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No bo ile można oglądać 
tych parcianych dziadków 

z walizkami, w płaszczykach; 
dywagujących na temat 
parcianych problemów? 



"CiqcltmletzttowY,,..... T~TryiMIIIU011"'ł0cąM~ 
cizie WIIIZ nowy spektMI.? 
MONIKA S~a O pierwszym gejowskim fanklubie reprezen
tacji F\::!lski w piłce nożnej. Chłopaki postanawili zawalczyć o to, 
żeby na trybunachstadion6wnarodowydlDaBuro3H2pa -.: 
sektozy dla gejów. 
Gdzieich :m~~lefllłcie? 
M.S.a W Warszawie. Na imprezie w Szpilce czy tam w SZparce 
-nigdy nie wiem, którajest która. Zlllijofl\Yprzedstawil nam ich 
mniej więcej tak: .,A to są te koteczki, które kochf\ią futbol. Za
opiekqjcie się nimi, bo nikogo tu nieZDB.ją". Zaczęliśmy z nimi ga
dać, powiedzieli nam o 'lęczowej Trybunie. Porwaliśfl\Yich z im
prezy na parę godzin, żeby nam o cym opowiedzieli coś więcej. 
A nie motUbJ po prostu ldbiCOWIIt Z Innymi? 
M .S. a A VIP-y nie mogą kibicować z innymi? Jakoś nie pytacie, 
z jakich powodów oni te żądania wysuWliją. Ale i takjesteście po
stępowe, bo nie pytacie, czy to nie jest przypadkiem tworzenie 
getta- to taki klasyczny argument przeciwkO gejowskim trybu
nom. Dlaczego gejowski fanklub nie miałbymieć po prostu moż
liwości wspólnego dopingowania? Tam są ludzie, którzy dostali 
ostcywpierdol na stadionie i od dziesięciu lat nie chodzą na me
~e, ale i tacy, którzy nigdy nie odwazyli się pójść na mee:L 
PAWEt. DIMIRSIOI Nie wymyślili nic nowego. \\fEuropie przy klu
bach piłkarskich takie sektozy istnieją. 
I.Włll...,.,_ gejowlb_. kulK. NawM IIIJiiAUłciew "Kry
tyce PolltyczneJ" feUelon-~ do nich, tebysił ruuyl.l. 
M.S.a Bo wiecie, jak to z tymi inicjatywami... 
P .D. a ... siedzą chłopaki przy winku, oglądają mecz, naglejest eu
foria i sto tysięcy pomysłów, które już, od jutra, będzieii\Y reali
zować. Zakładają stronę w internecie, wysyłają listy do wszyst
kich me>Wwych organizacj~ które m($ wpl;ynąć na<lecy7Ję o po
wstaniu takiej trybuny, i zaczyna się czekanie. 
M.S.aTrzeba powiedzieć, że chłopaki z 'Ięczowej Trybuny są dość 
naiwni 'lhldno-niech się obrażą. Nie do.końca zdąją sobie spra
wę, w co się palaiją. Umieścili na swojej stronie listy poparcia od 
m.in. 1Yłko CracOvia, kibiców Połonii Wuszawa, że~ mile wi
dziani na trybunach, że kluby są otwarte, że ofenijąim sektor, że 
~pi.ęme traczycje. Craooviapowolywałasięna przyłdad 
na to. że klub nie respektowal paragrafu aryjskiego w 1938 roku. 
NlemotUwe. 
M.S.a No właśnie. Oczywiście okazało się, że list od Połonii napi
sali kibice Legii, list od Cracovii- WJ.Sła. 
Jaksił koAczy "Che' clł miet z głowy, pedU"? 
M.5.a Happy endem oczywiście. 
P.D.a Ale to nie jest spektakl tylko o tym, czy gtUe zasiądą na wła

. snej trybunie. On jest o fikcji demokratyczności w Polsce. Mo
' żesz powiedzieć, co chcesz, a i taknic z łejJ) nie wyniknie, bo masz 
głosować~ czas na PO albo PiS. · 
Czemuto.,........dopolltytd? 
P.D.a My chcemy zobaczyć, czy w Połsce oddolnainicjatywa ma 
szanse zbudować coś od zera. Stan demokracjijestsprawą poli
tyczną. Oczywiście mogłiśfl\Y to zrobić na przykładzie organi· 
zujących się powodzian, ale wybraliśmy temat gejów i kibiców. 
To pasuje do teatru, który robimy. 
To ZMC1J jllldefo? 
M.S.a Thkiego, który zakłada, że nie ma teatru niepolitycznego. 
P .D. a Nie wystarczy napisać sztukę1 którajest wzorowaną na "WJŚ
niowymsadzie",zakcją,którasięrozgrywadzisiaj,iwsp6lcześnie 
ubraJzymi aktorami, żebyzaliczyć ją do współczesnej dramaturgii. 
Th nie idzie o nowe teksty, tylko o nowe teiXlao/. O to, co wydarzy
ło się w latach 50. w Anglii. Tam do 1956 roku kultura była domeną 
buriualJi. I nagle w Royal Court Theatre nastąpiła rewolucja i ogier 
szono konkurs dramaturgiczny. Okazało się, że można pisać też 
teksty o życiu codziennym. Nazwano to realizmem zlewu ku- -
cltennego.'lb byłallkowifiYprzewrót~ieste~wWJel
kiej B~ któzy stał się częściąszerszych zmian społecznych. 
llyłń, Demlnkl, w Royat Court ThHtre w 2003 roku. 
P .D.r Co roku organizują tam kilkutygodniowe spotkania dla dra
matopisarzy z calego świata. Spotkalem wielkich twórców bryty} 
skiej dramaturgii: Harolda Pintera, Martina Crimpa, Davida Hare, 
którzytam wykładają i są pisarzami zaangażowanymi w politycz
ność. Uczą polityczności teatru, mówią, po co go robić. Tiumaczą, 
że bohaterem na scenie nie musi być klasa średnia i problemy jej 
duszy. Zrozumiałem, że pisanie dramatu o chłopakach, którzy krad
ną złom ze strez.ni,jestdobrym ponzysłem. że to właśniejest teatr. 
MMZWRienie,tewaa ...... ~WtnHmYtpOtilcznylkułek? 
P.D.r Czymjest ten wyrniemy społeczny skutek? 
M.S.: Takie pytania zabijf\ią polityczność teatru. Thatr jestjt$ą 
z nielicznych przestrzeni publicznych, które df\ią możliwośćwy
powiedzenia tematów, które w innych przestrzeniach ni~ mają 
szans się znaleźć w wyniku miękkiej cenzucy. 
Ale~ Demlnld, teby~ prlCli ZlllleniN necz,wlstołt? ' 
W 2oo6 roku w t6dzldej hlbrycelndellt m.zyna zmJUdtyta vtow. 
robobllbwskutekłlllllllnla przepiMw IHP ........... wtedy o tym 
sztuk• "Kiedy przyJq pod,.ut tw6J dom, to sił nie zdziw". Miłlłeł 
Mdzl ... ,te popnmiene~siłprnplsy1 



P .D.: Nie wiem .. Ale wiem, że w gazetach pisało się o tym przed
stawieniu poza działem kultura. Bylyjakieś konferenąje i Państwowa 
Inspekąja Pracy powoływała się na ten spektakl. Ludzie się z tego 
nabijali, że to sztuka o prawach pracowniczych, a PIP chciałaby go 
obejrzeć, cha, cha, cha, a tak naprawdę przecież o to chodziło. 
M.S.1 To c}łyba nie jest najgorzej, że teatrwychodzi z własnego 
elitarnego podwórka. Mnie by bardzo cieszyło, gdybYm o na
szym spektaklu przeczytała w dziale "społeczeństwo", a nie tyl
ko w dziale "recemje". 
,.łllechąjewojnllllr teł llyt~ połltyanym?TMliNIICe

nie 111111 premier Mikołajczyk kt6cf sił ze StaUnem, Marusla z ze
psutymi zębami pluje kefirem, GustUkjest Murzynem, Janek ginie 
w powsgnlu, a Udka to zaniedbana Matka Polka, antyMmłtka, IdeS
raposłatli syna do powstania l czeka 1111 Jego powr6t. Jest l Czereł
niak, kt6ry zut.,uje w czołgu Olgierda, jest konRikt lud -lntetl· 
genqa. PrzapiAłeł, Demirski, 1111 nowo .. CZtwech ~IPA':, 
uku~~Mc ukryte znaczenia. 

M.S.1 No! Czyli widzicie -wcale niejest polityczny. Ulga, nie? 
Pierwotnie tytuł miał brzmieć tak samo jak tytuł serialu i po
wieści, ale nie dostaliśmy zgody od wdowy po PrzymanOWBkim. 
Wymyśliliśmy "Niech żyje wojna!!!" i to niestety ustawiło od· 
biór tego spektaklujako przede wszystkim antywojennego. Alt 
myślę,_że jest w tym przedstawieniu parę ciekawszych tropó#. 
Jakich trop6w? 
P.D.: Thn spe\takl przywracagodność świadomości~ 
widownijest cała masa ludzi, których tożsamości nie o 
tęsknoty za przedwojenną arystokracją. 
M.S.I~odządonas po spektaklu ludzieimówią,że~ 
nie" zrozumieli, że nie muszą się wstydzić swojej przynał · 
klasowej. PI'Zestańmy udawać, że wszyscy mamy te porcelanolt 
tęsknoty z uwagi na głęboko pociągnięte drze\va genealogicme. 
AgdybytdetakwsladU 1111 citłar6wkt z aktoramil ~IJit' 
jechaU na RzHZOWUCZJZIIł ludowi teatr pokuywat? _ _,_ 
do Czerełnlak6w, kt6rzynle byU na widowni. -, 



P .D.1 Nie lubię takich ironicznych pytań. Poza tym w Rzeszowie 
jest też teatr. A do tego istnieje w Polsce projekt IT Teatr Polska, 
wramachldórego spektaklejeżdżą po rrmiejszych miejscowościach. 
Wite do kogo chcecie docierał, do inteligencji? 
P.O.. \\Y jakoś dziwnie stawiacie sprawę. Że jestjakaś ciemna ma
sa, o której mielibyśmy powiedzieć inteligencji: "Słuchajcie, ona 
ma też prawo żyć, ta masa"? Podział nie jest taki prosty. 
Jlk epiAIIIIyKie lleble? 
P.D.1 My mamy łatwo. Pracujemy w teatrze, mamy lewicowe po
glądy, staramy się wypełnić pewien model c:zy tradycję twórców 
zaangażowanych. 

*** 
Strqpka, lbczego poRłd odebrat paszport ,.PoUtJid"willllllleod 
...... ? 
M.S.1 A co, miałam się przebrać? 

Monika Strztpka (ur. w 1976 r.) i Paweł Deminki (1979 r.) 
- reżyserka i dramaturg. para w życiu i na scenie. 
Rodzice Jeremiego. · 
.Dziady. Ekshumacja" były ich pierwszym wspólnym 
spektaklem wystawionym w 2fXfl r. we wrocławskim 
Teatrze Polskim. • 
Najważniejsze przedstawienia przygotowali na scenę 
Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu: 
Mtobie Polak Polak Polak i diabeł" .• Diamenty to węgiel. 
którywziął się do roboty" •• Niech żyje wojna!!!" 
oraz .Był sobie Andrzej Andrzej Andrzej i Andrzej". 
Laureaci tegorocznych Paszportów .. Polityki" za: 
.Konsekwentnie rozwijany projekt teatru krytycznego. 
Za odwagę mówienia więcej i ostrzej. niż chcielibyśmy usłyszeć. 
Za żywiołową teatralność łallliącą bariery »dobrego smaku« 
na rzecz »dobrego myślenia«" 



P.0.1 Tam nie było napisane, żeby nie preychodzić w dresie. 
Ale tytko o Strz.,c:e rn6wlono potem, te miała Iły stńj. 
M.S •• Bo tylko my mieliśmy takie wystąpienie. Zrobiliśmymi
nutę ciszy w związku z grzebaniem przez premiera inicjatywy 
.,1 procent na kulturę". 
P.D.a Ale też my się nie ubieramy inaczej, idąc do teatru na czyjś 
spektakL Ja ostatni garnitur to miałem na studniówkę. 
M.S.: Zresztą nie mamy czasu, żeby łazić po sklepach i się S\Ylil»
waćnalewioowychartyst.ów.Mamtendres,boMidlałKorcbowiec, 
nasz scenograf, wyciągnął go ze swojej szafy do spektaklu "An
drzej". Dres nie wszedł do przedstawienia, Michał powiedział: pa
sqje ci-jest twój. I to jest cała historia dresu. A widziałyście moje 
spodnie? Są tak przetarte, że rruijtki widać. Jak się ma brzuch, nie 
jest łatwo kupić spodnie. Trzeba na to qzasu. Ja nie mam. 
l łllli troch' nie byt to dres ideologiczny? 
M.S.e Było jasne, że wywoła to komentarz.e. Ale kto mówi, że mu
szę doszlusować do GrazynyTorbickiej? Onajest gwiazdą-my tam 
statystujemy. Artystów nikt nie zapamiętuje. Przecież ta impreza 
powinna być dla nas, a była tradycyjnie utrzymana w pseudoosca
rowej estetyce. Dlaczego nie było na widowni naszych koleżanek 
i kolegów z Wałbrzycha? Bo nikt nie wpadł na to, żeby ich zaprosić, 
bo to niejest dla nich bal. I dla nas też nie. To jest impreza dla war
szawskiego establishmentu, który będzie się obfotografowywać na 
Pudelek.p~ żeby ludzie zobaczyli ich świetne, nowo obszyte kiecki. 
P .0.1 A większość z nich slyszała o nagrodzoi\)'Ch artystach pierw
szy raz. 
M.S.1 I w sumfe meJą te Paszporty w dupie, ale potem są krewet
ki na bankiecie i whisky. Zresztą bankiet też nie był dla nas. Trzy 
godziny o suchym pysku, bo musisz gadać dziennikarzom o cym, 
czymjest polityczność teatru. 
P.o .• Dobra, Strzępka, nie rób już takiej martyrologii 
Nadll nie widzimy nic złego w ładnym ubraniu_.. do tHtru. 
P .o .• Bo reprezentujecie model mieszczańskiego teatru, który za
kłada, że teatr jest rodzajem świątyni Zauważcie, że w teatrze lu
dzie przepychająsię międzyrzędami przodem do sceny,jakbytam 
było tabernakulum. Chodzi o to, żeby kulturę egalitaryzować, po
winna stać się naszym dniem codziennym. Zamiast tego kultura 
stała się przestrzenią, któraniejest po to, żeby w niej uczestniczyć, 
tylko ma być ładnie, a potem przyjęcie i maJągrać Wieniawskiego. 
M.S.1 Nie ma nic złego w tym, że ktoś chce założyć czarną su
kienkę do teatru, ale nie stwarzĄjmy takiej sytuacji, że to jestje
d.YI\Y godny obcowania ze sztuką strój. Nie mam potrzeby, żeby • 

• wzmacniać swój udział w kulturze przez kostium ~wieyttulry-
2'jera, bo kultura nie jest dla mnie świętem. · · 
No l z tej ztołcl M elity kullury zroiiiUKie w 2010 roku spektłlkt "Byt 
sollleAndneJ AndrujAndnej l Anllnej". 
P .0.1 Ale naJpierw zrobiliśmy "Był sobie fulak fulak fulak i dia
beł, ezyli w heroiCZI\)'Ch walkach narodu polskiego wszystkie szta
chety zostały zużyte". 
W "Polaku"trupy.~zwork6wi ...... M ławce rezerwo
wych. To c:zyKiec, a oni chGt M boisko, czyli do nieiiLJestt.lm biskup 
pedoftł, klboł, gwludka tetewlzyjM, staruszka po .... k'oncentra
ąjnym, niemiecki turysta, ellłatliKo kt6reto rodzice pejecMU do..-. 
cyu gnnlą.~wulprnl, nlepopnrwnl, dowallrMICIIIIe, przepydMI
M_..· Groteskowyobraz Polak6wztakzwanegociemnogrodu. 
P .0.1 I to było przedstawienie, które wszyscy pokochali. Hitsezonu 
na Dolnym Śląsku, festiwale, nagroqy, świetnie, świetnie. fumysł 
był dość prosty i nie wychodził poza pewien sposób myślenia o fb
lakach, fulsce. Całamasa tematów a propos Kolbego, cydów, Jaru
zelskiego. Było zabawnie, fajnie, żadnej kategorii dobrego smaku. 
Ludzie w,chodziU w trikcle pnedsłaWienia? 
M .S •• Nie. Jedynie Andrzej Wajda wyszedł. Ale dopiero przed 
oklaskami. Usiedli z Krystyną Zachwatowicz w pierwszym rzę
dzie i przez dwiegodzinydawali wyraz swojemuznie maczeniu. 
P .D.: Prawdopodobnie WYSzliby wcześniej, ale siedzieli w pierw
szym rzędzie i musieliby przejść przez scenę. To byłoby wspa
niale, ale chyba czuli, że naraziliby się na zaczepki aktorów. 
M.S.: Możliwe, że się tego bali Bo naprawdę trasznie cierpieli. 
To było widać. 
P .0.1 Nawet ci, których krytykowaliśmy w tym spektaklu, zgadzali 
się z nami. Zrozumieliśmy, że ten spektakl był potrzebny, ale tam 
zostali pokazani raczej ludzie z dołów, którzyreprezentują takzwa
ne wady narodowe. Zastanowiło też nas, że choć przedstawienie 
miało być w zamyśle krytyt2ne, zostalo taknaprawdę kupione przez 
wszystkich, oprócz może "Naszego Dziennika". Niejestdobrze ro-
bić krytyczny spektakl, któryjest przewspaniałe kupiony. · 

I wtedy, siedząc w kuchni naszego wynąjętego mieszkania na 
Waszyngtona w Warszawie, wpadliśmy na pomysł, że trzebazrobić 
takiego "fulaka", któcy się dzieje wśród ludzi rozpoznawalnych, in
teligencji,żebywałnąćwpewiensposóbknaJackiegomyśleniaelil 
l z tego wszystkiego powstał • .Andnej". UłmlerciUKie w przedsta
wieniu Andrzeja Wajdt i Krystyn' J..-., Kulmlenowi Kutzowi klt
nlikieliut buty Balcerowicza. 
M.S.: Szereg doniesień prasowych skłonił nas też do tego. 

Dokoflczenie na s.14 .",.. 



..".. Dokończenie ze s. 13 

P.D •• Były podsumowania na dwudziestolecie 
wolnej Polski, debata w "Gazecie \\Yborczej." 
M.S.: Agnieszka Holłan d, Kazimierz Kutz, To
masz Łubieński ... 
P.D.1 ... oni tak usiedli sobi&i byli tacy zadowoleni .. 
M .S.: . ..że byli tym ostatnim pokoleniem, które 
miało jeszcze coś do powiedzenia. No i uczywiś
cie dużo się mówiło o tym, że ... 
P .D.: ... młodzi artyści zawiedli, bo nie po<ijęli te-
matu .. . 
M.S ••... rzeczywistość nie została opisana. 
P .D.: To był mniej więcej IJlOment, kiedy "Jano
sik" Agnieszki Holland wchodził do kin. ... 
M.S.1 ... który,jak wiadomo, opisuje sytuację spo
łecznerpolityczną Polski potransformacyjnej. 
J•k sit w.m pnteowłlło Mil tym ~Idem? 
M.s •• Jak zawsze w Wałbrzychu. Świetnie. Ale 
zastanawialiśmy się, czynie będzie żadnych na
cisków, bo zanim ten spektakl powstał, już się 
o nim mówiło w środowisku. A jakwiadomo-są 
tematy nietykalne i osoby nietykalne. 
P .D.1 Jednak Ministerstwo Kultury dało 70 ty
sięcy na to przedstawienie. 
M.S.. Bo nie do końca wiedzieli, ocownimchodzi. 
P .D.1 W aplikacji wprawdzie padało nazwisko 
Wajdy w tytule, ale dał ej było, że to o mitach. 
M.S.1 Jeszcze byliśmy w próbach. kiedy walnął 
10 kwietnia. 
P -~··A cała nasza pierwsza scena była pomyś
lana na cmentarzu. 
l co zrollilHcie? 
M.S.t Dyrekcja zwołała sztab kryzysowy. Pierw
sza scena dzieje się na pogrzebie, kulturalny 
kwiat narodu w oczekiwaniu na ceremonię pa
da rażony nadpsutym pasztetem z gęsich wą
tróbek, trupy leżą na teatralnych fotelach. Bez
pośrednio po katastrofie skojarzenie z fotelami 
lotniczymi było oczywiste. To był ten histerycz
ny czas, że wszystko się kojarzyło ze Smoleń

. skiem. Uznaliśmy, że do premierynie będzie śla-
dupo tych pierwszych emocjach. I mieliśmy ra
cję. Nie było żadnych sygnałów, że to się kojarzy. 
Andrzejowi w..-podoNł ... ten ~Id? 
M .S.: Nie wiem. Nie gratulował. 

*** 
..... Dlrninld,zostK......-zem Lechii OdaMk. 
P .D.: Nie będę o tym mówić. Z tego się zrobi ży
ciorys, taki Bukowski, Hemingwąy. 
Ty jestn"z dutego mlubl, •lestrz.,u ze wsi. 
M.S.: Z Lichwina pod Tarnowem. Mam pięcioro 
rodzeństwa,jestemnaJstars1a Rodzinamojej ma
my mieszka tam od co nąjmniej dwóch pokoleń. 
Dalej chłopska pamięć nie sięga. Jaknie masz her
bu i nie pielęgnuj es~ drzewa genealogicznego. 
Sqd si. wz1.11 w tobie, Strz.,u, ten tutr? Moie 
IMIIIUiil d~ dopodulzld czytyw.bl? 
P .D.1 Wałcz, Strzępka, o wizerunek wsi teraz. 
Wszyscy myślą, że na wsi ni~ ma książek. 
M .S •• Nie czytała, ale pamiętam, że ojciec przy-

nosił książki z biblioteki, także baJki. Miałam ze 
trzy lata, znałam je na pamięć i udawałam, że czy
tam. I robiłam za małpę. Tąkjuż zostało-biskup 
poświęca kamień węgielny pod budowę kościer 
la, wesele ciotki-Monisia mówi wierszyk. 
Moie ml•u• dobr.uuczyclelk•? T•k•, co ci• 
w łwiM wrPJCMta. 
M.S.1 Mam radykalnypogląd na takie formy mi
tologizowania. Jeśli chcemy się rzeczywiście 
przyczynić do gruntownej społecznej zmiany, 
to trzeba twardego sprzeciwu wobec takich wy
godnych form opisywania świata. 
P .D.1 Oczekujecie opowieści o jakiejś dobrej pa:. 
ni, która w szkole mówi: "Mo nisi u, dziecko, ty 
uciekaj do miasta?". 
Nu interesuje, dlaczeto- pomiPkc Wlldysyste
mu- udllłoliłwłMnleStrqpce, chotw jejwsi by
ty pewnie tei inne zdolne dzieci. 
P .D.• Cała ta rozmowajest antyrównościowa. 
Bo zakładamy, że na wsi są gorsi ludzie. 
M.S.1 Wiecie, co mówicie w ten sposób? że po
winnam siedzieć na wsi, na słomowicy, bo ludzie 
ze wsi są do tego, żeby na niej siedzieć. Wiem, 
jak wy chcecie zadać to pytanie: jak tobie, z tej 
wsi, gdzie przecież nie ma kultmy, dostępu do 
niczego, tak się udało. 
JedMk wyjeclaMM ze wsi? 
M.S.1 Byłam pcymuską, z tak zwanej porządnej 
rodziny. Wiedziałam, że muszę się uczyć, bo to 
będzie mójjedyny kapitał. Zdałam do dobrego 
tarnowskiego liceum. Myślałam, że może warto 
iść na medycynę, mieć konkretny zawód. Po 
pierwszej klasie przeniosłam się do Krakowa, 
do liceum o profilu teatralnym. 
DIKzego? 
M.S.1 Bo nie za dobrze się czułam w szkole, w któ
rej ma znaczenie, z jakiej rodziny pochodzisz, 
i nie jest za dobrze, jak pchasz się na inteligenc
kie salony, skoro jesteś ze wsi i z chłopstwa. Oczy
wiście nie miałam wtedy sformułowanego świa
topoglądu, ale dusiłam się w tym liceum. 
RodziM nie~ ciłwd6ł, nle.....,ietrze
u WriU D-., miK dzieci, dK spok6j Z KI"Ko
wem l ze studi•ml? 
M.S.1 Jeszcze na studiach reżyserskich myśla
łam, że jak będę miała23lata, to powinnamjuż 
wyjść za mąż i urodzić jakieś dzieci. Byłam wy
chowana bardzo konserwatywnie. 
Czylij•k? 
M.S.: Dośćważny był Kościół, a Jezus Chrystus to 
był taki koleś, któzy siedzi z tobą przy stole. fu ker 
munii miałam rok odlotu, chciałam iść do zakonu. 
Demirskl, twoJ- rodziM sqd pochodzi? 
P.D.; Dziadkowie przyjechali spod Lublina i z Tar
nobrzega. Ci spod Lublina myśleli, że zrobiąja
kiś biznes w porcie. Nie udało się.'IYpowa gdań
ska opowieść. 
Wychowllłń si• M blokowisku gUńskiego osie
da.hi~Mnu. 
P .D.: To jest właśnie ten kontrast do tego, co mia
ła Monika. Onajest z małej miejscowości i mu
siała się starać, żeby gdzieś dojść. W Gdańsku 

wszystko było oczywiste. Mama nauczycielka, 
ojciec inż,ynier, wiadomo, że pójdziesz do licewn, 
a potem na studia. Rutyna takiej ścieżki :ż;yci<r 
wej wiąże siędla"mnie z jakimś uśpieniem, w któ
re jest cię w stanie wprowadzić duże miasto. 
Po m.turze poszedłH n• •rchltektur• 1111 Poll
technice GdliMidej.Str"qpU M~-
M.S •• Wcześniej zdawałam do szkoły filmowej. 
Na reżyserię teatralną nie miałam odwagi - wy
dawało mi się, że to elitarne studia, że tam trze
ba mieć ze trzy fakultety, żeby w ogóle podejść 
do egzaminów .• \\Y<)brażenia nie pokryły się po
tem z rzeczywistością. 
OdMlułń si,, Demirski, M •rchitekturze? 
P .D.1 To była pomyłka. Poroku złożyłem indeks. 
Chciałem studiów humanistycznych i arty
stycznych. a tu była mechanika budowli. Prze
niosłem się na dziennikarstwo do Wrocławią, bo 
byłem wtedy z dziewczyną, która studiowała tam 
aktorstwo. Siłą rzeczy chodziłem z nią do teatru 
i trochę się wynudzałem. Nie było żadnej kore
lacji między światem, w któcym żyłem, i tym, co 
widziałem na scenie. 
Mi.ta poczucie dpoMnsu? 
P.D.1 Czarę goryczyprzelali"Oceyszćzeni" Wcnii
kowskiego. ~obrażonyztegospektakltL 
LudzlewydtodziU z .. Oczyszczonych .. ~iłQ. 
P .D.: Czytałem wcześniej tekst Sary Kan e po an
gielsku, znałem to okrucieństwo i wymiar nie
samowitości. A w teatrze zobaczyłem onirycz
ne przedstawienie, ładne światła, kolory, rzecz 
na pograniczu poezji. Dostałem szału. 
M.S.1 Ja byłam Wcniikowskim zachwycona. Mia
łam w szkole ogrollU\Y głód nowego teatru. No bo 
ile możnaoglądać tych parcianych dzjadk:ów z wa
lizkami, w płaszczykach. dywagujących na temat 
parcianych problemów? Warszawska szkoła te
atralna była bardzo konserwatywna Była tam pa
ni profesor, która na sam dźwięk nazwiska Warli
kowskiwymiotawala."~tobyłdlamnie 
przełom. Niejednąawanturę zDemirskim miałam 
utenspektald.Ostatecznieprzyznałammurację . 
Demirski,i-k~ pisK? 
P .D.: Chciałybyście znowu mitologizować. Naj
lepiej, żeby był mały chłopiec, któryidzie do te
atru, wychodzi wstrząśnięty, w domu siada do 
biurka i pisze: akt pierwszy, scena pierwsza. 
Bytouk? 
P .D.1 No pisałemjak każdy. Wierszyki. futem za
cząłem pisać opowiadania, ale zrozumiałem, że te
go teżnie chcę. Bo co znimizrobić?Naarchitek
tilrzejeszcze kupiłem sobie dyktafon i postanowi
łemnapisaćksiążkę,którabędziesięskładałazwy
wiadówzludźmi z mojego pokolenia. Mieli mówić 
o latach 90. Reporterska robota, ale to był dla mnie 
dobrywarsztat A jakzacząłem chodzić do teatru, 
wydało mi się, że to bardzo łatwe napisać sztukę. 
Koniunkturalnie stwierdziłem, że trzeba pisać dm
maty, bo łatwiejje będzie przepchnąć. Kupowałem 
jużwtedy "Dialog", wiedziałem, o co mniej więcej 
w tym chodzi. Ale co tu zrobić, żeby zadziałało, że
by ktoś chciał to wziąć? Nagle zrozumiałem, że to 

musi byćcoś nowego, czy to formalnie, czy tema
tycznie, ale coś istotnego. I wtedy znalazłem taką 
notkę w gazecie i napisałem pierwszą sztukę. 
hqnotk.? 
P .D.: Historię kobiety, która chciała popełnić sa
mobójstwo, i pomógłjej w tym homoseksualny 
pastor, któzy przyjechał do Europy ze Stanów. 
Dałem tytuł "Nieprzytomnie". 
WieclziMń, co alej z tym rollit? 
P .D.: Miałem w sobie ogromną determinację. 
Może brała się z tego, że renta po ojcu wystar
czała tylko na mieszkanie i ciągle musiałem my
śleć o tym, co będę robił po studiach. Kie<b'ś zła
pałem ówczesnego dyrektora Teatru fulskiego 
we Wrocławiu na jakimś spotkaniu i dałem mu 
egzemplarz do przeczytania, potem do niego wy
<lzwaniałem. On mnie w końcu zaprosił i powie
.dział: "Panie Pawle, mam dla pana dobrą wiader 
mość." Miałem taką iluminację, że mam2llati ~ 
rektor teatru zaraz przekaże mi świetną wiado
mość. A on mi mówi: "Przeczytałem tę sztukę do 
końca". I tyle. fukłóciliśmy się i wyszedłem. 
Mi.tń przekoMnie, te to dobnsztuiUI? 
P .D.: Miałem. Wiedziałem też, że będę to dalej nr 
bił. Ale odbijałem się wciąż. \\-Ysłałem tę sztukę 
chyba do 30 teatrów, bardzo drogo mnie ksero 
kosztowało. Do niektórych listów dołączałem na
wet kopertę ze znaczkiem, żeby tylko dostaćja
kąś odpowiedź. 
KtH ci ocipiAł? 
P.D •• DyrektorTeatrufulskiegowPoznaniu.że 
chciałby się ze mną spotkać, bo bardzo mu się 
podoba ta sztuka. 
Copoczutń? 

P.D.1 Wszystko. fujechałam do Poznania Oni po
stanowili kupić od& mnie tę sztukę za 3 tys. zł. 
Brutto. 
Duto czy IMło? 
P .D.: Dzieło zycia za trzy renty po ojcu? Pienią
dze zaraz się rozeszły, a teatr przebąkiwał, że nie 
wystawi sztuki w tym sezonie, tylko w następnym. 
Co dalej? Dałem sobie dwa lata. Jeśli mi się w tym 
czasie nie uda żyć z teatru, to nie ma sensu. 
strz.,u, uwdzlłauz cH szkole te.tr•lnej? 
M.S.: Najwięcej Janowi Kul czyńskiemu i Wojcie-

, chowi Siemionowi, który miał z nami zajęcia na 
drugim roku. Kręciliśmy na niego nosem na po
czątku. Chcieliśmy być tacy nowocześni, a do nie
go przylgnęła etykietkaludowego wariata. Jak to? 
Za rogiem Jarzyna robi "Niezidentyfikowane 
szc:zątkiludzkie",amymarnyrobićegz.aminzprzy
śpiewek ludowych? Ale to był ostatni człowiek, 
który naprawdę wiedział, czymjest poe~a. I trak
towałją bez tego pseudoeksperckiego nalotu pa
tetycznego malowaniaromantycznym słowem. 
Z czego zrobitU dyplom? 
M .S.: Nie mam dyplom \L 

Po szkole orpnizow.Uł imprezy da. firm. 
M .S.: Na przykład uroczystość wmurowania ka
mienia węgielnego pod słoweńską fabrykę far
maceutyczną pod Łodzią. Ale zrezygnowałam 
z tego, bo miałam poczucie, że nic więcej się 



Monika Strz,pka: 
"Nie martw się, kiedyś 
zrobisz coś w Warszawie". 
Takjakby to był szczytowy 
moment w karierze 

~~..."...wTHłrUWyllruU. 
M.S.a Zadzwonił do mnie Maciek Nowak, żebym 
zrobiła u niego monodram "Szeks show" na Fe
stiwal Szekspirowski w Annenii. wtedy się po-

. znaliśmy. To opowiadaj, Pawełku. 
P .D.a Nie chce mi się o takich prywatnych rze
czach mówić. 
M.S.: Przez rok w ogóle nie pracowaliśmy ze sobą. 
P.D.: Ale dyskutowaliśmy. To nie było tak, że spo
tkały się dwie osoby, które myślą tak samo o te-
atrze. A potem przyszedł trudnymoment po de
cyzji władz Gdańska o odwołaniu Maćka Nowa

w moim zyciu nie wydalzy. W2004 roku dosta- ka z funkcji dyrektora. Nie przyjąłem wtedy na
lam propozycję z Czeskiego Cieszyna, żeby tam grody marszalka pomorskiego za sztukę o Wa
na Scenie Polskiej zrobić "Polaroidy" Marka Ra- l ęsi e i w ramach protestu odszedłem z teatru. 
venhilla. Wiedziałam, że do Cieszyna pies z ku- Trzeba się było zacząć od nowa organizować. 
lawą nogą nie przyjedzie, ale po premierze mia- M.S.: Mieliśmy niezależnie od siebie propozy
łamjuż jakąś możliwość, żeby w ogóle z dyrek- cje z teatrów Polskiego we Wrocławiu i Drama
torami teatrów rozmawiać, pokazać kasetę ze tycznego w Wałbrzychu. Postanowiliśmy połą
spektaklem. Obdzwoniłam wszystkich w Polsce. czyć siły. I złożyć wspólne projekty. 
l co? P .D.: Pojechaliśmy na Kaszuby i tam ustaliliśmy 
M.S.a Zwykle odbijalam się w sekretariacie. "Dy- program działania na następny sezon. Tematy, 
rektora nie ma" albo "Jest bardzo zajęty". Naj- estetykę, program. 
bardziej kuriozalna odpowiedź: "Dyrektor nie Co konkretnie? 
rozmawia z reżyserami, których nie zna". Je- P.D.: Monika UW3ŻJlła, że czas w fulscezrobić"Dzia
dynym człowiekiem, który mnie zaprosił tak dy'', a ja, że trzeba przepisywaćklasyczne teksty, 
z marszu, był Adam Orzechowski z Thatru Pol- czyli pisać na nowowe~e znanychjuż historii, do
ski ego w Bydgoszczy. Zrobilam tam "Z twarzą pisywać im fabułę. Sporowtymczasieczytaliśmy 
przy ścianie" Anny Bednarskiej, choć to nie ja oDario Fo,formach teatru politycznego, któryczel'
zaproponowałam ten tekst. Telefon ode mnie pal z tradycji komedii dell'arte. Jakoś to wszystko 
odebrał też Piotr Szczerski z Kielc. Obejrzał ka- zaczęło pasować do poczuciahumoru Moniki i mo
setę z "Polaroidami", zaprosił do pracy. To był jego temperamentu. Z tego wyszły "Dziady. Eks
"Hundebar" Przemka Nowakowskiego. Doszło humacja"we \\Toclawiu w2007 roku. 
do premiery, ale nie ja ją kończyłam. W spekta- *** 
klu były wątki maryjne, a właśnie umarł papież. 
Nagłe pojawiły się argumenty: "Przecież to jest Macie ślub? 
Matka Boska, ona nie może ukazywać się w to- P.D.: Nie. I nie weźmiemy. 
alecie". Ale UZJll\imy, że po prostu nie potrafi- Szkoda, Strzępka mogłaby iłt do ołtarza w białym 
łam zrobić tego spektaklu. \\Yjechalam dwa ty- dresie. 
godnie prz~d premierą. P .D.: Za to piszemy sztukę o sobie. Mamy za-
Za to tJ, Demlrlld, zosutH najmłodszym kierow- · mówienie na przyszły sezon. 
niklem Uter.ckJmjwJatAI. MIMH 23 IW!. M.S.: Na podstawie "Wesela" \\Yspiańskiego. 
P.D.: Krzysztof Kopka, ÓWCZEtSny kierownik li- A wasz dwuletni Jeremi to celowo? 
teracki Thatru ~rzeże w Gdańsku, przeczy- M.S.: Oczywiście nie byliśmy gotowi na dziec
tał moją sztukę, jaksam powiedział, znalazł ją ko. Co nie znaczy, że Jeremijest z wpadki. Ta-
w szafie z korespondencją. ki ej gotowości chyba nigdy nie ma. Ale z dru-
Piłkne ...... de mlteloiiJ. giej strony biologia puka puk, puk i mówi ci do 
P .D.a Zaproszono mnie na rozmowę. Przyje- widzenia. 
chale m więc do Gdańska. ~aciej Nowak, dy- Po porodzie wpaclliłcie na pomysł, żeby zrobit ope
reletor ~rzeża, właśnie organizował konkurs retkę .. Poto:l:nice Szpitala świętej Zofii'". 
nastaż dramaturgiCzny. Rozmawialiśmy, zapy- M.S.: Zaczynamy próby w kwietniu w cho-
tal mnie: "Jakąś sztukę pan teraz pisze?". rzowskim Teatrze Rozrywki. 
Co powleclzlateł? P .D.: To było trzeciego dnia po porodzie, kiedy się 
P .D.1 "Interesują mnie rzeczy społeczno-poli- okazało, że nasze dziecko urodzonewjedeyruznaj- · 
~e". Jemu zaświecey się oczy. Później wyje- lepszych szpitali w fulsce, ze szczytu rankingu"Ro
chałem do Londynu do Royal Court Theatre. Po dzićpo ludzku", gdzie za indywidualną salęzapła-
powrocie okazało się, że KrzysztofKopka odszedł ciliśmy 1400 zł, ma tyle wylewów, siedem w sanzym 
z pracy. Maciej Nowak zaproponował, żebym za- mózgu, że prawdopodobnie będzie niepełno
jąłjego miejsce. Odpowiedziałem, że nigdy w ży- sprawne i być może nie będzie widziało. 
ci u, bo jestem za młody, nie mą.m CV, nic nie Dlllczego? 
umiem. Ale po tygodniu zadzwoniłem z pyta- M.S.: Opowiedz, Pawełku. To na pewno zainte- . 
niem, czymoże byłoby aktualne to stanowisko. resuje czytelników "Dużego Formatu". 

P.D.: Jeremi utknął w kanale rodnym. A w Świę
tej Zofiinie robią cesarek, bo to chybazaburza im 
statystyki. Monika na oksytocynie mdlała z bólu 
przy każdym skurczu. Młody doktorwłożyłjej va
cuum, czyli próżnociąg, a pielęgniarki zaczęły się 
drzećnaniego:"Taksiętegonierobi!Taksięniero
bil".Ziamalidzieckukośćczaszki, wyrwalimurę
kę z barku, a jak się urodził, to był barwy popiołu 
i nie płakał. Dostal4 na 10 punków w skali Apgar. 
W pierwszej chwili myślałem, że nie zyje. 
M .S.: Szłybadania za badaniami. Samezłewyniki 
P .D.: Byliśmy nieprzytomni ze zmęczenia. Od 
pewnego momentu mogliśmyjuż tylko z tego 
żartować. 
M.S.: Na przykład: "A możejak wyrzucimy go 
z 12. piętra, to mu się też wszystko wchłonie?". 
Jeremijest zdrowy, ale lekarze powiedzieli nam, 
że mieliśmy ogromne szczęście. 
Ale dlllczego rodziliKle w na,IINinlziej snobistycz
nym upltlilu stoUcy? · 
P.D.: Przypadek Nie wiedziałem, że to takie miejsce. 
Jak błdzi• wyg~ ta operetlal? 
P.D.: Tamjest taka historia, że rodzi się niepełno
sprawnedzieckoizróżnych.względówpary,które 
W'OdzQy, chcązamienić swoje dzieci. v.ymieniają 
się na tej patologii, podrzucają sobie, kombinują. 
Zn6w mocno uderzycie. 
M .S.: "Położnice" miały być transmitowane w te
lewizji publicznej. Na poziomie pomysłu to prze
szło, ale potem okazało się, że w operetce jest 
niestety niepełnosprawne dziecko. 
P .D.: W paśmie rozrywkowym "Dwójki"?! Nig<:\yl 
Boicie sit w og6le czegoj? 
M.S.: Ja się boję raka. Jestem paranoiczką i bo
ję się chorób bliskich. 
P .D.1 A ja jak się budzę Iup:dego ranka, to boję 
się, że najdalej za kilka tygodni znowu będę mu· 
siał opuścić pokój w teatrze albo w domu akt<r 
rai znosić te wszystkie gracy-do samochodu. NaJ
większym przekleństwem mojego życiajest no
szenie toreb i paczek po schodach. 
Todu:l:eauto? 
M.S.: Kombi. Wchodzą tam najpotrzebniejsze 
rzrezy. Składany kojęc Jeremiego, bo nasze dziec
koniewie,czymjest:zwykłełóżrez.ko.Dotegoma
te rac, dwie siaty z ubraniami, bo nie zawszejest 
dostęp do pralki, więc lepiej, żebym miałam wię
cej. No i nasze rzeczy. Głównie książki i skarpety. 
P.D.: Całynaszsamochódjestzawalonyrze
czami. Meble oddaliśmy, zresztą to by\y dwa sUr 
ły, dwa krzesła i półki na książki. Książki są u ro
dzeństwa Moniki i u naszych mam. Najgorzej, 
że te rzeczy się gubią. 
M .S •• ~ieliśmy pomysł, żeby kupić mieszkanie 
w Berlinie. Było tańsze niż w Warszawie, a do 
~cławia dojeżdża się stamtąd szybciej niż ze 
stolicy. Aleeuroposzło w górę, ja zaszłam w cią- · 
żę i wydawało nam się, że łatwiej będzie mieć bli
skich ludzi na podorędziu. Pomysł upadł. 
GdziellllelzbUkle ostatnio na stałe? 
M.S.: W Warszawie. \\YnajęliśmymiesZkanie 
11 września, a 12 rano wyjechałam do pracy na 

dwa miesiące i takjuż było. Wracałam na dwa 
tygodnie i mów jechałam sama albo jechaliśmy 
razem. 
P .D.1 Po powrocieokazywało się, że nie zapłaci
liśmy za prąd, i wracaliśmy do domu, w którym 
nie było światła. . 
M.S.1 A w czeiWCU przywitałanaszdechła choin
ka z grudnia. 

• Przynajmniej clynktorzytHtr6w oclllleraMJUi od 
was telefony. 
M.S.a Nie dzwonimy do ludzi, których nie zna
my. Mniej więcej wiemy, kto ewentualnie byłby 
zainteresowanywspółpracą z nami. 
Do warszawsldcli tHtr6w dzwonicie? 
M .S.: Nie. Czekamy, aż ktoś rozsądny dostanie 
tam scenę. 
P.D.a W\\Vszawie nie ma zbyt wiele dobrych 
teatrów z interesującymi zespołami. Ja wiem, 
że to brzmi trochęjak goryczenie się, ale to jest 
prawda. 
M .S. a Mamy zn~omych z warszawki, którzy 
funkcjonują w rzeczywistości sprzed dziesięciu 
łat i ciągle chodzą do Thatru Rozmaitości, bo to 
jest ten najnowocześniejszy teatr w Polsce,jak 
wiadomo powszechnie. I czasemmówią domnie 
z litością: "Nie martw się, kiedyśjeszcze zrobisz 
coś w Warszawie". Takjakby to był szczytowy 
moment w karierze. Ale jak ktoś jest trochę bal'
dziej przytomny i trochę więcej wie~ co się wy
darza w kułturze teatralnej krąju, to już nie mó
wiza wiele o Warszawie. 
Po co wam ta ~ka, kt6ra stoi oparta o klanę? 
To rekwizyt? 
P.D.a Nie, to ja wędkuję. Dostałem ją po Pasz
portach "Polityki" w prezencie od zaprzyjaź
nionego sklepu wędkarskiego z Warszawy. 
Od dnma tak łowisz? 
P.D.: Wędkowałem trochęjako dziecko. 
M .S.• Zanim nie wzięłam wędki do ręki, wyda
wało mi się, że nie ma bardziej nudnego zajęcia 
Stoi debil z kijem i moczy go w wodzie. Ale któ
regoś razu byliśmy na wakacjach na Kaszubach, 
jeszcze nie było Jeremiego, kupiliśmyjakiś sprzęt 
i się zaczęło. Okazało się, że w takim biegu, jaki 
myffi811\lT,tojestnieprawdopodobnieprzyjemne. 
Przymoim temperamencie ten moment, kied,y 
jesteś skupiona tylko na tafli nieruchomej wo
dy, to jest stan medytacy,jny. 
P.D.a Prywatność myślenia to luksus w naszyin 
zawodzie. Cały czas mam stan penetracji umy
słowej. Wchodzę do księgarni i kupuję książki, 
bo a nuż się przydadzą do pracy, oglądam kino, 
telewizję pod tym kątem. A przy łowieniu mózg 
inaczej pracuje. Przed zaśnięciem mam taki ob
raz, że jest dziób łodzi i taflajeziora przede mną, 
to wspaniale uspokaJa. 
M .S.: Ja nie mogłam spać po łowieniu. Kończy
liśmy, jakjuż nic nie było widać, aja czytałam 
do czwartej, żebynie zaspać. A o świcie znowu 
na ryby. 
P.D.• No bo cyws:eystkoodbieraszwyzwanipwo. 
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