
-Kłótnie bywają dobre i budujące. Często znacznie bardziej niż tzw. zgoda za wszelką cenę- mówi Monika 
Strzępka, reżyserka spektaklu "Niech żyje wojna!!!" 

ROZMOWA Z 
Moniką Strzępką* 

•• W sobotę i niedzielę przedostat
ni spektakl Festiwalu Sztuk Prz.Y.jem-

~ nych i Nieprzyjemnych: "Babel" El
friede JeJinek w wykonaniu Teatru 

...:: Polskiego z Bydgoszczy i reżyserii 
Mai Kleczewskiej. Początek o godz. 
19 w klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 
29). Bilety kosztują 80 zł, wejściów
ki:20zl. 

\ Wróćmyjeszcze do tego, co na fe-
stiwalu wydarzyło się w ubiegły 
weekend. Teatr Dramatyczny w Wał
brzychu zaprezentował głośny spek
takl "Niech ż.Y.je wojna!!!" Pawła De
mirskiego. 

IGOR RAKOWSKI-KŁOS: W wywiadach 
z tobą l Pawlem Demlrsklm powtarza. 
ją się dytume tematy: dlaczego przy
szłaś na rozdanie Paszportów "Poll
tykl" w dresie, mityzacja "kartery t&
atralnej" na przekór pochodzeniu ze 
wsi, to, m chcesz, aby nazywano clę 
refyserką, a nie re!yserem. Czujesz 
się ju! jak maszyna do gadania, któ
ra musi w kólko mówić to sarno? 
MoNIKA STRZĘPKA: Często podczas 
udziełania wywiadów c:zyna pospek
taklowych spotkaniach chciałabym 
mieć pod ręką czerwoną kartkę z na
pisem "ignorancja niejest cnotą", któ
rą wręczałabym co poniektórym 
dziennikarzom i moderatorom. Wy
daje mi się, że niejest to wyłącznie 
problem mojej urażonej artystowskiej 
ambicyjki, raczej generalnie pozio
mu debatypublicznej w Polsce, któ
ra karmi się ciągłe tymi samymi po-

jęciami, tymi samymi zdziwieniami, ty
mi samymi wnioskami, tym samym le
nistwem, które tłumac:zy się specyfiką 
nowoczesnego dziennikarstwa 

Z drugiej stronynie chcęwejść w b \_l
ty obrażonej na świat artystki. Jasne 
jest, że należy mówić, ciągłe podważać 
te zadawane pytania. Mam wrażenie, 
że jest to jakiś rodzaj obowiązku, któ
ry wynika ze specyfiki mojego zawo
du. Ale często w czasie autoryzacji wy
wiadu mam ochotę zmieniać pytania 
Tytuł "Niech !yje wojna!!!" ma dwa wy
miary, tm. jeden potraktowany Ironicz
nie - wyratony w nostalgicznej tęsk
nocle za legendą wojny, która pozwa
la utrzymać pewną t~mość naro
dową, a drugi bardzlej serio- oznacza. 
jący trwały konflikt w polskim społe
czeństwie. 

-To jest też tytuł piosenki Grzesiu
ka, którą napisał w 1938 roku jako re
akcję na zajęcie Zaolzia. Ten tytułjest 
oczywiście również ironiczny, ale 
przede wszystkim chodzi nam o to, 
żeby uświadomić sobie, że konflikt 
pomiędzy grupami społecznymi mo
że okazać się lepszym dialogiem niż 
szukanie na siłę tego, co może nas 
wszystkich, jak to mówią niektórzy 
politycy, "znowu połączyć". I żeby Po
lacy byli razem i się nie kłócili. Kłót
nie bywają dobre i budujące. Często 
znacznie bardziej niż tzw. zgoda za 
wszelką cenę. Zresztą ta "zgoda" jest 
zazwyczaj jeszcze jedną formą opre
sji tych, których głos jest słabiej sły
szalny. Normy społeczne nie są demo
kratycznie uzgadniane. 
Klm jest schizofreniczna postać 
Olglerda-Czereśnlaka, mówiąca dwo
ma językami naraz? 

Monika Strzępka podczas spotkania po pokazie "Niech !yje wojnalll" 

- Jednym z podstawowych tema
tów "Wojny" jest dominacja kultury 
ziemiańskiej w budowaniu tożsamo
ści narodowej, a z drugiej strony wy
pieranie chłopskich tropów z tej toż
samości. W serialu "Czterej pancerni 
i pies" postać chłopanie jest traktowa
na podmiotowo, funkcją tej postacijest 
zapewnienie rozrywki: taki "śmiesz
ny ze wsi, głupi"- do pośmiania. 

Zresztą w serialu, który w teorii 
miał propagowaćwartości socjalistycz
ne przecież-w pełni zostaje utrzyma
na przedwojenna struktura społecz
na. Dowódcą czołgujest wykształco
ny inteligent z przedwojennymi ma
nierami i fularem. Chcieliśmy spraw
dzić, jak w jednym aktorze sprawdzi 
się umieszczenie takiego konfliktu 
dwóch przeciwstawnych tożsamości, 
z którychjednajest w pełni akcepto-

walna, a druga musi sobie obecność 
w kułturze dopiero "wydrapać". Moż
na snuć tropy interpretacyjne do wo
li, myślę, że to jest dość pojemna figu
ra, więc nie warto jej domykać roztłu
maczaniem artystów. Ta scena ma też 
swoją przyczynę w bardzo prozaicz
nej sytuacji- mieliśmy jeden wakat 
w obsadzie- i zanim zaczęliśmy szu
kać aktora, zastanawialiśmy się, co by 
było, gdyby tego dodatkowego aktora 
po prostu nie było. Pomysł, żeby Mar
cin Pempuś zagrał obie postacie i że
by ta fabularna "podmianka" miała ta
ki gwałtowny przebieg- pojawił się bar
dzo szybko. 
Krytycy teatralni widzą w twojej pra
cy wpływy Rene Pollescha czy R-anka 
Castorfa, choclai ty twierdzisz, m po
dobleiiStwa, jeśU są, to bardzo~ 
chowne. Jaki jest twój stosunek do 

niemleckich refyserów czerpiących 
z Brechta? 

-Rzeczywiście, jakiś czas temu by
la taka łatwość skojarzeń. Ostatnio już 
się nie pojawia albo nie traflam na nie. 
Bliższy mi jest model teatru w Polsce 
mniej obecny, czyli właśnie Brechtow
ski. Stąd oczywiście estetycznie i ide
ologicznie jest mi bliżej do Castorfa 
czy Pąllescha niż np. do Rosjan. Kie
dy zobaczyłam pierwszy spektakl Ca
storfa, odzyskałam wiarę w teatr. Ale 
to było już dość dawno temu. Od tam
tego czasu wypracowaliśmy z Dernir
skim autonomiczny język teatralny, 
którego źródła są po prostu bardziej 
na zachodzie niż na wschodzie Euro
py. Plus D ario Fo, który na pewnym 
etapie myślenia o funkcji teatru był dla 
nas ogromnie ważny. Zresztąjest na
dał. Teatr niewycofany, aktywnie bio
rącyudział w kształtowaniu przestrze
ni życia społecznego - to chcieliśmy 
robić i to robimy. O 

ROZMAWIAŁ IGOR RAKOWSKI· KŁos 

*MONIKA~ (1976) 
-reżyserka teatralna, zrealizowala 
m.in .• Polaroidy", .Dziady. 
Ekshumacja", .Byi sobie Polak, Polak, 
Polak i diabeł, czyli w heroicznych 
walkach narodu polskiego wszystkie 
sztachety zostaly zużyte", .śmierć 
podatnika, czyli demokracja musi 
odejść, bo jak nie to wycofuję swoje 
oszczędności", .Niech żyje wojna". 
Najczęściej pracuje w Teatrze 
Dramatycznym w Wałbrzychu. W 2010 
roku nagrodzona (wraz z Pawlem 
Demirskim) Paszportem .Polityki" 
w kategorii Teatr. / 


