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Dwie Polski i przepaść 



Obraz Polski widziany 
z Warszawy czy kilku innych 
dużych miastjest niepełny 
i zafałszowany · 



JOANNA DERKACZEW: Zdrowo namieszali
ście w polskim teatrze. Pokazywallśc:le 
Polskę odartą ze statusu pokrzywdzonej, 
wyśmiewaiście spelnlony lcoaznB demo
kracJI neolberalnej, odkrywallśc:le trace
dlt tych, kt6lzy nie zalapallslt na profity 
z transformacji. ZaJmowaliście alt cizie. 
dzlctwem "Solldamoścl" l clemną stroną 
polskleJ misji w Iraku. Gdyby nie polskie 
absurdy, problemy l afery, nie mielibyścle 
z czego !yl: l o czym pisa{:. A teraz co? 
Uciekacie? Emigrujecie? 

MoNIKA SmZĘPKA: Wcale nie emigl"l\je
my. Kupujemy tylko mieszkanie w Berli
nie, gdzie ceny są o jedną trzeciąniższe od 
warszawskich. w dodatku z Berlinałatwiej 
niż z Warszawy dojechać do miast Dolne
go Śląska, gdzie pracujemy. 

PAWB. DEMIRSIU: Załatwialiśmy kredyt 
na mieszkanie po premierze naszej :,Śmierci 
podatnika", w której centrnlnymmotywem 
jest"święto brania .kredytów". Fbkazywali
śmygroteskowość mechanizmu, wktórysa
mi musieliśmy wejść. Szczególnie upoka
rzające sąrozmowyw banku. Sprawdzają, 
kim jesteś, czyjesteś wart zaufania, czy nie 
masz przypadkiemjakichś zobowiązań, dzie
ci ... Bogu dzięki, nie mamy dzieci i mamy 
wielkie kredytowe szczęście. 
Paznallśc:le rmc:zywlstoś6. To IZ8dkle w ifo. 
dowlsku artyst6w. 

M.S.: Oderwanie od rzeczywistościnie 
jest tylko problemem artystów, ale też ca
łej polskiej inteligencji. Obraz Fbiski widzia
ny z Warszawy czy kilku innych dużych 
miastjest niepełny i zafałszowany. Więk
srośćelitniedonzyślasięnawet,zkimwspół
zamieszkuje polskie terytorium. 

P.D.: Świetnie ujął to David Ost we wstę
pie do książki "Prywatyzując Fblskę" Eli
sabeth Dunn. Dunn to amecykańskaantro
polożka,którazatrudniłasięwfabcyceAI
ma-Gerber w Rzeszowie, by badać prze
bieg prywatyzacji. Ost stawia proste, choć 
szokujące pytanie: Dlaczego to Dunn, przy· 
bysz z zewnątrz, jako pierwsza przeprowa
dza te analizy, a nie ma na ten temat prac 
polskich socjologów i antropologów? 

Przepaść międzyrożrzymigrupami spo
łecznymi w Fblsce ujawnił najlepiej PiS. f\r 
kazał, że istnieje społeczeństwo zupełnie 
inne od beneficjentówprzemian popijają
cychlatte. 
Czy okres rządów PIS-u motna nazwać 
wainym doświadczeniem pokoleniowym 
trzydzleatolatk6w? 

P.D.: Nibywydarzyło się coś ważnego, 
ale-posługując się naszymikryteriami-nie 
na tyle, żebyzrobić o tym spektakl. W pew
nym momencie nie mogłemjuż znieść bia
dolenialudzi z naszego środowiska: "Jezu, 
jest tak strasznie, co to będzie, zaraz nas 
wszystkich zamkną w obozach koncentra
cyjnych". Nikt się nie zastanawiał, czy PiS 
przypadkiem nie ma w jakimś punkcie racji. 

Czasjego rządów był ciekawynie dlate
go, że demokracjaznalazJasięwniebezpie-. 
czeństwie, ale dlatego, że musieliśmy się 
określić wobec nowej sytuacji Większość 
naszego środowiska poszła w stronę bez
refleksyjnego "anty", co pokazało, jak ni
ska jestjego świadomość polityczna. 

Czuliśmy się lekko zażenowani falą 
· histerycznych antypisowskich przedsta
wień, z których wynikało, że ich twórcy 
nie zdawali sobie sprawy ze społecznych 
mechanizmów; które pozwoliły PiS-owi 
wygrać wybory. 

M.S.: Nikt też nie pamięta, że przed wy
borami PiS i "wybawicielka:' PO były pro
gramowo tak blisko siebie. Przy ostatnich 
wyborach mieliśmywięc okalję, bypokł~ 



jaskraweprobyzacieraniafeminiscyt2nej toi!!a
mości peyczyniają się do tego,jak w Polsce 
postrzeganyjest feminizm. Całkiem niedaw
no proponowalam dyrektorom paru teatrów 
"Chorob.ę albo współczesne kobiety" Elfriede 
Jelinek. śWieteyteksl Parniętam te rozmowy: 
"No, i o czymjest ta sztuka? Feministyczna? 
Czyli komunistyczna!". W tym kraju dys~ 
sy lewicowe nadal się kojarzą wyłącznie z ko
munizmem. Ze Stalinem i Katyniem A ludzie 
o lewioowycll poglądachsąprzeszkodąnadro
dze do powszechnego dobrobytu i kapitali
stycznego raJu. .. 
Bo to przez nich nie !yJemy tak bogato jak 
w Ameryce? 

M.S.: W tej doskonalej Ameryce, gdzie 
pięć milionów ludzi nie ma pracy, a 30 proc. 
klasyprncującej utrzynnue się zjunkjobs[ sta
nowisk nisko opłacanych]. Boże, 18lat minę
ło, all\Yjeszcze i;yjell\YW kulcie Ameryki. I cią
gle IDall\Yprzed oczyma ten plakat z '89 roku 
z kowbojem, którynas będzie ratowal przed 
komuchami i ich rozstrzela. .. 
Jak widzicle swoją lewicowość, skoro nie m. 
cle partii, do ktÓrej motecie sit odnoelć? 

P.D.: Moje lewicowe poglądywzięły się 
z lektur i dyskusji z ludmll. Ale zawsze mia
łemłewi<XJWlintuiqję,przekonanie,żejakktoś 
jest krzywdzony, to trzeba mu pomóc. 

M .S.: Jakwiększość naszych rówieśników 
byliśll\Ywychowani bardzo konserwatywnie. 
Ja-na ws~ Paweł-w gdańskim bloku ... 

P.D.: ... trzecie piętro, rodzinain~ligencka 
w pierwszym pokoleniu, wcześniej chłopstwo. 
I ten dziwny konserwatywny obyczajowo ro
dzaj wychowania z PRL-u, z ojcem powtarza
jącym: "Ani z przodu, ani z tyłu orkiestry, sy
nu ... ". A oprócz konserwatyzmu rodziny 
wpływ miała na mnie także społeczna nauka 
Kościoła. Przyczyniła się do tych moich lewi
cowych intuicj~ przekonania, że trzeba zwra
cać uwagę na biednych, słabszych, gorszych. 

M .S.: Chrześcijaństwo teoretycznie wdru
kowujew ludzi pewien rodzaj lewicowej wraż
liwości. Ten mój prosty, wiejskikatolicyzm był 
w gruncie rzeczy bardzo socjalistyczny. 

P.D.: Ja teżjestem wycllowanywdomu to
talnie katolickim. ,.Solidarność", plakietki, bi
buła w zamrażarce. 

M.S.: A widzisz,Jakłatwołączyszkatoli
cytmz ,.Solidarnością"? 

P.D.: No, bo wiesz, u nas w mieście, w ko
leboo, taka byłaatmosferalat80. w Gdańsku. 
Msza święta w intencji strajku i straJkujemy. 

M .S.: Jak ojciec zapisał się do "Solidarno
ści", to było dla mnie jasne, że to organizacja, 
którejjest bardzo po drodze z Bogiem. 

P.D.: Absurdemiwielkąszkodądlaludzi 
jest to, że mimo zwycięstwa "Solidarności" 
pey przemianach społecznych nikt nie wy
ciągnął wniosku ze społecznej nauki Kościo
ła. Więcej, po '89 roku nawetKościółwspierał 
przemiany neoliberalne! Egoistycznie zado
wolił sięosiągnięciem wpływów w Polsce, ale 
nie zwrócił uwagi na skutki terapii szokowej. 
W takisposób w okresie transfonnacji zaprze
paszczono bezpreoedensowymariażk:lasyro
botniczej z Kościołem. 

Możnabyło spbłecznąnaukę Kościoła uczy
nić ideologią tradycyjnie lewicowych związ
ków zawodowych. Tak się nie stało. Kościół 
używał wyłącznie retoryki i ideologii konser
watywnej obyczajowo, narodowo bogoojczyź
nianej, nie mówił o ekono~ wyzysku i krwa
wym kapitalizmie. 

M.S.: Być może, gdyby Kościół częściej się
gal do swojej społecznej nauki, a nie posługi
wal się endeckim językiem, dziś mielibyśll\Y 
bardziej świadome społeczeństwo. 
M6wlcle,jakbyścle wierzyli,. motecie w tej 
sprawie coś zrobić. Nie trafia wam do prze
konlwlla zdanie R9r)6 Pollescfla: ,,świata zml&. 



nlać przez teatr •lt nie da, więc l ja nie za
mierzam"? 

M.S.: Jeśli pytasz, czy możliwajest sytu
acja, że ludzie po naszym spektaklujak po 
"Dziadach" w 1968 roku WY,jdą na ulice i roz
pocznąogólnokrajową rewoltę, to nie. Niewyj
dą i nie rozpoczną. Ale sądzę, że dokładamy 
się do "zmiany świata" tym, że trochę zmie
niamy dominujący język. 

P.D.: Świat cały czas się zmienia. I może 
właśnie teatrjest miejsceffi, w którym powin
no się pokazywać kierunek tych zmian? 
W ostatnie wakacje czytaliśmy bardzo dużo 
Dario Fo. On całyczas powtarza, że trzeba do
bijać się do ludzi, zabiegać o ich uwagę i zro
zumienie. My próbujemy to robić poprzez te
atr. Obserwujemy, jak zmienia się społeczeń
stwo. W latach BO. niebyło mowyoczyroś ta
kimjak"polskatożsamość".Adziśrozmawia 
się o tym, bada, analizuje. 

M .S.: Do '89 roku dyskursy tożsamościo
we były marginalizowane, bo i takwszyscyra
zem żyliśmy w jednej opresji. Nie chodzi t,ył
ko o tożsamość narodową, ale genderową, spo
łeczną, kulturową. Przecież nawet Kinga Du
nin powtarza, że dopiero w latach 80. dowie-_ 
działa się, że jest feministką. Wcześniej nie by
lo tematu. Kobietyrobily mężom kanapki, oni 
szli na strajk, a one przenosily bibułę w stani
kach. W odbiorze publicznym w ramach opo
zycyjnej części społeczeństwanie byływażne 
obozy i grupy interesu. Dlatego np. dla mnie, 
jak byłam mała, Michnik znaczył to samo co 
W.Uęsa. Mieliśmywyraźnieokreślonego wro
gai właśnie na poziomie "wróg/niewróg" prze
chodziłajedyna granica podziału. 
Co sądzicle o obecnym zamieszaniu wokół 
Walfsy? Czy dla was to jakiś wainy mit, kt6-
ry mote się rozpaść? 

M.S.: Mit to jestjakaś podejrzanakategoria 
P.D.: Kiedy pojawiły się pomruki z IPN, 

stwierdziłem, że nie chcę żadnej książki. Wte
dy Monika powiedziała, że zachowuję się tak 
samo jak ci, którzy bronią narodu polskiego 
przed książkami w rodzaju "Sąsiedzi" albo 
"Strach". Dużo dyskutowaliśmy na ten temaŁ 
I teraz sądzę, że jeżeli podejrzenia z książki 
Cenckiewicza i Gontarczyka okazałyby się 
prawdziwe, to nawet dobrze. Mielibyśmy 
wreszcieszansęjako~zrezygno
wać zezamo-białych narracji. 

M .S.: Irytujące, że jeszcze gdzieś z roman
tyzmu mamywywiedzione pojęcie bohatera 
bez skazy, czystego jak łza. Ta chęć posiadania 
posągowych bohaterów prowadzi do tego, że 
wszyscynajlepiej wspominaliby Wałęsę, gdy
by zginął w 1970 roku. 

P.O.: W.Uęsasam przecież przyznaje, że po 
dramatycznych wydarzeniach Grudnia '70 
coś podpisał. Cokolwiek by to było, to jednak 
Wałęsa pozostaje człowiekiem, dzięki które
muinni powstali przeciw PZPR Tojestniedo 
przecenienia Pogmatwaniejego losów mówi 
więcej o naszej najnowszej historii niż pomni
ki, którejedni chcieliby stawiać nakażdym ro
gu, a drudzy obalać. Ja zawsze będę miał do 
W.Uęsy szacWlek, podziw, ogromnąsympatię 
i wdzięczność. To jest człowiek, który-jakkol
wiek by to zabrzmiało-daje nadzieję. 
Nie mieliście kompleksu pokolenia ojc6w, 
kt6rzy poświtcali .... walczyli o Polską, gdy 
tymczasem wy przyszliście na gotowe? 

P.D.: Kompleksy? Nie, w ogóle. 

M.S.: Owszem, miałam taki moment, że 
czulamsięźle,żeniejestemwystarezającodo
rosła, bywpeweych przemianach świadomie 
uczestniczyć. Ale to dotyczyło lat po przelo
rnie '89, tego niezwykłego okresu karier i nie
ograniczonych możliwości. Pod tym wzglę
demnależę do przegranego pokolenia 

P.O.: Na początku lat 90. miałemjakieś 12łat 
i patrzyłem na chłopaków chodzących w woj
skowych kurtkach, z długimi włosami, robią
.cych blyskawiczne kariery np. w "Gazecie Wy
borczej". Myślałem sobie: "Boże, żebyjuż być 
takim chłopakiem, żebyrobićważne rzeczy, 
żeby się załapać". Bo oni sobie poradzili, sko
rzystali z tego chaosu lat '89f90. Byli wtedy 
w wieku ideahzym, by osiągnąć sukces. Myśle
liśmy, że za dziesięć lat to nam się uda 

M .S.: Ale nic z tego, bo fenomen dotyczył 
tylko jednej generacji. A co z całą resztą? Nie 
chodzi tylko o nas, młodszych. Co z emeryta
mi,którzyw'89mielijużpo 50-60 lat i niesko-

Można było społeczną naukę 
Kościoła uczynić ideologią 

tradycyjnie lewicowych 
związków zawodowych 

rzystali na transformacji? Oni sobiewtedynie 
mogli poradzić, nie mogli załozyćfinn, "prze
kwalifikować się", "rozwinąć kreatywności". 

PJl.: Do t.eg> powiedziano im: :ź;yliśdew kra
ju, który zupełnie nie miał sensu, więc go ni
niejszym unieważniamy. Unieważniamywa
szą pracę przez ten czas, was wyrzucamy do 
kosza A teraz spadajcie, umierajcie, bo obcią
żacie system. A to nie jest mała grupa ludzi. 
To są miliony ludzi, wśród nich-nasze babcie. 

M.S.: Mężczyźni w Polsce przechodzą na 
emeryturę, gdy mają 65lal A jakajest średnia 
zycia? 68lal Niemcy na emeryturze podróżu
ją. A co mogą nasi emeryći za 700 zł? Ledwo 
zapłacą za to rachWlki, a nalekijużim nie star
czy. DogolJ'Wl\ią. Więc może to jest tak, że bie
rzesz tę nędzną emeryturę przez trzy lata, 
w końcu myślisz sobie: "a ch ... ". I umierasz. 
Onijużsię nie załapali, my-jeszczenie. 
Jak to? 

M.S.: Wkroczyliśmywdorosłeżycie,gdy 
w karierę niewchodziło sięjak w masło, bo miej
sca były już pol.Ąjmowane. Poza tym byliśmy 
wychowywani w dwóch sprzecznych przeka
zach.Zjednejstrol\)'widzieliśmyt,}dlcl!lopOOw 
robiącycll błyskawiczne kariecy, az~łli mieli
ŚII\)'prz.ekonanie,żeprzys:zlośćdasięjakośprz.e
widywalnie zaplanować. Np.jeżelizaplanowała
bym sobie, żeidęnamedjcynę, towiedzialał:&'m, 
że studia trwąją sześć lat, potem trzeba robić 
specjalizację, a potem się pracuje w szpitalu. 

Nagle okazuje się, że kończysz medycynę 
i lądujesz w firmie farmaceutycznej. Musisz 
jeździć po kraju samochodem, wciskając ap
tekarzom leki. I dajesz łapówy lekarzom, któ
rzy te leki wypisują. 

Sama, studiując reżyserię, złapałam się na 
tym, że wchodzę w ten mechanizfV, robiąc 
event,y, ftlmy promocyjne, żeby mieć za co się 
utrzymać.Nagłeokazałosię,żerobiętojużktó-



ryśrokzrzęduijeszcze trochę, a w ogóle za
pomnę, po co poszłam na studia 

P.D.: To jest ponądek, którego nie kwestio
nujemy, obowiązek, któJYtrz.ebaspełnić. Wie
my, że trzeba zarabiać pieniądze,jechać nawa
kacje do Thrcji, robić autopromocyjne zdjęcia 
na Naszą-klasę.'Irzeba, bo co innego pozosta
ło? Iść przed Sejm i protestować: "My chcemy 
inaczej"? Bezrefleksyjnie przyjęliśmypolską 
odmianę kapitalizmu, uwierzyliśmy w neoli
beralizmjak w nową religię. 
Czyi naszym doświadcziBlilem pokoleniowym 
bytoby zderzenie z płynną, niepewną rzeczy
wistością, do jakleJ nas nie wychowano? 

P.D.: I Nirvana I MTY. 
M.S.: Demirski?l I możejeszcle sztuki wal

ki,językiobceigranagitarze!? 
P.D.: Ależ nie, nie chodzi o kontrkułturę 

rczy estetykę. Nirvana była ważna, bo znowu 
zobaczyliśmy, jak świetnie jest w tej Amery

. ce, gdzie chłopaki z jakiegoś Seattle mogą zro
bićwielką karierę. I w tym sensie Nirvana by
ła reprodukcją amecykańskiego snu naszych 
ojOOw.Snu,żejakdobrz.epójdzie, wszyscymo
żemymieć mercedesy. 

Mój ojciec, inteligent, po '89 roku poczuł 
się biznesmenem, zaczął rozkręcaćjakąś fJ.l'o 
mę. Nic z tego nie wyszło, a on nie rozumiał 
dlaczego. Ej, przecież robiłem wszystko,jak 

• mówili. Duża część naszego pokolenia działa 
tak samo. Robią to, co "powinno się" robić: 
szkolenia,kursy,praktyki.ljakpokilkułatach 
widzą, że nic się nie zmienia, wpadają w pani
kę i dezorientację. Bo utrzymywani są w ilu-
7j~ że gd.Yby sięjeszcze trochę postarnli, toby 
sięudało.Aprzecieżnawetgdybywszyscyby
li tak samo zdolni i tak samo się starnli, miejsc 
i takwystarczytylko dla nielicznych. To jedna 
z największych pułapek neoliberalizmu. 
Szczególnie chyba widać to w miastach jak 
W&lbrzych, gdzie robiliście "Polaka" l "D .. 
manty". 

Czujecle alt w takich miastach jak Intelek
tualiści z misją? 

M.S.: Nie ma żadnej misji inteligencji! Je
steśmy tu po to, by rzetelniewykonywać swo
je zawody, i nic więcej. Mówiąc ,jesteśmy in
telektualistami", niepotrzebnie stawiamy się 
ponad. Robiąc"Diamenty",oglądaliśmyzak
torami film "Billy Eli ot" o 11-letnim chłopcu 
zul:lq;ejgómiczejrodziey,którystajesięgwiaz
dą baletu. Fbkazałiśmyim to, a potem oświad
czyliśmy: a teraz powiemy wam, dlaczego ten 
filmjest zakłamany. Cieszymy się, że Billywy
jeżdża,aniepamiętamyoreszciedzieciaków, 
które zostają w tej dziurze i mają przerąbane. 

Ale zaraz potem ugryzłam się w język. Bo 
co? To już nie można być górnikiem? Fajny był

. by taki świat, gdzie bycie górnikiem też byłoby 
OK Ciężko pracujesz, ale masz odpowiednie 
wynagro(izenie i prawo do strajku. • 

ROZMAWIAłA JOANNA DERKACnW 

*MONIKA STRZĘPKA 

~serka, studlowąta 
na Wydziale Retyserii 
Akademii Teatralnej 
w Warszawie. Debiutowała 
"Polaroldaml" Marka 

Ravenhllla na Scenie Polsklej Tiifnsk6go 
dlvadla w Czeskim Cleszynie (2004). 
Kolejne jej przedstawlenia to: "Z twarzą 
przy ścianie" Anny Bednarskiej w Teatrze 
Polsklm w Bydgoszczy (2004), "Szeks 
show" wg Willlama Shakespeare'a 
w Teatrze Wybrzeie w Gdańsku (2005), 
"Honor samuraja" Adama Rappa w Teatrze 
Jeleniogórskim lm. C. Norwida (2006) oraz 
"Prezydentkl" Wernera Schwaba na Scenie 
Otwartej Teifnskego dlvadla w Czeskim 
Cleszynie (2006). Od 2007 roku pracuje 
z Pawlem Demlrsklm: wy~serowała 
spektakle: "Dziady. Ekshumacja" l "śmierć 
podatnika" (Teatr Polskl we Wrocławiu), 
"Diamenty to węgiel, kt6ry wzląl się 
do roboty" (Teatr Dramatyczny w Walbrzychu) 

P.D.: Miałem kiedyś taką wslydliwąreflek
sję. Jeździliśmy po Dolnym Śląsku autobu
sem, przejeżdżaliśmy przez różne miasta, 
o któJYch istnieniu nie mieliśmy pojęcia, a ja 
zastanawiałem się: Fb co ludzie tu żyją? Fb co 
to miasto istnieje? Stracone, martwe, obce na-
wet samym mieszkańcom. **PAWEŁ DEMIRSKI 

M.S.: Jest to element polityki po '89 roku. (1979), dramatopisarz 
W "\\Yborczej" pół roku temu byładebata na l dramaturg. Studiowal 
temat Fbiski B, w któ~ pewien profesormó- dziennikarstwo 
wil bez zażenowania: "Proszę państwa, nie na Uniwersytecie 
miejmy złudzeń, oni nas nie dogonią. Tak tu Wrocławskim. Latem 2003 
już jest, że w Fblskę A się inwestuje, a Fblskę roku uczestniczył w programie International 
B trzeba przeznarczyć na straty". Resldency, otrzyma! stypendium 

P.D.: Fbd tym kuriozalnym tekstem były w londyńskim Royal Court Theatre. W latach 
jeszcze bardziej kuriozalne wpisy na forum, . 2003-06 byt kierownikiem literackim Teatru 
np.radydorołnikówzbyłychPGR-ów,byza- WybrzeiewGdańsku,gdzleodroku2004 
kładaligospodarstwa tUJYStyczne albo hodo- rozpoczął reallzacJt proJektu artystyczno. 
wali borówki. -spolecznego pod haslem Szybki Teatr 

M .S.: Pewnie. Wszyscy. I w ogóle, żeby sa- Miejski. Jest autorem dramatów: 
dzili kwiatki i stawiali krasnale w ogródkach, "Nieprzytomnie", "Skurwysyny", 
to będzie ładnie. Prawiejak w Niemczech. "wBOGAMGNIENIU", "From Poland wlth 
P.D.:~probkmniepoi$nawm, love","Walęsa.Historlawąsola,aogromnle 

żeby "wyglądało". ChQdzi o to, że w miastach ta- przez to smutna", adaptacji wspomnień Anny 
kichjak Wałbrzych zanikażycie społeczne. Lu- Łojewsklej "Pamlętnlk z dekady 
dzie przemykają przez miasto z domu do pra- bezdomności" ,"Dziady. Ękshumacja" 
cy,jakbywokół nich nie było żadnej przestrze- l "śmierć podatnika", "Diamenty to węgieł, 
ni publicznęj, żadn~ mi(Jjsca, gdzie bylibyu sie- który wzląl się do roboty". Razem 
bie. W takich miastach kumulują się ogromne z Andrzejem Mańkowsklm napisał "Padnljl 
napięciaiagresja Thniemanawetmi(Jjsca,gdzie (Żonypolsklc:hiolnlerzywlraku)".Czlonek 
można wypić kawę. Alejest teatr i filharmonia zespolu "Krytyki Polltyc:zne:l" 


