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Scena usunięta 2 

Łatwo jest wejść 
6 stycznia wyc 
posługacze. 

u. trudno z niego wyjść . 

abulu. Cztery i pół tysiąca wojska. I dwanaście tysięcy cywili, w tym żony żołnierzy oraz 

Jest odzi do minus czterdziestu. 
bijani są przez Afgańczyków. Nie dajemy rady. Musimy porzucić bagaże. Ryjemy dołki w śnie

ać . Brakuje jedzenia. Sposób dowodzenia pozostawia wiele do życzenia. Jest zimno. Zimno jak 
• zamarza. Droga nie ma końca. Jest nas coraz mniej. Pasztunowie są śmielsi , śmielsi i coraz śmielsi . 

rywają ostrzału. Są jak duchy. Dżiny. 
raniami zmarłych. żeby się ogrzać. 

skie, oblodzone ścieżki nad urwiskiem. które trzeba przechodzić jeden za drugim. jeden za drugim, po
Y się na strzał jak ka 
tłum. lamentu· 

on i jestem lek 

rażone dzieci. Wszystko to coraz mniej wydaje się realne. Prowadzę ten 

Jemy się z Kabulu nęka 
nymi. Przy życiu pozostało nas trzy i 

am się William Brydon i jestem lekarzem. Nazywam się 
ytyjskie przeciwko plemionom pasztuńskim. Od czterech 

ukąszeniami, które są śmiertelne . Warunkami atmosferyc:::z-

11 stycznia podejmujemy rozmowy, aby 1 nam pozwolili stąd wyjść. Odmawiają. W nocy przez prymi-
tywną rykadę z gałęzi i pni. pod ciągłym o chodzi nas osiemdziesięciu. Idziemy dalej, bez 

ę nie ulec snom na jawie i halucynacjom. Rozdzielamy amunicję. po dwa naboje każdy. Nie 
to krzyczy. że jesteśmy otoczeni. jesteśmy otoczeni! Po bitwie. która. jak przypuszczam, nie 
s sześciu. Skrajnie wyczerpani przyjmujemy gościnę u mieszkańców wioski, którzy jak sądzę, 
dają nas wojownikom. Uciekamy bezładnie, nie jak wojsko imperium. ale jak zbite psy. 

nie, wszyscy zginęli. 
mnie jeszcze trzykrotnie. Uciekam nadludzkim wysiłkiem, masakrując konia. Melduję, że jestem r 

armia? Gdzie armia? 





kończył Wydział Aktorski krakowskiej PWST (filia 
rocławiu) w 1998 roku oraz Wydział Reżyserii 
lnej w Hessische Theaterakademie we Frankfur
d Menem w 2004 roku. W Niemczech reżyse
m.in. Mrożka, Villqista. Gombrowicza. W 2005 

r stawił „Tangen", przedstawienie na l'IJC:JW~dl 
.Glódu" Knuta Hamsuna w Teatrze W 
koptnem oraz „Pustynię'' Tankreda 
p 

z rąk M1m
dliwości otrzymał wytti.nienie za zasługi 

nitencjarnej za projekt Teatr .Pod celą". 
orzono spektakl: „Lizystrata". 

awca i dyrektor Sceny Prapremier In Vitro. 
'IPektakl wystawiony w ramach Sceny 

Judzkie" otrzymał. wraz ze współre
Passini i Piotrem Ratajczakiem, 
()gólnopolskim Konkursie na Wy

. Współczesnej oraz pierwszą 

.pecjii.a~'"i!ii X Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatrów Niezałe w Ostrowie Wielkopolskim. 
Sztuka w jego reżyserii .Ostatni taki ojciec" zdoby
ła główną nagrodę na XV Ogólnopolskim Konkursie 
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, sam 
reżyser otrzymał zaś nagrodę indywidualną w tym 
samym konkursie; dodatkowo także przedstawienie 
otrzymało nagrodę za spektakl na VIII Festiwalu Pra
premier w Bydgoszczy oraz jeden mieszek od jurorów 
(Andrzeja Dziuka). Nagrodę Publiczności i wyróżnienie 
Dziennikarzy na Xll Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki 
Reżyserskiej .Interpretacje" w Katowicach. 

W ramach Sceny lnVitro wyreżyserował tak
że spektakle „Pool (no water)" i „Zły". W roku 
2009 został laureatem nagrody Prezydenta 
Miasta Lublina za upowszechnianie kultury. 



kście sztuki wykorzystano fragment tłumacze
sztuńskiej pieśni zemsty. Autorem przekładu 
ni prof. Jolanta Sierakowska-Dynda. 
i widzowie rozpoznają także nieco przetwo

cytaty z biblijnej „Pieśni nad pieśniami" 
nie, w której mowa jest o obrażenia 
ofiary wybuchu, znajdują się ni 
z reportażu Marcina Górki. 
a Zadwornego pt. .T. 
Wyborcza" 28.0 

kże podziękować twórcom ze Studia 
owych w Bielsku-Białej za ulubionych 

Khel. to 
Khe!!" Sku 
który był fund 
spektaklem. 

go dzieciństwa! 

szy: „Skoro robicie o Nangar 
cy żołnierzy spod Nangar 
ał nas do tego pomysłu, 
la całej dalszej pracy nad 

Dziękujemy także wszystkim nie wymienionym tu 
z nazwiska osobom. z którymi rozmawialiśmy w tym 
czasie i które udzieliły nam pomocy. 

Dziękujemy pani Monice za wypożyczenie prywat
nych przedmiotów do grobu Afganek. 

I oczywiście Andrzejowi „Osie" Osieckiemu i Safii 
Rabati za życzliwość i pomoc organizacyjną wykra
czającą poza zwykłe konsultacje. 
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