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Fabula, iak zaznacza autor scenariusza Stefan Kolditz, jest ugmgSlona, ale oparta na
szerokiei dokumetacii, setkach materialöu prasougch i relaciach uielu Suiadköur
ugdarzeri.

jej osiq sq dramatgczne losg pigciorga przgiaciöt, mlodgch Niemcöu-r. Troie z nich ma
tukrötce trafid na front, uigc na po2egnanie r-ueselq siq i snuiq plang na przgszloSd tu iednej
z berliriskieh knaip. Mlodzi sq petuni.zulgeigstua, iadq szgbko pobid,,turogötu oiczgzng" i
przgrzekajqsobie, 2e ju2 za pötr roku, na Wigilig znöw sig spotkajq. I rzeczgwi6cie spotgkajq
sig u; Berlinie w tum samum barze i przg tgch samgch kuflach, lecz dopiero po czterech
latach i tglko trle troie... Do mg5lenia daje ju2 sam fakt, 2e wojenna opouie5d o losach
niemieckich,,matek iojcötu" zaczqna sig... .ru polourie 194'l  r. ,  a u;igctu2 po uderzeniu l l l
Rzeszg naZwiEzek Souriecki,tak jakbg ruczeSniei, od I urrze6nia 39 r. nicsig u-r Europie nie
urgdarzglo. Polskie akcentg sig pojauiajq u znamiennUm kontekScie. Jeden z bohateröu-r
filmu niemiecki Zgd Viktor, ucieka z transportu do Auschwitz, wraz z m*odq Polkq. Oboje
krgjq sig i uciekajq, a2 trafiajq na teren öuczesnej Generalnej Gubernii, lak informuie
drogouskaz pokazuiqcg odlegto6ö z Tarnoua do Berlina. Nocujq w stodole przg jedngm z
gospodarstur na obrze2ach miasta, gdzie nastgpnego ranka odnaf duje ich u*aSciciel.
Naipieru mierzg do nich ...2 karabinu, chod jak uiadomo jedngm z pieruszgch
okupacgingch niemieckich dekretdu u GG bgt obouriqzek zdania uszelkiej broni, a za iego
zlamanie grozi*a kara $mibrci. Potem zabiera oboje do surego domu, daje co5 do jedzenia i
tugchodzi, bo iak urgja5nia, ma co6 do ,,zaNatwienia" r.u mie5cie. Wöu;czas do akcji rlkracza
jego sgn, ktörg ostrzega uciekinieröu;, 2e ojciecposzedN ich ugdad Niemcom. Obiecuie
ratunek i ka2e i3ö za sobq do lasu, gdzie stacjonuiq partgzanci. Dotuödca oddzialu z bialo-
czeruonq opaskq i du2gmi literami AK na ramieniu przesluchuje ich, skqd sig wzigli i czg
abg mgiczgzna nie jest Zgdem. Dziewczgna za5u;iadcza,2e Viktor jest Niemcem, lecz nie
Zgdem, odpouiadajqc na rucze(nieiszq sugestiq dou;ödcg, i2 co6 o tgm mo2e uiedzied, ,,bo
sig z nim zapeune pieprzg". Partgzanci oble3nie rechoczq i przgjmujq zbiegöus do suego
oddzialu. Pöflniei, tt czasie iednej zakcji, AKorucg zatrzgmujE pociqgtotuarouu, ru ktörgm
spodzieu.rajq sig znale2( duig transport, broni. Gdg douödca otuiera drzuri do jednego z
tuagonöu odrzuca go fetor stloczongch u;eurnqtrz ...u;gchudzongch mq2czgzn u pasiakach.
Röunie szgbko zamgka drzui, a na putanie Viktora ... co z nimi odpotuiada bez tuahania,'

,,To Lgdzi, sq tak samo parszgrui jak Niemca czg Ruskie". Po splqdrotlaniu skladu i
zabraniu amunicli oddzial oddala sig do lasu zostatuialqc uiqlniöu; na pastrug losu
zamknigtgch tu uagonie. .f edgnie tglko Niemiec tugznania mojZeszouego okazuie ...ludzki
odruch i po chruili uahania uualnia nieszczg5nik|w,przez co sam sig demaskuje. Za
zlamanie rozkazu i samou;olg doruödca poczqtkou-ro sugeruje mu Smierd, u; koricu lito5cituie
uurzuca z oddzialu dajqc nauet pistolet na krötko przed ugniszczajEcq oddzial oblauq. ...
Ten obraz,,degeneratöw" z AK uzupelnina np.fakt noszenia na nadgarstku przez dotuödcg
oddzialu AK, a2 duöch zegarköu, czg okrzgki po polsku:,,Braö obrqczki, zegarki i zlote
zgbg...!".

W promociq serialu, iut w dniach jego emisji, zaangaZoural sig popularng niemiecki tabloid
Bild, ktörg u; dniach pomigdzg nadauaniem koleingch czg5ci filmu podjql na su;gch
lamach dgskusiq m.in. z udziatem historgköru i tu-rörcötu serialu. Czgtelnicg mogli te2
zadaua( pgtania, jakie nasunqlg im siq po projekcii. Jedno z nich brzmialo nastgpujqco:

,,Czg polscg partgzanci bgli rzeczgrui6cie a2 tak antgsemiccg?" W odpotuiedzi padlo takie
ugjaSnienie:
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