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CZY JEJ ZEROWANIE? 
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S 
tyczeń 1945 roku. W maleńkiej wiosce na rubieżach Warmii Połu

dniowej, zapchanej uciekinierami spod Kłajpedy i Kętrzyna oraz 

Warmiakami i Mazurami, niedobitkami miejscowej ludności, trzy

dziestoośmioletnia Warmiaczka z niepokojem wygląda najbliższej 

przyszłości. To moja Matka. Błyskiem pamięci ośmiolatka przywołuję chwi

le przed nadejściem i po przejściu Trzeciego Frontu Białoruskiego. 

Nie po to, by wkleić się własną biografią w egzystencjalny wymiar pytań, 

sformułowanych poprzez świat postaci w sztuce Piotra Rowickiego, jeno by 

zaakcentować, że najbardziej wyraziście obecnymi, ba, decydującymi o klu

czowej narracji wyznacznikami sztuki, są czas i miejsce akcji. Rzecz bowiem 

dzieje się zimą 1945, w niemieckim domu na Pomorzu. Takiej iście kantow

skiej inicjacji czasu i miejsca poddany zostaje uczestnik spektaklu „Baden
Baden". Z całą pewnością nieprzypadkowo. 

W przestrzeni sklejonej mieszanką poetyk, od groteski przez retorykę 

fekaliów, przekleństw i uprzedzeń cywilizacyjnych po odpryski ideologii, 

owe hic et nunc, wyróżnione w kodzie didaskaliów już samym umieszcze

niem na wejściu, nabiera wymiarów istnej „dźwigni Archimedesa". Owa 

„dźwignia", a właściwie jej zasada wedle chętnie powtarzanego powiedzenia 
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Archimedesa „Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię", narzuca mocą 

narracji scenicznej spojrzenie na przemoc w czas konkretnej wojny światowej 

(oraz jej powojnia). To przemoc i gwałt stanowią „punkt podparcia", jedyny 

pewnik w świecie, który kreuje dramat „Baden-Baden". 

Trudno o bardziej odpowiedni moment refleksji nad wiekiem przemocy 

zinstytucjonalizowanej i gwałtu zbiorowego. Los sprawił, że właśnie dziś ma 

miejsce jedyne w swoim rodzaju zderzenie odpominań przemocy z końca 

wojny światowej z doniesieniami o gwałtach współczesnych, o aktach zbio

rowej przemocy. Massmedia nieprzerwanie donoszą o zbiorowych gwałtach, 

nierzadko traktowanych jako narzędzie walki politycznej, choćby na Bałka

nach i w Czarnej Afryce, a ostatnio również w Libii. W pamięci długiego 

trwania z kolei przywracane bywają poprzez niegdysiejsze autobiograficzne 

przekazy i współczesne opracowania, dzieła literackie oraz filmy, obszary 

przemocy i figury gwałtów. 
Przed kilku laty tom „Czas kobiet", zbeletryzowanych opowieści au

tobiograficznych o poniżeniach kobiet z pomorskiej rodziny von Krockow, 

poruszył niezwyczajnie czytelników wydania niemieckiego jak i przekładu 

polskiego. Niedawno pod redakcją Marianny Weber, wdowy po wielkim 

socjologu, ukazał się przekład tuż-powojennych wspomnień pt. „Kobiety 

wypędzone. Opowieść o zemście zwycięzców", wspomnień kobiet potur

bowanych srogo w ostatnich miesiącach wojny. Przykładów o „zmiażdżonej 

przez dwa nacjonalizmy" wspólnocie mazurskiej i gwałtach zbiorowych na 

„pokiereszowanych" wojną i powojniem kobietach dałoby się mnożyć. 

W takim kontekście pytanie o perspektywy sztuki „Baden-Baden" nale

żałoby zatem postawić inaczej; wszak Piotr Rowicki zmierzyć się musiał nie 

tylko (czy nawet nie tyle) z „prawdą materialną" w kwestii sprawców i ofiar, 

ale i z kapitałem kulturowym (czy symbolicznym) kolejnych pokładów roz
liczeń. Archimedesowy „punkt podparcia", a więc jedyny pewny moment 

historycznej topografii w wykreowanym przez autora świecie, doczekał się 

referencji zgoła nieoczekiwanych. Nie tylko werbalny karnawał obsceniów, 

fekaliów, wulgaryzmów i świntuszeń nadaje sztuce rumieńców ideologicz

nego bluźnierstwa wobec tradycyjnego przekazu o przemocy i gwałtach na 

koniec wojny światowej; jeszcze srożej obszedł się autor z obiegowym przyp i-
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sywaniem postaciom politycznych znamion winy i odpowiedzialności. 

To, z czym mamy do czynienia w sztuce, dałoby się określić mianem 

„zabiegu wyzerowania". Tym terminem, pomijając jego technologiczną ko

notacją, określa się obiegowo zabieg „doprowadzenia czegoś do początkowe

go, zerowego stanu". O jaki „stan zerowy" chodzi w tym przypadku? I w jaki 

sposób miałoby się to udać w świecie fikcji literackiej? 

Wypreparowanie w sztuce „Baden-Baden" szczególnej konstelacji za
chowań, decyzji, odwołań oraz przywołań z wielości możliwych rozwiązań 

nazywam „stanem zerowym" Historii zarówno przez duże jak i przez małe 

„h". Niepełna niemiecka rodzina, składająca się z matki (Edith) i czternasto

letniej córki (Odetta), to jądro mini-kosmosu sztuki. Polka Ada, przywiezio

na na roboty, służy tej niemieckiej rodzinie bez odrobiny empatii. Sąsiadka 

Udi z kolei wnosi tchnienie morficzno-dekadenckiej moderny europejskiej. 

O jednej postaci należałoby jeszcze wspomnieć, mianowicie o psie Ramze

sie. Zwierzę mityczne, kojarzone z owczarkiem Blondi Hitlera, wyposażone 

w dar mowy, moc kojarzenia, abstrahowania i wnioskowania, spełnia rolę 

swoistego chóru antycznego. Ba: zapowiada zmierzch, koniec: „Żelastwa prą 

wciąż naprzód i naprzód". 

Dwie dalsze postaci, esesman Licke i czerwonoarmiejec Aleksandr, ak

torzy (w rozumieniu socjologicznym) na scenie historii, reprezentują sobą 

dwie polityczne dyktatury, z tym że„ . 

Właśnie: w tym bowiem momencie dochodzi do kluczowego „zerowanie 

historii". Autor „obsadził" początkowo i Niemca i Rosjanina w rolach zgoła 

przeciwstawnych tradycyjnym ujęciom. Najpierw narracja dialogowa zapo

wiada nadejście nawały „Hunów" czyli gwałcicieli „ze wschodu". Mniejsza 

o groteskową konwencję, w której to zagrożenie się rozlewa. W ironizującej 

wyobraźni sąsiadki Udi Rosjanie to „mili, kulturalni ludzie", z którymi da 

się porozmawiać „o poezji a może nawet o operze". (Na takie pomysły „gry 

w grze" można zresztą się zresztą natknąć również w innych sytuacjach; mo

nolog Ady o „Hitlersynach" i nieledwie sztabowa analiza sytuacji na froncie 

oraz odwrócenie roli rasy władców przemocy i ofiar - to jeden z kilku „te

atrzyków" w teatrze.) Po tej grze udawania ma miejsce erupcja obsceniów 

i bluzgów słownych: o „bandzie sterczących fiutów", o „fallicznej tyralierze". 

Ewakuacja ludności niemieckiej z rejonu Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Wizja się zagęszcza i zawęża, bowiem „wszystko inne nie ma znaczenia. Tyl

ko to, że oni są kutasami a my pochwami, które mają je ugościć". 

Jedyny „rzeczywisty" czerwonoarmista Aleksandr tymczasem to Rosja

nin cnót i dobrych manier pełen, postać w pełni zindywidualizowana, wsty

dząca się poczynań swoich towarzyszy, choćby w takiej kwestii jak „Naród, 
który wydał z siebie Dostojewskiego, Puszkina, zachowuje się jak bydło". 

Wchodząc do niemieckiego domu znużony i zabrudzony Rosjanin przedsta

wia się elegancko konserwatywną formułą: „nazywam się Aleksandr. Alek

sandr Aleksandrowicz Lebiediew." Kobiety (nie wszystkie) pragną go ugo

ścić; by ich bronił, „jak przyjdą prawdziwi Rosjanie i prawdziwi Ukraińcy". 

Prezentując Aleksandra jako naukowca-współpracownika Trofima Łysenki, 

twórcy szalbierczego w naukach biologicznych łysenkizmu, sztuka uwodzi 

czytelnika kolejną poetyką „gry w grze". Rosjanin wprawdzie uległ urokowi 7 



pseudonauki Łysenki, ale my, mądrzejsi wiedzą z kilku ostatnich dziesięcio

leci, wiemy swoje. Aleksandr jednak na tym nie traci. Do czasu. 

A esesman Licke? Nie tylko masturbuje się w obecności Ady; usiłuje ją 

zgwałcić, podobnie jak inne kobiety; traktuje je instrumentalnie, władczo. 

Przemoc, seks i władztwo to jednia. Również w odbiorze Udi ta symbioza za

chowań stanowi o władzy esesmana! Przemoc Lickego przejawia się zarówno 

poprzez gwałt fizyczny, jak i rozdział dóbr, zwłaszcza morfiny. Jednym sło

wem: Uosobieniem przemocy i zakłamania staje się esesman. 

Zarówno postać Udi jak i Lickego mogłaby się odnaleźć w głośnej acz fa
talnej powieści „Łaskawe" Jonatana Littella. Skojarzenia i przywołania spod 

znaku kapitału kulturowego dekadencji (morfina, „Paryż", sex) współcześnie 

coraz częściej wpisują się w wykładnię nazizmu. Sublimowana literackimi 

przywołaniami i cytatami z Rilkego czy Goethego erotyka w bardziej lub 

mniej markowanych grach lesbijskich Udi i czternastoletniej Odetty, to ko

jarzenie z tego samego pola. Udi, komentująca „klasę męską" („Siedzą nad 

poranną kawą i pokazują sobie gazety: onanizują się zniszczonymi czołgami 

i samolotami przeciwnika") wręcz dopomina się kojarzenia przemocy, gwał

tu oraz seksu. 

Zmyłek odczytań jest w sztuce Piotra Rowickiego niemało, o zróżni

cowanej zresztą sile rażenia. Scena piąta, ostatnia, przynosi ich bodaj naj

więcej; w pijackich oparach i orgiach werbalnych, w miazmatach skrytych 

pragnień, mieszają się tu plany wyobrażeń, projekcje agresji i sztony refleksji 

historycznej. Wydawać by się mogło, że nie ma ludzi bezgrzesznych. Myśli 

wszystkich orbitują wokół zwyczajnego zwierzęcego przetrwania, ułowie

nia niechby drobnych dogodności i przyjemności. Dobra doczesne w posta

ci mamony, złota, zegarków (!), uciech cielesnych, zapomnienia w oparach 

chemii i ucieczki przed ślepym wyrokiem Historii w postaci „współczesnych 
Hunów", nabierają mocy pierwotnej. I tak do samego zakończenia sztuki 

kwestia prawdy materialnej i relatywizowania prawdy nie zostaje rozstrzy
gnięta. Słowem: szydera z Historii, z jej prawideł i prawidłowości, stanowio

nych przez cech współczesnych historyków. 
W zasobie zmyłek mieści się również tytuł sztuki: Co zawiera, czym 

--~B... jest? Czy czymś więcej niźli naskórkowym cytatem z Belle epoque czy tylko 
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porozumiewawczym wobec czytelnika lub widza mrugnięciem oka o mocy 

figury retorycznej? Baden-Baden, miasto-kurort dopieszczone wszelkimi 
atrybutami burżuazyjno-mieszczańskich uroków życia, funkcjonuje w kul

turowej tradycji jako miejsce pamięci czasu pokoju i spokoju Europy sprzed 

I wojny światowej. Proponuję odczytać grę językową wokół Baden-Bade

n=Baden-Sraden jako ligaturę, jako zrost niegdysiejszej tęsknoty podróż

nej urodzonych po słonecznej stronie życia z toposem deprywacji, traumą 

ucieczki i wypędzenia z zapomnianej przez władców III Rzeszy oraz Reichs

bahn „dziury" pomorskiej. 
Ale tak do końca nie jestem pewien tego odczytania. Nazbyt głęboko 

pozostały we mnie blizny doświadczeń ośmiolatka z „warmińskiej dziury" 

zimą 1945. 

t 

* Autor jest germanistq, emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, obecnie zwiqzany z Instytutem Zachodnim w Pozna
niu. Wykładał na ponad dwudziestu niemieckich, austriackich i holenderskich 
uniwersytetach. Jego specjalności to m.in.: literatura i kultura niemiecka ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu Trzeciej Rzeszy, teoria narracji, seman
tyka historyczna i stosunki literackie polsko-niemieckie. Jest badaczem procesu 
powstawania stereotypów niemieckich o Polakach. ~9 __ _ 
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ałymi dniami, całymi tygodniami ciągną po naszej szosie hordy żoł

·nierzy. Zmotoryzowani, na koniach, z wozami i taborami. Ludzie 

. wszystkich ras, zjednoczeni pod rosyjską flagą . Obcy, zbrodniczy 

i jednocześnie dziecinni. Odrażający w tej mieszance, ale także pełni 

tajemniczej, niezłamanej pierwotności. Na ich twarzach - rozległość wschod

nich stepów, płodna siła ukraińskich równin, posępność syberyjskiej tajgi. 

Potężni mieszkańcy północy, krępi, skośnoocy Mongołowie ze Wschodu, 

żylaści Kozacy, wiecznie czymś zajęci Żydzi, ciemnoskórzy górale kaukascy. 

Starsi mężczyźni, w których miękkich oczach można odkryć jeszcze coś z do

broduszności dawnych rosyjskich chłopów. Ci w średnim wieku już ukształ

towani duchowo przez komunizm. Najmłodsi, niemal dzieci, o niedojrzałych 
twarzach przestępców. 

IOTR ROWICKI .,. 
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Pędzą galopem w dół ulicy. Wypuszczają konie na popas w zboże. 

Przecinają wozami świeżo obsiane pola. Swe ślady znaczą zniszczeniem, 

samowolą, gwałtem i chaosem. Ze wszystkich stron ściągają bydło, które 

prowadzą długimi kolumnami, aż zdycha na poboczu. Klacze rozpłodowe, 

krowy mleczne, prośne świnie i nośne kury. Nie mają litości dla niczego ani 

dla nikogo. 

Marie-Elisabeth von Mutius 

11 MARCA 
Coraz więcej Rosjan, potężni, muskularni mężczyźni! Pod wieczór pierw

sza wyprawa łupieżcza w naszym domu: trzech żołnierzy. Nie wolno mi 

się podnieść z krzesła w pokoju Gerharda. Zegarek zabrali mi od razu, udaje 

mi się zatrzymać obrączkę. Ustawiają sobie naszą kolację (czarna patelnia ze 

smażonymi ziemniakami i kiszoną kapustą) na białym obrusie, jedzą obrzy

dliwie. Gerhard musi im towarzyszyć przez pół godziny, przynosić wodę 

i nie tylko. Kradną z zapałem - co za widok! Pierwszy raz jesteśmy tak bez

bronni. Zaczynamy rozumieć, co nas czeka i jak by to było, gdybyśmy byli 

daleko i na wolności. 
Gerhard i ja siedzimy w nocy ubrani w jego sypialni. Mam poważne 

problemy z sercem. Pani Berhard leży w moim pokoju, tylko Helma śpi jak 

beztroskie dziecko w ciemnej, głuchej piwnicy. Nocą często wychodzi do 

pani von Koller. Jak trudno teraz oczekiwać dziecka. 

12 MARCA 
Od samego rana w domu szabrownicy. Zabierają mnóstwo rzeczy. Pojawia 

się przerażający Mongoł - podoficer - i natychmiast niszczy telefon, ko

pie piec elektryczny, rozbija kolbą radio, odkrywa mundury, odrywa z nich 

ordery, zabiera wszystkie jajka i odchodzi z groźną miną ( ... ). 

t 
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15 MARCA, TRZEBIATÓW 
Trzynastego Rosjanie weszli do Robów. Dwaj pierwsi pojawiają się w połu

dnie na plebanii w towarzystwie polskiego tłumacza. Chcą złota. Pastor 

wstaje od stołu blady i wzburzony. Błogosławi nas, idzie, tak jak mu każą( ... ). 

Pastor wraca, mówi, że chcą złota . Oddaję zegarek, który jeszcze miałam. 

Pani Trott daje złotą igłę. Potem pojawiają się też Rosjanie, pytają zdziwieni, 

dlaczego jesteśmy tacy biedni. W Trzebiatowie ktoś im powiedział, że tu jest 

mnóstwo złota. Pastor wyjaśnia, że misjonarze i duchowni ewangeliccy za

wsze są biedni. Młodzi, przystojni oficerowie siadają zamyśleni, jedzą jabłka, 

przepraszają, jeden znów prosi pastora na stronę. Potem idą. 

Pastor jest głęboko wzruszony, we łzach. Młody oficer błagał go o mo

dlitwę, ukląkł i poprosił o błogosławieństwo, zapłakał gorzko i łkając, ucało

wał ręce pastora w podzięce. Złoto oddał. 

Biedne, biedne, zagubione w wojnie młode dusze. 

Rita von Gaudecker 

Cytaty za: Marianne Weber, Kobiety wypędzone. Opowieść o zemście zwycięz
ców, Wyd. Replika, Zakrzewo 2008. 

Policja porządkowa przejmuje opiekę nad Niemcami wracającymi do kraju. 

( ) 
Rosjanie jeżdżą na świeżo skradzionych rowerach. Pokazują 

• • • sobie nawzajem, jak się jeździ, siedzą sztywno na siodełku jak 

szympansica Susi w zoo, wpadają na drzewa i wrzeszczą rozbawieni. 

Czuję jak powoli strach ze mnie opada. W końcu Rosjanie to też „tylko lu

dzie", których kobieta swoimi sposobami, sprytem i wybiegiem, potrafi uro

bić, można ich przytrzymać, odepchnąć, owinąć dokoła palca. 

Dwaj żołnierze pytają mnie, gdzie jest najbliższa pompa - konie chcą 

pić ( .. . ). Przyjazne głosy, dobroduszne twarze. Po raz pierwszy raz -słyszę 

pytanie, które potem wciąż się powtarzało: - Czy pani ma męża? - Jeśli się 

powie „tak", pada następne pytanie, gdzie on jest. Jeśli odpowiedź brzmi 

„nie", następuje pytanie, czy nie chciałaby pani „poślubić" Rosjanina. Na 

tym kończy się poufna rozmowa. ( . .. ) Czuję w powietrzu coś obcego, coś, co ~1_3~-
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trudno wyrazić w słowach, coś złego i groźnego. Niektórzy chłopcy patrzą 

na mnie nieśmiało, wymieniamy spojrzenia. Jeden z nich, młody człowiek, 

mały i żółty, od którego czuć alkoholem, wciąga mnie w rozmowę, chce 

mnie zwabić na bok, na podwórze, pokazuje dwa zegarki na swojej owłosio

nej ręce, jeden z nich mi podaruje, jeśli z nim . .. 

( ... ) szarpie mnie za ręce. Drugi też mnie szarpie, ściskając przy tym 

za gardło tak, że nie mogę krzyczeć, nie chcę zresztą krzyczeć ze strachu, 

żeby mnie nie zadusił. Obaj rzucają się na mnie ( ... ). Leżę z głową na najniż

szym stopniu schodów do piwnicy, czuję na plecach chłód posadzki. Wy

żej, w szparze drzwi, przez którą wpada trochę światła, stoi na straży jeden 

z mężczyzn, drugi zdziera ze mnie ubranie, przemocą szukając drogi. ( ... ) 

Kiedy półprzytomna próbuję wstać, drugi rzuca się na mnie, przyciska mnie 

pięściami i kolanami do podłogi. Teraz drugi łotr stoi i szepcze: - Szybko, 
szybko ... 

Słyszę rosyjskie głosy. Robi się jasno. Drzwi się otwierają. Z ulicy wcho

dzą dwaj, nie, trzej Rosjanie, ale trzecia postać to kobieta w mundurze. 

Śmieją się. ( ... ) Wdrapałam się po schodach na górę, wygładziłam jako tako 

ubranie ( ... ) Dopiero teraz widzę, jak wyglądam. Pończochy opuszczone na 

buty, włosy potargane, strzępki pasa do pończoch trzymam wciąż w ręku. 

*** 
Patrzę na tę szesnastolatkę. jedyną, o której wiem, że straciła dziewic

two z Rosjanami. Ma ten sam głupi, zadowolony z siebie wyraz twarzy co 
zawsze. Próbuję sobie wyobrazić, co by było, gdybym w ten sposób zdobyła 

swoje pierwsze doświadczenia w tych sprawach. Muszę pohamować myśli, 

coś takiego nie mieści się w głowie. Jedno jest pewne - gdyby w czasach po

koju jakiś włóczęga dopuścił się na niej gwałtu, nastąpiłaby po tym cała ta 

zwykła wrzawa, doniesienie, protokół. przesłuchanie, nawet zatrzymanie 

i konfrontacja. artykuł w prasie i udawane współczucie sąsiadów - dziew

czyna zareagowałaby wtedy inaczej, byłby to inny rodzaj szoku. Tu jednak 

chodzi o powszechne przeżycie, przewidziane, oczekiwane z lękiem - o coś, 

co spotyka kobiety z lewa, z prawa, z całej okolicy, coś, co w jakiś sposób 
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należało do codzienności. Ta forma zbiorowego gwałtu jest także zbiorowo 

przezwyciężana. Każda kobieta pomaga każdej, stwarzając możliwość, by 

o tym opowiedzieć, wyrzucić z siebie cierpienia, ulżyć sercu. Co oczywiście 

nie znaczy, że niektóre istoty, delikatniejsze niż ta gruboskórna berlińska 

dziewucha, nie załamują się lub nie noszą potem blizn przez całe żyde. 

Anonim, Kobieta w Berlinie. Zapiski z I945 roku, Wyd. Świat Ksiqżki, War

szawa 2004. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I 
ziś mówi się, że nie ma utopii i tego stanu należy się bać! Utopie to 

marzenia. Tyle że w ich przypadku nigdy nie wiadomo, kto zaczął 

marzyć. Kiedy garstka ludzi bierze marzenia na serio, jest to zazwy

czaj garstka fundamentalistów, nieuków lub analfabetów. Tylko tacy 

marzą w imieniu i na koszt innych. Tylko tacy nie boją się oderwać marzeń 
od papieru. A gdy ta garstka marzy, miliony zaczynają się trząść ze strachu. 

( ... ) Ponieważ dyktator i jego strażnicy przywłaszczają sobie normal

ność, każda dyktatura pozostawia po sobie ludzi nienaruszonych. uszkodzo

nych i złamanych. Tylko ten, kto nie zmagał się z bólem wypadnięcia z szy

ku, tylko ten, komu norma nie wymierzyła policzków albo ten, kto pogodził 

się z tym, że policzkuje innych normą, mógł pozostać nienaruszony. I tych 

jest wielu, tak wielu jak tych, którzy identyfikują się z normą. Codziennie, 

aby nie musieć zmieniać normy, aby obnosić pozór jak slogan, przycinali do 

tej normy obraz samych siebie, aż zaczęli tracić twarz, jak księżyc. Aż wszy

scy i wszystko stało im się tak obojętne, ze tykanie normy mylili z własnym 

oddechem. Aż mogli dysponować sobą tak, jak użytecznym przedmiotem. 

Oni, ci „nienaruszeni dyktatorzy", sobie samym uczynili to, co panujący 

wyrządzili uszkodzonym i złamanym - spustoszyli sobie rozum. 

Herta Mul/er, Gł6d i jedwab. Eseje, Wyd. Czarne, Wołowiec 2008. 
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P
o dotarciu Czerwonej Armii do Jugosławii i oswobodzeniu Belgradu 

jesienią 1944 roku, zarówno poszczególni żołnierze jak i całe grupy 

żołnierzy z Czerwonej Armii dokonały tylu poważnych napadów na 

obywateli i na żołnierzy armii jugosłowiańskiej, że dla nowego reży

mu i dla partii komunistycznej powstał stąd problem polityczny. 

Komuniści jugosłowiańscy idealizowali Czerwoną Armię. Sami roz

prawiali się nielitościwie nawet z najdrobniejszą grabieżą i zbrodnią we 

własnych szeregach. Byli oszołomieni bardziej niż przeciętni ludzie, któ

rym nabyte doświadczenie kazało od każdej armii oczekiwać grabieży 

i zbrodni. Problem zaistniał faktycznie. Co gorsze, nieprzyjaciele komu

nizmu wyzyskiwali wybryki żołnierzy Czerwonej Armii w walce przeciw 

nieustabilizowanemu reżymowi i w ogóle przeciw komunizmowi. Sprawę 

komplikował fakt, że dowódcy Czerwonej Armii byli głusi na skargi, co 

sprawiało wrażenie, że tolerują te wybryki. 

Natychmiast po powrocie Tity z Rumunii do Belgradu - w owym cza

sie odwiedził on też Moskwę gdzie spotkał się ze Stalinem po raz pierwszy 

- trzeba było poruszyć tę sprawę. 

( ... ) - postanowiono przeprowadzić dyskusję z szefem misji sowiec

kiej, generałem Korniejewem. ( ... ) Tito przedstawił problem Korniejewo

wi w sposób nadzwyczaj łagodny i uprzejmy. Tym bardziej zdumiewała 

szorstka i urażona reakcja tego ostatniego. Zaprosiliśmy Korniejewa jako 

towarzysza i komunistę, a on wykrzykiwał: „W imieniu rządu sowieckie

go protestuję przeciw takim insynuacjom pod adresem Czerwonej Armii, 

która ... ". 
Wszystkie wysiłki, by go przekonać, były daremne. Nagle ujrzał on 

siebie w roli przedstawiciela wielkiego mocarstwa i „wyzwoleńczej" armii 

Wtedy powiedziałem: „Trzeba pamiętać, że nasi wrogowie posługują 

się tym argumentem przeciwko nam i porównują napaści żołnierzy Czer

wonej Armii z zachowaniem się oficerów angielskich, którzy takich wybry

ków nie popełniają". 

t 

Szczególnie na moje słowa Korniejew zareagował z całkowitym bra

kiem zrozumienia. „Jak najostrzej protestuję przeciw znieważaniu Czerwo-

nej Armii przez porównywanie jej z armiami krajów kapitalistycznych". .11.__ 



Później dopiero władze jugosłowiańskie zebrały dane statystyczne o bez

prawnych czynach żołnierzy Czerwonej Armii. Wedle skarg wniesionych 

przez obywateli, było 121 wypadków zgwałcenia, z czego 111 zgwałcenia po

łączonego ż morderstwem oraz 1.204 wypadki napadów i rabunku - liczby 

wcale nie bez znaczenia, jeśli zważyć, że Czerwona Armia wkroczyła tylko do 

północno-zachodniego zakątka Jugosławii. Liczby te wskazują, dlaczego przy

wódcy jugosłowiańscy musieli rozpatrywać te zajścia jako problem polityczny, 

tym poważniejszy, że stał się on zagadnieniem walki wewnętrznej. Komuniści 

patrzeli na ten problem także jako na problem moralny: Czyżby taka miała być 

ta idealna i długo wyczekiwana Armia Czerwona? 

Zimą 1944-1945 wyjechała do Moskwy dość duża delegacja rządowa, 

w skład której wchodzili Andrija Hebrang, członek Komitetu Centralnego 

i minister przemysłu, Arso Jowanowicz, szef Sztabu Generalnego i Mitra Mi

trowicz, moja ówczesna żona. Niezależnie od reakcji politycznych, umiała ona 

także przekazywać mi czysto ludzkie reakcje przywódców sowieckich, na któ

re bylem szczególnie wrażliwy. 

( .. . )Moralny coup de grace zadał delegacji - oczywiście Stalin. Zaprosił on 

całą delegację na Kreml i ugościł ją zarówno zwyczajową ucztą, jak i sceną, jaką 

można by znaleźć tylko w sztukach Szekspira. 

Skrytykował armię jugosłowiańską i sposób kierowania nią. Jedynie mnie 

zaatakował osobiście. I to jak zaatakował! Mówił podnieconym tonem o cier

pieniach Czerwonej Armii i okropnościach, jakie musiała przechodzić, po

suwając się wśród walk przez tysiące kilometrów zniszczonego kraju. Płakał, 

wykrzykując: „I taką to armię znieważył nie kto inny, jak Dżilas! Dżilas, po 

którym czegoś takiego najmniej mógłbym się spodziewać, człowiek, którego 

tak dobrze przyjąłem! I to armię, która nie szczędziła dla was krwi! Czyżby 

Dżilas, który sam jest pisarzem, nie wiedział, czym jest ludzkie cierpienie, 

ludzkie serce? Czy nie może zrozumieć żołnierza, który przeszedłszy tysiące 

kilometrów przez krew i ogień, zabawi się z kobietą albo zabierze jakiś dro

biazg?". 

Wznosił częste toasty: jednemu pochlebił, z drugim pożartował, trzecie

mu przyciął, ucałował mą żonę, jako że była Serbką i znowu lał łzy nad trudami 

----18. Czerwonej Armii i jugosłowiańską niewdzięcznością. 
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( ... ) Nastrój ten doszedł do zenitu, gdy Stalin całując mą żonę wykrzyki

wał, że tym czułym gestem naraża się na oskarżenie o zgwałcenie ( ... ). 

Trudno dziś ustalić, ile było w poczynaniach Stalina gry aktorskiej, a ile 

rzeczywistej urazy. Osobiście sądzę, że nie da się u niego oddzielić jednego od 

drugiego. Pozory były u niego tak spontaniczne, że, jak się zdaje, sam wierzył 

w prawdziwość i szczerość swych słów. Bardzo łatwo dostosowywał się do 

każdej zmiany w toku dyskusji na jakikolwiek nowy temat, a nawet do każdej 

nowej osoby. 

Wtedy Stalin zapytał mnie o sprawę Czerwonej Armii. Wyjaśniłem mu, 

że znieważanie Czerwonej Armii nie leżało w mej intencji, lecz że pragnąłem 

zwrócić uwagę na uchybienia poszczególnych żołnierzy i na trudności poli

tyczne, jakie nam to stwarzało. 

Stalin przerwał: „Tak, czytaliście oczywiście Dostojewskiego? Czy ro

zumiecie, jak skomplikowana jest dusza ludzka, psyche ludzka? No więc, 

wyobraźcie sobie kogoś, kto bił się od Stalingradu do Belgradu - poprzez ty

siące kilometrów swego własnego zniszczonego kraju, kto maszerował po 

martwych ciałach swych towarzyszy i swych najukochańszych! Jak może taki 

człowiek reagować normalnie? I cóż jest tak odrażającego w tym, że po takich 

okropnościach zabawi się z kobietą? Wyobrażaliście sobie, że Czerwona Armia 

jest idealna. Nie, ona nie jest idealna i nie może być idealna, nawet gdyby nie 

zawierała pewnego odsetka kryminalistów - otwarliśmy nasze zakłady karne 

i wszystkich wcieliliśmy do wojska. Była raz taka historia. Jeden major lotnic

twa zabawiał się z kobietą, a pewien rycerski mechanik przybiegł by ją ratować. 

Major wyciągnął pistolet: »Ech, ty tyłowy krecie!« krzyknął - i zastrzelił ry

cerskiego mechanika. Majora skazano na śmierć. Jakoś ta sprawa dotarła do 

mnie. Zarządziłem dochodzenia - mam po temu prawo jako naczelny dowód

ca w czasie wojny - zwolniłem majora i posłałem go na front. Obecnie jest jed

nym z naszych bohaterów. Trzeba rozumieć żołnierza. Czerwona Armia nie 

jest idealna. Ważne jest, że bije się z Niemcami - i bije się dobrze, a reszta nic 

nie znaczy". 

Wkrótce potem, po mym powrocie z Moskwy, posłyszałem, ku memu 

przerażeniu, o daleko bardziej znamiennym przykładzie „wyrozumiałości" 

Stalina dla grzechów Czerwonej Armii. Mianowicie, przechodząc przez Pru-
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sy Wschodnie żołnierze sowieccy, szczególnie zaś jednostki czołgistów, spę

dzały w jedno miejsce i po prostu zabijały wszystkich niemieckich cywilnych 

uchodźców - kobiety i dzieci. Powiadomiono o tym Stalina i zapytano go, co 

robić . Odpowiedział: „Za dużo udzielamy naszym żołnierzom pouczeń; po

zwólcie im mieć trochę inicjatywy!". 

Milovan Djilas, Rozmowy ze Stalinem, Wyd. Instytut Literacki, Paryż 1962 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

W 
barbarzyńskich czasach wojny, obok kultury śmierci, niczym ho

logramowe odbicia niepowstrzymanie wypływają na powierzchnię 

kształty równoległych egzystencji. Pośród chaosu tworzy się piekiel

na równowaga: cierpienie kryje swą własną parodię pod czernią ża

łoby, za tragedią podąża farsa, tak jak cynizm za nieszczęściem, a brutalność 

i współczucie wszędzie występują razem. Na czasach wielkich prawd głębokim 

piętnem odciska się wszechobecna kultura kłamstwa. ( ... ) Kłamstwo, tak jak 

śmierć, stało się rzecząnaturalną, normą zachowania - kłamcy są zwykłymi 

obywatelami. Wydaje się, że to nie tylko strach, rozbudzone narodowe (i na

cjonalistyczne) emocje, nienawiść do obcego, zagrożenie, ustanowienie auto

kratycznego systemu, propaganda i wojna spowodowały utrwalenie kultury 

kłamstwa. Jedną ze strategii powołujących ją do życia jest terror niepamięci 

(zmuszają cię, byś zapomniał to, co pamiętasz!} i terror pamięci (zmuszają cię, 

byś przypomniał sobie to, czego nie pamiętasz!). 

Dubravka Ugresic, Kultura kłamstwa (eseje apolityczne), Wyd. Czarne, Wolo
wiec 2008. Anastazja Nowosad i Felicja Romanowicz - polskie robotnice w Rzeszy. 21 



MARIA DEJMEK 
Aktorka. Absolwentka krakowskiej PWST. Zadebiuto

wała na deskach Narodowego Teatru Starego im. H. Mo

drzejewskiej w Krakowie rolą Pani Salaminy w spektaklu 

„Czekając na Turka" A. Stasiuka. Występuje w stołecznym 

teatrze Capitol w spektaklu „Gąska" N. Kolady, w którym 

wciela się w rolę Non ny. Za rolę w spektaklu dyplomowym „Babel 2" w reż. M. 

Kleczewskiej otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

na XXIX Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. 

ALDONA FIGURA 
Reżyserka. Absolwentka Wydziału Reżyserii Dramatu 

krakowskiej PWST oraz Instytutu Anglistyki UW. Pierw

szą jej samodzielną realizacją były „Szelmostwa Skapena" 

Moliera w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze 

w 2000 roku. Wyreżyserowała także: „Zazdrość" E. Vilar 

w Teatrze Nowym w Łodzi, „Monologi waginy" E. Ensler i „Tylko ta pchła'' N. 

Wallace w gdańskim Teatrze Wybrzeże, „Cicho" M. Bielińskiego w Teatrze Pol

skim we Wrocławiu oraz „Kochanowo i okolice" P. Jurka w Teatrze Powszech

nym w Łodzi. Uczestniczyła w warsztatach teatralnych w Irlandii i Niemczech. 

W 2002 roku brała udział w organizowanym przez wrocławski Teatr Polski 

Festiwalu EuroDrama, oraz we Fringe Festival w Edynburgu. W 2007 roku 

na Targach Nowej Dramaturgii w Radomiu otrzymała Nagrodę Dramaturgów 

za reżyserię spektaklu „Absynt" M. Fertacz w Laboratorium Dramatu, gdzie 

wyreżyserowała również: „Tiramisu" J. Owsianko, „Gardenię" E. Chowaniec, 

„Przylgnięcie" P. Rowickiego i „Obcego Króla'' C. Cyberskiego. Była także II 

reżyserem przy „Malambo': „Merlinie" i „Naszej klasie" T. Słobodzianka. 

ANNA GAJEWSKA 
Aktorka. Ukończyła Akademię Teatralną w Warsza

wie w 1999 roku. Debiutowała w warszawskim Teatrze 

Dramatycznym główną rolą we ,Wszystko dobre co 

się dobrze kończy" W Shakespeare'a. Współpracowała 

z teatrami Nowym, Rampa i Syrena w Warszawie oraz 

z Teatrem Telewizji i Teatrem Polskiego Radia. Występowała w cyklu oper 

radiowych w reż. A. Seniuk z muzyką M. Małeckiego {była m.in. Balladyną 

w „Balladynie" J. Słowackiego). Obecnie związana z Teatrem Ochoty, Labo

ratorium Dramatu i Teatrem Na Woli. Zagrała m.in. Polly w „Operze za trzy 

grosze" B. Brechta, Komediantkę w „Wielkiej wodzie" wg A. Osieckiej, Wdowę 

w „Morderstwie" H. Levina, Klarę w „Najwięcej samobójstw zdarza się w nie

dzielę" A. Burzyńskiej. Można ją zobaczyć w „Merlinie", „Kowalu Malambo" 

T. Słobodzianka, „Gardenii" E. Chowaniec i „Tiramisu" J. Owsianko. Autorka 

scenariusza i reżyser filmu „Warszawiacy" - dokumentu o warszawskiej spo

łeczności Wietnamczyków, zrealizowanego przez Fundację „Arteria''. Laure

atka ,Wdechy" Gazety Wyborczej w 2006 roku za projekt „Podróż do Azji" -

wycieczki na Stadion Dziesięciolecia w Warszawie. 
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JAN KOZIKOWSKI 
Scenograf, kostiumograf. Studiował na Wydziale Aktor

skim Akademii Teatralnej w Warszawie. Jest absolwentem 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako scenograf 

debiutował w 1998 roku pracą przy recitalu E. K. Bułhak 
„Ulepiły mnie zdolne anioły" M. Małeckiego w Teatrze 

Dramatycznym w Warszawie. Przygotował scenografię do spektakli: A. Gliń

skiej, P. Kruszczyńskiego, M. Fiedora, P. Cieplaka, I. Gorzkowskiego, A. Nalepy 

oraz A. Figury. Pracował nad kostiumami przy spektaklach „Merlin'' i „Nasza 

klasa'' T. Słobodzianka. Dwukrotnie uczestniczył w Praskim Quadriennale. Za 

scenografię do spektaklu „Matka Joanna od Aniołów" według J. Iwaszkiewi

cza, zrealizowanego w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, otrzymał 

nagrodę na XXVII Opolskich Konfrontacjach Teatralnych i w I Ogólnopol

skim Konkursie na teatralną inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej. 23 



W Xll Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki W spółcze

snej nagrodzona została także jego scenografia do przedstawienia „Wszystkim 

Zygmuntom między oczy!!!" M. Sieniewicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 

Był również nominowany do Polskiej Nagrody Fibnowej Orzeł za kostiumy do 

filmu „Pół serio", do którego również robił scenografię. 

BARTOSZ MAZUR 
Aktor. Absolwent krakowskiej PWST. Ukończył kurs pe

dagogiczny w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicz

nych. Był związany z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie 

oraz z Teatru im. K. C. Norwida w Jeleniej Górze. Współ

pracuje ze Stowarzyszeniem Teatralnym Koło w Warsza

wie. Zadebiutował rolą Marcela w „Stronie zakwitających dziewcząt" wg M. 

Prousta. Do ważniejszych ról w jego karierze należą także: Markiz w „Truciź

nie teatru" R. Sirrery, Lucyfer w „Testamencie psa'' A. Suassuny, a także Żegota 
w „Dziadach'' A. Mickiewicza, Hortensjo w „Poskromieniu Złośnicy" W. Sha

kesreare'a, Szatow w „Biesach'' F. Dostojewskiego, Romeo w „Romeo i Julii" W. 

Shakespeare'a, Złodziejaszek w „Operetce" W. Gombrowicza, Piotrek w „Don 

Juanie" Moliera i Alesz w „Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie" P. Zelen

ki. W Laboratorium Dramatu można go zobaczyć w roli Syna w „Sex machi

ne" T. Mana. Ma na swoim koncie liczne role filmowe i telewizyjne. 

MONIKA NIEMCZVK 
Aktorka. Absolwentka krakowskiej PWST. Zadebiutowa

ła w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie rolą Przyja

ciółki w „Pannie Rosicie" F. Garcii Lorca. Na deskach tego 

teatru wystąpiłam.in. w spektaklach: „Zemsta'' A. Fredro, 

„Na szkle malowane" E. Brylla, „Płatonow" A. Czechowa, 

„Dom kobiet" Z. Nałkowskiej, „Dwa teatry" J. Szaniawskiego. Występowała na 

deskach teatrów m.in.: Starego im. H. Modrzejewskiej w Krakowie (byłam.in. 

Pallas Ateną w „Nocy Listopadowej" St. Wyspiańskiego, Poiły w „Operze za 

trzy grosze" B. Brechta, Kaliną w „Termopilach polskich" T. Różewicza, Różą 

_ __.2„4~ van Blandenberg w „Bezimiennym dziele" St. I. Witkiewicza), Tarnowskiego 
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im. L. Solskiego, a także scen warszawskich: Rozmaitości, Narodowego (spek

takle J. Grzegorzewskiego, K. Dejmka). Na Woli im. T. Łomnickiego, Studio 

im. St. I. Witkiewicza, a także Laboratorium Dramatu, gdzie można było ją 

zobaczyć w roli Królowej Elżbiety w „Obcym Królu" C. Cyberskiego. Współ

pracowała z kabaretem „Jama Michalika" w Krakowie. Ma na swoim koncie 

liczne role filmowe (wystąpiłam.in. w „Diable" w reż. A. Żuławskiego, „Stanie 

strachu" w reż. A. Kijowskiego, „Diabłach, Diabłach" w reż. D. Kędzierawskiej, 

„Chamie" w reż. L. Adamika) i telewizyjne (grałam.in. u Izabelli Cywińskiej, 

Kazimierza Kutza i Rudolfa Zioło). Za rolę Młodej w „Klątwie" St. I. Witkie

wicza została wyróżniona na I Opolskich Konfrontacjach Teatralnych. Grała 

m.in. u H. Baranowskiego (byłam.in.: Molly w „Tak, chcę ... tak"), A. Wajdy, J. 

Jarockiego, K. Lupy, K. Warlikowskiego. 

MARTYNA PESZKO 
Aktorka. Absolwentka krakowskiej PWST. Studiowała 

filozofię na UW. Zadebiutowała rolą Rózi w „Dożywo

ciu" A. Fredry na deskach Teatru Ludowego w Krakowie, 

gdzie wystąpiła również w „Zimie pod stołem" R. Topo

ra i ,Wieczorze Trzech Króli" W. Shakespeare'a. U Jana 

Peszka zagrała w sztukach S. Belbela: „Łożu" w krakowskiej Scenie Stu i w „Po 

deszczu" w Teatrze PWST. Za tę ostatnią rolę, która była jednocześnie jej dy

plomem, została nagrodzona na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi w 2003 

roku. Współpracowała z teatrami: Wytwórnia w Warszawie, Starym im. H. 

Modrzejewskiej oraz Nowym w Krakowie. Od kilku lat związana z Laborato

rium Dramatu, gdzie zagrała Anikę w „Urojeniach" P. Jurka, Agatę w „Agata 

szuka pracy" D. Łukasińskiej. W Teatrze Na Woli można ją zobaczyć w „Tira

misu" J. Owsianko. Zagrała w filmach: „Pogoda na jutro'' J. Stuhra, „Rozdro

że cafe" L. Wosiewicza, „Popiełuszko. Wolność jest w nas" R. Wieczyńskiego. 

Uczestniczka kursów w Międzynarodowej Szkole Teatralnej Jacques'a Lecoqa 

w Paryżu oraz w The Lee Strasberg Theatre and Film Institute w Nowym Jor

ku, gdzie zagrała w spektaklu „Snowangel" J. L. Carlino. 

t 
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MAGDALENA ROMAŃSKA 
Menadżer. Dyrektor zarządzający i kierownik techniczny 

Fundacji Sztuka Dialogu, producent spektakli wystawio

nych na scenie Laboratorium Dramatu przy Olesińskiej 

21. Z teatrem związana rodzinnie - dziadek pracował 

jako krawiec w stołecznym Teatrze Współczesnym, bab

cia jako garderobiana w Teatrze Wielkim, a ojciec jako kierownik techniczny 

w Teatrze Nowym, obecnie Teatr Praga. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja prasowa 

i fotograficzna}. Od 2005 do 2009 roku związana z branżą medialną. Praco

wała jako dziennikarz miesięcznika teatralnego „Foyer", redaktor prowadzący 

informatora kulturalnego „7 dni" („Dziennik Polska Europa Swiat"), redaktor 

naczelny ,,WiK" i redaktor prowadzący dodatków specjalnych w tygodniku 

„Wprost''. W latach 2006 - 2009 była współwłaścicielką serwisu dostarczające

go repertuary teatrów dla portalu „Co Jest Grane''. 

PIOTR ROWICKI 
Dramatopisarz, pisarz, dramaturg. Z wykształcenia hi

storyk. Autor sztuk: „Przylgnięcie", „Mykwa'; „Tinky 

Winky': „Chłopiec Malowany': „Królowie Dowcipu''. 

Autor powieści, kryminałów i książek dla dzieci. Jego 

dramat „Przylgnięcie", zainspirowany warsztatami Sztu

ka Dialogu w Lublinie 2007, przeszedł próbę czytania aktorskiego w reż. A. 

Tyszkiewicza, a następnie w reż. A. Figury wszedł do repertuaru Laborato

rium Dramatu. Autor brał udział także w kolejnych warsztatach - Sztuka Dia

logu z Historią 2009. Jest laureatem konkursów dramaturgicznych („Festiwal 

Nowej Dramaturgii, Radom Odważny" 2005, ,,Widowisko" 2005, Konkurs 

„Ulrike" 2006), a także poetyckich i prozatorskich. W 2009 roku otrzymał 

stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dziedziny teatru. 

Jego sztuka „Chłopiec malowany" zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie na 

polską sztukę współczesną „Metafory Rzeczywistości" zorganizowanym przez 

Teatr Polski w Poznaniu. 

PRZEMYSŁAW SADOWSKI 
Aktor. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTviT 

w Łodzi. Występował na deskach Teatru im. Stefana Ja

racza w Łodzi i Teatru Polskiego w Szczecinie. Grał także 

na scenach stołecznych: Teatru „Scena Prezentacje" Te

atru Nowego Praga, Teatru Na Woli im. Tadeusza Łom

nickiego (Hrabiego Kentu w „Królu Learze" W. Shakespeare'a), Teatru Kome

dia oraz Teatru Muzycznego „Roma''. W Laboratorium Dramatu gra Jasnego 

w „Przylgnięciu" P. Rowickiego. W Teatrze Na Woli można go zobaczyć w roli 

Menachema w „Naszej klasie" T. Słobodzianka. Ma na swoim koncie także 

liczne filmowe, m.in.: w„Pierwszym milionie" W. Dzikiego, „Strefie ciszy" K. 

Langa, „Siedmiu grzechach popcoołtury" A. Bortnowskiego i D. Nowakow

skiego, „Drodze do raju" G. Reguły oraz w filmie „7 minut" M. Odolińskiego. 

AGNIESZKA SZCZEPANIAK 
Pianistka, kompozytorka i aranżerka. Absolwentka Uni

wersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie w kla

sie fortepianu. W ramach wyróżnienia wykonała II Koncert 

fortepianowy S. Prokofiewa z towarzyszeniem orkiestry 

Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncertowała solo 

i w składach kameralnych w Polsce i za granicą (m.in.: Francja, Litwa, Niemcy, 

Stany Zjednoczone). Swój warsztat doskonaliła na kursach mistrzowskich pod 

okiem wybitnych pianistów i pedagogów (m.in.: A. Jasińskiego, T. Szebanowej, 

V Merzhanova, K. Stenzla, J. Fergussona). Była stypendystką Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Równolegle działa jako aranżerka i kompozytorka 

muzyki do form audio-wizualnych i scenicznych (m.in. spektakl „Damą być" 

w reż. A. Strzeleckiego, a także finał konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej"). Jest 

autorką projektu muzycznego „Ale SZOPKA'.' z udziałem wybitnych muzyków 

(m.in. U. Dudziak i J. Steczkowskiej}, wydanego nakładem Polskiego Radia 

i Licomp Empik Multimedia. 
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MIROSŁAW ZBROJEWICZ 
Aktor. Karierę teatralną rozpoczynał wiążąc się głównie 

z offowymi - Pracownią- teatr, Teatrem Szwedzka 2/4. 

Potem związany był m.in. z Lubuskim Teatrem im. L. 

Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Powszechnym im. 

J. Kochanowskiego w Radomiu oraz z warszawskim 

Teatrem Rozmaitości, gdzie zagrał w głośnych spektaklach Piotra Cieplaka 

(przede wszystkim była to „Historia o miłosiernej, gdzie zagrał Chrystusa). 

Debiutował rolą Sukiennika w „Mistrzu Piotrze Pathelinie" na scenie Lubu

skiego Teatru. Zgrał też w „Skórze węża" a także „Bziku tropikalnym'', „Magne

tyzmie serc" - wszystkie w reżyserii Grzegorza Jarzyny, a także w „Hamlecie" 

Krzysztofa Warlikowskiego. W Teatrze Studio im. St. I. Witkiewicza, z którym 

jest na stałe związany, grał w „Balu pod Orłem" wg pomysłu J. Claude'a Pen

chenata, „Zbyt głośnej samotności" B. Hrabala i „Merylin Mongof' N. Kolady. 

Obecnie można go zobaczyć w spektaklu „Przed odejściem w stan spoczynku" 

T. Bernharda. Ma na swoim koncie udział w wielu popularnych filmach (ro.in. 

„Pierścionek z orłem w koronie", „Psy 2", „Miasto prywatne'; „Ostatnia krew'', 

„Tatd') i serialach („Ekstradycja'', „Boża podszewka'' i wiele innych). 
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Osoby: 

EDITH, matka, lat so 

ODETTA, córka, lat 14 

UDI, sąsiadka, lat 27 

ADA, polska służąca, lat 20 

LICKE, esesman, przyjaciel rodziny, lat 46 

ALEKSANDR, żołnierz radziecki, lat 28 

RAMZES, pies, lat 1 
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SCENA PIERWSZA 
Rok 1945. Zima. Niemiecki dom na Pomorzu. 
Przy stole Ada wyciera talerze. Na podłodze pies. 

ADA 
Ada, to nie wypada! 
tak być nie może trudna rada 
na widok wszystkich Twoich fantastycznych psot, aż oblewa zimny pot 
Ada, to nie wypada! Co rusz to wybryk maskarada 
te eskapady dzikie i te figle psie, co ty robisz? zmiłuj się! 
Najbardziej dokuczał mi kręgosłup. Codzienne zmywanie statków, 

tych wszystkich porcelanowych naczyń doprowadzało mnie do pła

czu. To sosjerka a to salaterka. Uważaj dziecko, to Rosenthal. Talerz 

płaski, talerz przystawkowy, talerz głęboki, talerz mały. 

Czy oni nie mogą jeść normalnie, jak ludzie? 

Pani nie krzyczała na mnie. Zamykała tylko oczy, robiła się blada 
i mówiła: nie tak, nie tak, nie tak. 

Wchodzi Edith. 

EDITH 
Nie tak. Nie tak. 

ADA 
Jeszcze ten pies. Wyglądał jak wilk, jakby mu pozwolono to by mnie 

pożarł. U nas w Orzechówku mówiło się na takie: „źle mu z oczy 
patrzy". 

Żeby mi nie było smutno, włączała radio, na cały regulator. Wyłam 
z bólu a z góry leciała wesoła piosenka, z którą Niemcy podróżowali 
po całej Europie. 

Próbowałam się modlić ale to mnie strasznie denerwowało. Myśla

łam sobie, skoro Bóg pozwala, żeby mnie tak traktowano, to dlacze
go mam mu dziękować, za co? 

EDITH 
Nie tak. Czemu wszystko robisz nie tak? 

Żeby Fabian się przynajmniej odezwał. Tyle miesięcy nawet listu. 

Boję się najgorszego. Zostawić wszystko i pojechać. Choćby do Ba
den-Baden. 

ADA 
Baden-Baden? 

EDITH 
Nie tak.Baden-Baden. 

ADA 
Gdzie jest Baden-Baden? 

EDITH 
Daleko. 

ADA 
Pisałam do domu długie listy, że jest mi dobrze, mam co jeść, gdzie spać, 

tylko bardzo za nimi tęsknię, no i za Heńkiem. Przyszła też odpowiedź. 

Bardzo krótka, bo ojciec nie lubił pisać . 

EDITH 
Przysięgłam Fabianowi, że wszystkiego dopilnuję. Ja dotrzymuję słowa . 

Jutro rocznica bitwy jutlandzkiej. Nie będzie ani ciasta, ani wina, nic 

nie będzie. 

ADA 
Ja byłam z nas najstarsza i musiałam się wszystkim zajmować, a nie mia

łam czasu, bo poznałam Heńka. Na wsi łatwiej o chłopaka niż w mie
ście . Są mniej wybredni. Ja brzydka nie byłam tylko trochę za gruba, ale 

Heńkowi to nie przeszkadzało, mówił „masz cudne krągłości". Całowa

liśmy się i nie tylko, przeważnie w stodole, ale krótko, bo Heniek zaraz 

się zaciągnął do partyzantki. 

EDITH 
Jedyne co mnie uspokaja to myśl o bliskich, widzę ich twarze, matki, 

siostry, ojca nie pamiętam. Ciągle nieobecny, ciągle zajęty. Odszedł jak 

żył, w biegu. Mieszkaliśmy w cudownym domu, prawie pałacu, otoczo

nym ogrodem, krzakami malin, porzeczek. Wszystko miało swój smak, 

nikt się nie śpieszył. Pamiętam jak parobek bielił drzewka przed zająca

mi, nie wiedziałam dlaczego. Teraz też nie chcę wiedzieć wielu rzeczy. 

ADA 
W Orzechówku plotki takie się pojawiły, że będą brać na roboty, do 

Niemiec. 
Tata pisał w mojej sprawie, że ja jestem niedorozwinięta, opóźniona i że 

do niczego się nie nadaję, ale mu nie uwierzyli. Bo faktycznie, nie była 

to całkowita prawda. Może najmądrzejsza nie byłam, ale na pewno nie 

opóźniona. W końcu stało się. Zostałam skierowana na roboty. Podró

żowaliśmy w wagonach bydlęcych, nie wiem, może tydzień, może dłu

żej. Wszystko mi się pomieszało, z głodu, tęsknoty i żalu . Potem pociąg 

się zatrzymał. Gdzieś tam nas prowadzili, oglądali i pokazywali palca
mi. Chyba sobie nas przebierali jak kartofle na wiosnę, te sadzeniaki, te 

zgniłki a te dla świń. Wskazała mnie jedna pani. 



EDITH 
Na co czekasz? Nakrywaj! 

ADA 
Tak, proszę pani. Ale nic nie ma. 

EDITH 
Nakrywaj. 

ADA 
Na kolację. proszę pani. Nic nie ma. 

EDITH 
Nakrywaj. 

ADA 
Dobrze, proszę pani. 

Ada udaje, że podaje. 

ADA 
Gówno, kurwa, pizda, chuj. Pierwsze co się nauczyłam to przekleń

stwa. Nie wiem czemu, ale jakoś tak łatwo wchodzą. 

Język to najbardziej do głowy wchodzi przy zmywaniu, szorowaniu 

podłóg albo myciu okien. To talerz a to waza, to łyżka, podaj mi wide

lec. Dlaczego ten nóż jest brudny? Umyj, wytrzyj. zamieć, to wyrazy, 

które wbiły mi się w pamięć. Dużo więcej nie potrzebowałam. ale po

woli zaczęłam rozumieć co krzyczą w radiu. 

Edith włqcza radio. 

EDITH 
Co za piękna muzyka. 

Matka kochała nas nad życie, rozpieszczała. Nie była wykształcona, ale 

była mądra. Mądrością niemieckiej kobiety. Pani domu, żona, matka. 

Fabiana poznałam na balu maskowym. Było prawie jak w Romeo 

i Julii, tam też w domu Kapuletów zorganizowano maskaradę. Slub, 

podróż do Weimaru a potem bajka zaczynała szarzeć. Fabian coraz 

bardziej przypominał mi mojego własnego ojca, interesy, sprawy, rau

ty, polowania. Ja miałam dom i Odettę. Ot życie. Ciągnąca się w nie

skończoność nuda. 

Wbiega Odetta. 

ODETTA 
Jeść mi się chce! Czekamy na Udi? 

Mamo, dlaczego mi nie odpowiadasz, słyszysz? 

ADA 
Pani wyjechała. 

ODETTA 
Dokąd? 

ADA 
Do Baden-Baden. 

ODETTA 
Mamo, Ada się wygłupia. Powiedz, że Ada się wygłupia. 

EDITH 
Wszyscy powinniśmy wyjec_hać. 

ODETTA 
Ja nie chcę. 

EDITH 
Pomódlmy się. 

ADA 
Któregoś dnia przyjechał mundurowy i powiedział. że jak będę pró
bowała uciekać albo coś, to nie dość, że mnie złapią i ześlą do Kon

zentrationslager, to jeszcze zrobią to samo mojej rodzinie. Nazywał się 

Licke. Potem często przyjeżdżał na kontrolę. Najpierw wypytywał co 

i jak, potem pisał jakieś papiery a na koniec zabierał mnie na osobi
stą pogadankę. Wyjmował ptaszka i gapił się. Na mnie. Musiałam się 

uśmiechać. Poruszał ręką coraz szybciej, dyszał, modliłam się żeby jak 

najszybciej skończył. 
Wreszcie wzdychał, wycierał się w chusteczkę ... 

EDITH 
Panie Boże, Ojcze w niebiesiech, pobłogosław nas i te dary, które z do
brotliwej łaski Twojej spożywamy, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

ODETTA 
Amen. 

EDITH 
Podawaj. 

ODETTA 
Przecież tu nic nie ma. 

EDITH 
Tak jakby było. 

ODETTA 
Co będzie i co będzie! Nie da się z nią rozmawiać. 

Ostatnio zabroniła mi grać na fortepianie. Nasłuchuje. 



Nigdy nie lubiłam grać. Kiedyś jak mówiłam, że nie chcę, dostawała 

szału . Każda porządna dziewczyna w twoim wieku powinna grać na 

jakimś instrumencie. Cała mamunia. Jakby mi pozwoliła chodzić z oj

cem i panem Licke na polowania to teraz byłoby jak znalazł. Nawet nie 
potrafię strzelby załadować, nie mówiąc o celowaniu. 

Wchodzi Udi. 

UDI 
Dobry wieczór. 

ODETTA 
Udi jest cudowna. Bardzo się cieszę, że z nami mieszka. 

UDI 
Chociaż nie, właściwie okropny. Teraz ludzie nie powinni się pozdra
wiać, powinni sobie złorzeczyć. 

ODETTA 
Udi jest odważna i mądra. Nie boi się tak jak mama. 

UDI 
Co za wykwintna kolacja. 

ODETTA 
Mówi, że jak przyjdą Ruscy, to powie im, że mają mundury w złym 

smaku a już te ich gwiazdy są po prostu koszmarne. 

UDI 
Ale zapachy. Mam dziś chęć na jagnięcinę w sosie, Ado, w jakim sosie 
jest dziś jagnię? 

ADA 
W szarym, proszę pani. 

UDI 
Proszę o ten kawałek. Dziękuję. Wygląda wspaniale. 

ADA 
Nie byłam mściwa, ale swoim żalom musiałam dać ujście, za rozłąkę, za 

Licke, za talerze w desenie, za popękane od wody ręce, za mój obolały 

krzyż, za Heńka, który nie wiadomo czy jeszcze żył, za to wszystko char
czałam flegmą do kapusty, plułam do kawy, a jak się kawa skończyła do 

herbaty. Byłam czujna i przebiegła. Swoje jedzenie odstawiałam oddziel

nie i jak pani kazała wziąć sobie coś ze stołu to pięknie dziękowałam, 

mówiąc, że nie jestem głodna . To była moja walka, skoro nie mogłam 
zabijać, zrzucać bomb, przynajmniej plułam. 

Na imieninach, na których Licke próbował mnie zgwałcić, niosłam wazę 

z rosołem. Zatrzymałam się w wąskim ciemnym korytarzu, kucnęłam . 

EDITH 
Nie garb się. 

ADA 
Niemcy zajadający się moimi sikami. Rozmawiali o jakimś Goethe 

albo gettcie, wszystko było mi jedno. Żryjcie wy esesmańskie świnie. 

ODETTA 
To ja poproszę kawałek. 

ADA 
Gruba blondyna z warkoczem poprosiła o dolewkę. Masz Helga, niech 

ci będzie na zdrowie. Ktoś jeszcze reflektuje? Repetę? Nasz drogi sier

żant, służę uprzejmie. Nalewałam i nalewałam. Wszystkim bardzo 

smakowało i chwalili gospodynię, kucharkę i bażanta. Ktoś powie

dział, że w życiu nie jadł tak przepysznego rosołu . Tego wieczora nic 

mnie nie bolało. Zasnęłam jak anioł. 

EDITH 
Boże, co z nami będzie? 

UDI 
Nic nie będzie. Rosjanie to mili, kulturalni ludzie. Zjemy kolację przy 

świecach, chyba, że przyjdą w porze obiadu, wtedy poczęstujemy ich 

naszym, typowym niemieckim obiadem. Będziemy jeść w milczeniu, 

patrząc sobie w oczy. Słychać będzie brzęk sztućców i cykady za oknem, 

pies dostanie swoją kość a głodny ciepłą strawę. Potem przyjdzie czas na 

kawę, słodkości i cygara. Porozmawiamy o poezji a może nawe.t o ope

rze. Wszak słyniemy z opery. Będzie dobry alkohol i niezobowiązująca 

rozmowa. Oni będą mówić pięknym rosyjskim a my pięknym niemiec

kim. Będziemy się rozumieć, bo przecież ludzie, którzy żyją obok siebie 

muszą się rozumieć. 

Będzie muzyka na żywo. Nasi przyjaciele ze wschodu nauczą nas kaza

czoka a my ich walca. 
Czemu się pani mi tak przygląda? Nie to chciała pani usłyszeć? Powiem 

prawdę: Zbliża się do nas banda sterczących fiutów. Dniem i nocą. Fal

liczna tyraliera. Wszystko inne nie ma znaczenia. Tylko to, że oni są ku

tasami a my pochwami, które mają je ugościć. Mamy przyjąć nasienie, 

które oni niosą od wielu miesięcy w swoich worach. 

EDITH 
Ada sprzątnij to! 

UDI 
Niech się pani nie łudzi, nie będzie menueta, kazaczoka ani walca, 

nędza będzie, lepiej sobie zawczasu nałożyć kremu na otarcia, golnąć 



wódki, rozchylić nogi i czekać. 

EDITH 
Co ty wygadujesz! 

UDI 
To nie ja. To historia. 

EDITH 
Historia? 

UDI 
Będzie się dziać na naszych oczach. Nawet jak je zamkniemy. Ster

czące, zwycięskie pałeczki. Kukuryku, tryk, tryk, pif paf, och i ach! 

Zamierzam się dobrze bawić i pani też radzę. To jedyne rozsądne 

wyjście. Przyjąć to co niesie nam los, nawet jeśli to tylko sowiecka 

sperma. 

EDITH 
Jesteś zepsuta i głupia. 

Gdyby nie twoja matka . . . kazałabym cię się wynieść. 

UDI 
To zabawne. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę okoliczności. 

Dziś pani wyrzuci mnie, jutro oni panią. Czy warto? 

Wchodzi Licke. W ręku trzyma zdechłego zajqca. 

LI CKE 
Na kolację zając! Trochę się spóźniłem . Talerze puste. 

Swięty Hubert dopomógł. Odetta, mogę usiąść koło ciebie. 

Nie chcę się chwalić ale przed wojną to ja byłem strzelec nad strzelca

mi. Zawody wygrywałem. 

ODETTA 
Niech się pan odsunie. Morderca. 

LI CKE 
Odłamkiem dostał. Jeszcze był ciepły jak go znalazłem. Co za czasy. 

Nawet zając nie ginie we wnyku, jak Bóg przykazał. 

Bierzcie go na co czekacie. 

Jak tam nasza słynna malarka, gotowa? Specjalnie mundur wyczyści
łem na tą okoliczność. 

UDI 
Czekam na deser. 

EDITH 
Ada, możesz posprzątać. Dziś deseru nie będzie. 

UDI 
Przepraszam, zamawiałam mus na belgijskiej czekoladzie i moccę. 

Nie widzę powodu dlaczego mam nie dostać. Co to jest? Albo się je 

albo nie . 
. Muszę zjeść deser. 

LI CKE 
Ty, ty. Zgłupiałaś całkiem. Co ci do głowy strzeliło? 

UDI 
Jak jeść to jeść. 

ADA 
Nie ma najmniejszego problemu. Już jest deser, proszę bardzo. 

Ada udaje, że nakłada, Udi udaje, że je. 

UDI 
Niebo w gębie. 

ODETTA 
Ja też poproszę. 

EDITH 
Dzieci nie piją mocci. 

ODETTA 
Może być sok pomarańczowy. Swieżo wyciskany. 

ADA 
Dobrze panienko. Innego nie mamy. 

LI CKE 
Zwariowałyście wszystkie. Człowiek przychodzi styrany, mięso przy

nosi, nawet słowa podziękowania. Dom wariatów! Czy wy wiecie na 

jakim świecie żyjecie? Co to ma być cyrk? Psia mać! 

EDITH 
Dość! Nie zapominaj gdzie jesteś? 

LI CKE 
Ja? Gdyby nie ja ... 

EDITH 
Dziękuję. Pomódlmy się. 

Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki miłosierdzie 
Jego! Dziękujemy Ci, Panie Boże i Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego, za wszelkie Twoje dobrodziejstwa, który żyjesz i królujesz na wie

ki wieków. Amen. 



1L 
RAMZES 

Odgłosy zbliżają się . Jest ich coraz więcej. 

Rozpoznaję warkot silników, rżenie koni, trzask łamanych drzew, krzyki. 

Biegam bez celu wokół domu. Leżę przed budą. Węszę i czekam. 

Młodsza pani tylko trochę się boi, starsza poci się cały czas. W nocy słyszę 

jak wali jej serce. 

Nie mogę spać. Terkot, dudnienie, łomot. 

Krzyki są w innym języku niż mówią moje panie. 

Jeść mi dają rzadko i coraz mniej. Wczoraj złapałem mysz. Mdła była. 

Zwymiotowałem . 

Czasem krótkie, ostre serie, czasem monotonne i długie. 

Żelastwa prą wciąż naprzód i naprzód. Co oni wyprawiają? W co się bawią? 

SCENA DRUGA 
Udi w pracowni. Maluje. Licke pozuje. 

UDI 
Zawsze widziałam inaczej. Może to coś, co niektórzy nawyzywają talen

tem a może tylko umiejętność patrzenia, nie tak jak reszta. Dostrzegania 
barw, półcieni, tonacji. 

Zajmowała się mną francuska niania Klementyna, paskudne babsko. 

Kiedyś jechaliśmy powozem polną drogę. wołam: „fraulein Klementyna, 

niech pani spojrzy, jaka droga jest różowa". a Klementyna: „Jaka to różowa 

droga? to zakurzona szara droga". Nawymyślałam jej, że jest ślepą krową . 

Poskarżyła się matce, musiałam ją przeprosić. Usłyszałam potem jak mat

ka mówi do niej. że nie trzeba na mnie zwracać uwagi, bo widzę więcej 

i kiedyś będę wielką artystką. 

LI CKE 
Czy ten profil dobry? Czy ja mogę prosić o błękit. Więcej mnie w błęki

cie. Widzę siebie w błękicie. Mundur nawet. I wszystko. W błękicie. Ja 

jestem taki błękitny pan. Jak motyl albo paw. Dobrze mi w tym kolorze. 

Postaraj się o błękit. Błękit dobrze mi robi. Tak uspakaja. Więcej błękitu 

po prostu. 

UDI 
W trzydziestym siódmym moja „martwa dziewczyna" wzięła udział w wy

stawie kobiet malarek w Petit Palais. Przez chwilę byłam prawie sławna 

i prawie bogata. Od dwóch lat maluję wyłącznie mężczyzn w mundurach. 

Myślę o tym żeby się zabić. 

LI CKE 
Ja tam się zabić nie dam. Po co mam się komuś dawać zabić. To bez 

sensu. 

UDI 
Nie mogę. Muszę teraz. 

LI CKE 
Wytrzymasz. 

UDI 
Proszę. 

LI CKE 
Nie mogę się ruszać. 

UDI 
Tylko trochę. 

LI CKE 
No dobrze. 

Licke wyciąga z torby morfinę. Zażywają oboje. 

LI CKE 
Są trudności. Będzie coraz gorzej. 

Morfina teraz na wagę złota. Każdy by chciał. 

UDI 
My artyści przyzwyczajamy się do bólu. 

Jednych cierpienie uszlachetnia, innych zabija. Byłam z tych drugich. 

Gdyby nie morfina, już bym nie żyła. 
Modliłam się do chusteczki, którą kiedyś upuściła. Ocierałam się o nią 

i wierzyłam, że w kawałku materiału jest sens życia. W dzień upijałam 

się winem a na noc wstrzykiwałam sobie morfinę. Ból przygasał, ale 

czułam, że przyjdzie jego czas. Zaczęli zwracać mi uwagę, że brzydko 

pachnę, że za dużo piję, że mówię niewyraźnie. Czułam, że wszystko 

co robię, robię dla niej. Dla tej bezwstydnej dziwki, która przestraszyła 

się jazgotu brązowych koszul i wyjechała do Ameryki. To szaleństwo. 

Nigdy nikogo nie pokocham. 

LI CKE 
Trudności. Nawet dla mnie są trudności. Bo żołnierze, bo front. A będzie 

coraz gorzej. Morfina teraz na wagę złota. Każdy by chciał. Wstrzyknąć 

sobie i już. A tu nie ma. Morfina ma swoją cenę i ta cena rośnie. Trudno

ści się piętrzą. Narastają. 

Kurwa w dupę jebana mać jaka droga jest teraz morfina. 



UDI 
Po morfinie mogłam pracować całą noc, byłam wydajna. Bawiłam się 

obserwowaniem ich twarzy. Nie czułam tego co ze mną robili, dozna

wała ich pożądania, grymas twarzy w czasie ejakulacji, wyobrażałam 

sobie jak wygląda Hitler gdy się spuszcza, jeśli w ogóle. Albo ten wieprz 

od lotnictwa, wyglądający jak leśny jebaka. Mógłby posuwać jelenia albo 

dziką lochę. Korzystali ze mnie zarówno oficerowie jak i szeregowcy, 

profesorowie z monoklem i w meloniku, przepoceni masarze z wątrobą 

wieprzową niesioną dzieciom na kolację. 

Bolał mnie brzuch, krwawiłam. Lekarz stwierdził poronienie. Dwa mie

siące dochodziłam do siebie. Wróciłam do matki. Na wieś. 

Nie wiem czy dobrze zrobiłam, że się tu przeprowadziłam. 

LI CKE 
Pewnie, że na wsi lepiej. Powietrze inne. Przestrzeń. Dużo przestrzeni. 

W mieście smród tylko i nic. 

UDI 
Obraz przedstawia Oberscharfi.ihrera Licke w trakcie wykonywania 

regulaminowego salutu rzymskiego. Prawa ręka uniesiona. Usta zdają 

się mówić „ave caesar". Wzrok dumny, utkwiony w świetlanej przy

szłości. A ta plama na spodniach może być skutkiem niedawnej wizy

tacji podczas której dokonano egzekucji Żydów. Prawdopodobnie to 

jednak czerwony barszcz. 

Panie Licke, co to za plama na spodniach? 

LI CKE 
To barszcz. 

UDI 
Niech się pan nie rusza. 

W Berlinie nie dało się żyć . 

LI CKE 
W Berlinie nie da się żyć. 

UDI 
Niech się pan nie rusza. 

Całe to towarzystwo trzyma kciuki za morderców, ekscytuje się i pod

nieca. Kiedyś chodzili do opery, do teatru, do kina a teraz pochłonęło ich 

życie, życie, które polega na zabijaniu. Siedzą nad poranną kawą i po

kazują sobie gazety: onanizują się zniszczonymi czołgami i samolotami 

przeciwnika. Z nieustanną sraczką śledzą strzałki symbolizujące ruchy 

dywizji; ten triumfalny marsz w poszukiwaniu przestrzeni. Slinią się 

i smarkają na myśl przed kolejną, planowaną ofensywą. Jakże smutne 

i beznadziejne było ich dotychczasowe życie, pili kawę, patrzyli na ulicę, 

nic się nie działo, a teraz. 
Mój Boże, jak to dobrze, że dałeś nam tą wojnę, niech trwa jak najdłużej 

i niech jak najwięcej się dzieje, gazety są wtedy takie ciekawe. 

Wchodzi Odetta. 

ODETTA 
Kiedy skończysz? 

LI CKE 
Nie przeszkadzaj. Portretuję się. 

UDI 
Za chwilę. 

ODETTA 
Miałyśmy pójść na spacer. 

LI CKE 
Zmykaj. Nie czas na spacery. Latają odłamki. 

ODETTA 
Stary chuj! 

Odetta wychodzi. 

LI CKE 
Przyleję jej. Nazwała mnie starym chujem. 

UDI 
Bo tak myśli. 

LI CKE 
Gówniara. Gdzie szacunek? 

Ty z nią? Zaraz, zaraz. 
Z nią też? Nie ... świntuszki. Swineczki moje, jagnięcinki. 

UDI 
Platonicznie. 

LI CKE 
Mógłbym popatrzeć? 

UDI 
Na co? 

LI CKE 
No jak wy, platonicznie. 

UDI 
Tylko rozmawiamy. 
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LI CKE 

Sam widziałem, trzymałyście się za ręce. 

UDI 
To jeszcze dziecko. 

LI CKE 
Ma duże piersi. 

UDI 
Nie zauważyłam . 

LI CKE 
Większe od ciebie. 

UDI 
Niech pan się nie rusza. 

LI CKE 
Jak wy to robicie? 

UDI 
Co? 

LI CKE 
Te wasze świństwa. 

UDI 
Platonicznie. 

LI CKE 
Czyli jak? 

UDI 
W myślach. 

LI CKE 
Chciałbym to zobaczyć . 

UDI 
Ale co? 

LI CKE 
Was razem. W łóżku. 

UDI 
Potrzebuję morfiny. 

LI CKE 
Są trudności. Będzie coraz gorzej. 

Morfina teraz na wagę złota. Każdy by chciał. 

Pójdę pogadam, z tą małą. tak dłużej nie może być. Smarkula! 

Co ona sobie wyobraża. 

UDI 
Tylko spróbuj ją dotknąć. 

LI CKE 
Tobie jedno w głowie. I nie strasz mnie. Wystarczy, że czasy są straszne. 

Mi tylko chodzi o szacunek. 

SCENA TRZECIA 
Noc. Ada w kuchni. Pije. 

ADA 
Hitlersyny biorą nogi za pas i nawiewają na całym froncie. Podobno 

z Ruskimi idą Polacy. Może to plotki, może prawda. W każdym razie 

niedawno usłyszałam grzmoty. To ruska artyleria dawała szkopom po

palić. Trzeba będzie sobie odpłacić pięknym za nadobne. Schować biżu

terię, najlepiej z całą szkatułą. Zakopać w ogrodzie, albo gdzieś w lesie. 

Ruscy jak przyjdą zaraz zabiorą i nie będzie. 

Jestem jednak bardzo sprytna i na tej całej wojnie wyjdę najlepiej. Ruscy 

ze szkopami się powybijają, tych tu pogonią Bóg wie gdzie, a ja z pełną 

kiesą. jak gdyby nigdy nic wrócę do Orzechówka. Autem. Z fasonem, 

jak Hitler. Niech sobie zobaczą hrabinę Adę von Krajewską, niech po

czują co znaczy dama z fasonem, światowy szyk. po prostu gwiazda kina 

Dietrich Marlena. Patrzcie ludziska oto Błękitny anioł, blond Venus. 

Zstąpiła do was żebyście mogli ucałować jej boskie stópki. Macie, patrz

cie sobie, już nie jestem gruba Ada, dziewczyna na posyłki, którą każdy 

może popchnąć. Jestem von i bardzo mi to odpowiada, to mój mąż von 

Henryk, fabrykant cygar, za chwilę przyjedzie po mnie odkrytym mer

cedesem. To nasz kierowca, kiedyś sierżant Licke, teraz mój niewolnik. 

Biję go pejczem, jak konia, nie może patrzeć mi w oczy i o wszystko musi 

prosić. Ma budę obok psa i je z miski. Poproś! Tak! Licke, siad! Daj łapę. 

Dobrze! Ada to nie wypada, leżeć Licke, leżeć powiedziałam. Sierżancie 

Licke, życzę sobie pogalopować, hejta wio! Na co czekasz! Szybciej, wio! 

Do kuchni wchodzi Licke. 

LI CKE 
W pańskiej kuchni się gościć? Co to są za zwyczaje? Skąd? Kto pozwolił? 

ADA 
Pan pozwoli? Może zatańczymy? Czy SS umie walca? 

Tańczq. 



ADA 
Baden-Baden. Głupia krowa. Myśli, że tam nie przyjdzie wojna. 

Cały czas mówi, żeby się pakować a się nie pakuje. 

Krzyczy jedziemy, jedziemy i nie jedzie. 

Nic nie rozumiem. 

Może ona tylko udaje? 

Baden-Sraden. 

Czy pan sierżant był w Sraden-Baden? 

LI CKE 
Pijana locha. Ale wymiona widzę nie dojone! 

Ja ci tu zaraz zrobię Baden-Baden! 

Licke kładzie się na Adzie. 

ADA 
W czasie ostatnich imienin, Licke rzucił mnie na stół i zaczął zdzierać 

ubrania. Myślałam, że tylko mnie rozbierze, ale nie. Wszedł we mnie. 

To był mój pierwszy raz, bo z Heńkiem to tylko tak, dla zabawy, na

prawdę to miało być po ślubie. Biedny Heniek, gdyby dorwał Licke na 

pewno zrobiłby mu coś strasznego. 

LI CKE 
Nie mogę! 

ADA 
Wyciągnął członka, który wyglądał jak świński ogonek i zaczął na nie

go krzyczeć. Przeklinał go od najgorszych, w końcu stanął nade mną 

i zrobił to tak jak wcześniej, ręką. Widać Opatrzność nade mną czuwa

ła i nie pozwoliła niemieckiemu bandycie zrobić najgorszego. 

LI CKE 
Leż! 

Ada. Adusia moja. To ja. Twój rączy jeleń. Twoje wygłodniałe dziczysko. 

Mam koniak i czekoladki. Dzisiaj się uda. 

No stawaj chuju! Dlaczego do wszystkich stajesz tylko nie do niej. 

Baczność! Polska musi być zdobyta. Nadziana i zasiana. Raz, raz! 

Oracz przyszedł orać. Ziemia wyda plon. 

ADA 
Koniak? 

LI CKE 
Francuski. 

ADA 
Czekoladki? 

LI CKE 
Belgijskie. 

ADA 
Buty? 

LI CKE 
Włoskie. 

ADA 
Dziewczyna? 

LI CKE 
Z Polski. 
Dzisiaj na pewno się uda. 

Uda się, uda, uda,aaaaaaa! 

ADA 
Ada, to nie wypada! 
tak być nie może trudna rada 
na widok wszystkich Twoich fantastycznych psot, 

aż oblewa zimny pot 
Ada, to nie wypada! 
co rusz to wybryk maskarada 
te eskapady dzikie i te figle psie 
co ty robisz? zmiłuj się! 

Do kuchni wchodzi pies. Kładzie się pod stołem i zaczyna opowiadać. 

RAMZES 
Ludzie teraz kopulują jak psy. 
Słychać miarowe kroki wielu ludzi. Idą wolno, nie śpieszą się, nie 

znają terenu. Ten pierwszy co ich prowadzi, boi się najbardziej. 

Smród wypełnił całą drogę dzielącą ich od podwórka, jakieś dzie

sięć tysięcy kroków. Odór jest nie do wytrzymania, ludzkie nogi od 

wielu miesięcy nie myte, onuce, buty, bielizna, członki, zęby, wszyst

ko pulsuje od fetoru, obsiada ziemię, drzewa, wypełnia powietrze. 

Nie ma miejsca, w którym można by się schować. 

Pani mówi, że mam być jak Blondi. Suka jakiegoś człowieka o nazwi

sku Hitler. To on zaczął tą całą zabawę . On pierwszy rzucił kij i krzyk

nął: aport! Starsza pani opowiadała, że Blondi skacze wrogom do tcha

wicy i rozrywa ją na strzępy. Teraz, gdy pierścień się zaciska Blondi 

nie odstępuje Hitlera i jak trzeba będzie zginie z nim na posterunku. 

Blondi tak jak ja jest owczarkiem niemieckim. Chciałbym ją pokryć. 

Pan Hitler byłby na pewno bardzo zadowolony. 



lL SCENA CZWARTA 
Odetta pozuje Udi. 

ODETTA 
Udi jest cudowna. Bardzo się cieszę, że z nami mieszka. 

Wczoraj przyniosła: pół chleba, dwa jabłka i trochę szynki. 

Nigdy nie przepadałam za szynką, a teraz ... gdybym mogła zjadła

bym ją bez gryzienia. Byleby tylko poczuć to cudowne ciepło w żo

łądku . 

Udi żartuje, że się niedługo przekręci. Lekarz orzekł, że trzeba do 

wód a przynajmniej odpoczywać, dużo na świeżym powietrzu, no 

i jedzenie, więcej witamin. Udi powiedziała, że za ten chleb i szynkę 
należy się wiersz. 

Noc padła na las, las w mroku spał, 
Ktoś nocą lasem na koniu gnał. 
Tętniło echo wśród olch i brzóz, 
Gdy ojciec syna do domu wiózł. 

- Cóż tobie, synku, że w las patrzysz tak? 
Tam ojcze, on, król olch, daje znak, 
Ma płaszcz, koronę i biały tren. 
- To mgła, mój synku, albo sen. 
Jak to wszystko się skończy pojadę do Włoch. Mama mi obiecała, że 

to będzie w te wakacje. Udi mogłaby się z nami zabrać. Ktoś musiałby 

nas po tych wszystkich cudach oprowadzić. Żeby odróżnić Donato 

Bramante od pana Buonarroti trzeba mieć oko Udi i jej wiedzę. A Ra
fael, a Giorgione, a Tycjan. 

Interesuję mnie astrologia. Ja wiem, że to śmieszne, dziecinne i w ogó

le, niepoważne. Nie da się udowodnić, że położenie ciał niebieskich 

ma wpływ na nasz los. I właśnie to jest najciekawsze. W starożytności 
nikt się z tego nie śmiał. 

Postawiłam sobie horoskop. Wyszło mi, że czeka mnie bardzo długie 

i ciekawe życie i już niebawem wybiorę się w daleką podróż. 

UDI 
Jesteś gotowa? 

ODETTA 
To zależy. Na co? 

UDI 
Na akt. 

ODETTA 
Wstydzę się. 

I 
l 

UDI 
Nie masz czego. S!iczna jesteś, wiesz. Mówił ci to już ktoś? 

ODETTA 
I to nie raz. Wiem, że jestem i co z tego. 

Mama się wścieknie. 

Zamknij drzwi. 

Całkiem? 

UDI 
Może najpierw górę. 

ODETTA 
Zimno mi. 

UDI 
Przepiękna. Wenus. 

ODETTA 
Zwariowałaś. 

UDI 
Muszę cię ustawić. Chodzi o światło. 

Swiatło jest bardzo ważne. 

ODETTA 
Ty też się rozbierz. 

UDI 
Ja? Po co? 

ODETTA 
Nie widziałam nigdy nikogo nago. Tak wiesz, z bliska. 

Ja właściwie. 

Kiedyś podejrzałam rodziców. W ogrodzie. Parę lata temu. 

To było takie głupie. Mama leżała w swojej najlepszej sukni od kościoła. 

Tata podciągnął ją aż na twarz. Jakby nie chciał patrzeć. 
Tak śmiesznie poruszał tyłkiem. 

Kwik, kwik, kwik. To się nazywa kochanie. Wszyscy ludzie tak to 

robią? 

UDI 
Niektórzy inaczej. 

ODETTA 
Jak? 

UDI 
Nie ruszaj się. Tak będzie dobrze. Doskonale. 
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ODETTA 

Mogę cię dotknąć? 

UDI 
Proszę. 

ODETTA 
Ty drżysz. 

UDI 
Zgaś moje oczy: ja cię widzieć mogę, 
zamknij mi uszy, a ja cię usłyszę, 
nawet bez nóg znajdę do ciebie drogę, 
i bez ust nawet zaklnę cię najciszej. 
Ramiona odrqb mi, ja cię obejmę 
sercem mym, które będzie mym ramieniem, 
serce zatrzymaj, będzie tętnił mózg, 
a jeśli w mózg mój rzucisz swe płomienie, 
ja ciebie na krwi mojej będę niósł. 

ODETTA 
Wiesz, w nocy, Licke przychodzi do mamy. 

UDI 
Wyżej broda. 

ODETTA 
Pieprzy ją. 
Oni myślą, że ja śpię. 

A ja wszystko słyszę. Łóżko gwiżdże jak parowóz. 

Jak myślisz, dlaczego ona się na to zgadza. 

Dlaczego to robią? 

UDI 
Są dorośli. 

ODETTA 
A tata? 

UDI 
Co? 

Proszę cię. Nie ruszaj się. 

Jest wojna. Taki dziwny czas. Nie wiem jak ci to wytłumaczyć. Ludzie 

robią rzeczy, których normalnie nie robią. 

ODETTA 
Wojna to jest taki czas, że kobiety zostają . same a Licke je wszystkie 

pieprzy. 

Ciebie też. 

UDI 
Głupia jesteś. 

ODETTA 
Czerwienisz się. 

Rozumiesz coś z tego. 
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On się zachowuje jakby chciał wydymać cały świat. Po co? 

UDI 
Czuje koniec. I chce go przedłużyć. Rozsiać się. Rozmnożyć. 

Sądzi, że dzięki temu będzie żyć wiecznie, nawet jak go zabiją. 

Jemu nie chodzi o kobiety. 

Jemu chodzi o nasienie. 

Gdyby mógł zostawiłby je w lesie, na drzewach, przeleciałby sarny, zające. 

ODETTA 
Już to widzę. Licke posuwający zdechłego zająca. 

A dlaczego one się na to zgadzają. Dlaczego mu pozwalają? 

UDI 
Musisz je zapytać. Nie wiem. Gwałci je. Albo nie. 

Może się boją. Może tego chcą. Może to lubią. Albo się chcą zemścić . 

Albo czują się samotne. Kto to może wiedzieć. 

Za dużo zadajesz pytań. 

Masz kaszmirowe usta. 

Pocałuj mnie. 
Proszę. 

Rzucajq się na siebie. Rozbierajq się i zaczynajq całować. Z szafy wychodzi Licke. 

LI CKE 
A kuku przepióreczki. 

Co wy tutaj ... fiku-miku. 

Nonie! 

Fuj! Golaski. Pupaski-bobaski. 

To lepsze niż kabaret. 

Wzruszyłem się. Czy któraś z pań mogłaby się moim wzruszeniem zająć? 

ODETTA 
Wiedziałaś? 

UDI 
O czym? 

ODETTA 
Że on nas patrzy. 

ł 



UDI 
To bydlak. Musiał się wcześniej schować. 

Wyjdź stąd. 

LI CKE 
Nie taka była umowa. 

UDI 
Przestań. 

ODETTA 
Jesteś ... podła! 
Nienawidzę cię! 

Odetta wybiega. 

UDI 
Musiałeś. 

LI CKE 
Uspokój się. Bo nie dostaniesz nic. 

UDI 
Daj. 

LI CKE 
Tylko połowę. 

UDI 
Jeszcze ci mało. Nie napatrzyłeś się. Czego? Czego chcesz. 

LI CKE 
Jej. 
Ona potrzebuje mężczyzny. 

Ty ją tylko zepsujesz. 

Ja muszę być pierwszy. 
Jak kiedyś przed wojną ... dziedzic, pierwsza noc. 

Potem możesz sobie z nią robić co chcesz. 
I zapamiętaj sobie: nie jestem tchórzem, niczego się nie boję. 

UDI 
Mam ci ją przynieść. To nie ciastko z kremem. 

LI CKE 
Połowę. I ani grama więcej. 

Rzuca morfinę i chce wyjść. 

UDI 
Zaczekaj. Zgoda. Dostaniesz ją. Ale chcę czegoś w zamian. 

LI CKE 
Wiem, wiem. 

UDI 
Nie tego. 

Potrzebuję samochodu. 

LI CKE 
Hrabina się gdzieś wybiera. 

UDI 
Tylko pożyczyć. Na jeden dzień. Proszę. 

LI CKE 
U, kochana. Auto! To będzie kosztowało majątek. 

No, ale czego się nie robi dla miłości. Dasz mi jakąś zaliczkę? 

Udi ściqga Licke spodnie. 

SCENA PIĄTA 
Salon. Trwa modlitwa. Edith, Odetta, Ada, Udi. 

EDITH 
Błogosławieństwo Pana niechaj zejdzie na nas. Niechaj nas wzmocni na 
ten czas trwogi. 
Baronowa mówiła, że Ukraińcy gwałcą wszystkich, nawet staruszki 

i dzieci. 

Trzeba będzie srebra w inne miejsce zakopać. 

Ada nie może się zorientować. 

ODETTA 
Jezu, jak mi się nie chce. Muszę? 

ADA 
Nie dobrze mi. Trzeba mi lekarz. 

EDITH 
Skąd ja jej wytrzasnę lekarza? Głupia, tłusta, polska krowa. 

Chorować jej się zachciało, jak pościel trzeba krochmalić, podłogi aż 

kleją się od brudu a okna? Chryste Panie! 

Pewnie udaje, a już czeka na swoich, żeby nas wydać, żeby donieść, może 

wymyka się nocą, pokazuje im drogę, mówi co gdzie pochowane, gdzie 

obrazy, gdzie zastawa. 

Przyjdź, drzwi nasze zamknij, niech wszelkie zło zostanie za nami, bądź 

nam ochroną i kluczem. 



Właśnie klucze! Przecież Ada mogła dać im klucze, od piwnic, od 

wszystkiego. 

Ada, gdzie ty masz klucze? 

ADA 
Który klucze? 

EDITH 
Od domu. 

ADA 

Ja nie wziąć. Po co mi klucze? 

Myśli, że klucze ją uratują. Przed czołgami. 

EDITH 
Pa11stwo Laabs, stara Gadtke też się pakują. Przecież sytuacja może się 

w każdej chwili odwrócić. 

ADA 
Tralalala. 

EDITH 
Nie ma dokąd iść. Każda droga jest zła. 

Nadciągają Hunowie. 

ODETTA 
Nie wytrzymam. 

ADA 
Jesus Christus mój brzuch! 

Wbiega Aleksandr. Mierzy do kobiet z pepeszy. 

EDITH 
Boże! 

ADA 
Przyszli. 

ALEKSANDR 
Pod ścianę! Ręce do góry! No już! 

ADA 
Ja tu jestem siłą. Czy ja też ręce do góry? 

ALEKSANDR 
Pod ścianę! 

Edith rzuca się do nóg żołnierza. 

EDITH 
Błagam, nie zabijajcie nas, nie róbcie nam krzywdy. 
Możecie zabrać rzeczy, co chcecie, ale nie róbcie nam krzywdy. 

Błagam, nie dotykajcie mojej córki, to jeszcze dziecko, ma dziesięć lat. 

ODETTA 
Czternaście. 

ALEKSANDR 
Czy panie są same? 

EDITH 
Same. To znaczy jest jeszcze .. . 

ALEKSANDR 
Kto, kto tu jeszcze mieszka? 

UDI 
No, mów! 

EDITH 
Pan Licke. 

ALEKSANDR 
Kto to jest? 

UDI 
Nikt. 

ALEKSANDR 
Opuście ręce. Nie chcę nikogo zabijać. Chcę tylko odpocząć. 

ADA 
Dlaczego mówi on w ogóle po niemiecki? 

EDITH 
Właśnie. 

ALEKSANDR 
Ukończyłem studia w Berlinie. 

EDITH 
Niemożliwe. Studiował pan, w Berlinie? 

ALEKSANDR 
Biologię. 

EDITH 
Biologię. 

ALEKSANDR 
Panie pozwolą, że się przedstawię. Nazywam się Aleksandr. Aleksandr 

Aleksandrowicz Lebiediew. 

UDI 
Ciekawe czy radzieccy biolodzy gwałcą przed kolacją, po, czy może w trakcie? 



EDITH 
Wyjdź stąd. 

UDI 
No, co? 

EDITH 
Niech pan nie zwraca na nią uwagi, ona jest. .. 

Wszyscy jesteśmy w nienajlepszym stanie. 
Boże, jak pan wygląda. Trzeba się nim zająć . Pan pewnie głodny? 

Ada balia. Przynieś coś. Cokolwiek. Mydło, szlafrok. Co tak patrzycie? 

ADA 
To brakuje jeszcze! Pan tak samodzielnie? 

EDITH 
Jak przyjdą prawdziwi Rosjanie, on nas obroni. 

UDI 
Obrońca się znalazł. 

EDITH 
Ruszcie się. 

Kobiety zajmujq się Aleksandrem. Ściqgajq mu buty. Ada przynosi balię, 

nalewa wodę. 

ALEKSANDR 
Nie wierzą mi. Jestem Ruskiem a one Niemkami. 

Powinienem je zgwałcić a potem zabić. Wtedy by mi uwierzyły. 

EDITH 
Mundur będzie wyprany. 

ALEKSANDR 
Dziękuje, proszę sobie nie robić kłopotu . 

UDI 
Trzeba, trzeba, bo śmierdzi. 

ODETTA 
Ja nie czuję. 

ALEKSANDR 
Galinka, słońce ty moje, nie mogłem dłużej. 

Wstyd mi. 
Naród, który wydał z siebie Puszkina, Dostojewskiego, zachowuje 

się jak bydło. 
Kradną wszystko, mówiąc, że im się należy, że to ich, że nie po to 

tyle kilometrów szli, żeby wracać z gołymi rękami. Wyśmiewają się ~I 
i mówią że jestem głupi. 

Może jestem. 

Ada wnosi jedzenie. 

EDITH 
Prosimy do stołu. 

Właśnie pan Licke znalazł, to znaczy upolował. .. 

ADA 
Polaków nie widział pan? 

UDI 
Niech pan je, my to na jedzenie patrzeć nie możemy. W ogóle ostatnio 

jedzenie nam obrzydło. Jeść i jeść. Ileż można. Niech pan je na zdrowie. 

Aleksandr je. 

ODETTA 
Proszę uważać, gorące. Może podmuchać? 

UDI 
Żeby tylko zając nie zaszkodził. 

EDITH 
Zając, z przepisu mojej matki? 

ODETTA 
Szkoda, że nie może pan zobaczyć jak u nas ładnie wiosną. Wszystko 

kwitnie. 

Las niedaleko, rzeka, jak tata był jeździliśmy na wycieczki. 

Może pan zająć pokój obok mojego. Jest pusty. Długo pan u nas zostanie? 

EDITH 
Nie przeszkadzaj, widzisz, że pan okupant je. 

UDI 
Przeszkadzaj, przeszkadzaj . 

ALEKSANDR 
Wiem, że mi nie wierzycie. Naprawdę jestem naukowcem. Pracowa

łem z profesorem Trofimem Denisowiczem. Znacie? 

UDI 
Tak, tak, ja słyszałam . Gratuluję. 

ALEKSANDR 
Dano mi funkcję mechanika. Jak coś się zepsuje, to na środku drogi, 

Sasza ratuj, ja na mechanice się naprawdę nie znam. 
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ODETTA 

Pobrudził się pan na policzku. 

EDITH 
Ada pościel zanieś. 

Córuś pomóż Adzie z pościelą. Jeszcze weźmie nie tą co trzeba. 

UDI 
Tą lepszą, tą lepszą. 

ODETTA 
To może ja pokażę pokój. 

Wszyscy wychodzq. Zostaje Ramzes. 

RAMZES 
Trzeba czekać. Może ludzie będą gryźć się i zabijać aż wszyscy znikną 

z powierzchni ziemi. Wtedy psy przejmą władzę. Połączą się w stada, 

zamieszkają w opuszczonych domach, najsilniejszy zostanie przywódcą. 

Stado wystąpi przeciw stadu, rozpocznie się walka. Kto wygra, obejmie 

władzę nad wielkim stadem, jedno stado, jeden przywódca. Największy 

z psów, ogłosi wyższość swojej rasy nad innymi rasami. I nikt nie będzie 

miał wątpliwości, że rasą czystą jest owczarek niemiecki. Rasa ta wywo

dzi się od starożytnej rasy indoeuropejskich psów stepowych i jest zde

cydowanie lepsza od innych ras, nie mówiąc o kundlach, które właści

wie są podpsami. Wyższe moralnie i duchowo „nadpsy" w stosunku do 

„podpsów" będą mieć prawo do eliminacji tych drugich, do zagryzania 
ich w celu poszerzenia przestrzeni życiowej. Zakazane będzie mieszanie 

się ras, które powoduje ich degenerację, dlatego wprowadzi się ustawo

dawstwo przeciw parzeniu się owczarków niemieckich z osobnikami 

innej rasy. Psia rasa pod przywództwem owczarków niemieckich będzie 

mogła podbić inne rasy. Od dawna wiadomo, że rasy takie jak świnie, 

owce, króliki nie potrafią się rządzić, są brudne, potrzebują rozkazów. 

Wchodzi Odetta. 

ODETTA 
Jaka ja jestem szczęśliwa. 
Najpierw zdarł ze mnie sukienkę. 

A potem zrobiliśmy to jeszcze raz. W ogóle nie bolało. 

Odetta zasypia. Wchodzi Udi. Robi Odetcie zastrzyk. 

UDI 
Moja Maja naga. Moja Zuzanna podglądana przez starców. Moja Leda 

z łabędziem. Zamknę cię w wielkiej wieży, do której nikt nie ma wstępu. 

A teraz ukąsi cię komar. 

Kocham cię. 

ODETTA 
Co ty robisz? 

UDI 
Ratuję ci życie. 

ODETTA 
Zostaw mnie. 

UDI 
Cicho, cicho. Potem ci wszystko wytłumaczę. 

ODETTA 
Co ty robisz? 

UDI 
Spij maleńka. Pojedziemy do Włoch. Sama mówiłaś, że masz zapisa

ną w gwiazdach daleką podróż. Musisz się ciepło ubrać. 

ODETTA 
Co z mamą? 

UDI 
Da sobie radę. 

ODETTA 
Nie może z nami jechać? 

UDI 
Dojedzie do nas jak to się wszystko skończy. 

Wchodzi Aleksandr. 

ALEKSANDR 
Galinka, kochanie, to była naprawdę mądra i śliczna dziewczyna. 

Spodobałaby ci się. 

Będziesz moim obrońcą, powiedziała. 
Nie mogłem jej tak zostawić. 

Pamiętasz Galinka, słońce ty moje. Nad Newą był nasz pierwszy raz 

i tego się nie da zapomnieć. Pamiętasz, środek nocy, zupełnie widno 

a my przemykamy z kocem, jak złodzieje. O północy było tak jasno, 

że ty wyciągnęłaś książkę i zaczęłaś czytać. Jaki to straszny sen przy

śnił się Raskolnikowowi. O jakiejś mi czytałaś zabawie, w tym szynku, 

wóz stał z ogromnymi końmi, potem rozległy się okrzyki: Wio! Wsia

dajcie! Wszyscy wsiadajcie! Tatusiu, biją biednego konika! - Chodźmy, 

chodźmy! Ktoś tam się z kimś bije, ktoś kogoś okłada batem, ale ja 

już nie słyszę, nie widzę, kończę w tobie i pogrążam się w słodkim 

błogostanie. 

Wchodzi Licke. 
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LI CKE 

Halo, panie Rosjaninie. Chciałbym się przywitać. 

Witamy na naszej ziemi przedstawiciela dzielnej armii. Jak droga? 

Na wódkę chciałbym, serdecznie zaprosić, jeśli pan czerwonoarmista 

znajdzie oczywiście chwilę wolnego czasu. Czym chata bogata. 

Nieszczęście takie, pożyczyłem samochód. Mówiłem, żeby przez las 

nie jechała. Skrótów jej się zachciało. Nasi miny porozstawiali. Kupa 

pogiętej blachy i popiół. Psiakrew! Napijmy się. 

ALEKSANDR 
Do wszystkiego można przywyknąć. Do blach i popiołów też. 

LI CKE 
Tak jest. Do wszystkiego można się przyzwyczaić . 

Ze mną tylko do interesów, ja tu jestem przedwojenny zarządca, eko

nom. Każdy kąt znam. 

U mnie wszystko musi być policzone, co do jednego. 

Niezła, ta mała. Tylko trochę dzika. Dobrze było? 

ALEKSANDR 
Lej. Za dużo gadasz. 

LI CKE 
Nie chcesz, nie mów. Ja swoje wiem. Musiało być dobrze. Mała ma talent. 

ALEKSANDR 
Czego ode mnie chcesz. Jestem martwy, trup. 

LI CKE 
Jak trup. Wódkę pijesz! 

ALEKSANDR 
Jestem dezerterem. Chcę odpocząć. 

LI CKE 
Człowieku. Idź stąd! Bo nas wszystkich pozabijają. 

ALEKSANDR 
Mów mi Sasza. Całkiem inaczej się u was żyje. 

Taka mi się myśl po głowie kołacze, że tu jest jednak wyższa cywiliza

cja. Tak mi się wydaje. 

LI CKE 
No jasne. U nas technika na wysokim poziomie, organizacja. 

Ale wy Rosjanie, macie duszę. 

Jakby tak połączyć. Toby dopiero było. Dogadamy się jakoś. A zegarki 

cię interesują? 

Może to. Mam tu takie złote kamyczki. Może weźmiesz parę na drogę? 

Licke daje Aleksandrowi złote zęby. 

ALEKSANDR 
Co to jest? Czyje to? Skąd je masz? 

LI CKE 
To teraz najtwardsza waluta. Weź je i idź stąd. 

ALEKSANDR 
To chodźmy. No, chodźmy, pohandlujemy. 

Aleksandr wyprowadza Licke. Wchodzi Ada. Potem Edith. 

ADA 
Moi drodzy oswobodziciele. Powiem im całą prawdę. Że ja tu jestem 

siłą i czekam na nich, że bardzo im jestem wdzięczna, że przyszli i niech 

czują się jak u siebie. 

Piwnica jest dobrze zaopatrzona i że mogą zapakować wszystko, ja swoje 

wypiłam i koniec z tym, ani kropli więcej, ani łyka. Wojna to wojna, 

trzeba jakoś przetrwać. 

Frau Edith też swoje przeżycia miała, ja bym jej nie zabijała, wystarczy, 

że ją z domu wygonicie. Nie trzeba jej mordować. 

Wzięłam sobie perły. Edith mówiła, że to najcenniejsze co ma. 

No tonie ma. 

EDITH 
Ada! Weź się za pakowanie! Na co ty czekasz, dziewczyno! 

ADA 
Niech się sama pakuje. Wojna szlus. 

EDITH 
Żle ci tu było? 

ADA 
Mówię ja coś? 

EDITH 
Przymykałam oko, na twoje występki. Co ty myślisz, że jestem taka 

głupia a może ślepa, kto te wszystkie wina, nalewki, kto te wszystkie 

butelki opróżnił? Spakujesz nas i jesteś wolna. 

ADA 
Dziękuję. 

Ada wychodzi. 

EDITH 
Widzę ich. Cała zgraja, brudni, nieogoleni, czerwone twarze i czarne 

zęby. Trzymać ją! Brać ją! Ty suko, ty kurwo! 

Jeden trzyma mnie za włosy, mówi, że mam być grzeczna, że nic mi się 



nie stanie, że oni tylko na postój, na kilka godzin. Kopią mnie i drą ubra

nia, kładę dłonie na piersiach, dwóch osiłków rozkłada mi nogi. 

Raz, raz, raz, raz! 

Chcę by wreszcie się stało, chcę poczuć ból. 

I czego się ślinisz? Dziwko, suko! Patrz jacy z nas jebacy, krasnoarmiejcy, 

patrz niemiecka zdziro. Śmieją się, teraz ci po naszemu zasadzimy, po 

komsomolsku. 
Ktoś wpycha mi w usta onucę. Podnoszą mnie w górę, wbijają czerwone 

koły, jak w ziemię. Raz, raz, raz. Za Stalina, pajdiom, pajdiom! Lewa, 

lewa, lewa! 

W pierjod! Nu, dawaj! Na boj, na boj! 
Oto ciało niemieckiej samicy. To przez nią wszystko, ona poczęła i po

rodziła blond rasę SS-zdobywców. To z jej germańskiego podbrzusza 

wypełzła na świat brunatna zaraza. 
A teraz my gwardziści, spod Moskwy, Leningradu, my nadwołżańscy, 

syberyjscy, kaukascy, wepchniemy ci ścierwo z powrotem do środka. 

Przebijemy cię esesmańska wywłoko, himmlerowskaja blać, goeringowa 

szljocho. 

Gdzie Odetta? 

Ada wraca w futrze i perlach. 

EDITH 
Po co przyszłaś? 

ADA 
Rusek zaprowadził Licke pod płot i tratatatatatatatatattatata. 

A teraz siedzi przy nim i go przeprasza. Raz płacze, raz się śmieje. 

Zwariował. 

Nie wyjechała pani do Baden-Baden? 

EDITH 
Czego chcesz? 

ADA 
Będę tu mieszkać. To teraz mój dom. 

Ada, to nie wypada! 
tak być nie może trudna rada 

na widok wszystkich Twoich fantastycznych psot, aż oblewa zimny pot 

Ada, to nie wypada! Co rusz to wybryk maskarada 

te eskapady dzikie i te figle psie 

co ty robisz? zmiłuj się!" 

Ada i Edith wychodzą. Wchodzi Aleksandr. 

ALEKSANDR 
Chciał mi dać czyjeś zęby. Morderca. 

A ja piłem z nim wódkę. 

Wchodzi Ada z młotkiem w ręku. 

ADA 
Nie pamiętam co działo się dalej. Poszłam z nią, krzyczała na mnie, 

wyzywała od świń, nie wiem skąd wziął mi się w ręku młotek. Boże, 

ja tego nie zrobiłam. Zły duch we mnie wstąpił. Ja nie mogłam tego 

zrobić, to do mnie niepodobne. 

Koszmar, okropny, przerażający sen. 

I jeszcze ten pies. Czego on ode mnie chce? Zostaw mnie! 

Ada ucieka przed Ramzesem. 

ALEKSANDR 
Wokół tyle miejsca, można by sad, ogród jak marzenie. 

Kwitłoby to a człowiek by tylko chodził i wąchał. 

Dobry pies. No już, już. 

Wadim, szykuj wędki. Całuję cię, kochany syneczku, tata. 

Aleksandr wychodzi. 

RAMZES 
Słuchajcie mnie, do was mówię psy baronowej von Harnack, świat lu

dzi się kończy. Niedługo nie będzie ani jednego człowieka. Zostaną 

tylko psy. Jesteśmy skromnymi, szlachetnymi owczarkami niemiec

kimi, zza lasów idzie krwiożercza ludzka zabawa, która nazywa się 

wojna. Jeżeli ta wojna zabije ludzi, to nie jest moim zmartwieniem. 

Nie uronię za nich jednej łzy, bo nie zasłużyli na nic lepszego. My psy 

musimy myśleć o naszej rasie. Stanowimy jedną, wspólną sforę, którą 

przed latami ktoś wypędził z lasu. Czy nie chcecie być wolni? Jak nasi 

bracia wilki? Teraz jest sprzyjający czas. 

Zostawić nasze nory, naszych panów, ruszmy za rzekę! 

Zostawmy ludzi. Niech się pozabijają. Krew i Kości! Krew i Kości! 

KONIEC 

Cytaty modlitw pochodzą z Księgi Psalmów. 

Ponadto w tekście wykorzystano fragmenty następujących utworów: 

Ada to nie wypada, słowa Jerzy Jurandot 

Król Olch, Johann Wolfgang Goethe 

••• (Zgaś moje oczy, ja Cię widzieć mogę), Rainer Maria Rilke 
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PIOTR ROWICKI 
Dramatopisarz, pisarz, dramaturg. Z wykształcenia histo

ryk. Autor sztuk: „Przylgnięcie': „Mykwa'; „Tinky Win

ky'; „Chłopiec Malowany'; „Królowie Dowcipu~ Autor 

powieści, kryminałów i książek dla dzieci. Jego dramat 

„Przylgnięcie", zainspirowany warsztatami Sztuka Dialo

gu w Lublinie 2007, przeszedł próbę czytania aktorskiego w reżyserii Artura 

Tyszkiewicza, a następnie w reżyserii Aldony Figury wszedł do repertuaru La

boratorium Dramatu. Autor brał udział także w kolejnych warsztatach - Sztuka 

Dialogu z Historią 2009. Jest laureatem konkursów dramaturgicznych („Festi

wal Nowej Dramaturgii, Radom Odważny" 2005, ,,Widowisko" 2005, Konkurs 

„Ulrike" 2006), a także poetyckich i prozatorskich. W 2009 roku otrzymał sty

pendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dziedziny teatru. Jego 

sztuka „Chłopiec malowany" zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie na polską 

sztukę współczesną „Metafory Rzeczywistości" rorganirowanym przez Teatr 

Polski w Poznaniu. 
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