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Streszczenie 
Dramaturg, żydowsko-argentyńskiego pochodzenia, Héctor Levy-Daniel zawsze koncentrował swój teatr 
na kwestii politycznej. Levy-Daniel skłania się ku twierdzeniu, że teatralność zakłada, warunek sine qua 

non, „dryf polityczny”. Prowadzi nas to do innej formy zmierzenia się z tym tematem, z innej perspektywy, 
odmiennej od tej jaką tradycyjnie pokazywał teatr latynoamerykański, bowiem polityczność u Levy’ego-
Daniela zakorzeniona jest w teorii politycznej Hannah Arendt. Z tej dominanty jego twórczości powstała 
właśnie trylogia teatralna Kobiety nazistów (Las mujeres de los nazis), której głównymi bohaterkami są: 
Magda Goebbels, żona nazistowskiego ministra propagandy, Josepha Goebbelsa; Irma Gresse, młoda 
Niemka, która podzieliła smutny los wielu milionów więźniów Auschwitz oraz Geli Raubal, siostrzenica 
Hitlera, z którym połączył ją związek miłosny, który prawdopodobnie doprowadził ją do samobójstwa. 
Autor napisał ten tekst, nie po to by mówić o nazizmie i kobietach, które towarzyszyły najwyższym hierar-
chom; wręcz przeciwnie, by wyrazić poprzez tę polityczną metaforę, surową wizję rozwoju faszystows-
kiego myślenia w Argentynie. Możemy uznać Levy’ego-Daniela za pisarza postdyktatury, co wzmacnia 
krytyczną wartość jego twórczości. W rezultacie staramy się przeanalizować kształtowanie się nowego 
teatru politycznego w Ameryce Łacińskiej, biorąc pod uwagę studium przypadku, utwór Levy’ego-Daniela 
Las mujeres de los nazis. 
 
Słowa kluczowe: dramat polityczny, faszyzm, teatralność polityczna, teatr latynoamerykański, Hannah 
Arendt. 
 
Abstract: 
The playwright, Jewish-Argentine Héctor Levy-Daniel has always been focused his theater on the political 
issue. Levy-Daniel adheres to the premise that theatricality implies, a condition sine qua non, the "political 
drift"; which leads us to another form of facing the issue, and facing it from a different perspective of what 
traditionally Latin American theater has shown, because the politics of Levy-Daniel are rooted in the 
political theory of Hannah Arendt. From there arose theater trilogy The Women of the Nazis (Las mujeres 

de los nazis), whose main heroines are: Magda Goebbels, wife of the Nazi propaganda minister, Joseph 
Goebbels; Irma Gresse, a young German woman who shared the sad fate of many millions of Auschwitz 
prisoners and Geli Raubal, the niece of Hitler, with whom she was linked by a love relationship that pro-

                                                           
1 Dr hab. Carlos Dimeo Álvarez, profesor ATH – profesor w Katedrze Iberystyki Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, latynoamerykanista, specjalizuje się w teatrze 
iberoamerykańskim.  
 

2 Artykuł w zmodyfikowanej wersji ukazał się w języku hiszpańskim pod tytułem „Derivas 
políticas en la dramaturgia de Héctor Levy-Daniel” (2013), w: H. Levy-Daniel, Las mujeres de 

los nazis: trilogía, Buenos Aires: Losada, ss. 91-140. 

ISSN 1506-8900; e-ISSN 2081-1152 
 

 



STUDIA – ESEJE  Carlos Dimeo Álvarez 

 

32 Ameryka Łacińska, 4 (98) 2017, 31-45 

bably led her to suicide. The author wrote the text, not for the precise purpose of talking about Nazism and 
the women who accompanied his highest hierarchs; but on the contrary, to express through this political 
metaphor a crude cosmovision of the development of fascist thinking in Argentina. We can consider Levy-
Daniel, like a writer of post-dictatorship, which reinforces the critical value of his work. As a result, we try 
to delve into the modeling of a new political theater in Latin America, taking as a case study the work of 
Levy-Daniel, Las mujeres de los nazis. 
 
Keywords: political drama, fascism, political theatricality, Latin American theater, Hannah Arendt. 

Założenia teoretyczne: polityka i teatr, teatr i polityka 

Dyskutowano wiele na temat tego, czy definicja teatru politycznego różni się 
od definicji teatru i polityki. Zdania na ten temat są podzielone. Wielu twierdzi, 
że niemożliwe jest istnienie teatru politycznego, tak jak nie można mówić o tea-
trze feministycznym, teatrze dla dzieci, teatrze humoru itp. Jednak tak naprawdę 
każdy teatr jest całkowicie polityczny, ponieważ, jak twierdzi Hannah Arendt, 
odnosi się do spraw publicznych (Arendt, 2015). 

Według Arendt we współczesnym świecie nie możemy już mówić o trady-
cyjnym podziale na strefę prywatną i publiczną. Obie te strefy zlewają się ze sobą, 
dlatego też teatr jest res publica (Arendt, 1993: 220-230), należy do publicznej 
sfery życia, która jest właściwa działaniu politycznemu. Zaciera się także granica 
między aktywnością (vita activa) i myśleniem (vita contemplativa) w życiu czło-
wieka. Teatr może być właśnie tym, co rodzi się z tego szczególnego przecięcia 
i przenikania dwóch wymiarów właściwych kondycji ludzkiej. Dlatego też, jeśli 
spojrzymy z tej perspektywy, cały teatr jest przede wszystkim polityczny, określa 
się mianem politycznego oraz bierze na siebie odpowiedzialność za bycie poli-
tycznym.  

W dychotomii teatru i polityki jest także ukryty dawny wstyd ideologiczny 
i filozoficzny, w Althusseriańskim znaczeniu tego terminu (Althusser, 2004; 
1974), a może także, jak twierdził Georg Wilhelm Friedrich Hegel, naukowy: uni-
kanie łączenia estetyki z czynem społecznym, z samym życiem i tym bardziej 
z polityką. Takie podejście uwierzytelnia mieszczański sposób myślenia. Prześ-
laduje ono i przesuwa na dalszy plan jakąkolwiek nową formę czynu społecznego, 
który próbuje odkryć ponownie różne związki i rodzaje produkcji kapitalistycz-
nej, który bardziej niż ideologią, jest rodzajem ekonomii.  

Wspomniane uwarunkowania, związki i rodzaje kreowane są w środowisku 
polityki, ekonomii, produkcji kultury i czynu społecznego. Wszystko to odzwier-
ciedla się w ekonomii języka, która nadaje myśleniu wartość kapitału, w efekcie 
czego to myślenie zaczyna się koncentrować na samym kapitale. Inaczej jest jed-
nak, jeżeli ideę kapitału stara się przenieść na grunt teatru. Mamy tu do czynienia 
z odwieczną dysputą między teatrem, który ma po prostu bawić (a więc przynosić 
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zyski), a teatrem z lat sześćdziesiątych-osiemdziesiątych, który miał zmusić do 
refleksji. Dziś dominuje forma teatru komercyjnego i dlatego niektórzy twórcy 
przedstawień teatralnych uważają, że nie można posługiwać się terminem polity-
ka w odniesieniu do teatru, ani nie można mówić o teatrze politycznym. Twierdzą 
oni, że możliwe jest tylko i wyłącznie wyznaczenie różnicy między teatrem i poli-
tyką. Jest to dysputa, w której, tak naprawdę, próbuje się wykluczyć możliwość 
istnienia kategorii, której tutaj bronimy, kategorii „teatru politycznego”. 

Część praktyczna 

Prawie w całości teatr Héctora Levy’ego-Daniela jest polityczny. Nie jest to 
jednak konsekwencją jego zwykłej osobistej aspiracji. Levy-Daniel nie zakłada 
ani nigdy nie założył, że będzie pisał w ten sposób. Jego „dryf polityczny” posiada 
różne flanki. Po pierwsze, i jedno z najważniejszych dla niego, dziedzictwo 
Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza to od lat sześćdziesiątych XX wieku; po drugie, 
sam teatr argentyński poprzez lektury naznaczone śladami dramaturgów takich 
jak Eduardo Pavlovsky, Griselda Gambaro itd.; po trzecie, jego własne wykształ-
cenie uniwersyteckie, ponieważ Levy-Daniel studiował filozofię na Uniwersyte-
cie w Buenos Aires. Jego początki jako dramatopisarza sięgają lat dziewięćdzie-
siątych, bowiem wtedy oficjalnie poznano jego twórczość; chociaż w rzeczywis-
tości Levy-Daniel pisał o wiele wcześniej, prawie od lat osiemdziesiątych, kiedy 
był jeszcze stosunkowo młody. Należał do pokolenia, które nazwano Nową Dra-
maturgią Argentyńską (Nueva Dramaturgia Argentina), ponieważ spowodowało 
zmianę lub „zwrot” w traktowaniu form, struktur i tematów. Ten fakt jest istotny 
dla zrozumienia jego twórczości, jako że w latach dziewięćdziesiątych cały teatr 
latynoamerykański porzucił temat polityczny, w tym wielkie i znane grupy 
teatralne, które przez dziesięciolecia zajmowały się pisaniem i tworzeniem teatru 
politycznego. Z nielicznymi wyjątkami nikt nie chciał dotykać ani tego tematu 
ani nawet słowa „polityka”. Pomimo tego „wycofania się” (le retrait) (Derrida, 
1977: 273-300) polityki w Argentynie, Levy-Daniel był jedynym, który chciał 
i odważył się kontynuować tę debatę. Różnica polegała na tym, że dokonał zwrotu 
lingwistycznego, mówiąc o polityce z innego miejsca niż to, które przez 
dziesięciolecia zostało wyznaczone przez tradycję. Dodatkowo jego wykształce-
nie filozoficzne wniosło znaczącą wartość do jego twórczości, ponieważ sprawi-
ło, że myślał o polityce w teatrze opierając się na filozoficznych przesłankach 
Hannah Arendt. Ten głęboki zwrot zarysował możliwość powrotu polityki do 
teatru, ale z zupełnie innego miejsca. Levy-Daniel był pierwszym, który tego 
dokonał, i w tej chwili wielu dramaturgów, którzy odeszli już od tego nurtu, 
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ponownie do niego wrócili, często odwołując się również do filozofii Arendt. 
Oczywistym jest, że w zasadzie zrobili to w oparciu o założenia, zaproponowane 
przez Levy’ego-Daniela. 

Pod koniec 2006 roku dramaturg Héctor Levy-Daniel zdecydował się na zba-
danie okresu nazizmu przez pryzmat kobiet, które były blisko związane z reżi-
mem lub z jego przywódcami. Jego badania od samego początku miały zaowoco-
wać powstaniem sztuk teatralnych. W pierwszym etapie, autor krok po kroku od-
krywał i zbierał dane, idee, elementy kreacji, które mogły być w przyszłości zasto-
sowane w praktyce. W drugim etapie, na podstawie przeprowadzonych badań 
i zdobytego materiału, napisał trzy sztuki teatralne, których głównymi bohaterka-
mi były: Magda Goebbels, żona nazistowskiego ministra propagandy Josepha 
Goebbelsa; Irma Gresse, młoda Niemka, która podzieliła smutny los wielu 
milionów więźniów Auschwitz oraz Geli Raubal, siostrzenica Hitlera, z którym 
połączył ją związek miłosny, który prawdopodobnie doprowadził ją do samobójs-
twa w 1931 roku. Pisanie każdej z tych sztuk było uwarunkowane przez różne 
czynniki formalne związane z samą historią lub postaciami. Jednak te trzy sztuki 
możemy, nie narażając się na utratę cech wyróżniających każdą z nich, odczytać 
jako całość, jako trylogię Kobiety nazistów (Levy-Daniel, 2013b). Trylogia ta 
stała się podstawą spektaklu wystawionego w Teatrze Patio de Actores w Buenos 
Aires w roku 2008. W ten właśnie sposób praca, zapoczątkowana jako zbieranie 
materiałów i badanie dokumentów, odnalazła swoją kontynuację w wystawieniu 
na scenie.  

Jean Genet zwykł mawiać, że „władza nie istnieje bez teatralności”. Dla 
autora Ścisłego nadzoru (Genet, 1998) i Dziennika złodzieja (Genet, 1983) 
teatralność stosowana jako narzędzie w mechanizmach władzy, odsyła nas do 
ścisłego związku między teatrem i życiem, teatrem i społeczeństwem, teatrem 
i ideologią. Jednak tym, co ma największy wpływ na związek między władzą 
a teatralnością, jest więź, jaką między nimi wyznacza samo wydarzenie teatralne, 
które jest niezbędne dla rozwoju spektaklu. Dlatego „teatr nie istnieje bez 
teatralności” i władza jest nieuchronnie metateatralna, stając się w istocie czystym 
spektaklem. Nierozerwalne połączenie teatru i teatralności to niezbędny element, 
który pozwala zdefiniować teatr i zaobserwować, w jaki sposób rodzą się związki 
między władzą i polityką. W przypadku Kobiet nazistów główny wątek, będący 
dominantą akcji trzech sztuk, staje się metaforą kobiecości i jednocześnie obra-
zuje wysoki wskaźnik przemocy w społeczeństwie. Jak w prawie całej twórczości 
dramaturgicznej Levy’ego-Daniela figura kobiety odgrywa kluczową rolę. Autor 
bowiem nie tylko często sięga po temat gender, ale także poprzez postaci kobiece 
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konstruuje akcję, w ramach której nierzadko zostają poruszone trudne i wstrząsa-
jące kwestie.  

Te trzy sztuki funkcjonują oddzielnie, ale razem tworzą całość o charakterze 
progresywnym. Każda kolejna sztuka rozwija się dramatycznie z większą inten-
sywnością i w każdej z nich konflikt narasta w sposób coraz bardziej dynamiczny. 
W pierwszej, zatytułowanej Niepokój pani Goebbels (La inquietud de la señora 

Goebbels) (Levy-Daniel, 2013c), Magda Goebbels, żona ministra propagandy 
nazistowskiej Josepha Goebbelsa, zostaje ukazana w wagonie pociągu w ryzy-
kownej sytuacji, w której musi stawić czoło swojemu byłemu kochankowi pocho-
dzenia żydowskiego. Z kolei w Przekonaniu Irmy Grese (La convicción de Irma 

Grese) (Levy-Daniel, 2013a) tytułowa bohaterka, członkini personelu pomocni-
czego Josepha Mengele w Auschwitz, zmaga się z wizjami upiorów i prześla-
dowców powiązanych ze śmiercią i morderstwem. Natomiast Dylemat Geli 

Raubal (El dilema de Geli Raubal) (Levy-Daniel, 2013d) przedstawia Geli Raubal 
– w której Adolf Hitler był bardzo zakochany – w sytuacji konfliktowej o dużym 
natężeniu, która ostatecznie doprowadza ją do samobójstwa.  

Te trzy historie łączy wspólny motyw: śmierć. We wszystkich trzech sztu-
kach śmierć staje się tak okrutna i nieludzka, że nie możemy już mówić o śmierci 
jako takiej: wykracza ona poza granicę kondycji śmierci i granicę śmierci samej 
w sobie. Zarysowana jest tutaj szczególna rzeczywistość ukształtowana przez sys-
tem polityczny i społeczny, który na każdym kroku zostawiał rozdzierającą sa-
motność, Marcusowskiego człowieka jednowymiarowego i faszystowski ślad. 
Wzajemne powiązania tych elementów znacząco wikłają tematy, które Levy-Da-
niel często porusza w swoich sztukach. W trylogii dramaturg posiada już rozwi-
nięty instynkt budowania intrygi na bazie skomplikowanych anegdot, co w pe-
wien sposób zbliża go do wizji wydarzeń i świata Fiodora Dostojewskiego. To, 
co nazywamy światem, zarówno dla postaci, jak i samego autora może stać się 
piekłem.  

W dramaturgii Levy’ego-Daniela zaciera się granica między publiczną i pry-
watną sferą życia. W systemie totalitarnym nie ma miejsca dla rodziny w trady-
cyjnym rozumieniu tego terminu. To sam system staje się jedną, wielką rodziną, 
jak mówi Arendt, rodziną ponadludzką. W Przekonaniu Irmy Grese czytamy: 

 

GISELLA 
Czasem prowadzą mnie na peron,  

kiedy przyjeżdżają pociągi. 
Tysiące osób wysiada z wagonów. 

Chodzi o przekonanie ich, 
że są tutaj by pracować. 

Wtedy my, lekarze, jesteśmy potrzebni 
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na wypadek, gdyby ktoś źle się poczuł.  
Jesteśmy tam, by się nimi zająć, uspokoić. 

Nowo przyjezdni wolą wierzyć, 
że naprawdę o nich zadbamy. 

Wtedy nie zadają zbyt wielu pytań. 
Czekają. 

 
GRESE 

Zielone drzwi i białe ściany szkoły. 
Klasy. Patio. 

Teraz pokazują mi się na każdym kroku. 
Na patio moja siostra, Helene. 

Gdy kończyły się zajęcia, 
wychodziłyśmy tak szczęśliwe, 

że zaczynałyśmy śpiewać piosenki,  
których nauczyła nas nasza mama. 

Szłyśmy ulicą. 
Wydaje mi się, że zaczynała Helene, 

a ja kontynuowałam. 
Zaledwie kończyłyśmy jedną piosenkę, 

zaczynałyśmy kolejną. 
I jeszcze jedną. 

Helene uśmiechała się. 
A widok jej śmiejącej się podczas śpiewania 

zarażał mnie szczęściem (Levy-Daniel, 2013a: 49-50). 
 

Postaci z dramatów Levy’ego-Daniela są konstruowane poprzez „osądy” in-
nych, którzy znajdują się na scenie i których zachowania zależne są od „głównego 
głosu”, który można uznać za głos wszechpotężnego państwa. W sztukach argen-
tyńskiego dramaturga totalitaryzm i upadek instytucji zostają ukazane poprzez 
wizję podzielonej, zdekompletowanej i zepsutej rodziny (albo też rodziny pows-
tającej w sposób nikczemny i niegodziwy). W świecie totalitaryzmu jedne rodziny 
działają agresywnie i niszczycielsko wobec innych, podobnie jak jedne instytucje 
niszczą pozostałe. Nie ma już miejsca dla wielu rodzin i zróżnicowanych 
instytucji, istnieje tylko jeden nadrzędny ośrodek władzy, jedna rodzina-państwo, 
jedna instytucja.  

Twórczość Levy’ego-Daniela jest rekursywna. Możemy powiedzieć, że au-
tor powraca w swoich sztukach, w sposób prawie obsesyjny, do tych samych te-
matów, takich jak: pamięć i holokaust, totalitaryzm, represje, fatalizm losu, nieod-
wracalność czasu czy zawoalowany temat żydowski. W jego tekstach dominuje 
zamknięta, pusta, labiryntowa i niegościnna przestrzeń. Mamy do czynienia z ce-
chami pinterowskimi, ponieważ w dramatach nie mówi się wiele na temat historii 
postaci, nie wyjaśnia się, co się wydarzyło wcześniej i co nastąpiło potem. Jednak 
mowa tu o cechach twórczości Harolda Pintera z okresu od lat siedemdziesiątych 
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aż do współczesności, a nie tych z lat wcześniejszych. Levy-Daniel zawsze opo-
wiada swoje historie poprzez drobne, małe opowieści oraz poprzez postaci, 
których życie jest proste, zwyczajne lub nieznane, ale które kryją w sobie wielkie 
konflikty i intrygi. 

U Levy’ego-Daniela ta problematyka zostaje ukazana z innej perspektywy. 
Podczas gdy teatr polityczny z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych odnosił 
się do konkretnej rzeczywistości i był przeznaczony prawie wyłącznie dla bardzo 
konkretnej publiczności w określonym miejscu i czasie, teatr lat dziewięćdziesią-
tych, a w szczególności teatr polityczny Levy’ego-Daniela, skłania się ku bardziej 
uniwersalnemu spojrzeniu, ponadregionalnemu czy ponadlokalnemu, wspólnemu 
wszystkim ludziom, spojrzeniu z perspektywy sfery życia publicznego. Jest to 
cecha charakterystyczna indywidualnego stylu dramaturga. 

Skomplikowaną strukturę trylogii wzmacniają i uzupełniają poruszone przez 
autora tematy rytuału i obrzędu. Święto w żydowskim świecie wewnątrz drama-
turgii Levy’ego-Daniela ma znaczenie rytuału, hierofanii, a więc jest bardzo istot-
ne. Jest czymś więcej niż reprezentacją formalną czy pretekstem dramatycznym, 
który ma na celu przedstawienie konfliktów na scenie. W tej dramaturgii, tak jak 
w trakcie świętowania czy celebracji, wszystko staje się rytuałem, a więc jest już 
częścią hierofanii, czyli czymś, co przekracza granice „zwykłego” spotkania. 
Struktury polityczne działają w tym świecie prawie w ten sam sposób co proces 
„komunii”, który niesie ze sobą zachowania religijne. W świecie żydowskim 
religia i polityka łączą się ściśle ze sobą i wzajemnie się przenikają. 

W książce Historia antysemityzmu Leon Poliakov (1980) szczegółowo 
tłumaczy, w jaki sposób konstruuje się „mentalność żydowska”, i stwierdza, że 
bitwy pierwszych wypraw krzyżowych były ważnym elementem i źródłem praw-
dziwej „traumy kolektywnej”. Odbicie przekonań Poliakova odnaleźć możemy 
w Kobietach nazistów Levy’ego-Daniela. Wydaje się, że mamy do czynienia 
z „konwulsyjną” i całkowitą destrukcją miejsca, czasu i akcji. Odnosimy wraże-
nie, że postaci znajdują się w przestrzeni, która jest im nieznana, ma precyzyjnie 
wyznaczone granice i znajduje się poza czasem rzeczywistym. Akcja zostaje 
zakłócona, przerwana, poprzecinana przez zróżnicowane środki dramatyczne, 
takie jak: listy, telefony, zamknięte przestrzenie, krzyki, labirynty, nieokreślony 
czas zdarzeń, tajemnicze osoby, które otaczają bohatera.  

W Ameryce Łacińskiej, co jakiś czas, w sposób dość cykliczny, następują 
okresy okrutnej i spotęgowanej przemocy. Głębokie kryzysy polityczne, społecz-
ne i historyczne coraz bardziej niszczą porządek polityczny i relacje społeczne, 
a silne obrazy społeczne, które do tej pory umacniały systemy reprezentacji spo-
łecznej, stają się nagle słabe i puste. Ich miejsce zajmują inne wyobrażenia, mniej 
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precyzyjne, lecz bardziej symboliczne oraz metaforyczne systemy środków maso-
wego przekazu. Musimy pamiętać o tej kwestii, jeśli chcemy we właściwy sposób 
przeanalizować zagadnienie polityki w dramaturgii Levy’ego-Daniela.  

(De)konstrukcja społeczeństwa u Levy’ego-Daniela 

W trylogii Kobiety nazistów silne pragnienie wolności sprawia, że postaci 
ulegają swoistemu „transwestyzmowi”, to znaczy przestają być tym, kim są, i dla-
tego dopuszczają się okrutnych czynów, przestają myśleć (w Arendtowskim 
sensie tego słowa) i działają zależnie od pragnień i potrzeb ciała. Niestety jednak 
niespełnione pragnienie wydźwignięcia się z sytuacji, w której się znajdują oraz 
niemoc, jaką odczuwają sprawiają, że nie mogą ani przeżywać wolności, ani żyć 
na wolności. A jeśli nie mogą przeżywać wolności, to nie mogą przeżywać także 
polityki. Arendt twierdzi, że Rzymianie zniszczyli tradycyjny, grecki sposób 
myślenia i zastąpili wszystko to, co polityczne, tym, co społeczne, to znaczy 
zamienili wolność na potrzebę, dialog na prawa, słowo na dyskurs obowiązku. 
To, co dla Greków było bytem-w-sobie, dla Rzymian było bytem-dla-siebie. 
Myślenie takie wydaje się kluczowe w każdym z omawianych tutaj utworów; jako 
przykład zacytujmy poniższy fragment sztuki Niepokój pani Goebbels: 

Wagon restauracyjny pociągu. Kiedy rozpoczyna się akcja, Magda siedzi, a Victor 

zrelaksowany stoi, wyglądając przez okno. W ruchach Magdy już od samego początku 

widać pewną sztywność, która wskazuje na niepokój, zmartwienie oraz niepewność.  
MAGDA: Zawsze taki sam pejzaż, bez zmian, bez żadnych zmian. 
VICTOR: Nie, nie zmienia się. (Pauza) Tęskniłem za Tobą. 
MAGDA: Choćby jakaś góra, las, cokolwiek. 
VICTOR: Nie było dnia, bym o Tobie nie myślał. 
MAGDA: Gdyby chociaż wyszło słońce. 
VICTOR: Twoje spojrzenie, Twój uśmiech. 
MAGDA: Nawet ptaka nie widać. Nawet chmury wydają się takie same. 
VICTOR: Raz poszedłem za jedną z kobiet, ponieważ miała taką samą fryzurę, kolor 
włosów, sposób poruszania się jak Ty.  
MAGDA: Pada czy nie? 
VICTOR: Później zdałem sobie sprawę, że to było niemożliwe.  
MAGDA: Tak, pada i wieje. 
VICTOR: Szukałem Cię. W Berlinie, w Wiedniu, gdziekolwiek byłaś, szukałem Cię. 
Wydawało mi się, że w każdym miejscu mogę Cię spotkać. 
MAGDA: Wraz z deszczem pejzaż nieznacznie ulega zmianie.  
VICTOR: A teraz, kiedy najmniej się tego spodziewałem, jesteś tutaj, ze mną. 
MAGDA: Tak. (Pauza) Nikt nie przyjdzie nas obsłużyć (Levy-Daniel, 2013c: 21-22). 

Koniec wolności, koniec rozumienia polityki jako gry kreacji polis. Z powo-
du powracającego lęku przed zagładą, holokaustem, „kobiety nazistów” wyrażają 
w swoich dialogach pragnienie wolności, wolności, której nie posiadały, wolnoś-
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ci-szaleństwa, które prześladuje zarówno Irmę, jak i Magdę i Geli. Dręczy je 
pragnienie niezrealizowanej i zapewne nieosiągalnej utopii. Ta utopijna wolność 
– o której bohaterki marzą – przytłoczona „banalnością zła”, przez innych trakto-
wana jest jednak z obojętnością. Wszystkie trzy kobiety razem, i każda z nich 
z osobna, zależne są od innych ludzi; z różnych przyczyn i na różne sposoby. 

Potworność zagłady tkwi w świadomości, że nie tylko niszczę mojego wro-
ga, ale także równocześnie niszczę samego siebie. Koniec innego jest moim koń-
cem. Koniec innego jest moim własnym końcem, a co za tym idzie, końcem 
wolności. Potworność śmierci innej osoby, która żyje w pokoju obok, to uświado-
mienie sobie własnej śmierci. 

 

GRESE 
Pracowałam dwa lata w szpitalu, więc 

przyzwyczaiłam się do zapachu  
chloroformu i jodu, 

do pomarszczonych i zielonkawych twarzy. 
Poszłam do Urzędu Pracy, 

poprosiłam o pracę pielęgniarki. 
Powiedzieli, że jestem za młoda. 

Wysłali mnie do pracy w mleczarni. 
Nalegałam, by pracować w szpitalu, 

lecz wzruszyli ramionami. 
Uśmiechnęli się. 

 
PIERREPOINT 

Z czasem moja żona, Annie,  
przyzwyczaiła się. 

I teraz, kiedy jestem tutaj 
i proces został tak nagłośniony, 
teraz, gdy moje imię pojawia się 

w angielskiej prasie, 
zastanawiam się, co powie. 

Być może nigdy mi tego nie wyzna, 
ale przypuszczam, że jest ze mnie dumna. 
Mimo że wśród skazanych są trzy kobiety. 
Mimo że jedna ze skazanych ma 22 lata. 

 
GISELLA 

Pewnego dnia Mengele powiedział,  
by kobiety w ciąży wystąpiły. 

Powiedziano im, że dostaną lżejszą pracę. 
Niewinne biedactwa podniosły ręce  

i popełniły fatalny krok. Mengele kazał im wsiąść na ciężarówkę 
i wysłał do komór gazowych. 

Od tego wydarzenia dniem i nocą myślałam, 
w jaki sposób pomóc przyszłym matkom. 

Pewnego ranka zebrałam w sobie wszystkie siły 



STUDIA – ESEJE  Carlos Dimeo Álvarez 

 

40 Ameryka Łacińska, 4 (98) 2017, 31-45 

i powiedziałam mu: „Pokornie informuję, że  
już nie ma ciąż w obozie”. 

Uprzejmie udawał, że mi wierzy. 
Kobiety zaczęły ukrywać ciążę, 

ale zmusiłam się do przykrego zadania 
wyszukiwania ich i przekonywania, 
że jedynym sposobem na przeżycie 

była aborcja. W ciąży nie mogły ocalić swoich dzieci  
i skazywały same siebie. 

Do dziś mam powtarzający się sen: 
kobieta zbliża się do mnie i mówi, że spodziewa się dziecka, 

a ja boję się, że jest szpiegiem Mengele. 
Drętwieje mi język. Nie mogę się poruszyć. 

 
GRESE 

Docenili mój wysiłek i moją skuteczność 
i na pewno, dlatego wysłali mnie 

do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. 
Tam szkolili mnie przez wiele miesięcy. 
Tam po raz pierwszy poczułam, że ktoś  
był zadowolony ze mnie, z mojej pracy. 

Kiedy jakiś czas potem zaczęłam pracować w Auschwitz, 
mój ojciec przestał się do mnie odzywać. 

Już go nie zobaczę. 
Wstydzi się mnie, 

nie mam jednak czego żałować (Levy-Daniel, 2013a: 56-58). 
 
Koniec czasów, koniec istot ludzkich, koniec życia, koniec człowieczeńs-

twa. Bohaterów sztuk Levy’ego-Daniela prześladuje zastraszający i okrutny 
obraz, obraz końca końców. Teraz będą żyli w świecie, w którym nie ma już zna-
ków, słów, tekstów, przygód, zdjęć ani listów, ponieważ jakakolwiek możliwość 
dialogu przepadła bezpowrotnie, bezpowrotnie została zniszczona. Tym co prze-
raża jest zapomnienie, koniec pamięci. Poszukiwanie wolności, teraz już o tym 
wiedzą, nie zależy od nich, lecz od skuteczności oraz nowoczesności broni wroga. 

W życiu bohaterów wszystko zostało zepchnięte na drugi plan. Ich spryt, ich 
organizacja, ich dyskurs, ich słowa, ich wiedza, ich sprawowanie kontroli, ich 
władza, ich czas, ich historia, ich pamięć, ich śmiech, ich radość, ich życie nie 
mają już znaczenia. Na pierwszym planie jest tylko broń, a cała reszta kryje się 
w jej cieniu, traci na wartości. Broń sprawuje kontrolę nad emocjami, nad oddy-
chaniem, nad samym życiem, nad nimi, nad innymi, nad naturą, a nawet nad 
Bogiem. Broń jest narzędziem a jednocześnie symbolem zagłady, holokaustu, 
końca. Czy przypadkiem dziś nie przeraża to nas wszystkich? By wiedzieć, co 
może wpłynąć na poszukiwanie własnej wolności, należy najpierw dokładnie 
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rozpoznać, jaką bronią dysponuje wróg. Victor i Magda obawiają się nieznanego, 
boją się utraty kontroli: 

VICTOR: Nie widzę, co jest po drugiej stronie drzwi. To nie jest ostatni wagon, prawda? 
Wydaje się jakby był oddzielony od innych. Jakbyśmy tylko my sami byli w tym pociągu. 
MAGDA: Musi być maszynista. Ktoś przecież musi prowadzić. 
Pauza. Magda i Victor zastygają w bezruchu, jakby prawie nie oddychali. 
MAGDA: Pociąg jedzie coraz szybciej, ale wydaje się jakby tkwił ciągle w tym samym 
miejscu. 
VICTOR: Tak nie jest, porusza się naprzód. 
MAGDA: Mam taką nadzieję. Musimy jak najwcześniej dojechać. 
VICTOR: Dokąd? 

MAGDA: Do Berlina. 
Pauza. Victor zamyślony. 
VICTOR: Ten pociąg jedzie do Berlina? Nie wierzę w to. 
MAGDA: Jestem pewna, że jedzie do Berlina (Levy-Daniel, 2013c: 25). 

Postaci ze sztuk Levy’ego-Daniela nie wracają i nie mogą powrócić do logos 
ani do nous, spadają w śmiertelną przepaść, która znajduje się za nimi, w to, co 
Martin Heidegger za Hansem-Georgem Gadamerem określił mianem Dasein-in 

(Gadamer, 1993; Heidegger, 1988), czyli „stawaniem się”. Koniec okresu pre-
polityki następuje, gdy „podmiot”, „podmiot historyczny” zdaje sobie sprawę, że 
znajduje się poza nous i logos, i przekształca się w czyste Dasein. Taka przemiana 
jest charakterystyczna dla twórczości Levy’ego-Daniela. Nad losem człowieka 
ciąży fatum; zapowiadające koniec końca, zagładę, holokaust. Tego losu, który 
jest nieusuwalnym, przytłaczającym stygmatem; nie można odmienić (tak jak nie 
mogli go odmienić Edyp, Prometeusz, Antygona czy Elektra). Być może „kobiety 
nazistów” przygnębiała niemożność odwrócenia przeznaczenia. 

To, że Grecy weszli ze stanu prepolityki w stan polityki, że znaczenie poli-
tyki dokonało się w świecie agory, na publicznym placu, i że oznaczało wolność, 
to, że Grecy nadali swojemu światu charakter agonistyczny, a agonistyka była 
symbolem końca znaczenia całej esencji, wydaje się słuszne i chwalebne, ale 
w naszym świecie wszystko to już się skończyło. W starożytnej Grecji człowiek 
mógł powiedzieć: „identyfikuję się z kimś lub czymś, ponieważ byłem, ponieważ 
stworzyłem wspólnotę językową, właściwą przestrzeni publicznej agory”. Czyż-
by „kobiety nazistów” sądziły, że istnieje możliwość stworzenia nowej agory? 
Kim są te kobiety? Dana jest im wolność wspólnej mowy, wspólnego języka, 
czegokolwiek wspólnego? Ogromna tragedia współczesna opada na podmiot jak 
szata Penelopy. Penelopa tkała i pruła każdego dnia całun a czas, a co za tym idzie 
także historia, rozmywały się. 

W teatrze Levy’ego-Daniela postaci poprzez własne działania z jednej stro-
ny, tworzą i konstruują, a z drugiej, niszczą i dekonstruują swoją wolność i poli-
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tykę. W analizowanej trylogii obowiązuje definicja polityki odziedziczona po kla-
sycznej nowoczesności (Niccolo Machiavelli, August Comte, Adam Smith, Max 
Weber, Immanuel Kant). Jednakże, podczas gdy w sztukach Levy’ego-Daniela 
takich jak Pożegnania (Despedidas, 2001) czy Archiwista (El archivista, 2009, 
2001b) postaci i sceny łączą się z historią, a co za tym idzie z polityką, w innych 
jego sztukach, jak na przykład we Wspomnieniach z Pragi (Memorias de Praga, 

2002), Zwlekaniu (La postergación, 2003), Padlinie (Carroña, 2004), a szczegól-
nie w Szaleńcach (Los insensatos, 2002) i w analizowanych przez nas Kobietach 

nazistów, postaci niszczą to wszystko, co w tym samym czasie starają się zbudo-
wać, zarówno historię, jak i politykę. To tak, jakby te postaci cofnęły się nie do 
problemu swojej natury, lecz do problemu własnej pamięci (Levy-Daniel, 2001a) 
i własnej historii. Levy-Daniel konstruuje swój dramat na bazie greckiej koncepcji 
polis, rozumianej według definicji przedstawionej przez Platona w Państwie 
(2003). Bohaterowie są wspomnieniem własnego wspomnienia, odblaskiem 
swojego odblasku. Znajdują się u kresu czasu, tego co nieuniknione, tego co ich 
otacza. To okrutne bezdroże, na jakim stanął podmiot w nieustającej walce i po-
goni za wolnością, staje się niszczące dla jego poszukiwania znaczenia i sensu. 
W scenie, którą przedstawiamy poniżej, odblask polityki powraca w postaciach 
i ich wypowiedziach. Czy nie jest zatem tak, że człowiek zawsze wierzy w życie, 
choćby miało być ono tylko zwykłą utopią? Czy w bohaterach sztuk Levy’ego-
Daniela jest jeszcze wiara w utopijną wizję lepszego świata, mimo że świat, 
w którym żyją, jest może najgorszym obliczem ludzkości? 

 
GRESE 

Gdy zapraszał mnie do swojego pokoju, 
zawsze miałam nadzieję, że zostanę na noc. 

Nigdy tak się jednak nie stało. 
Skupiał się na tym, co należało zrobić w obozie 

i po godzinie, góra dwóch, 
uśmiechem dawał mi do zrozumienia, 

że powinnam już sobie pójść. 
Tego nienawidziłam najbardziej. 

Pozostawało mi jedynie czekać na następną taką godzinę, 
ale czasem mijały tygodnie, 

zanim znowu mnie do siebie zawołał. 
 

GISELLA 
Grese wywiązywała się ze wszystkich swoich obowiązków: 

przyjmowała przybyłych na peronie, 
selekcjonowała więźniów, 

planowała czas pracy, 
ale też zajmowała się wprowadzaniem 

kobiet do komór gazowych w odpowiednim porządku, 
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zamykała drzwi od krematorium, 
kiedy ostatnie z ciał 

zostało tam umieszczone. 
 

PIERREPOINT 
Pierwszą rzeczą, której się nauczyłem było to, że egzekutor 

musi być niezwykle dyskretny i dobrze się prowadzić, 
czyli nigdy nie rozmawiać z prasą. Moja pierwsza egzekucja, 

miałem 27 lat, pomagałem mojemu wujkowi, Tomowi. 
W końcu stałem się tym, kim chciałem być. 

Moja pierwsza egzekucja, którą nadzorowałem, październik 1941 roku, 
zrealizowana w Londynie w więzieniu Pentoville, 

powieszenie na szubienicy mafiosa Antonia Manciniego. 
Pierwsza z serii wielu kolejnych (Levy-Daniel, 2013a: 61-62). 

 

Postawa pełna wiary w życie jest bardzo wyraźna u bohaterów trylogii 
Levy’ego-Daniela. Czy w tym przypadku nie byłoby więc słusznym odniesienie 
się do Kantowskiego pojęcia Bildung3 i postawienie tezy, że możliwość takiej 
„odbudowy” została bezpowrotnie utracona. W moim mniemaniu bohaterowie 
pozbawieni są wszelkiej możliwości rekonstrukcji zarówno siebie, jak i świata 
(jak słusznie stwierdza Miguel Ron Pedrique4), a skoro nie istnieje taka możli-
wość, to wracają do pre-polityki, z której prawdopodobnie nigdy nie wyszli. 
W ten sposób wracają do swojej najbardziej prymitywnej kondycji i w konsek-
wencji, tracą wolność, której nigdy w pełni nie doświadczyli. Co gorsze, całkowi-
cie negują oni wolność, którą nigdy nie mogli się cieszyć. Postaci te były skazane 
na brak wolności, a skoro wolności nie poznały, to nie poznały także polityki, 
ponieważ polityka według Arendt tworzy wspólnotę mowy, wspólnotę publicz-
nych debat, a ta z kolei konstruuje przestrzeń publiczną. 

Przytoczoną powyżej scenę można zobrazować Krzykiem Edvarda Muncha. 
Bohaterowie w zamkniętych, szczelnych przestrzeniach krzyczą o swoje prawa, 
pasje i potrzeby; bronią się przed nieuzasadnionym przywłaszczeniem ich wol-
ności przez innych, którzy nadużywają swojej władzy nad nimi, nad przestrzenią 
publiczną i, w konsekwencji, nad samą wolnością. W tej właśnie scenie najlepiej 
w całej sztuce widać spustoszenie, jakie niesie ze sobą totalitaryzm, który nie 
dopuszcza różnicy zdań, lecz stara się zrównać wszystkich i sprowadzić ich do 
tego samego poziomu zagłady. Okrutna metafora zagłady jest tym straszniejsza, 
że nie poddaje się konkretyzacji, wymyka się precyzyjnej definicji. 

                                                           
3 Pomimo tego, że Kant nie sformułował bezpośrednio pojęcia Bildung (kształcenie/tworzenie/-
edukacja), możemy je zaczerpnąć z definicji, którą formułuje w książce O pedagogice: „czło-
wiek jest jedynym stworzeniem, które powinno być wychowane” (Kant, 1999: 41). 
4 Więcej na temat tej koncepcji czytelnik może odnaleźć w książce Miguela Ron Pedrique (1997). 
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Polityka igra z czasem i losem człowieka, ale tutaj, w przeciwieństwie do 
czystego stylu greckiego, los nie jest nieunikniony, ale jest czymś, co każdy 
człowiek powinien sam wypełnić, oznaczyć, nakreślić. Ślad pozostawiony przez 
człowieka przekształca go, sprawia, że staje się on „podmiotem historycznym”, 
co jest możliwe jedynie, gdy osiągnie wyznaczony przez siebie cel; choćby ten 
cel oznaczał koniec przekonań danej jednostki. Greckie przeznaczenie nabiera 
agonistycznego znaczenia, straszne jest fatum, które skazuje mnie na śmierć, ale 
jeśli będzie trzeba, będę przeciwko niemu walczył, by zobaczyć, czy zdołam się 
ocalić. W Kobietach nazistów bohaterowie walczą o życie, lecz tak naprawdę już 
są naznaczeni śmiercią. Umierają, wiedząc, że noszą ją w sobie. Pomimo agonii 
walczą, ponieważ rozumieją, że w walce tkwi ich szansa na ocalenie i ukonstytu-
owanie się jako podmiotu historycznego. Jeśli jest coś, na czym im nie zależy, co 
nie interesuje, nie trwoży tych pięknych i atrakcyjnych kobiet, to jest to właśnie 
umieranie; lecz dbają o to, by nie umrzeć, zanim nie wywalczą własnej podmio-
towości, własnej racji bytu. Okrutnym dramatem, okrutną tragedią naszych 
czasów jest fakt, że podmiot spoczywa w grobie już od dłuższego czasu.  

 
Tłumaczenie tekstu z języka hiszpańskiego na język polski,  

łącznie z fragmentami sztuk:  
Anna WENDORFF 
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