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N 
ie obrażąją się za nazywa
nie ich lewicowcami i po
ważnie mówią o społecz· 
nym posłannictwie arty· 

sty. Monika Stnępka i Paweł De
rnii$i swoje miejsce odnaleźli 
(przynajmniej na razie) w wał· 
brzyskim teatrze. A przy oka7,ji 
złe CUJSY nastały dla stacych l» 
haterów literackich. 

• Gustlik jako Murzynka 
w jankeskim mundurze 
VVrnaijąnatcle~ne~ 

systematycznie; wakacyjne po
wtórl<i wręcz nie mogłyby się bez 
nich obyć. "Czterej pancerni 
i pies". Ustroje upad<iją, zmienia 
sięofiqalnennunrienie~~ 
a przygody pancernych wciąż są 
chętnie oglądane. Które to już 
pokolenie Po)aków l'O'lŚiniesza 
do łez choćby epizod, jak Gustlik 
je jąjko, goniąc je widcleero po ta· 
lerzu? Mnie tymczasem prz.esta. 
ło to rozbawiać, odkąd w Teatrze 
Drnmatycznym im. Jerzego Sza. 
niawskiego w VVałbnychu zoba. 
czyłam spektakl, którego przesła. 
niem było obnażenie zakłamania 
całej tej opowieści. Przy czym nie 
chodzi o to, że załoga ,,Rudego~ 
szła do Polski z niesłuszną armią. 
Po prostu wszystko, co w jakikOl
wiek sposób gloryfikuje wojnę, 
jest, według twórców spektaklu
Moniki Strzępki i Pawła I>emii'
Skiegó, złe:tn rnależy to wykazać . . 
Dlatego u niclnhlopey "Rude-

l go" nie mogą się doczekać, by 
1 rzucić się na nauczyciclkę i po
l traktować ją po żołniersku. Jąjka 
zaś były pochłaniane i zwracane 
w iście pantagruclowskim stylu. 
Sam Gustlik, cieszący się po
wszechną sympatią tclewidzów, 
tutąj jest ... Murzynką w mundu
rze amerykańskiego żołnierza. 
Spektakl pod szyderczym tytu
łem ,,Niech żyje wojna!!!" utrzy
many jest w takim właśnie kli
macie. 

• Oema~katorska nagość 

Autor demaskatorskiej wersji 
"Pancemych" (tegoroczna pra
premiera) Paweł Demirski i reży
serka Monika Strzępka debiuto
wali po 2000 r., a od rolru 2007 
prncują razem Ich czteiy DąJbar
dziej znaczące sztuki powstały 
w wałbrzyskim teatrze. Są bardw 
młodzi i wciąż gniewni. Swego 
czasu działając w Teatrze VVy
brreże, początkt.liący wówczas au
tor publicznie odrzucił nagrodę 
przyznaną mu za książkę i zreali. 



zowaną na jej podstawie sztukę 
o Lechu Wałęsie. 

Dla nich nie ma tematów tabu. 
Nie oszczędząją żadnego autoxy-· 
tetu, żadnej narodowej legendy; 
są okrutni również w stosunku 
do swojego pokolenia. Wciąż 
mam w oczach postać re sztuki 
"Był sobie POIAK. .. ", nastolatka, 
ofiarę naszych czasów, opuszcro. 
nego pnez rodziców i skrzywdzo. . 
nego, któxy skończył jako sam~ 
bójca, ale już jako duch czy bar
dziej upiór, zamiast budzić współ
czucie, deneiWował i złościł, 
na przykład dłubiąc w nosie albo 
w spodniach. 

W wywiadach Strzępka i De
mirski bez skrępowania mówią 
o podziałach klasowych czy wal
ce klas - w sensie historycznym 
i współczesnym. Monika Strzęp
ka w tym właśnie duchu inter
pretuje "Czterech pancernych". 
Serial, który miał propagować 
,,nowe socjalistyczne wartości" 
- zauważa reżyserka w wywia
dzie na portalu I..ewica.pl- pod-

-- ·--"":~~ 

tnymywał stricte przedwojenne 
struktury społeczne. Głównymi 
bohaterami są bowiem Olgierd 
- ziemianin z wyższym wy
kształceniem, i wzonijitcy się 
na nim Janek. Za to zabawni 
i rozśmieszający widownię Gu
stlik czy Crereśniak są bOhate
rami z ludu. 

Szczególnie zapada w pamięć 
jej wyznanie, że artysta musi 
być prreciw władzy i jednocze
śnie solidaryzować się z ludźmi 
odrzuconymi prz.ez nasz dziki 
kapitalizm. Oni nie tylko cier
pią, ale władzy udało się jeszcze 
wmówić im, że sami są sobie 
winni Bo są niezaradni, leniwi 
czy jacyś tam ... Kiedy więc bie
dzą się co dzień, jak przygoto
wać obiad dla rodziny za 2 zł, 
wstydzą się tego bardzo. 

Czy do tego autorskiego tande
mu pasuje określenie nieco już 
zapomniane - artysta zaang~ 
wany? Strzępka i Demirski tak 
o tym mówią: - Role artysty są 
różne tak samo, jak różni są arty-

ści. M:;·na~~śm:Y sd>ie rofe'"·; 
dość trudne: staramy się podn~ 
sić i rozumieć rangę tego, co się 
dzieje w społeczeństwie, w polity
ce, w kulturze. "Podnosić rangę" 
oznacza dla nas to, żeby cały czas 
pamiętać o tym, że właśnie teraz 
na nowo dzieje się historia i m~ 
żerny mieć na nią wpływ. 

Tymczasem epatowanie widza 
obrzydlistwem albo nagością ma 
głębszy cel, pokazuje: patrz., czym 
się zachwycasz, co kochasz, w co 
do tej poxy wierzyłeś. Zobacz, ile 
tak naprawdę byli warci "sYffipa
tyczni" pancerni. Twórcy prowa
dzą grę z widrem. I wielu odbior
com to odpowiada. 

Jednocreśnie Paweł Demirski 
podkreśla, że wręcz cieszą go wi
dzowie wychodzący podczas 
spektaklu. Bo dla niego to są lu
dzie myślący, nie zgadzają się 
z twórcą, więc protestują. Tyl
ko czy jeszcze wrócą? Monika 
Strzępka do sztuki "Był sobie An
drzej" wprowadza fragmenty re
~i na temat jej realiza<j~ nie 



najpocblebniejsze ocr;ywi.ście. P()o 
za to czy samokatowanie? 

• Ironiczny autoportret 
środowiska 

Pierwszą chronologicznie ne
czą, o przydługim i dziwacznym 
tytule, jest "Był sobie POIAK 
POIAK POIAK. i diabeł, czyli 
w heroicznych walkach narodu 

' polskiego wszystkie sztachety 
zostały zużyte". Tut:ćij rozpoczęło 
się już to wszystko, co rozwijali 
twórcy w kolejnych realizacjach. 
Cmentarz, pogrzeb i chciałoby 
się dodać, siarka i zaduch grobo
wy. Z worków foliowych wyd()o 
bywają się upiory nasze C()o 

dzienne i historyczne. I nikt nie 
jeSt czysty, i nikt nie jest bez wi
ny. Sztuka powst:ćije z opowieści 
poszczególnych postaci, które 
łączy miejsce aktualnego prre
bywania - coś między "tuż 
po pogrzebie" a przejściem 
w zaświaty. Duchy podsumowu
ją swoje życie. 

Wśród, nich jest Staruszka - ; się niemieckim turystom zwie
ikona narodowej martyrologii, co dząjącym Gdańsk? Fostrzelanie 
to przeszła gehennę obozu kon· sobie w kierunku ... Westerplatte. 
centracyjnego, następnie zgwał- Genialna jest tu i w kolejnych 
cili ją sowieccy żołdacy, a w ostat- sztukach gra nastrojami, · prre
nich latach życia sponiewierał chodzenie z widzenia serio 
młody kapitalizm. W momencie w okrutną kpinę. A widzowie ... 
ostatecznych rozliczeń okazt.Qe Niech tylko poczują odrobinę 
się, że była sprawczynią śmierci sympatii do którejś postaci, zaraz 

Epatowanie widza obrzydlistwem czy 
nagością ma głębszy cel, pokazuie: 
patrz, czym się zachwycasz, co kochasz, 
w co do tei pory wierzyłeś. 
innej więźniarki, a że zrobiła to skończy się, jak z tą Staruszką. 
w sposób wyjątkowo plugawy, Niech ich tylko coś rozbawi (sztu
dręcr;y ją upiór (owa więźniarka). ka ma podtytuł burleska), to we, 

Na dodatek kiedy Staruszka solość uwięźnie im w gardle 
wraca pamięcią do chwil naj- i wręcz zawstydzi. Wydaje się, że 
szczęśliwszych - kogóż to WSp()o Demirski traktuje ich nie lepiej 
mina? Jurnych wojaków, właśnie niż swoje postacie. Bo niby dla
tych, którzy... lepiej nie mówić. czego my, widzowie, mamy być 
Chichot historii zdaje się co rusz pod ochroną, skoro tutaj dostaje 
rozbrzmiewać. Bo jaką to atrak- się wszystkim. Trzeba się mieć 
cję w kolejnym epizodzie oferuje na baczności. Jeżeli w finale ,,Był 
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sobie Andrzej" widzowie nie za. 
czną klaskać, spektakl się nie 
skończy. Do wybuchu owacji 
ostatnia scena kręci się w kółko, 
niczym płyta na zepsutym ada
pterze. W spektaklu ,,Diamenty 
to węgiel, któcy wziął się do roi» 
ty" publiczność raz jest wciąga
na wtok akcjL np. każe sięjej szu· 
kać ważnego listu, to znów jak 
ktoś zbędny musi się layć 
pned ostrzałem. "Diamenty ... " 
to szaleńcza wersja "Wujaszka 
Wani" Czechowa, która oczywi· 
ście z pierwowroru zachowała 
niewiele. Za to stąje się kolejną 
oka7ją do przedstawienia, co 
twórcy sądzą o kapitalistycznym 
porządku. 

Do rozliczania 5\Wjego środo
wiska zabrali się w sztuce ,,Był so
bie Andrzej Andrzej Andrzej i An· 
drzej". Pnede wszystkim ten nąj
bardziej znany wśród współcze. 
snych Andrzejów (ten od filmc). 
wych epopei narodowych) został 
tu uśmiercony. Akcja rozgrywa 
się na jego pogrzebie. Jesteśmy 
w ostatnich sektorach wśród go. 
ŚÓ· "Z niższych półek". l CÓŻ oni 
mogą robić w 1:$iej sytuacji? Za
tapiać się w swoich frustra· 
cjach i pluć na mistrza. Rozli· 
cza się w ten sposób całe od· 
chodzące pokolenie ikony An· 
dneja i jednocz.eśnie wykpiwa 
tych, któny przejmują kultu· 
ralną schedę. A propos przyszł<>
ści kultwy "wypowiada się" sce
na z postacią l.es7.ka Balcerowi· 
cz.a. I już nie mamy Wiffi>liwości. 

_ jaki los się jej gotuje. · 

• Dlaczego Wałbrzych? 

Trochę to wygląda na rud, że 
taki teatr działa w mieście, które 
dorobiło się gęby największego 
przegranego nowej Polski (co 
wywiesili niedawno na transpa· 
rentach protestujący gómoślą· 
scy górnicy? Ano że nie chcą być 
drugim Wałbrzychem). Jeszcze 
całkiem niedawno publicznie 
i głośno mówiono na wrocław
skich salonach, że najlepiej był<>
by wałbrzyski teatr po prostu zli. 
kwidow;ić. Było to w okręsie na
głej i bunliwej zmiany dyrekcji. 
Wieści z metropolii, zwłaszcza 
że unąd marszałkowski pneka
Zllie środki finansowe na funk. 
cjonowanie instytucjL tak wstrzą· 
snęły zespołem, że przygotowy· 
wana wówczas sztuka "Lot 
nad kukułczym gniazdem" w re
żyserii Mai Kleczewskiej na pre
stiżowych Kaliskich Spotka· 
niach Teatralnych w 2003 r. zd<>
była aktorską nagrodę zespoł<>
wą. Od tych przełomowy~ Spo-



KULTURA 

tkań wałbrzyszanie szli już jak 
buna Niemal każdy następny 
spektakl był obsypywany nagro
dami w konkursach, pneglą
dach r:zy festiwalach. 

W tym okresie rozpoczynał tu 
sooją twórcr.ą drogę Jan Klata 
głośnym ,,Rewiwrem" ulokowa
nym w gierkowskich realiach. 
Młodzi autorzy, cho&y Michał 
Walczak czy Pnemysław Woj
cieszek, mieli o~ę popróbo
wać tu swoich sił. Porlobnie reży
serzy ruijmłodszego pokolenia. 
ówaesny dyrektor artystyczny 
Piotr Kruszczyński miał wYjąt
kowego nosa do odkrywania ta· 
lentów. 

Wkrótce w Unędzie Marszał. 
kowskim we Wrocławiu plakaty 
wałbrzyskiego . teatru zawisły. 

na IlaJbardziej eksponowanych 
miejscach w holu głównym, a ko
lejni szefowie od kultury zaczęli 
mówić o nim z atencją i bywać 
na premierach. Teatr stał się 
modny i znany ... w Polsce. Bo tu, 
na miejscu, ner:zywistość nieraz 
boleśnie zaskrz.eczała. Na przy
kład pustawą salą na spektaklu 
dopiero co uhonorowanym na ja
kimś ważnym festiwalu. 

Obecny dyrektor artystyczny 
Sebastian Majewski tłumaczy 
problemy z frekwencją specyfiką 
miasta. Pnede wszystkim braku
je środowiska akademickiego, 
choć działa tu kilka szkół typu li
cencjackiego i są filie wrocław
skich uczelni wyższych. 

Sebastian Majewski, który 
w 2008 r. przejął kierownictwo 
artystyczne teatru z pełnym bło
gosławieństwem popnednika 
(o r:zym z uznaniem mówią dzia. 
łający tu artyści), nie przyznaje się 

.. 
do'kompleksu prowincji .. Wydąje 
się wręcz zafascynowany art.Y· 
styczną przygodą, jaka przydana 
mu się w Wałbrzychu. Smije wizję 
tworzonego tu' teatru - mądrego, 
zaangażowanego. O tym ma 
świadczyć cały jego repertuar; tu
tąj już drugi sewn będzie reali7& 
wanY nurt "Znamy, mamy'', któ
rego spektakle mąią być "twór
tzymi komentanami do znanycil 
tematów z obszaru kultury i p<r 
pkultwy". W ten sposób dostało. 
się m.in. Fredrowskiej "Ze
mście" i "Łyskowi z pokładu 
Idy". Nowy sewn rozpoczęła pre
niiera "Gwiazdy śmierci" w reży
serii Krzysztofa Garllaczewskie
go; już sam tytuł zapowiada pole
mikę z wymową słynnej filmowej 
sagi "Gwiezdne mint'· 

Na przyszły rok plany są ambit
ne. Szlachetny Wmnetou ma być 
potraktowany przez reżysera fu 
tra Ratąjczaka w kontekście tra· 
dycyjnie przYpisywanych mężczy
mom ról społecznych. Premierę 
zaplanowano na wiosnę. Na te
mat zaś kobiecych ról będzie pole
mizować z l.ucy Maud Montgcr 
mecy Katarzyna Raduszyńska 
w soojej ,,Ani z Zielonego Wzgó
rza". Rasistowski wydźwięk wielu 
wątków w nieśmiertelnej Sien· 
kiewicwwskiej powieści dla mło
dzieży dostrzega reżyser Bartosz 
FrąckoWiak, przygotowujący \\oła
sną wizję "W pustyni i w puszczy". 

. . 
Sebastian ~ewski podkreśla 

więc, że tandem Strzępka i De
mirski jest w wałbrzyskim te
atrze ważity, ale działąją też inni 
interesujący twórcy. Kontrower
syjna "Zemsta" w reżyserii We:
roniki Szczawińskiej już zdobywa 
rozgłos. 

• Spektakl całą dobę 

U Strzępki i Demirskiego pra
c.uje się w szcz.ególny sposób. Już 
od początku aktorzy wiedzą, że 
będą mieć coś wamego do powie-

wciągając do polemik kolegów za· 
trudnionych akurat przy innych 
przedsięwzięcia(b.. 

A potem, już po premierach, 
odbywąją się jeszcz.e ogólnie do
stępne debaty; przychodzą najwy
trwalsi albo IlaJbardziej wkune
ni. Szczególnie gorąco było na tej 
po "Niech ŻY,je mjna!!!". W spek
taklu poruswno również pro
blem powstania warszawskiego. 
Demirski jest konsekwentnym 
przeciwnikiem jego glocyfikacji. 
To bzdura, że powstańcy szli 
do walki dobromlnie i dlaczego 

Artysta musi być przeciw władzy 
i iednocześnie solidaryzować się z ludźmi 
odrzuconymi przez nasz dziki kapitalizm. 

nie mówi się o udręce tysięcy cy
wilów. Stwierdza też przewrot
nie, że Qbchody tych rocz.ni.c po-

. winny być świętem przeciw tym, 
którzy wpędzili swoich rodaków 
w powstanie. Podczas debaty de
maskowano też pomysjy propa
gowania "chwały powstańczego 
zrywu" m.in. w formie komiksów 
dla dzieci. I dziwić się tu, że na sa-
li było gorąco. 
· Mo~ę Strzępkę i Pawła De
mirskiego odnalazłam w Gdań-

' sku. Na razie nie planują działań 
w Wałbrzychu, choć zastrzegają, 
że to nie żaden rozwód. Wciąż . 
wysoko cenią to miejsce. Nie 
chcą jeszcz.e ujawniać szcz.egó
łów ruijbliższych działań we wro-

dzenia. To wpływa na atmosferę 
pracy. Wiedzą też, że tekst sztuki 
nie jest ukońcwny i będzie p<r 
wstawał przy ich udziale. Na przy
kład w ,,Niech iY,je Wojna!!!" p<r 
mysłem aktora było wystąpienie 
nago w scenie rozmowy Mikołaj-

. czyka ze Stalinem. Reżyserka 
w jednym z wywiadów przyznała 
później, że żałowała, że sama 
na to nie Wpadła. Powstawaniu 
ich spektakli towarzyszą niekoń
czące się dyskusje. Obok teatru 
jest dom aktora, gdzie mieszkają 
niemal wszyscy zaangażowani 
przy tej pracy. I tak iY,ją tym całą 
dobę, na wysokich obrotach, 

-:."<'ifi~~lllTeatne Polskim~spek
faldiruttnieć tytuł "2012''. Za to 
następny będzie musical ,,Położ· 
nice· Szpitala św. Zofii". Akcja 
dzieje się na oddziale położni
czym znanym z tego, że od lat zaj
muje pierwsze miejsce w rankin
gu ,,Rodzić po ludzku". Kolejny 
projekt- też muzyczny-to spek
takl o Courtney wve - tekst p<r 
wstąje we współpracy z brytyj-
skim biografem Nirvany, Everet
temTrue . 

Trochę to wygląda na cud, że 

W Wałbrzychu Sprzępka i De
mirski rozpoczęli odczytywanie 
na nom starych, zasiedziałych 
w naszej wyobraźni wątków i p<r 
stad, każąc nam jednocześnie 
zrewidować wiele fundamental
nych przekonań. Aż gdzieś tam 
boli w środku. Za nimi idą inni 
młodzi gniewni. Myślę tak sobie, 
r:zy aby nie pnesadza się już 
z tym remlucyjnym zapałem. 
Jak pnetrzyma ten ekspery
ment nie za duży przecież teatr 
w nie za dużym mieście? A chłop
ców z "Rudego" zawsze będzie 
mi żal! 

. awangardowy teatr ma Wałbrzych, 
miasto, które dorobiło się gęby · 
naiwiększego przegranego nowei Polski. 

VI.OLmA WALUK 


