •· .. skąd· je znasz? 

• •• ·Maria 

JedentAmerykanin mi je powiedział. 

Józef 
Jaki Amerykanin? 



Maria 

Pan John Jay. 

Józef 

Mormon! 

Maria 

Rozmawiałam z nim kilka godzin ternu. 

Józef 

Był u ciebie? 

Maria 
Może to ja powinnam spytać? Był u ciebie? Pytarn! Był 

u ciebie? 

Józef 
Nie. Ale się spotkaliśmy na żydowskim cmentarzu. 

Maria 

Dlaczego tam? 

Józef 

Bo tak •.. 

Maria 

Wiedziałam! 

Józef 

Co wiedziałaś? 

Maria 

Umówił się tam z tobą? 

Józef 
Nie - sarn tam poszedłem. 

Maria 

Wiedziałam! 

Józef 
Co? 

Maria 
Sarn poszedłeś na żydowski cmentarz? 

Józef 
Tak. 

Maria 

Wiedziałam! Wiedziałam! Wiedziałam! 

Józef 

Co wiedziałaś? 

Maria 

Sarn poszedłeś na żydowski cmentarz ... TAK ... 

Józef 

... Amerykanin szukał grobów mojej rodziny ... 

Maria 
Twojej rodziny? Na żydowskim cmentarzu? TO TY ŻYD 

JESTEŚ! To wyjaśnia dlaczego twój ojciec jest patologiem 
Żydzi lubią zwłoki! 

Józef 

A twoja matka jest grubą rzeźniczką! I co z tego?! 

Maria 

Musisz mnie obrażać, Żydzie?! 

Józef 

Możesz mi nie przerywać? Pozwól mi wytłumaczyć! 

Maria 

Nawet nie wzięliśmy ślubu, a ty już mi pokazujesz swoją 
prawdziwą twarz! Chcesz trochę gówna? 

Józef 
Co ty w ogóle do mnie ... ? Ja cię kocham ... 



Maria 

Nie gadaj mi tu o miłości! Teraz wiem dlaczego jesteś 
księgowym, jak oni wszyscy! 

Józef 
Co? 

Maria 
Wy po prostu kochacie pieniądze! 

Józef 

Maryśka, cokolwiek mam, będzie należeć do ciebie ... 

Maria 

Mój ojciec zawsze miał podejrzenia w stosunku do ciebie. 
Wszystko sprawdzał, tyle razy chodził na ten cmentarz, 
żeby odkryć prawdę o twojej rodzinie, ale nigdy nic 
nie znalazł. Aż zjawił się ten Amerykanin. Amerykanie 
wszystko wiedzą! Mają dobre satelity. Dlaczego mi nie 
powiedziałeś? Trzeba odwołać ślub!! 
(idzie w kierunku wyjścia) 

Józef 
Dokąd idziesz? 

Maria 

Do ojca, powiedzieć mu! 

Józef 
(zagradza jej drogę) 

Kicia, posłuchaj mnie: ja teraz jestem 
poświadczonym chrześcijaninem-mormonem! 

ochrzcił dziś całą moja rodzinę, włącznie 
Wszyscy ochrzczeni! Twój ojciec będzie 

Nigdy więcej obaw! 

Maria 
Co on zrobił? 

Józef 

amerykańskim 

Amerykanin 
ze zmarłymi. 
zachwycony! 

On jest z Ameryki, a oni tam maj ą wszystkie możliwe 

wynalazki. Oni potrafią odrnienić przeszłość. Możesz 

mnie teraz bezpiecznie pocałować! 

Maria 
(Maria daje mu w twarz) 

Kiedy ze mną spałeś, byłeś Żydem! 
(Natychmiast wybiega, a Józef mówi do siebie.) 

Józef 
(wołając za nią:) 

Nigdy nie byłem Żydem! 
(załamany) 

O, Jezu Chryste, Ojcze Maryi Dziewicy --- Nie, Synu 
Boga --- Jak to się mówi? 
(przegląda się w lustrze i próbuje kilku gestów) 

Dziwne. Dobrze wyglądam. Wyglądam silnie. Zdrowo. Nigdy 
nie zauważyłem, że mam mięśnie. Jestem przystojnym 
mężczyzną. Naprawdę. Już nie Żydem. Może powinienem 
zmienić zawód, mógłbym być tancerzem. Żydzi się nie 
ruszają. Tylko siedzą. Uczą się, liczą pieniądze 

i wreszcie ktoś ich zabija. W ich domach. Goje to co 
innego. Biegają, skaczą, latają ... 
(tańcząc na przedzie sceny, z wdziękiem wychodzi) 

Scena 7 

W mieszkaniu Johna. Na scenie - John. Rozmawia przez telefon 
ze swoim mentorem z Utah, Starszym Bobem. Czasami słyszymy 
Boba - kiedy John używa systemu głośno mówiącego - a czasami 
tylko Johna. Nigdy nie widać mentora. 

John 

Tak, Starszy Bobie, ja nie twierdzę, że zakończyłem 

wypełnianie moich obowiązków, wszystko, co mówię, to ... 
- Słucham? 

- Mój partner przyjeżdża, rozumiem. Moje pytanie jest 
następujące: możesz przysłać kogoś na moje miejsce? 



Dlaczego nie mogę 

dziewczyną. Dobrą 

pobożna, tak. 
Słucham? 

z nią przyjechać? Ona jest dobrą 
dla mnie. Dobrą dla Boga. Jest 

Trudno wytłumaczyć skąd ją znam. 
No ... spotkałem ją. Tak. 
Gdzie się poznaliśmy? 
Starszy Bobie, stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji. 
Nie wiem, jak wymówić nazwę tego miejsca, to jest, 

eee, polska nazwa ... 
Jakiego typu miejsce? 
Hm, no, jak kościół, ale niezupełnie. 
Co? 
Niezbyt dobrze cię słyszę. Może lepiej zadzwonię 

później. 

- Słucham? 

- Tak, ten telefon ma system głośno mówiący. 
(System włączony i zaczynamy słyszeć Starszego Boba.) 

Mentor 
To, co zrobiłeś, jestnieetyczne. Pozwolićsobiezadurzyć 
się w zaręczonej kobiecie jest nieetyczne i Bogu się to 
zupełnie nie podoba, mogę ci to zagwarantować. 

John 
Tak, przyznaję, że zrobiłem coś bardzo złego, ale ... 

Mentor 
To grzech. 

John 
Tak, możliwe, że to prawda. 

Mentor 
"Możliwe"? To z całą pewnością jest prawda. Udzielić 

wybaczenia za ten brak moralności i zakazane, zabronione 
zwierzęce żądze ... 

John 
Nie bierzesz tego trochę zbyt serio? Nie jestem gejem! 

Mentor 

Widzę, że stroisz sobie z tego żarty! 

John 

Ale, Starszy Bobie - Król Dawid zrobił coś jeszcze 
gorszego i uszło mu to na sucho ..• 

Mentor 
I piłeś alkohol. 

John 
Skąd wiesz? 

Mentor 

Tylko pijani ludzie tak mówią. Ale cieszę się, że właśnie 
wyznałeś swoje grzechy. Teraz zdaję sobie sprawę, jak 
wielki błąd popełniłem, pozwalając ci lecieć sarnemu do 
Polski, na dwa i pół dnia przed planowanym przyjazdem 
twojego partnera z Senegalu. 
(John wyłącza system głośno mówiący i od tego momentu nie 
słyszymy już mentora.) 

John 
Słucham cię. Przepraszam. 
Co? 
Dzięki, Starszy Bobie. 
Słucham? 

OK, zrozumiałem. Tak zrobię. 
-Aha, tylko moment, zanim się rozłączysz -miałbyś coś 
przeciwko, żebym powiedział tej dziewczynie, że facet, 
którego zamierza poślubić jest albo Żydem albo nazistą? 
To znaczy, tylko, żeby pomóc - zrobić przysługę. 

- Co masz na myśli?! Ona?? Naprawdę myślisz, że ona 
może być z nazistowskiej rodziny? Dlaczego tak sądzisz? 
No tak, wiem, że to nie Utah czy Nowy Jork - ale jednak. 

Sprawdzisz to teraz w bazie danych? 
OK. 
Ma na imię Maria. 
M jak Mary, A jak Anne, R jak Rhode Island, I jak 

Iława. I jeszcze raz A. Tak, A, jak Anne. Imię ojca 
- Jacka. J jak Jeruzalem. • O jak Oklahoma. C jak 



Częstochowa. K jakKuKlux Klan. I znowu A jak Anne .. 
Zrozumiałeś? 

Co? 
Tak, zgadza się; to jej matka, Żbrodzka. 
A, już masz ... 
Tak, tak: z kropką, B jak - tak, właśnie, tak, tak, 

OK. Więc masz ich w bazie, świetnie. Zadzwonisz do mnie 
później? Będę tutaj - przynajmniej na razie. 
(rozłącza się; pukanie do drzwi) 
Kto tam? 

Józef 
(z zewnątrz) 
Józef. 

John 
Wejdz, drzwi są otwarte. 
(Józef wchodzi, rozgląda się) 

Józef 
Ładne miejsce. Dzięki, że mnie wpuściłeś. 
(robi kilka kroków i widzi Księgę Mormonów na stole) 
"Księga Mormonów". 
(bierze ją w rękę) 
To moja księga? 

John 
Co masz na myśli? 

Józef 
Jestem chrześcijaninem - mormonem, zgadza się? 

John 
Słuchaj -wiem, czego chcesz. Chcesz mieć pewność, że nie 
jesteś żydem. Nie o to ci chodzi? 

Józef 
Właśnie tak. 

John 
(wstaje, tracąc cierpliwość) 
Możesz być nawet nazistą, chłopie, ale nie Żydem. 

Józef 

Masz pewność, że nie jestem Żydem? 

John 
Nigdy nie byłeś. Zadowolony? 

Józef 

Szczęśliwy! Mogę wziąć ze sobą tę książkę? 

John 
Wez. Do widzenia. 

Józef 

Czy mogę prosić cię o wielką przysługę - mormona dla 
mormona? 

John 
O co chodzi? 

Józef 

Mógłbyś pójść do rodziców Marii i zapewnić ich, że według 
ciebie nie jestem Żydem? 

John 

Jeśli natychmiast wyjdziesz, zrobię to. 

Józef 
Kiedy wyjdę? 
(John przytakuje) 

A potem, wpadniesz do mnie potwierdzić, że im powiedziałeś? 
(ucieszony) 
Bardzo dziękuję, panie John. 

John 
(wskazując na księgę genealogiczną) 

Możesz wziąć też tę książkę. Należy do twojego ojca. 
(Józef bierze książkę i wychodzi. Dzwoni telefon, John nie 
odbiera. Na linii Starszy Bob. Zostawia wiadomość.) 

Mentor 

John, tu Starszy Bob. Jeśli nazwiska, które mi podałeś, 



przeliterowałeś poprawnie, oto co znalazłem: Żbrodzka 
i Alfred Kweczke byli małżeństwem i mają córkę o imieniu 
Maria oraz syna o imieniu Józef. Mam tu nazwisko Papy 
Jocki, pastora, ale nie mogę znaleźć żadnej infor
macji, aby miał dzieci. To znaczyłoby, że ta młoda para 
to brat i siostra - a tego Bóg z pewnością nie pochwala 
- ale muszę to jeszcze głębiej sprawdzić. Możesz mi 
znaleźć nazwisko panieńskie Żbrodzkiej? Myślę, że to 
by sporo wyjaśniło. Nic nikomu nie mów, dopóki do mnie 
nie oddzwonisz. Bóg z tobą. I wkrótce będziesz ze mną 
w Utah. Ty i ja, żadnych dziewczyn. Chociaż Libijka 
nadal jest wolna. 
(John wstaje; szczypie się i mówi do samego siebie) 

John 
Naziści, kazirodztwo. Jeszcze jakieś niespodzianki? 
To musi być moją "nagrodą" z nieba za to, że się rano 
masturbowałem, myśląc o Marii. Nic już nie wiem. Może 
wciąż jestem w Utah i śnię jakiś wielki koszmar. 
To naprawdę jest ... i t' s too much! 

Scena 8 

Scena przełomowa: Maria z rodzicami po prawej stronie, Józef 
-po lewej. Jedna strona jest zupełnie nieświadoma działań 
drugiej. W toku sceny, z lewej kulisy wejdzie Doktor Kweczke. Po 
lewej widać Józefa, który pali księgę genealogiczną, strona 
po stronie, nie czytając ani jednej linijki, podczas gdy po 
prawej trwa dynamiczna tragikomiczna rozmowa. 

Józef 

Nikt się nie dowie, że byłem Żydem! 

Maria 
(do rodziców) 
Żyd! Wszyscy wiedzą poza narnil 

Papa Jocka 

Ja wiedziałem! 

Żbrodzka 

Wiedziałem, wiedziałem. .. 

Maria 

Spałam z Żydem! 

Papa Jocka 
(do Żbrodzkiej) 

że ona ... z Żydem ... 

Żbrodzka 
(do Marii) 

Uważaj co mówisz! Bóg wie, co ojciec sobie pomyśli! 

Papa Jocka 

Miałem swoje przypuszczenia! Każdego ranka o wschodzie 
słońca wyskakiwałem z łóżka i pytałem samego siebie: 
Dlaczego? 

Żbrodzka 
(przerywając mu) 

Dlaczego, dlaczego, dlaczego ... cały czas tylko dlaczego ... 

Maria 

Nic nie wiedziałaś, mamo? 

Papa Jocka 

Ostrzegałem cię -mężczyzna, który nie chodzi do kościoła ..• 

Żbrodzka 

Jak on mógł chodzić do kościoła - był zajęty Marią. 

Papa Jocka 
Mówiłaś mi, że był zajęty krowami. 

Maria 

Nie mogę uwierzyć, że robicie sobie z tego jaja! 



Żbrodzka 

Krowy go kochają - a one znają ludzi. 

Maria 
Niech one za niego wyjdą! 

Żbrodzka 

A ty- nie chcesz wyjść za ... 

Papa Jocka 
Za niego? Ona nigdy za niego nie ... 

Żbrodzka 
(do Marii) 

Nie wyjdziesz? 

Maria 

Marno: on jest Żydem! 

Żbrodzka 

A masz innego kandydata? 

Józef 
(do siebie, patrząc na zegarek) 

Zaraz powinien tu być! 

Maria 
(do Żbrodzkiej) 

Każdy będzie lepszy niż Żyd! 

Papa Jocka 

Znajdę ci kogoś, z kim nie będziesz spać przed 
ślubem. 

Maria 
No na pewno. 

Żbrodzka 

Papa ma na myś li Larnuscha. 

Maria 

Larnuscha? On jest ślepy na jedno oko, głuchy na jedno 
ucho, bez ręki i kuleje - i wy chcecie, żebym za niego 
wyszła?! 

Papa Jocka 
Jak możesz wyśmiewać uczciwego chrześcijanina? On nie 
jest żydowskim księgowym - czy to nie czyni go zdrowszym 
niż Józef? 

Maria 

W dodatku biedny! 

Papa Jocka 
Jako chrześcijanka powinnaś być szczęśliwa, że możesz 

pomóc inwalidzie i biedakowi l Nasz Ukrzyżowany Pan 
Zastępów czynił dokładnie tak sarno! 
(W tym momencie Doktor Kweczke wchodzi lewą stroną. Spogląda 
na ogień i zastanawia się.) 

Maria 
Żyd! Jak ja mogłam tego nie zauważyć? Jego głowa tak 
bardzo przypomina nagrobki na żydowskim cmentarzu! 
Jego penis jest żydowski, przecięty w połowie, krótki 
jak zdechła mysz. 

Józef 
(do ojca) 
Widziałeś po drodze pana Johna Jaya? 

Maria 

On myśli, że jest chrześcijaninem ... ! 

Dr Kweczke 
(do Józefa) 

Dlaczego rozpalasz ogień w domu? 

Papa Jocka 
To gniew boży! 



Józef 
(do Doktora Kweczkego, który chodzi na przedzie sceny) 
Niedługo będziemy mieli gościa, a poza tym ogień jest 
ładny. 

Dr Kweczke 
Gościa? 

Maria 
(do Żbrodzkiej) 
Spotkałam faceta z Ameryki ... 

Józef 
(do Doktora Kweczkego) 
Pana Johna Jaya Smitha. 
(z dumą pokazuje mu Księgę Mormonów) 
Dostałem od niego ładną książkę. 

Żbrodzka 
(do Marii) 
Tego mormona, którego wysłałam do dyskoteki? 

Józef 
(do Doktora Kweczkego) 
Miło było go poznać? 

Dr Kweczke 

To, że go w ogóle poznałem już w zupełności wystarczy. 

Maria 
(do Żbrodzkiej) 

i spodobałam mu się. 

Dr Kweczke 
Nie spodobał mi się. 

Maria 
(do rodziców) 
Ma śliczne policzki. 

Józef 
(do Doktora) 

On nie jest taki zły. 

Papa Jocka 

Policzki Lamuscha też są bardzo ładne ... 

Żbrodzka 

Ma przynajmniej tę jedną dobrą cechę! 

Dr Kweczke 
Nie w moim guście. 

Maria 
Gdyby był krową , ubiłabyś go ... 

Papa Jocka 

Jak możesz mówić w ten sposób o uczciwym chrześcijaninie? 

Józef 
Nie cieszysz się, że zrobił z nas chrześcijan? 

Dr Kweczke 
My jesteśmy chrześcijanami. 

Józef 
Wiem. 

Żbrodzka 

Takich krów nigdy nie miałam. 

Józef 
Gdzie go spotkałeś? 

Dr Kweczke 
W kostnicy. 

Józef 
I? 

Maria 
... Tańczyłam na dyskotece . .. 



Żbrodzka 

I piłaś? 

Dr Kweczke 

On pil. .. 

Maria 
... wódkę. I pomyślałam, że może byś go polubiła ... 

Dr Kweczke 
Pozwoliłem mu przeczytać książkę ... 

Józef 
I co powiedział? 

Maria 
Myślę, że on mnie bardzo lubi! 

Papa Jocka 
Jest chrześcijaninem? 

Dr Kweczke 
Temu mormonowi nie spodobało się to, co przeczytał. 
Mormoni nie są zbyt inteligentni. 

Papa Jocka 
Wierzy w niepokalane poczęcie? 

Józef 
My też jesteśmy mormonami, z urodzenia! 

Maria 
Wierzy w Biblię. 

Dr Kweczke 
Chcę, żebyś przeczytał tę książkę, zanim się ożenisz. 

Żbrodzka 

Komu są potrzebne książki? 

Dr Kweczke 
Dałem mu tę książkę. 

Maria 
Pojadę z nim do Ameryki. 

Dr Kweczke 
I powiem mu, żeby ci ją oddał. 

Józef 
Właśnie go spotkałem i .•. 

Żbrodzka 

Ubiłam dziesięć krów na ślub. 

Dr Kweczke 
On bardzo dobrze zna naszą przeszłość ... 

Maria 
On zniszczył moją przyszłość! 

Józef 
Ja nie chcę znać naszej przeszłości! 

Papa Jocka 
A jeśli on rzeczywiście ochrzci Józefa? 

Żbrodzka 

Czy powinniśmy ochrzcić też krowy, Papa Jacka? 

Józef 
Która godzina? 

Maria 
Ochrzczony żyd jest jak ochrzczona krowa: One pozostają 
krowami, a Żyd ... 

Dr Kweczke 
Usiądź, synu, opowiem ci historię- o tym jak przyszedłeś 
na świat. 



Józef 
Wiem jak - spałeś z kobietą. 

Maria 
Wyobrażasz sobie, żebym miała spać z Lamuschem? 

Józef 
Czy to było pukanie do drzwi? 

Dr Kweczke 
Opowiem ci w szczegółach jak pojawiłaś się na tym 
świecie. 

Józef 
Mam nadzieję, że on zna adres ... 

Dr Kweczke 
Zna, Józefie! 

Józef 
Spotkałeś go w kostnicy - może powinniśmy tam pójść? 

Dr Kweczke 
Będzie wiedział, jak tam trafić! 

Józef 
Nie przestraszyłeś go, mam nadzieję? 

Żbrodzka 

Masz wybór - Józef albo Lamusch. 

Dr Kweczke 
Pokazałem mu, gdzie jest jego miejsce. 

Maria 
Jeśli to mój jedyny wybór - wolę Lamuscha. 

Żbrodzka 

Ale powinnaś poprosić Amerykanina, żeby sprawdził czy 
Lamusch na pewno jest chrześcijaninem. 

Józef 
Dlaczego to zajmuje mu tyle czasu? 

Papa Jocka 
Jeśli wątpisz, możesz zapytać. 

Żbrodzka 

A potem powinnaś go poprosić, żeby sprawdził czy my 
jesteśmy dobrymi chrześcijanami. 

Dr Kweczke 
Nie masz powodu się obawiać •.. 

Papa Jocka 
Nikt nie musi nic sprawdzać! 

Józef 
Tylko sprawdzę czy nie nadchodzi. 
(wygląda na zewnątrz) 

Papa Jocka 
NIKT NIE B~DZIE MNIE SPRAWDZAŁ! 

Maria 
Tato. Dlaczego krzyczysz? 

Dr Kweczke 
Mam do powiedzenia sekret. 

Józef 
zaczynam się martwić. 

Żbrodzka 

Sekrety trzyma się w domu! 

Maria 
Jakie sekrety? 

Dr Kweczke 
Nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. 



Józef 
On nie ochrzcił dziadka? 

Dr Kweczke 

Nie. 

Żbrodzka 

Jesteś Żydówką, Mario. 

Józef 
To znaczy, że wciąż jesteśmy Żydami?! Wiedziałem! 

Dr Kweczke 

Nie. Nigdy. 

Maria 
KIM jestem?! 

Józef 

NIE jestem?! 

Żbrodzka 

Tak, wszyscy jesteśmy Żydami. 

Maria 
Ja jestem Żydówką?! Nie, nigdy! Jestem Maria, to 
prawdziwie chrześcijańskie imię! 

Dr Kweczke 
Dałem ci imię po ... 

Papa Jocka 
... po twojej babci- Miriam Cohen. 

Józef 

I jestem chrześcijaninem odkąd ... 

Żbrodzka 

. .. odkąd się urodziłaś, jesteś Żydówką. 

Maria 
Nigdy nie byłam chrześcijanką? 

Józef 

Nigdy nie byłem Żydem? 

Żbrodzka i Dr Kweczke 

Nigdy! 

Józef 

Ale ja jestem obrzezany ... 

Dr Kweczke 
Ja nie. Chcesz, żebym pokazał ci swojego penisa? 
(wstaje i ściąga majtki) 

Żbrodzka 

Chcesz, żebym pokazała ci zdjęcie babci? 

Dr Kweczke 
Spójrz na miejsce, z którego powstałeś - NIEobrzezane! 

Żbrodzka 

Wyglądasz dokładnie tak, jak ona. 

Maria 

Nie! 

Józef 
Dlaczego nigdy mi nie powiedziałeś? 

Papa Jocka 
Nie powinnaś mówić jej prawdy, Złotko! 

Józef 

Goje ... 

Maria 

Żydówka? 

Dr Kweczke 

Niemiec. 



Żbrodzka 

Jak ja. 

Józef 
Ja, Niemiec. Nazista?! 

Maria 
Ty jesteś rzeźniczką, a ja tancerką i aktorką! 

Papa Jocka 
Jak się zwracasz do matki? Duch Święty nie lubi ... 

Żbrodzka 

Przestań z tym twoim Duchem Świętym, mieszasz wszystko 
dziecku! 

Józef 
A moja matka, była Żydówką? 

Maria 
Jestem Żydówką? 

Dr Kweczke 
Nie. Nigdy. 

Maria 
Czym sobie zasłużyłam, żeby być Żydówką?! 

Dr Kweczke 
Jesteśmy uczciwymi ludźmi, Józefie: ciężko pracującymi, 

kochającymi,uczonymi,postępowymi,dobrzewyglądającymi. 

Czystymi gojami. Kiedy byleś mały, młode dziewczyny 
błagały mnie, żebym się z nimi przespal - chciały, 

aby ich dzieci miały moje geny. Nigdy nie zadaleś so
bie pytania: wyglądamy tak dobrze, jak moglibyśmy być 
Żydami? 

Józef 
Zawsze tak dobrze wyglądałem? 

Maria 
To dlatego jesteś grubą rzeźniczką, teraz rozumiem! 
(idzie w kierunku wyjścia) 

Józef 
(wskazuje na ogień, idąc w jego kierunku) 
Ale nasi przodkowie byli Żydami ... 

Papa Jocka 
Gdzie idziesz, w imię Ukrzyżowanego? 

Maria 
Do Amerykanina - poprosić go, żeby ochrzcił waszych 
rodziców. 

Papa Jocka 
Nie mów mu, że jesteś Żydówką! 

Dr Kweczke 
Nie podchodź za blisko do ognia, oparzysz się! 

Żbrodzka 

Chcesz zostać zabita, jak twój dziadek ... 

Maria 
(idąc w kierunku Żbrodzkiej) 
Dziadek? Kto zabił dziadka? 

Żbrodzka 

Chrześcijanin, jak John Jay. 
(demonstruje) 
Tak to zrobił. 

Maria 
Co robisz?! 

Żbrodzka 

Obrzezali mu szyję, właśnie tak. Nie chcesz zobaczyć? 
Mogę zabić dla ciebie Papę, może wtedy zrozumiesz .. . 

Józef 
(podnosząc niedopalony kawałek strony) 
Oficerowie SS. Jesteśmy potomkami żydowskich zabójców? 



Maria 
Nie! Nie! 

Papa Jocka 
Ona wciąż nas kocha, Żbrodzka. Nawet wiedząc, że jesteśmy 
Żydami! 
(Maria zaczyna płakać. Doktor Kweczke podchodzi do ognia.) 

Dr Kweczke 
Nie powiedziałeś mi, że spaliłeś ... 

Maria 
(podchodzi do Papy) 
Nigdy mi nie powiedziałeś. 
(obejmując go) 
O, tato! 

Józef 
(obejmując Doktora Kweczkego) 
Przepraszam, tato. Myślałem, że tam było napisane, że jesteśmy 
Żydami ... Nie wiedziałem ... 

Żbrodzka 

Moja mała żydowska księżniczko. 
(całuje ją) 

Maria 
(pauza) 
Więc możemy iść na ślub, tak? 

Dr Kweczke 
Mamy jednego świadka- mormona. On powie ci, co przeczytał. 
Zmuszę go, żeby to zrobił! 

Józef 
Maria boi się za mnie wyjść, bo myśli, że jestem Żydem 
- pozwól mi pójść do niej i opowiedzieć jej całą 

historię. Nazista. Wow! 
(Doktor Kweczke ściska Józefa) 

Maria 
Józef boi się, że za niego nie wyjdę. Pójdę do niego 

i powiem mu, że jednak to zrobię. 
(Maria przechodzi na stronę Józefa, a on na jej stronę. 

Oczywiście, nie widzą się nawzajem. W tym czasie rodzice 
zajmują się plotkami) 

Żbrodzka 

Myślisz , że Kweczke jest Żydem? 

Papa Jocka 
Trzy dni temu przyszedł do mnie i poprosił, żebym 

go ochrzcił. Po co próbowałby odgrywać przede mną 

chrześcijanina , gdyby nie był Żydem? 

Dr Kweczke 
Chciałbym zobaczyć wyraz ich oczu, kiedy usłyszą, że jestem 
niemieckim nazistą! 

Żbrodzka 
(widząc wchodzącego Józefa) 
Co ty tu robisz? 

Dr Kweczke 
(widząc wchodząca Marię) 

Jesteś piękną kobietą ... 
(podchodzi do niej i szczypie ją w tyłek. Maria wybiega. Dok
tor do siebie:) 
Potrzebuję w moim życiu kobiety. 
(wychodzi) 

Papa Jocka 
Jak myślisz, po co tu przyszedł? 

Żbrodzka 

Wkrótce zobaczymy. Jesteś gotowy na ślub? 
(Papa wychodzi, a Żbrodzka krzyczy do Johna:) 
Panie Amerykanin, wiem, że pan tu jest. Nie muszę nawet 
widzieć, czuję zapach mięsa. Wyjdź z kryjówki albo 
będę musiała użyć swojego noża, żeby cię znaleźć! 
(John szybko wychodzi; kiedy John próbuje wydusić z siebie 
pierwszą sylabę, ona ucisza go) 
Od teraz będziesz robił, co ci każę. Nigdy nie zapominaj 
przysłowia - "Jeśli chcesz zachować zdrowie, bądź miły 



dla rzeźnika." Jeśli o tym zapomnisz, potraktuję cię 

tak samo, jak moje krowy. 

Scena 9 

Hall w kościele Papy Jocki. Papa Jocka i Żbrodzka. W tej scenie 
wszyscy, z wyjątkiem Marii, są ubrani na czarno. 

Żbrodzka 

Wychodzimy na bardziej gorliwych niż goje. 

Papa Jocka 
Myślisz, że dobrze zrobiłaś, mówiąc Marii, że jest Żydówką? 

Żbrodzka 

A miałam wybór? 
(Z dystansu widzimy wchodzącego z wielkim krzyżem w rękach 
Doktora Kweczkego.) 

Papa Jocka 
Spójrz na niego! Nadgorliwość gorsza od faszyzmu. 

Żbrodzka 

To Żyd - oczywista sprawa! 

Papa Jocka 
(teraz można dostrzec Józefa, który podąża za Doktorem; nie
sie wielki obraz Maryi Dziewicy) 
Spójrz tylko na naszego zięcia! 

Żbrodzka 

Nigdy się tak nie zachowywał w towarzystwie moich krów .•. 
(wreszcie obrazek warty szczególnej uwagi - przed wejściem 
widać Marię, ubraną w śnieżną biel. Za nią jest nasz drogi 
przyjaciel John Jay Smith, cały na czarno) 

Papa Jocka 

Po co przytargałaś tu tego Amerykanina? 

Żbrodzka 

Potrzebowalam go, bo obawialam się, że ktoś z gości 

mógłby nagle wyjawić, że jesteśmy Żydami. 

Papa Jocka 

A jak ten najezdzca miałby ci niby pomóc? 

Żbrodzka 

Gdyby coś takiego się stało, mormon ochrzci naszych rodziców 
- tak, jak to zrobił z Józefem i będziemy chrześcijanami 
z urodzenia. Witamy, Doktorze, w Ukrzyżowanym Kościele 
Chrystusa w Chrystusie Papy Jocki. 

Dr Kweczke 
Pomyślałem, że 

klimatu. Papież 

Żbrodzka 

doceniłby pan odrobinę 

Jan Paweł miałby ... 
katolickiego 

Nie wystarczą ci te wszystkie martwe ciała w twoim 
życiu - jeszcze musisz przynosić jedno na ślub swojego 
syna? 

Dr Kweczke 
W tym mieście bez Żydów, Żbrodzka, nigdy nie miałem 
sposobności zajmować się martwymi Żydami. 
Więc pomyślałem ... 

Papa Jocka 
To jest Ukrzyżowany Kościół Chrystusa w Chrystusie. 
Wiesz dlaczego nazwałem go Ukrzyżowanym? 

Żbrodzka 

Katolicki, protestancki. Co za różnica? Ci sami martwi 
Żydzi ... 

Dr Kweczke 
... dobrzy na każdy ślub. 



Papa Jocka 

Oboje jesteście rzeźnikarni i myślicie, jak oni. 

Dr Kweczke 
Czy to nie piękność?! 

Żbrodzka 

Może wy dwoje powinniście się pobrać pewnego dnia. 

Dr Kweczke 

Gdyby tylko ta Dziewica trafiła do mojej kostnicy ... 
Ale Pan wybrał ją dla siebie! 

Żbrodzka 

To prawda, Papa? Że Matka Boska nigdy nie umarła? 

Papa Jocka 

Co ty za pytania zadajesz, rnarnuśku? Sarna nie potrafisz 
sobie odpowiedzieć? 

Józef 
(do ojca) 
Ja nie wiedziałbym, jak odpowiedzieć na to pytanie. 
Tyle muszę się nauczyć! 

Żbrodzka 

Dlaczego szepczesz, Józefie? 

Dr Kweczke 
Kontempluje piękno Matki Boskiej. 
(procesja dochodzi do Marii na scenie) 
Maria. 

Żbrodzka 

Pozwól mu kontemplować piękno narzeczonej! 

John 

Dlaczego pozwala im pan odprawiać katolickie rytuały 
w protestanckim kościele? 

Żbrodzka 

To wszystko jedno- katolicy, protestanci, mormoni ..• 

Papa Jocka 
Ta sarna żydowska historia. 

John 
Co pan przez to rozumie? 

Papa Jocka 
Goje, którzy zaczynają naśladować Żydów ... 

Żbrodzka 

... kończą, zabijając ich. 

John 
To wy nie wierzycie w nic z tego wszystkiego? Hm, domyślam 

się, że nie. 
(do Papy; Kweczke i Józef są kawałek dalej) 
Po co Żyd miałby tworzyć kościół, jeśli w niego nie wierzy? 

Papa Jocka 

Ja wierzę! 

John 
Wierzy pan w Jezusa? 

Żbrodzka 

On wierzy w Ukrzyżowanego Żyda. 

John 
To nie to sarno? 

Papa Jocka 
Kto to jest Ukrzyżowany Żyd? To miliony ludzi, Żydów, 
którzy zginęli na tej ziemi - i na innych. w nich wierzę. 

Żbrodzka 
(patrząc na Doktora Kweczkego i Józefa, którzy podchodzą 
bliżej) 

Nie wiem czy powinnam śmiać się czy płakać, kiedy moje 
oczy widzą tych dwóch Żydów niosących Krzyż •.. 



John 

Dlaczego myśli pani, że oni są Żydami? Doktor Kweczke 
nie jest Żydem. 

Maria 
są mormonami. 

John 

Nie, katolikami. Niemieckimi katolikami. 

Żbrodzka 

To nie dzięki tobie Kweczke jest katolikiem? 

John 

Nie. Urodził się jako katolik. Właściwie jest nazistą. 
Sprawdziłem to. 

Maria 

To o tym Józef chciał mi powiedzieć! Och, gdybym tylko 
wiedziała!!! 

(biegnie do Józefa; ściskając go i całując namiętnie) 

I love you, stunning Joseph! You are so mesmerizing, 
my love! 
(cała wpatrzona w niego) 

Józef 
Moja piękna! 

Maria 

My love, my truest crushing love! 
(gorący polski pocałunek; potem, kiedy zauważa Johna blisko -
na dystans kilku kroków, mówi do niego, całując jednocześnie 
Józefa) 

Dlaczego nie powiedziałeś mi wczoraj, że on pochodzi 
z nazistowskiej rodziny? Mogłeś zapobiec tylu bólom 
głowy ... 

John 

Nie wiedziałem wtedy. 

Józef 

Nie powiedział ci, bo chciał mi cię ukraść. 

Maria 

Właśnie. 

John 
(do Żbrodzkiej) 

Proszę pozwolić mi wyjść. 

Żbrodzka 

Nie. Broń się! 

John 

Jeśli pozwoli mi pani otworzyć usta, powiem wszystko. 
w porządku? 
(Żbrodzka robi przyzwalający gest ; John do Marii) 
Jak możesz całować nazistę, wiedząc, że jesteś Żydówką 

i że twój własny dziadek został ..• 
(w tym momencie Józef natychmiast przestaje całować Marię, 
przerywa Johnowi) 

Józef 

Żydówką? Kogo nazywasz Żydówką? 
(Słysząc to, Doktor Kweczke przerywa swą drogę krzyżową) 

Dr Kweczke 

Żydówką? Ktoś powiedział - Żydówką? 

Papa Jocka 
(do Żbrodzkiej) 

Teraz możesz kazać swojemu Amerykaninowi ochrzcić 

twoich rodziców ... 

Józef 

Nie, to nie wystarczy! 
(do Johna, wskazując na Marię i rodzinę:) 

Oni są Żydami? 

Dr Kweczke 
(do Żbrodzkiej) 
Jesteś Żydówką? 



Maria 
Odpowiedz: Jestem piękna czy brzydka? 

John 
Jeśli chcesz, żebym ochrzcił twoich dziadków, rrogę to zrobić. 

Dr Kweczke 

Muszę stąd wyjść. 
(Dr Kweczke zaczyna kierować się ku wyjściu, krzyż zostawia 
Papie Jocka, Józef chce iść za nim. Maria podchodzi do Józe
fa, prawie go błagając:) 

Maria 
(do Józefa) 

Nie chcesz się ze mną ożenić? 

Józef 
(do Marii, patrząc na nią z góry, z bliska) 

Twój nos jest krzywy! 

Papa Jocka 

Myślę, że nie będzie dziś ślubu. 

Żbrodzka 

Niech chociaż goście zjedzą te krowy! 

Maria 

Rzeczywiście, Józef jest bardzo przystojny! 

Józef 
Ale ty jesteś brzydka, Żydówkol 

Żbrodzka 

(rozwścieczona) 

Ona jest brzydka? 
(rozkazując Johnowi) 

Powiedz wszystkim, co jeszcze wiesz. 

John 

Nie jestem pewien czy jeszcze coś wiem ... 

Żbrodzka 

Powiedz im, co ci powiedział Starszy Bob. 

John 

starszy Bob? Znasz Starszego Boba? 

Żbrodzka 

Nie jesteś moim pierwszym mormonem. 

John 
Ale on prosił, żebym tego nie mówił. 

Żbrodzka 

Chcesz zostać ze mną na zawsze?! 

John 
On mówi, że Józef i Maria są bratem i siostrą. 

(Ściemnienie.) 

Epilog 

Papa Jocka 
Umarłem tej nocy na atak serca. 

Dr Kweczke 

Mogę to potwierdzić. 

Żbrodzka 

Doktor Kweczke poprosił mnie, żebym z nim zamieszkała, 
ale powiedziałam nie. 

Dr Kweczke 
Mogę to potwierdzić. 



Józef 
Zostałem księdzem, nigdy się nie ożenię. 

Dr Kweczke 
Mogę to potwierdzić . 

John 
w końcu ożeniłem sie z Leilah, Libijką . Mamy jedną córkę. 
Marię. 

Maria 
Jestem zbyt zażenowana, żeby powiedzieć, co robię . 

Dr Kweczke 
(z uśmieszkiem wyższości) 
Mogę to potwierdzić . 

(na cześć zwycięstwa; z mocą i entuzjazmem) 
Tak. Długiego życia, Europo! 
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