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AKTORKA Przygrzewa s³oñce. Kwitn¹ kaczeñce. Gramy w tenisa. Wszyscy ubrani na
bia³o. Olga Knipper-Czechowa, moja ciotka. Anton Paw³owicz Czechow, jej m¹¿
i stryj Miszy. Stanis³awski. Niemirowicz-Danczenko. Mama. Papa. Ada, moja sio-
stra. Misza Czechow, mój przysz³y m¹¿. Wo³odia, jego kuzyn. I Lew, mój braciszek.
£ososiowy ró¿ obrusu na trawie. £abêdzie szyje fili¿anek. S³odycz poziomek. Kwa-
skowy posmak �mietany. Wejdê i zapytam: Michaile Aleksandrowiczu, czy pamiêta-
cie? Bóg jeden wie, czy my siê jeszcze zobaczymy na tym �wiecie�

OLGA Naszego �wiata ju¿ nie ma. Jak trudno zwyczajnie wej�æ i po¿egnaæ siê. Powie-
dzieæ: urazy do mnie nie ¿ywcie, jak i ja do was nie ¿ywiê. Tak bardzo chcia³abym, by
Misza okaza³ skruchê. Nade mn¹, nad Moskw¹ opêtan¹ terrorem, by zap³aka³. Nad
dokwaterowanymi chamami z proletariatu, nad psin¹ i konin¹ z czarnego rynku, by
zap³aka³. Nad oszronionymi �cianami i ostatni¹ spalon¹ ksi¹¿k¹, by zap³aka³. Nad
Wo³odi¹, z którego tak d³ugo drwi³, a¿ ten w ³eb sobie strzeli³, by zap³aka³.

AKTORKA P³aka³by Misza i p³aka³ ca³e dnie i noce. A¿ oczy by wyp³aka³. Drugi Bajka³
wokó³ niego by powsta³. Graæ by przesta³, bo od ³ez zamoczy³by i scenê, i prosce-
nium, i kulisy, i garderoby. A nawet morze ³ez nie cofnê³oby czasu.

OLGA A przecie¿ bywa³o, ¿e by³ trze�wy. Bywa³o, ¿e czu³am siê jego ¿on¹. Bywa³o, ¿e
nie sprowadza³ do domu m³odocianych wielbicielek. Bywa³o, ¿e by³ czu³y. Bywa³o,
¿e nie budzi³ mnie w nocy, bo przemy�lenia mia³, które musia³am notowaæ. Bywa³o,
¿e wierzy³am, ¿e którego� dnia powie do Ewusi: córeczko. Bywa³o, ¿e nie ba³am siê
¿ycia. Bywa³o, ¿e nie pragnê³am �mierci.
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Wejdê i powiem prosto i serdecznie: Misza, chcê siê po¿egnaæ. Wyje¿d¿am. �lub
wziê³am z oficerem austro-wêgierskim. Jest jeñcem i lada dzieñ wyrusza do Berli-
na. Pozbywa siê Rassija obcych, to korzystam. Zaraz na miejscu we�miemy roz-
wód. Cyniczna? Tak, jestem. Drugie ma³¿eñstwo kupujê jak bilet na podró¿. Po-
zwolisz, ¿e zachowam nazwisko. �Czechow� otwiera wiele drzwi. Jak siê urz¹dzê,
�ci¹gnê Ewusiê i mamê. Wyje¿d¿am, Misza� To nie jest moje ¿ycie�

AKTORKA Ach wy, ¿urnali�ci! Zawsze tacy niecierpliwi�
Berta! Przynie� nam kawy. I ciasteczka. Zje pan ciasteczko? Jaki pan ma notesik.
I o³ówek kopiowy. Zanim zada pan pierwsze pytanie, chcê przekazaæ serdeczne po-
zdrowienia dla czytelników pañskiego pisma.
Zawsze wiedzia³am, ¿e chcê zostaæ aktork¹. Mój aktorski talent odkry³a Duse, a pod-
czas spacerów z To³stojem � pan wie, kto to by³ To³stoj, prawda? � poznawa³am opi-
nie o ¿yzni. O, jest kawa. Dziêkujê ci, Berto. A to co? Zabierz to zaraz i kawê przy-
nie�, na mi³o�æ bosk¹!
Bez grania nie istniejê. Na scenie albo na planie filmowym czujê, jakby to tam w³a�-
nie toczy³o siê prawdziwe ¿ycie. W filmie i teatrze jestem lepszym cz³owiekiem. £ap-
czywa na ¿ycie gram, gram, gram. Ci¹gle mi ma³o.
Dlaczego? Wyjecha³am z Rosji, bo chcia³am graæ! Kiedy w Babelsbergu otwarto
olbrzymie studia filmowe, mówili, ¿e to Hollywood w Europie! Nie mog³o mnie
w nim zabrakn¹æ. W Rosji zamieszanie, rewolucja. Uciek³am. Pomóg³ mi� ta-
lent aktorski! A tak! Niech pan sobie wyobrazi, ¿e przebra³am siê za ch³opkê, pod
jêzyk schowa³am pier�cionek z brylantem i udawa³am niemowê. Dosta³am siê do
poci¹gu i tak, po wielu d³ugich dniach podró¿y, dotar³am do Berlina. A za pier-
�cionek ¿y³am przez pierwsze miesi¹ce. Chocia¿ cena w lombardzie by³a skanda-
licznie niska�
Plany? Mam bogate. Wyje¿d¿am do Hollywood! Uczê siê angielskiego i ci¹gle æwi-
czê g³os. Do filmu d�wiêkowego. Baæ siê? Ja, proszê pana, niczego siê nie bojê!
Chocia¿ nie � jest jedna rzecz, której siê bojê koszmarnie. ̄ e mi oczko pójdzie w poñ-
czosze na gali rozdania Oscarów!

OLGA Jak ja wygl¹dam. Cienie pod oczami� Berta! Po po³udniu mam przymiarkê.
Niech Josef umyje kabriolet. A jak przyjdzie Lady Hiccups, na konwersacje, zapro-
wad� j¹ do pokoju ró¿anego.

AKTORKA I am sorry, but it could not be helped. She was unsuccessful though she did
her best. They arrived sooner than was expected.
Shall I come?
Shall I come?
Will I come?
I have to. I have to. I have to.

SZPIEG �nieg w Moskwie jest szary. Od dymu i popio³u z klasztoru doñskiego. Towa-
rzysze, nie braciszkowie, cia³a pal¹. Wynoszone wprost z piwnic o pochy³ych beto-
nowych pod³ogach, które ³atwo sp³ukaæ z krwi.
Pal¹ kryminalistów i wrogów rewolucji. Emigrantów i tych, których nazwiska brzmi¹
obco, choæ z dziada pradziada w Rosji ¿yli.
Nie wszystkich pal¹. Co drugi tysi¹c wywo¿¹ ciê¿arówkami pod Moskwê, tam gdzie
dacze, pola i sady. Nie gasz¹ silników, bo zimno jak skurwysyn, ustawiaj¹ tysi¹c wro-
gów rewolucji nad równym wykopem, strzelaj¹ i jad¹ po nastêpnych. Jak wykop siê
wype³ni, zasypuj¹ go ziemi¹ i robi¹ nastêpny. Wiosn¹ na zasypanych wykopach sa-
dz¹ jab³onie i grusze. Niech siê na co� przydadz¹, �cierwa.
To jak bêdzie?

AKTORKA Jeszcze ¿aden re¿yser nie wyja�ni³ mi tak szybko roli. Wszystko przygotujê.
OLGA I co siê gapisz? Nie ma¿ siê! Co masz robiæ, co masz robiæ? Skup siê!
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H o l l y w o o d

AKTORKA Teraz ja, Harry? Jak oni szybko mówi¹! Nic nie rozumiem. Zobacz, jaka
chuda ruda ¿mijka. Jak siê ³asi do re¿ysera. Czy ona nic nie je?
Teraz ja? Okey. I�m ready! Hello, everybody!
Gdzie mam stan¹æ? Tam? Tu? Jak zmieni¹ �wiat³a, dobrze. Nie mogê byæ w takich
samych jak ta ruda? Specjalne? Yes! W koñcu gwiazda na planie. What? �wiat³a
wyszczuplaj¹ce? Scheisse! Wolne ¿arty. Break! Time! Chcê rozmawiaæ z re¿yserem.
Lunch? A ja? Dlaczego nie jem z re¿yserem? Je�li chcesz dalej byæ moim agentem,
Harry, to mam jadaæ z re¿yserem, jasne? Fine. A teraz przynie� mi mój lunch. I colê.
Co to jest? Jeszcze trochê tego zielska i sama zacznê chlorofil wytwarzaæ. Chyba co�
muszê je�æ� Ile? Dwadzie�cia funtów?! Nie bêdê g³odowaæ. Arschloch! Scheisse!
Scheisse! Arschloch! Zabierz to.
Zjad³abym teraz Leberknödelsuppe. I popi³a zimnym piwem. Ju¿ siê w ¿yciu nag³o-
dowa³am. Danke, Harry. W Berlinie nie bra³am, to i w Hollywood nie wezmê. Jak siê
ma rodzinê na utrzymaniu, to nie mo¿na siê staæ kokainist¹, mój drogi. Bêd¹ ciê mieli
w gar�ci. Kto, kto� Silniejszy od ciebie. Zawsze siê taki znajdzie. A ja my�la³am, ¿e
masz katar� Ju¿ ci nawet ma�æ z kota na zatoki zamówi³am. Pudruj¹ waginy, by siê
potem gziæ ca³¹ noc? W sumie czemu nie? W jedn¹ noc obskakujesz wszystkich re¿y-
serów i producentów, a potem masz anga¿ na kilka lat! Zrób mi lepiej drinka, Harry.
Alkohol te¿ zabija g³ód. Przeæwiczmy moj¹ scenê. Akcentu siê czepiaj¹. ̄ e za ciê¿ki.
Oni maj¹ chyba jakiego� fio³a na punkcie wagi. Cholerni jankesi. Podrzucisz mi kwe-
stie, Harry?

OLGA Jeszcze tylko ta jedna rola i odpuszczê. To nie jest moje ¿ycie� Dam radê. Oddy-
chaj. Oddychaj.

AKTORKA Heil Hitler! Witam dostojnego go�cia. Reichsminister für Volksaufklärung
und Propaganda w mojej skromnej garderobie! Zapraszam.
Wróci³am, bo têskni³am. Panie ministrze, to nie Hollywood, a Neu-Babelsberg jest
moim domem. Gdy us³ysza³am, ¿e Rzesza potrzebuje artystów, od razu spakowa³am
walizki. Tylko tu czujê siê jak u siebie. Tak, panie ministrze, aryjscy arty�ci powinni
pracowaæ razem. Na kanapie? �wietny pomys³.
Co mi siê tam podoba³o?

OLGA Does she act wisely, or unwisely?
AKTORKA Technika. Proszê sobie wyobraziæ kamerê na szynach, która pod¹¿a za akto-

rem. Powinien pan minister pomy�leæ o takich kamerach dla nas, tu, w UFA.
Co mi siê nie podoba³o? Niech pomy�lê�

SZPIEG She reads between the lines.
AKTORKA Jude? Nie zwraca³am na nich uwagi. Ma pan racjê, panie ministrze, du¿o

¯ydów wyemigrowa³o do Ameryki� Niemcy potrzebuj¹ przestrzeni ¿yciowej. To
jasne.
Ha³as, po�piech i reklama. Amerykañski koszmar. Hiena Dietrich? Przereklamowa-
na. Sztuczna. Tak, tak, medycyna czyni cuda. Wyrywasz trzonowce i masz szczup³¹
twarz. Wycinasz ¿ebra i masz taliê osy. Dietrich szybko siê skoñczy.
A jak zdrowie szanownej ma³¿onki? W ci¹¿y? Czwarta pociecha w drodze � gratulu-
jê! Ja? Mo¿e niebawem� Na razie to tajemnica. Pierwszy dowie siê o tym Fürher.
Heil Hitler! On lubi byæ pierwszy.
Willi Forst re¿yserem? Czyta³am scenariusz. Cudowna rola! Kobieta piêkna i dumna.
I tajemnicza. Wybrano ju¿ kogo�? Mog³abym wzi¹æ udzia³ w castingu? Teraz? Kiedy
nie znam tekstu� Nie szkodzi� Ale to film d�wiêkowy, prawda? Panie ministrze�
To film d�wiêkowy? Ale z pana ¿artowni�. Oczywi�cie ¿e jest pan przystojnym mê¿-
czyzn¹. Jedna krótsza? Nie do wiary. Proszê nie pokazywaæ! Z przyjemno�ci¹ zoba-
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czê. Panie ministrze, ale¿� Dla Rzeszy, suko? Tak, panie ministrze, moja pochwa
s³u¿y Rzeszy.
Heil Hi-tler! Heil Hi-tler! Heil Hi-tler! Heil Hi-tler!

OLGA A pamiêtasz, jak by³e� ma³ym ch³opcem i papa przyszed³ sprawdziæ nasze oceny?
By³e� najgorszy z naszej trójki i papa chcia³ ciê uderzyæ. Os³oni³am ciê i papa uderzy³
mnie. Uciek³am do drugiego pokoju i wyskoczy³am przez okno. Nieprzytomn¹ przy-
nie�li mnie do domu, a papa ca³¹ noc czuwa³ przy moim ³ó¿ku. Ju¿ nigdy nie podniós³
na nas rêki.
Bo nie chcesz.
Ja tamten �wiat ci¹gle mam przed oczami� Nigdy siê go nie wyrzeknê.
Piêkny skomponowa³e� utwór.

AKTORKA
Poluszko-pole
Poluszko szyrokoje pole
Jedut da po polu gierai
Prosz³owo wriemieni gierai
U mnie wszystko dobrze. Gram jak szalona. Kilka filmów rocznie. Po co, po co. ̄ eby
zbiæ kapita³. Potem zacznê ¿yæ.

SZPIEG Moja babka lubi p¹czki z ró¿¹. Sma¿y je na smalcu z dodatkiem p³atków nastur-
cji. Obni¿am g³os. ¯eby by³ niski jak u Zarah Leander. Gdy wilczur Fürhera zaczyna
wyæ, on mówi do niego: �Za�piewaj ni¿ej, Blondi, jak Zarah Leander!�. Kiedy mój
g³os bêdzie seksownie niski, wtedy Fürher powie: za�piewaj ni¿ej, Blondi, jak Olga!
Nie jada miêsa. Nie pije alkoholu. Nie ma jednego j¹dra. Osobi�cie nie sprawdzi³am.
Ma problemy z zêbami. Proszê zwróciæ uwagê na bogate nadzienie w p¹czkach. Jest
bardziej szczegó³owe.

AKTORKA Ach wy, ¿urnali�ci. Jacy niecierpliwi! Zje pan ciasteczko? Berta, przynie�
nam kawy i ciasteczka. Proszê przekazaæ serdeczne pozdrowienia dla czytelników
pañskiego pisma.
Plotki, plotki. Ju¿ siê przyzwyczai³am. Jak to mówi¹ w bran¿y: nie plotkuj¹ � nie
istniejesz. Nie jest plotk¹, ¿e zamierzam wyj�æ za m¹¿. To moje drugie ma³¿eñstwo.
Trzecie? Nie, to plotki. Czy Henry jest milionerem? Nie mam pojêcia i nic mnie to nie
obchodzi, bo wychodzê za Henry�ego z mi³o�ci. A jego pieni¹dze? Zupe³nie mi nie
przeszkadzaj¹.
Nie jest plotk¹, ¿e zagram w filmie d�wiêkowym. Tak, u Williego Forsta. Po prostu
wygra³am casting. Zagram kobietê piêkn¹ i dumn¹. I tajemnicz¹. Ale sza! Nikomu
ani s³ówka. Wiedz¹ tylko pan i pañscy czytelnicy.
Jest plotk¹, ¿e nie uda³o mi siê podbiæ Hollywood. Wróci³am, bo kocham Niemcy.
Tylko tu uprawia siê sztukê. Heil Hitler!

SZPIEG Moja babka lubi p¹czki z ró¿¹�
Jestem na proszkach, ale i tak nerwy mam. Co tu siê dzieje?! Tylu znajomych po-
znika³o. Przyjació³� Na pewno jestem bezpieczna? Macie papierosa? Wieczorem
siê z kim� bawisz, a rano ju¿ go nie ma. UFA, Tobis i Bawaria przejd¹ na w³asno�æ
Rzeszy. Filmy to teraz sztuka tylko dla czystej rasy. Tworzyæ mog¹ j¹ arty�ci zare-
jestrowani w Izbie Filmowej Rzeszy. ¯ydów dzieli siê na pe³nych, pó³-¯ydów
i æwieræ-¯ydów. Graæ mog¹ po³ówki i æwiartki. To trudne pracowaæ z takimi. Bo
która czê�æ jest aryjska? Rêka? Nos? Penis?
Kozio³ siê zakocha³. Ju¿ trzy razy szuka³ u mnie alibi, gdyby zadzwoni³a jego ¿ona.
Znamy siê przecie¿ z Magd¹ nie od dzi�. W kim? W Lidzie Baarovej. Dostanie naj-
lepsze role. Czeska dziwka. Niektórzy nie maj¹ wstydu.
Masz to? Spasiba. I uwa¿ajcie na p¹czki. Ostatnio jaki� towarzysz zjad³ te z nadzie-
niem� Kogo wy tam zatrudniacie�
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OLGA �Niniejszym o�wiadcza siê, ¿e w rodzinie naszej nigdy nie by³o osób wiary nie-

chrze�cijañskiej�� Zatem babka Ewy to teraz Natalia Aleksandrowna Galdina. Gal-
dina. Dwa ruble i nowa aryjska babka. Jak za ¿ycie córki, to �mieszna cena�
Kontrakt na kosmetyki? Gram, nie reklamujê. Odmówiê. W tym roku powinny�my
pojechaæ na Riwierê. Ceny te¿ maj¹ piêkne. Co roku dro¿ej. Kogo na to staæ?

PIÊKNO�Æ Czy wszystkie siedzicie wygodnie? Mam tu przed sob¹ dwa kremy. Ró¿o-
wy i bia³y. Ró¿owy jest od¿ywczy, bia³y � nawil¿aj¹cy. Oba zawieraj¹ biocel � zdu-
miewaj¹cy wynalazek profesora Stejskal � ¿ywotny wyci¹g z komórek starannie
wybranych m³odych zwierz¹t. Nauka potwierdzi³a, ¿e zmarszczki powoduje zanik
pewnych ¿ywotnych sk³adników w skórze. Kremy z biocelem zapobiegaj¹ zmarszcz-
kom! Ró¿owy na noc, bia³y na dzieñ. Czy wszystkie panie otrzyma³y darmowe
próbki?

Wo j n a

PIÊKNO�Æ Halo? Olaf, kochany! Mia³am taki z³y sen� Co robisz, jak ci tam? Ilu?
Zuch ch³opak! Bohater. S³ucha³e� mnie w radiu? Tak, dedykacja dla Olafa. Nie wsty-
dzê siê, kochany. Zadzwoñ, bêdê czekaæ. Ja ciebie te¿.

OLGA A jednak mnie dopad³a. Zabrali samochód� Wszystko dla armii. Przynajmniej
w gazetach napisz¹, ¿e nawet Olga Tschechowa chodzi pieszo.
Dla Rzeszy.
Kirche, Kinder und Küche. Jasne, wzór cnót.
Kolejny rozwód� No nie lubiê, gdy milionerzy nie maj¹ pieniêdzy.
Olaf. Szkoda, ¿e lata w Luftwaffe.
Mi³o�æ to s³abo�æ.
Berta. Nie mog³am ryzykowaæ. Gdy odwiedzi³ nas Kommandant Obrony Cywilnej,
popu�ci³a ze strachu. Ja wiem, to tylko trochê moczu� Z tym, ¿e tylko aryjski mocz
pachnie. Niearyjski ju¿ nie.
Nie chcê o tym my�leæ.

PIÊKNO�Æ Ponoæ Sigi jest zazdrosny! Chyba jest g³upi! Razem gramy, to razem siê
czasem zabawimy, dla higieny, ale ¿eby na powa¿nie?

OLGA Gdybym zosta³a w Hollywood� Gdybym schud³a i popracowa³a nad akcentem�
�ci¹gnê³abym potem Ewusiê i mamê. Wszystko przez to, ¿e ich nie po³knê³am. Czte-
ry ma³e larwy tasiemca. Jak cztery ziarenka soczewicy. Po³ykasz, jesz, ile chcesz, ale
to nie ty tyjesz, tylko robal. Z czasem chudniesz. Bez wyrzeczeñ.
Brzydzi³am siê.
A w Moskwie jad³am zgni³¹ brukiew i niedogotowan¹ psinê. Jak to siê ludzie zmie-
niaj¹�
Gdybym zosta³a w Hollywood� Wszystko by³oby inaczej.

AKTORKA Moje ró¿e lubi¹ babkê w p¹czkach� Berty nie ma. I nie bêdzie. Zwolni³am
j¹. Ale najpierw na ni¹ donios³am. Dali mi medal i przydzia³ na benzynê. ¯ydzi to
szczury cywilizacji niemieckiej! A mo¿e larwy tasiemca? My jemy, a oni tyj¹!
Towarzyszu, niech towarzysz zostanie. Nastêpnym razem to mogê byæ w niebie. Nie.
W niebie bêd¹ Fürher i towarzysz Stalin. Ja bêdê w piekle. Z Bert¹.
Wczoraj podczas kolacji powiedzia³am Goebbelsowi, ¿e mo¿e mnie poca³owaæ. W du-
pê. Kozio³ najpierw siê obrazi³, ale potem mu przesz³o. Wyt³umaczy³am mu, ¿e to
przynosi szczê�cie ka¿demu, kto idzie na Moskwê. Ka¿dy obywatel Rosji, znaczy
Kraju Rad, je�li wybiera siê w Maskwu, to jemu nada poce³owat� druguju russkuju
¿opu, za szczê�liwe dotarcie do celu. Taki zwyczaj. Napoleon nie chcia³ ¿opy, wola³
ca³owaæ pigalicu i potem ¿a³owa³. Wiêc po chwili wszyscy chcieli ca³owaæ mój ty³ek.
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Ka¿dy! Fürher, Goebbels, Göring, Speer, Ribbentrop i inni. K³ócili siê, bo ka¿dy chcia³,
aby to jego ca³usom Rzesza zawdziêcza³a dotarcie do Moskwy. My�la³am, ¿e siê za
³by wezm¹! Wreszcie wszyscy uznali, ¿e tylko Fürher ma prawo poca³owaæ rusk¹
dupê, ale ten przypomnia³ sobie, ¿e jako wegetarianin nie tyka miêsa, a ca³uj¹c moj¹
dupê, tknie miêso, bo dupa z miêsa jest, nie z sa³aty. Wiêc teraz maj¹ zrobiæ losowa-
nie. W ca³ej armii! I wybior¹ anonimowego ¿o³nierza, który to zrobi! Potem postawi¹
mu pomnik. I podpisz¹: dla nieznanego niemieckiego ¿o³nierza, który ca³uje rusk¹
dupê � naród Trzeciej Rzeszy.
Komunisty nie maj¹ humoru? Szkoda. Wytyczne w k³êbku we³ny? Przeczytam i zgod-
nie z zasadami zjem. To bêdzie d³ugie spaghetti. Nie je�æ, spaliæ. Dobrze. Dosta³o siê
w koñcu galon benzyny za ¯ydówkê! I powiedzcie centrali, ¿e sama to zrobiê. Jak to
co? Ju¿ oni wiedz¹. Podczas kolacji. Stanê przed nim, wyjmê mojego walthera i mó-
wi¹c: trzeba by³o chodziæ do dentysty, mein Fürher, zrobiê pif-paf!

SZPIEG Heil Hitler! Witam majora. Tak, mam nowiny. Pan rozumie, ¿e nie mogê zdra-
dziæ kontaktu? Tak, wiêc� Chodzi o� Tak. Zamach. Nie znam szczegó³ów, ale
mam wprowadziæ zamachowca jak najbli¿ej. Pomys³y zmieniaj¹ siê z godziny na
godzinê. Stalin siê waha. Boi siê, ¿e jak zamach siê uda, to Rzesza bez Fürhera
dogada siê z aliantami i razem rusz¹ na Rosjê. Jak tylko siê dowiem. I nie powinien
pan tu przychodziæ� W czwartek idê na masa¿� Otó¿ to. I trzeba ustaliæ has³o.
Co� z jedzeniem mo¿e? A to: �najlepsze magdalenki wypieka³ Proust� � prawda, ¿e
dobrze brzmi?

AKTORKA Sigi, kochany, co robisz dzi� wieczorem? A kto bêdzie? Cudnie! Jasne. Kto
nie bywa, ten nie gra! Czy mo¿esz wzi¹æ ze sob¹ puderniczkê? Nosek sobie przypu-
drujê. Wojna, mój drogi, wojna. Ona zmienia wszystko.

SZPIEG Chcia³am zamówiæ konfitury ró¿ane do p¹czków. Nie. Z tego sklepu ju¿ nic nie
kupiê. W ostatniej dostawie znalaz³am ple�ñ. Warto sprawdziæ pozosta³e s³oiki. Pro-
szê je dostarczyæ na róg Hitlerstrasse i Hügelstrasse.

OLGA Halo? Nie. To jaka� pomy³ka! Przecie¿ wczoraj jeszcze ¿y³. Lata³. To nieprawda!!!

M o s k w a

AKTORKA Wiosna czterdziestego pi¹tego. Rosja trwa w gor¹czce zwyciêstwa. Olga
zostaje przetransportowana do Rosji. Na przes³uchanie. Podczas podró¿y samolotem
mog³a zobaczyæ ca³¹ potêgê zniszczonej, acz niezniszczalnej, sowieckiej ziemi.

SZPIEG
Ach Rassija, co za kraj
to kraj rad, raj nie kraj
£¹ki, pola, miasta, wsie
prac¹ ludu wznosz¹ siê
wysoko
wysoko
hen, hen
do ptasich gniazd
wysoko
wysoko
hen, hen
do nieba gwiazd!
Ruska dusza a¿ siê rwie
uca³owaæ ziemie te
gdzie ³¹ki, pola, miasta, wsie
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proletariat buduje
wysoko
wysoko
hen, hen
do ptasich gniazd
wysoko
wysoko
hen, hen
do nieba gwiazd!

OLGA Rodzinie powiedzia³am, ¿e jadê na go�cinne wystêpy. Wziê³am najlepsz¹ garde-
robê, jedwabne poñczochy, koronkowe dessous. Ale po¿egna³am siê z nimi czule i tak,
jakby na zawsze.

AKTORKA W Moskwie czeka³o j¹ rendez-vous z NKWD. Trwa³o siedemdziesi¹t dwie
godziny. Przes³uchiwa³ j¹ Beria i Abakumow. Obaj lubili piêkne kobiety. Beria je
gwa³ci³. Abakumow torturowa³.

SZPIEG
Ca³a dzisiaj dr¿ê � jak li�æ na wietrze
czy spodobam siê � a mo¿e jeszcze
wiêcej pudru dam, poñczoszki cienkie
gdy nadejdzie czas, spruj¹ siê z jêkiem.
Beria, Beria, a mo¿e Syberia?
Beria, Beria lepszy ni¿ Syberia!

Szczodrze dajê im u�miechu ber³a
na nitkach moich s³ów fabu³y per³a
akcji nag³y zwrot, jest tak jak w kinie
kto pierwszy mrugnie ten niechybnie zginie.
Beria, Beria, a mo¿e Syberia?
Beria, Beria lepszy ni¿ Syberia!

Towarzysze, towarzysze
jak¿e mi³o widzieæ was
towarzysze, towarzysze
pojedynczo, nie na raz.

OLGA Na stole sta³a wódka i miska kawioru. Miska by³a ze srebra z odci�niêtym god³em
dynastii Jagiellonów. Wniesiono samowar i �wie¿o wypieczone pluszki. W k¹cie le-
¿a³a zakrwawiona cerata, a zza �ciany s³ychaæ by³o czyje� krzyki. Ogólnie atmosfera
by³a mi³a.

AKTORKA Stalin chcia³ poznaæ si³ê Hitlera. Si³ê, która tak porwa³a ca³y naród niemiec-
ki, ¿e z eufori¹ poszed³ za nim na �mieræ. Stalin musia³ poznaæ ten sekret. Naród
rosyjski te¿ szed³ na �mieræ, ale bez euforii.

SZPIEG
Mia³ oczy Rasputina
i to nie jego wina
¿e s³a³y mu w kopertach dziewice wianki swe
A on po�lubion Rzeszy
nie p³odzi³, choæ nagrzeszy³
dziedzictwo mia³ przeklête, chore i z³e
Rozmno¿y³ naród ca³y
aryjski, doskona³y
miecz w³o¿y³ mu w krêgos³up i pos³a³ w �wiat
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Nic tak nie cieszy ludzi
jak rasa pod-podludzi
którzy d�wigaj¹ winê za ca³e z³o
Jest wróg, jest cel, jest kara
winny jest Dawid, Sara
a wspólna zbrodnia klei jak ciep³a krew
I stan¹³ Niemiec zbrojny
Hitler, nie Bogobojny
�lepy chciwo�ci¹ w³adzy zdobywaæ �wiat
Zbroje ¿elazem harde
sumienie rdz¹ prze¿arte
runê³y zamki z piasku, gdy powia³ wiatr
Mia³ oczy Rasputina
to by³a jego wina
choæ nie pi³ wcale wina i kocha³ psy
Czy gdyby go nie by³o
to by siê nie zdarzy³o
te zbrodnie ludobójstwa ten mroczny czas
Milczy Alosza smutny
przed chwil¹ taki butny
bo oczy Rasputina sk¹din¹d patrz¹ nañ

OLGA NKWD interesowa³o wszystko. Co jad³, co pi³, jaki kolor lubi³, jakie bra³ u¿yw-
ki. ¯e kokainê przyjmowa³ pod powieki, ¿e strychninê jad³ na wzmocnienie. Fakt,
¿e by³ abstynentem, wywo³a³ poruszenie. To potwierdza³o opiniê, ¿e Adolf Hitler
nie by³ cz³owiekiem. Moje zeznania by³y �ci�le tajne. Odczuwa³am k³ucie w okoli-
cy serca. Nerwica. Nie mog³am te¿ opanowaæ drgania prawej powieki. Przesz³o po
zaaplikowaniu witamin.

AKTORKA Po przes³uchaniu, z rozkazu towarzysza Berii, Olga zosta³a przewieziona
z powrotem do wschodniej czê�ci Berlina. Tu zakwaterowano j¹ w du¿ym, piêknym
domu, ocala³ym z wojny. Poprzedni mieszkañcy zostali wyrzuceni przez oddzia³ je-
denastej Brygady Strzelców NKWD.

OLGA Postanowi³am zostaæ wegetariank¹. W Moskwie spotka³am swoj¹ siedemdziesiê-
cioletni¹ cioteczkê. Wygl¹da³a na jakie� czterdzie�ci lat! Okaza³o siê, ¿e nie je miêsa.
Ludzie ci¹gle mnie zaskakuj¹.
Nowy dom jest bardzo ³adny. Jedynym mankamentem jest kwakanie kaczek w szu-
warach, bo dom jest nad wod¹. Jednak z czasem mo¿e to siê wydawaæ ca³kiem mi³e.
Takie kwakanie. W szuwarach.

B e r l i n  Z a c h o d n i

OLGA Wysoki s¹dzie. Chcia³am prze¿yæ. Niczego nie ¿a³ujê. Robi³am w ¿yciu to, czego
wymaga³a chwila. Tylko tyle, ile trzeba by³o.

AKTORKA Wysoki s¹dzie! To nieprawda! £garstwo! Oszustwo!
W sensacyjnym artykule pana Kohla, którego tytu³ brzmi �Szpieg, który uwiód³
Hitlera�, nie ma s³owa prawdy. Te wyssane z palca �rewelacje� szargaj¹ moje dobre
imiê. Przekre�laj¹ dorobek mojego ¿ycia! Dorobek obywatelki tego kraju! Matki,
aktorki i kobiety!

OLGA Nigdy nie by³am szpiegiem. Nie pracowa³am na rzecz obcych pañstw. Pracowa-
³am dla Niemiec � by³am i jestem ich aktork¹. Przez ca³e ¿ycie robiê to, co potrafiê
najlepiej � gram.
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AKTORKA Nigdy, przenigdy nie przyja�ni³am siê z ¿adnym nazist¹!

Nie zna³am osobi�cie Hitlera.
Ani Goebbelsa.
Ani Göringa.
Ani Speera.
Ani Ribbentropa.
Owszem, bywa³am na bankietach i premierach, ale za odmowê grozi³a kara �mierci.

PIÊKNO�Æ Zanim zada pan pierwsze pytanie, chcia³abym pozdrowiæ czytelników pañ-
skiego pisma. Zanotowa³ pan?
Owszem, za³o¿y³am w³asn¹ firmê kosmetyczn¹. Nawet w biednych powojennych
czasach kobiety chc¹ ³adnie wygl¹daæ. Znam siê na urodzie i wiem, jak o ni¹ dbaæ.
£adnej buzi ³atwiej w ¿yciu � to niesprawiedliwe, ale prawdziwe. Chocia¿ ja wszyst-
ko zawdziêczam ciê¿kiej pracy.

AKTORKA Wysoki s¹dzie! To wy¿yny k³amstwa i oszczerstwa! To ¿a³osny fotomonta¿!
Widaæ mnie na fotosie z filmu, ale zamiast trzymanej w rêku statuetki, jak to mia³o
miejsce w filmie, trzymam w rêku sowiecki order! Nigdy nie pracowa³am dla obcego
wywiadu. Do�æ opluwania mojego ¿ycia!

OLGA D³onie� S¹ skrzyd³ami duszy. Dopowiadaj¹ niewypowiedziane. Trzepocz¹ wzru-
szone, dr¿¹ ze strachu, zaciskaj¹ siê bezsilne. Fruwaj¹, klaszcz¹, dyryguj¹. D³onie s¹
najwa¿niejsze.
Fürher mia³ piêkne d³onie. D³ugie palce pianisty. Owalnie spi³owane paznokcie. Göring
� t³uste, krótkie palce. Na serdelkach paluchów z³ote sygnety. Rêce mu siê poci³y, gdy
nas obmacywa³. Jego córka, Edda, chcia³a mieæ zim¹ jab³ka na drzewach, wiêc robot-
nicy przywi¹zywali je nitkami do ga³êzi.
Jacy zepsuci bywaj¹ ludzie.

PIÊKNO�Æ ¯eby nie zdradza³y wieku, trzeba o nie nale¿ycie dbaæ. Nosiæ rêkawiczki.
Ograniczaæ prace domowe. A po ka¿dej pracy natrzeæ je kremem do r¹k z serii �Olga:
piêkno dnia�.
Aby prawid³owo dobraæ odcieñ pudru, trzeba po³owê twarzy przypudrowaæ odcie-
niem dla blondynek, a drug¹ � odcieniem dla brunetek. Polecam paniom puder z serii
�Olga: sekret gwiazd�. Skóra musi byæ g³adka przed na³o¿eniem pudru. Polecam pe-
eling cukrowy z serii �Olga: kwadrans dla urody�.
Gdy bol¹ nogi, a spuchniête stopy piek¹ jak przypiekane ¿ywym ogniem, moja rada
jest jedna: wsypaæ do gor¹cej wody saltrat rodell z serii �Olga: domowe SPA�, by
natychmiast poczuæ dobroczynne dzia³anie tlenu, który ³agodzi podra¿nione nerwy
i miê�nie nóg.
Sekret piêknego wygl¹du to pielêgnacja skóry. Zapraszam do salonów kosmetycz-
nych sieci �Olga Schönheitssalon� tu, w Berlinie Zachodnim i w ca³ej RFN.

OLGA �To elektrostatyczne zespolenie ze skór¹�� Nie. Inaczej. �Puder dziesiêciokrot-
nie cieñszy ni¿ inne. Spreparowany poprzez wirowanie potê¿nych, o huraganowej
sile, pr¹dów powietrza.� Chwyci?
Kosmetyki to dobry interes. Jestem coraz starsza. Dla kobiet w moim wieku ma³o ról
w filmach. Niechby ju¿ odbudowali studia filmowe, bo ci¹gle na walizkach. Radio?
Zosta³y mi jeszcze dwa fragmenty do koñca powie�ci. Ale tam tak ma³o p³ac¹.
Chocia¿ muszê przyznaæ, ¿e Zachód to jednak inna jako�æ.

AKTORKA �Dlaczego w³a�ciwie mój czyn wydaje mi siê tak potworny? � zadawa³
sobie pytanie. � Dlatego, ¿e jest zbrodni¹? Co znaczy s³owo «zbrodnia»? Sumienie
mam spokojne. Pope³ni³em przestêpstwo kryminalne, to prawda, naruszy³em literê
prawa i przela³em krew. No wiêc we�cie sobie moj¹ g³owê za tê literê prawa�
i basta!
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Za przestêpstwo uwa¿a³ wiêc jedynie to, ¿e siê ugi¹³ i sam przyzna³ do winy.
Mêczy³a go równie¿ my�l, dlaczego nie odebra³ sobie wtedy ¿ycia. Dlaczego, stoj¹c
wtedy nad wod¹, wola³ samooskar¿enie? Czy¿by chêæ ¿ycia mia³a tak wielk¹ si³ê
i tak trudno j¹ przezwyciê¿yæ? A jednak przezwyciê¿y³ j¹ Swidrygaj³ow, który ba³ siê
�mierci.�

Z d j ê c i a  p r ó b n e

OLGA Zapali³am ci �wieczkê. Wiem, ¿e lubisz b³yskotki.
Najpierw pozwalasz mi mieszkaæ w raju. Potem z niego wypêdzasz.
Wiêc Sodoma i Gomora udzielaj¹ mi schronienia.
Uchodzê z ¿yciem, twardsza ni¿ Szymon.
Rzucasz mi w ramiona mê¿czyzn. Zawsze s³abszych ode mnie. Trzeba ich d�wigaæ
ka¿dego dnia.
No wiêc ja sama. Dobrze.

AKTORKA Jestem prochem. Na twój obraz i podobieñstwo? Wiêc i ty jeste� prochem.
Jak bêdzie po, niech mnie twój wiatr poniesie. W stepy dalekie, w grzywy koñskie
zapl¹cze, na skrzyd³ach muszek uniesie nad ³¹kami. Bym umar³a, jak �nieg umiera
wiosn¹ i narodzi³a siê jak dzieñ, co o �wicie siê rodzi. ¯ycie� Nie przywi¹za³am siê
do niego emocjonalnie. P³akaæ po nim nie bêdê.
Ciêcie! Przerwa! Dajcie mi co� do picia!

PIÊKNO�Æ Doktorze, uda³o siê, prawda? Boli, boli. Ja wiem. Musi boleæ. Ale jak zdej-
mê banda¿e, to bêdê piêkna, prawda? Te przy oku zniknê³y? A powieki? Jak u nasto-
latki� Wspaniale. Ja wiem. Musi boleæ. Mówi¹, ¿e czasu cofn¹æ siê nie da. G³upcy.
Tylko proszê o dyskrecjê. Jak bêd¹ pytaæ, to powiem, ¿e du¿o spacerujê z psem, na
deszczu. Proszê zapaliæ �wiat³o, doktorze. Przecie¿ czujê ciemno�æ.
Jeszcze raz? Od którego momentu? Od �doktorze, uda³o siê�. Okej.

OLGA Jak umrê, macie mnie skremowaæ. Chcê spaliæ to �wiñstwo, co mnie z¿era. Przy-
nie� mi szampana. Jest w piwnicy. Trzyma³am na specjaln¹ okazjê. Lepszej byæ nie
mo¿e. To nie jest kieliszek do szampana. Ten jest dobry. Nalewaj, szybko! Tylko nie
na po�ciel! Do kieliszków! No nic, umrê w mokrej po�cieli. Zostaw. Wyschnie. Jesz-
cze tylko poprawiê makija¿�
¯ycie jest piêkne!
¯ycie jest piêkne!
Szpieg siedzi przed ekranem, na którym widaæ Marlenê Dietrich we fragmencie filmu
�Dishonored� Josefa von Sternberga z 1931. To scena koñcowa � rozstrzelanie szpie-
ga. Widaæ, jak Marlena zostaje rozstrzelana. Marlena upada. Kadr zamiera. I jeszcze
raz. Marlena zostaje rozstrzelana. Marlena upada. Kadr zamiera. I jeszcze raz.

OLGA Ale umówmy siê, ¿e to ju¿ ostatnia rola. Wiêcej nie dam rady. To nie jest moje
¿ycie.

AKTORKA Olga zagra³a w kilkudziesiêciu filmach. A¿ piêædziesi¹t piêæ z nich przy-
pad³o na czas trwania Trzeciej Rzeszy. Zmar³a tak, jak ¿y³a. Graj¹c. Tylko jedna scena
�mierci by³a prawdziwa.

KONIEC


