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Babranie się w nieprzyjemnej materii
Teatr Polski proponuje now.e spojrzenie na Mickiewicza

l

Rozmowa
z Moniką Strzępką*
·

•• W niedzielę na Scenie na..świe
bodzkim pokazane zostaną":Qziady.
Ekshumacja"- specjalnie napisane
przezPawlaDemirskiego dlareżyser

kiMoniki Strzępki i Teatru Polskiego.

okazało si ę, że potrzebujemy nowego

J tekstu. Większą radość daje mi praca
nad czymś nowym niż kolejna reinterpretacja klasyki.. Wiem, o czym chcęro
bić teatr, i niewidzę powodu, żebyna
ginać tekst klasyewy na potrzebny tematu, który mnie interesuje. A ponie-

To jest bolesne doświadczenie. Alejuż
sam moment, kiedydecydujemysię na
to odkopanie,jest wyrazem chęci poznania prawdy. Z ekshumacjąjest tak, że
odkopujemy, musimysię przyjrzeć trupowi, policzyć, ile mial zębów, co jadł .
My mamy tę chęć. Chcemy się dowie-

ważwspólpracujęreświetnymdrama

dzieć,dlaczegomityzwczoraj ,jeszcze

turgiem, mamy podobne zainteresowania, mam taką możliwość.

z czasów Mickiewicza, tak determimlją nasze dzisiaj. Moim zdaniem prawdziwym patriotyzmemjest poznanie
prawdy o sobie. Czasem bolesnej, czasem bardzo przykrej.Wiadomo, że nie
zawsze byliśmy święci. Nie byliśmyani
niejesteśmy. Grzeszymy.Taksamojak
nas upokarzano, tak my też upokarza-

Podczas ekshumacji trzeba się babrać
w nieprzyjemnej materii. Co jest badanym przez Was truchłem?

'Ih.Ipy, które siedząnam w szafach. Nie
mam tylko namyśli zawartości szafiPN
i tego, co dotyczy PRL-u.To są też truchła wcześniejsze, zapomniane, o których
nie mówi się zupełnie. Wjakimś sensie
ekshumujemy też Mickiewicza. To
ogromnie krzywdzące, że odbieramy

liśmy.Naszabijano, myteżzabijaliśmy.

Trudno się z tym

pogodzić?

tonieadaptacja"Dziadów''.ZMickiewicza zostało kilka postaci: Konrad,
ksiądz Piotr, pani Rollinson i jej syn,
w pewnym sensie,AnioliDiabel, zastal też obrzęd, Wielka Improwizacja,
sen Senatora, bal i salon warszawski,
alepostawionojewinnej sytuacji Kiedyzaczęliśmypracować nad adapta-

Polacywielu rzeczywogólenieprzyjmują do wiadomości, nie radzą sobie
gowPolscenakolanach.Przerażamnie,
z przeszłością. To jest przedstawienie
polityczne. Ale teraz w Polsce co tyże"Dziadów"niewolnotknąć,botoge
nialny arcydramat A przecież w tym · dzień pojawiają się okolicznośc~ któtekście są też słabsze, niespójne fragre sprawiają, że ten tekstzabrzmijeszmenty. "Dziadom" trzeba przyjrzećsię cze mocniej. Historia nam pomaga. O
uczciwie.Zdzisiejszejperspektywy,ale
nie chodzi mi o robienie Mickiewicza * Monika Strzępka - reżyser
w klubie z Konrademjako didżejem.
"Dziadów, Ekshumacji"
Patolodzy grzebią w trupach, próbując

cją"Dziadów",wie?zieliśmy,cochce

ustalić prawdę. Co może być efektem

TOMASZ WYsocKI: Co zostało z Mlcklewicza w Waszych "Dziadach"?
MoNIKA 5TRZĘPKA: TekstDemirskiego

my przez nią powiedzieć, ale szybko . Waszej ekshumacji?
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