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ION DRUCE 

Ian Druce, urodzony w Mołdawii w roku 
1928, należy do powojennego pokolenia li
t ratów i jest zaliczany przez krytykę do sze
regu najbardziej utalentowanych piHrzy ra
dzieckich. 

Po krótkim okresie pracy w dziennikar
stwie i po ukończeniu w roku 1957 moskiew
skiego Studium Literackiego Druce poświę
cił się bez reszty literaturze pięknej. Rozpo
czął od prozy, potem dopiero przyszły rze
czy sceniczne. Pisze opowiadania, powtelicl, 
dramaty. Jego proza nie jest obca polskiemu 
czytelnikowi z tomu opowiadań „Ostatni mie
siąc jesieni" wydanego u nas w roku 1967, 
z opowieści „Liście smutku" (1976) oraz na
stępnego tomu pt. „Brzemię nHzej dobroci" 
(1976). 

Natomia1t z jego twórczolicią dramatycznat 
zapoznajemy eię obecnie po raz pierwszy. 
Przedstawienie „Największej świętości" w 
Teatrze Współczesnym Jest nie tylko polską 
prapremierą sztuki, ale wprowadzeniem tego 
autora na scenę polską. 

Debiut teatralny łona Druce'a przypada na 
rok 1960, kiedy to w Teatrze Armii Czerwo
nej w Moskwie została wystawiona liryczna. 
jego sztuka „Casa mare". Dzięki niej z miej-
1ca zdobywa sobie popularność jako drama
topisarz. „Casa mare" bowiem grana jest na
stępnie w kllkudzieałęciu teatrach Zwittzku 
,ftadzieckiego. 

Drugi z kolei dramat to „Dolna", w któ
rym talent Druce'a objawił się już w całej 

pełni. „Postaci Oruce - pleze Nina Wiele
chowa • - są wytworem jego swoistego sto
sunku do iycia i do natury. Natura widziana 
przez pryzmat poezji jest dla niego czymś 
więcej nii biologią. W naturze wyczuwa jej 
wymiar koemlczny. Poetyckimi irodkami wy
razu 1tara się przekazać poczucie zespolenia 
ze w1zechiwlatem. I Im głębiej przenika Dru· 
ce w świat przeżyć człowieka czy w istotę 
życia 1połecznego, tym ciekawiej i pełniej 

u1tala powiązani• Mięllzy clłewleklem i na
tur•" 



Wlelklm 1ukce1em 1tał 1lę dramat „Ptaki 
naeze) młodo,cl", wyróinlony plerwazą na
grodą na konkurale z okazji pl ćdzJealęclole
cla ZSRR I grany obecnie w moakiew1klm 
Teatrze Małym w reży•łłril Bori1a Rawłen
sklch. 

Byłoby zuboienlem traktowanie utworów 
plaarza Jako rzeczy obyczajowych czy czy
sto psychologicznych. Zarówno Jego proza, 
Jak I dramat mają charmkt r metaforyczny, SI\ 
wieloznaczne, I byłoby bł4ł<1em ezukanle w 
nich Jedynie doałowno,cl. Jedną z cech cha
rakteryatycznych plaaratwa Druce Jeet CZfłlt 
traktowanie przedmiotów martwych Jak Isto
ty ływe, oływlanle zjawłak natury. Niejedno
krotnie wprowadza Je do apisu postaci. Raz 
moi• to być wiatr, Innym razem popularna 
pleH ludowa, fotografia czy zwykły koszyk. 
(Dla przykładu w tym celu przytaczamy dale) 
fragment Jego prozy.) 

Na początku tego roku w Moakwłe odbył• 
•lfł kolejna premiera na)nowezego dramatu 
Druce'a. Krytyka radziecka uznała „Najwlęk
ezą 'WlfłłO'ć" za najciekawszy z dotychcza
sowych utwór dramatyczny tego autora, a 
prezentacJfł 1cenlczną za wydarzenie tea
tralne ubiegłego sezonu. 

Dla uzupełnienia krótkiej noty dodajmy 
jeszcze, ie na podstawie opowiadania 
„Ostatni mlHl1tc )Hieni" został nakręcony 
film, który w roku 1987 otrzymał Jedną z 
głównych nagród na festiwalu w Cannee. 

• .,Dł•let" .r li, tt7i 



Jon Druce 

DZIEWCZYNA W BIAŁEJ BLUZCE 

(Fragment opowiadania-ballady) 

Clesz\jła się wlelklm wzięciem. Pociągi wo)skowe 
dlugo szły przez Polskę. Żołnierze byli już niezbyt 
mlodzl, w większości żonaci, Jechali do domu, wyglq
dall no cnotłlwych, ole ona była tako ładna. To za
pewniło Jej powodzenie. Co prawda triumf ten zasko
czył dziewczynę w białej bluzce. Bylo skromna, ponod 
połowę drogi Jechała sobie spokojnie bez biletu I nikt 
nawet nie podeJrzewał jej obecności. 
Zaczęło się od lego, że iołnlerze powyclqgall stare 

llsty I zaczęli Je czytać pod kątem powrotu do domu. 
Najbardziej dwuznaczne zdania czytane były no głos 

I poddawane pod rozwagę całego wagonu. Wreszcie 
przyszło kolej no fotografie: no, dawaj, popatrzymy, 
jak ono wygląda. 

Mircza Mororu, ogon.ety, barczysty sleriont, z wiel
kim zainteresowaniem oglqdol fotografie kobiet kole· 
g6w. Miał wysokie mniemanie o każdej z nich, ole 
swoich llst6w nie czytał I fotografią się nie chwalił. 

Jakoś dziwnie wracał do domu; wnosząc z wyglądu, 
można było przypuszczać, że jest wojskowym, które
go po prostu przerzucają no tyły. 

Niestety, wyglądał no smutnego. W wagonach było 

wielu smutnych iotnlerzy. Wojsko było dla nich je
dyną rodziną, o koniec wojny I demoblllzocjo czymś 

w rodzaju sieroctwo. Inni zdemobilizowani żołnierze 

współczuli Im cicho, bez słów. Mlrczę Mororu lei zo
częll żałować, ole nagle jakiś snajper zouwoiył biały 

ząbkowany kowalek fotografii wystający z jego kie· 
szeni. 

- Ana, slerioncle, daj tułaj swoJq królowql 
Statecznie I stopniowo fotografio rozpoczęło wę

drówkę przez żołnierskie ręce i odniosła szalony, z 
niczym nie porównywalny sukces. W powodzi ama
torskich pięciominutówek ze śladaml wilgotnych plam 
Io fotografia była najświeższa, naJwiększa i w odrói
nieniu od reszty miała ząbkowane brzegi. W tym świe
cie smutnych, czułych, zamyślonych I sztucznie bez
troskich uśmiechów )ej szelmowskie przymrużenie oczu 
podbiło coly wagon: niby chce powiedzieć „tok", ole 
mote leż z łatwością powiedzieć „nie". Wśród pro
ściutkich, przenicowanych, nieprzeliczonych strojów 
jej bioto bluzeczko z krótkimi koronkowymi rękawami 
doprowadzało żołnierzy do szaleństwo. Wśród owoj 
mnogości naiwnych I czułych dedykacji, ten charakter 
pisma wywoływał wielki siocunek z powodu uczono
ści i elegancji ka.tdej llterkl. 

- Czy tutaj Jest napisane po w•szemu, czy 11• In
nemu? 



Napis brzmiał po czesku, ale Mircza znając alfabet 
łaciński odpowiadał z choraklerwstycznq d!a niego 
ostrożnością: 

- Napisane po mołdawsku. 
- I no co to ono kłodzie naclskl 
- Jaki tam nacisk I Pisze, te czeka. 
- A jak mwśllsz, czekal 
- Kto Ją wie? I 

Ale na jego tworzy I na Jej twarzy widać było, i• 
czeka, więc żołnierze cleszyll sit: prosz,, jakq to 
podłapał, sukinsyn. Nawet generalska córka nie ura
duje człowieka lak Im uśmiechem I 

W Zmerynce dziewczyna w białej bluzce musiała 
przesiąść się do Innego pociągu, lecz pociągu nie by
ło. Nie podobał się Jej tamtejszy ciemny, napchany 
ludfml dworzec, nie mogła wypić ani łyczka tamtej
szej stęchłej, stacyjnej wody. Jechała do Mołdawii, w 
Sorockl Siep, który już był gdzieś w pobliżu. Mircza 
chodził po lorach w poszukiwaniu jakiegoś pociągu. 

Daleko od stacji na starym, zardzewiałym lorze stał 

samotnie nieduży, dawno nie malowany wagonik. Wi
dać, władze stacyjne postawiły go lulaj, aby nie wy
woływał niepotrzebnego zainteresowania, ale wagon 
miał swój charakter. Z malutklego okienka dobiegała 

stara mołdawska pleśń „Czemu stoisz na drodze, han· 
dlarzu winem?", a na drzwiach pyszniło się napisane 
kredą ostatnie wojenne hasło: ,,Zywl albo martwi w 
dwa dni dojedziemy do domu I" Prawdopodobnie to 
woJskowe zawołanie cieszyło sit wielkim wzltclem, 
bo kiedy niziutki parowoiłk zajął sit wagonem, w 
drzwiach usiadło siedmiu tryskaJących zdrowiem mę:t
czyzn I zwiesiło nogi; na twarzy kaidego z nich 
było wypisane, że nie Interesują go ludzie watqcy 
mnie) nit dzl slęć pudów. 

Ale dziewczyna w białej bluzce chciało jechał do 
Mołdawii, więc Mircza, nie wdając się w drobno1tkl, 
krzyknął w stronę o!denka: 

- Mlcholasz, zajmij ml miejsce! 

I gdy grubasy spoglądały na siebie zdziwionym 
wzrokiem, pytając Jeden drugiego, kto Io )est len Ml
chalasz I o Jakim Io miejscu mowa, Mircza ze 1wo)q 
panią już przeszedł. Trzymał nad glowq wallzkę I de
llkatnle torował sobie drogę rozdając przeprosiny na 
wszystkie cztery strony śwlala, ale pleśń urwała się 

I wszyscy żołnierze umllkll. Szykowała się zabawna 
operacja. Taktycznie wyprowadzono ich w pole, lecz 
teraz ich strategia powinna nakazać zemstę. Zespoło
wo komentowall bieg wydarzeń: 

- Cwany.„ 
- Trzasnąć go, Pelrer 
- Clqgle łazi po nogach„. 
- A czarny, Jakby był z naszej wsll 
- Petre, dołożyć mul 





- Do żony lecl, dzieciaczek. Palrzcle, jak mu się 
spieszy I 

- Prawda. I walizka kradziona. 
- Petre, dołożyć mul 
Mlrczę bardzo denerwował ten Idiota, który ciągle 

pytoł Petra o radę. Odsiukawszy go wzrokiem między 
żołnierzami, zauwaiył nowq sutlennq pilotkę I szero
kie plegowote czoło. Doszedłszy do tego mleJsca, po
stawił walizkę I zamachnqwszy się, wyclqł mu taki 
policzek, te sukienna pilotka Jak wróbel połeclała w 
przecłwległy kqt wagonu. Zołnlerre mllczell. Mircza 
był czołglslq, a technika wymagała szacunku. Prócz 
tego między Jego dwoma medalami pobrzękiwał Order 
Sławy, a Jeżeli Jeszcze wziąć pod uwagę, że pllot:(a 
spodia z głowy I pofrunęła tak szybko.. .• 

Po długim I męczqcym rozwoianlu sprawy, Pełre 

zdecydował się: . 
- Dobrze, możen mu dołożyć - I ciężko wes

tchnął. 

Ale len z szerokim piegowatym czołem nie był 

głupi. 

- Cholera z nim. Przecież to mańkut, a tacy są 

zwariowani. 
Wagon rechotał. W tym momencie rechoczący wa

gon został doczepiony do składu I Mołdawio ruszyła 
do domu. SI dzą w kucki I cz!lfojq nowe, dopiero co 
otrzymane dokumenty. Liczą na palcach rany, okopy 
I kolegów, z którymi wyJeżdioll z domu. Rozwiązują 

żołnierskie worki, wydostoJq kolorowe chusty I zasto
nowlaJq się głośno, komu Je podarować. TekloweJr 
E tam, pies z nią tańcował, teściowa nie dosianie 
chustki I Przeżyje bez prezentu. Zastanowiwszy się, 

wulychojq - chyba jednak trzeba będzie daf teścio

wej. 

Tymczasem w maleńkim okienku towarowego wago
nu mignęły ogołocone wlerzchoAtl drzew. Parowóz po
sapując dzlelnle poganiał sam siebie I zmęczeni żol

nlerze włullll się w swoje kąty. Jut prawie spoll, kie
dy żołnierz z dużym piegowatym czołem zapytał cicho 
drżącym głosem: 

- A jetelł ona wyszła za mąi:7 
Byli jego kolegami, powinni poradzić mu, co robić, 

jeżell ona wyszła niespodziewanie za mąż. WldzJell 
go podczas alaku w polu, w przemokniętym żołnier

skim płaszczu, opalrywoll Jego rany I dobrze znoił t 
dziewczynę z jego opowieści. 

Nikomu nie bylo do snu. Cały wagon Jąl się zasta
nawiać nad najstarszym ze wszystkich problemów, Ja
kle nurtowały człowieka. Tragedie następowały po ko
mediach. Na przykład, wraca żołnierz do domu I znaj
duje żonę w ł6tku z sqslodem. To raz. Albo powiedz
my, wróciłeś. a tu na twojej szyi uwiesiło się troje 
dzieciaków zamiast dwojga. Zona przysięga, te naj
młodszy Jest bardzo podobny do twego dziadka, ty 



zaś sam, świetny strzelec, patrzysz nań kącikiem oka 
I widzisz, że nos I oczy przypominają Jakoś waszego 
popa, o przecież twój dziadek nigdy nie był duchow
nym. 

Wagon śmieje się i płacze. Tylko malutki starszy 
strzelec uśmiechając się po wisusowsku, obojętny na 
wszystko, obchodzi kolegów, strzelając zachęcająco 

talią nowiutkich plastykowych kari. Żołnierze nie ma
ją czasu, tworzą tragedie, ale Mlrcza nie chce, aby 
dziewczyna w białej bluzce słuchała tych wszysttdch 
słonych żołnierskich dowcipów, wyciąga więc rękę do 
starszego strzelca. 

- Daj cztery asy. 
Korty są nowe i bardzo łodne. One lei uśmiecha

ją się szelmowsko. Starszy strzelec słoi w pozie kor 
clarza-cwanlaka oceniającego początkujących. 

- A co otul 
Starszy strzelec wzrusza ramionami. Bóg raczy wie

dzieć I Sam rozdawał karły I nie wie, co atu, 
- Daj, ja rozdam. 
A koła stukają, stacje przelatują jak wicher, żołnie

rze wZlięll się do rozważań na temat gospodarki. Ile 
kosz:tuje dobry koń, a ile paszal Ktoś słyszał o koł

chozach - dlaczego w Jednym dobrze, a w dru.Qlm 
tet dobrze, tylko pod Innym względem? Zapachniało 

świeżą, zoraną ziemią, zadzwoniły stepowe skowronki, 
ale Mircza rozdaje starannie korly: 

- Żołędzie, 

Nie zdąiyl nawet wszystkich spraw omówić z dziew
czyną w białej bluzce, a z Innymi nie ma ochoty. Jest 
Jednak spokojny: la dziewczyna jest mądra, wymyślą 

coś razom. Coś sensownego. 
O świcie zołnierze jeszcze raz szybko czyszczą buty, 

medale, przyszywafą nowe, przechowywane od dawna 
naramienniki. Do głębi wdychają chłód rodzinnej Je
sieni I wszyscy chrząkają, slarajqc się wziąć w karby. 
Zaczyna się dzień, którego oczekiwali przez dlugle la
to, dzień, którego nigdy nie zapomną, dzień powrotu. 
Wysiadają po jednemu, po dwóch, a pozostall, sku
piwszy się w drzwiach wagonu, długo odprowadzają 

Ich wzrokiem. Tak odprowadzali jeden drugiego, kle• 
dy szli na zwiad. Zastanawiali się wówczas: wróci -
nie wrócll Teraz Już nie zastanawiają się - ta jasne, 
ie nikt nie wraca z takiego zwiadu. I jest Im fakoś 

I radośnie, I gorzko, że oni więcej nie wrócą. 
- Poczekaj, co Jest otul 
Żołnierze zastanawiają się, patrzą no czolgls'ę dłu

gimi, nic nie rozumiejącymi spojrzeniami: jQkle znowu 
otul Mircza czeka na starszego strzelca, ale go jut 
nie ma. Karty letą sobie, nowe, czyściutkie, ułmle

chajq się. Zebrał je, przellcz11ł i ruszył szukać partnera 
w wagonie, Story tołnlen:, co siał w drzwiach, rzeki 
nie odwracając głowy; 

- Wysiadł biedaczysko„. 



- Dloczego ni• zabrał kcrrtł 
- A po co mu oneł Niemowa przeclet. po kon-

tuzji. Tok tlę zabawiał, t.by nie nudzić alf w dro
dze.„ 

Mircza coł sobłe gotqezkowo przvpomłno: prawda, 
przeclei Jego partner nie uronił oni Jednego iłowa. 

Pn:„n:oł Mlrci.a nowiutkie karty I %0bac::iył, i• one 
takle są nieme, o te d1r.c1nne ułmleukl Io pa pro
stu grymasy strachu.„ 

,,No wldzls:r, drJewczyno, lak to nam s" trafiła"." 
Wagon stał noprzeclw JakleJł nleduteJ atocjl. Un16tł· 

ny Sił na palcoch, 1poglqdał Mircza w moleilld• 
otlenko. Swltoto. Obok wagonu stały cztery wvlokle 
topole, wldot było kił a nlegdył bielonych lller, sta
ruszka narpłqco sit z koszem nie uslqdzle na chwłlł· 
I nagle doznał olłnlenlo: "Pamynteny"I 
Zorientował sił w 01lałnleJ chwili. Ledwie zdqiył 

wyskoczyt. Ołtrqgłe Ustki topoli zwillfły s„, poczer
niały od plerws:rych przwnroi.k6w. Swleły stepowv 
wiatr, spóinlwuy sił no pociąg, miotał •lt po pero
nie. Pomlłdzy n zlullclml domkami przeaqczoły sił bla
de, chłodnawe, Jesłenne promienie ·•~co. 

A doleJ, m domami, letał siep ogromny Jak morl'e. 
"To na11a slocja, dziewczyno. Pam.,...... AkC9ftł 

na pnedoslafnleJ ay obłe„." 



Agnieszka Osiecka 

ŚPIEWKA O KAMYKACH 

Kto raz w kamyki zagra z sierotą, 
ten winien jej czułą opiekę, 
by miała przy kim siąść z ochotą 
I z kim się przeprawić przez rzekę. 

Głodne nasze narzeczone, 
chłodne, chłodne strumyki, 
kamyki szare, czarne, czerwone, 
kamyki, kamyki, kamyki. 

Kto raz w kamyki zagra z sierotą, 
ten winien jej dobroć i troskę, 
by miała przy kim siąść z robotą 
I z kim spacerować na wiosnę. 

śliczne nasze narzeczone, 
chłodne, chłodne strumyki, 
kamyki czarne, szare, czerwone, 
kamyki, kamyki, kamyki. 

Kto raz w kamyki zagra z sierotą, 
ten winien jej miłość i wierność, 
niech da jej serca swego złoto, 
by wciąż jej świeciło w noc ciemną. 

Siwe nasze narzeczone, 
chłodne, chłodne strumyki, 
kamyki szare, czarne, czerwone, 
kamyki, kamyki, kamyki. 



ŚPIEWKA O CHLEBIE 

A gdy dostan,iesz bochen chleb•, 
połowę daruj matce, 
a drugą zanieś Marii. 

A gdy ci ptaka ześlą z nieba, 
połowę daruj matce, 
a drugą zanieś Marii. 

A kiedy przyjdzie łzy wylew•ć. 
połowę daruj matce, 
a drugą zanieś Marii. 

A kiedy zachce się umierać, 
to powiedz o tym matce 
i nie mów o tym Marii. 
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