repertuar

Co odziedziczyliÅmy?
Z Wojtkiem Ziemilskim rozmawia Katarzyna WaligÃ³ra
Teatr Studio
Oda do radoÅÄi
scenariusz na podstawie improwizacji aktorskich i autorskich tekstÃ³w reÅ¼ysera
koncepcja: Wojtek Ziemilski, Wojtek PustoÅa, tekst i reÅ¼yseria: Wojtek Ziemilski,
dramaturgia: Sodja Zupanc Lotker, scenografia: Wojtek PustoÅa, kostiumy: Dasha
Filshyna, muzyka: Igor Nikiforow, animacje: Kacper BuratyÅski, ÅwiatÅo: Robert
Mleczko, Wojtek Ziemilski, obsada: Daniel Dobosz, Anna Dzieduszycka, Mateusz SmoliÅski,
Monika Åwitaj
premiera: 22 kwietnia 2022

Po dwunastu latach od premiery MaÅej narracji powraca pan do
tematu dziedzictwa. Tak jak wÃ³wczas przygotowaÅ pan premierÄ w
warszawskim Teatrze Studio, ale w przeciwieÅstwie do MaÅej
narracji, Oda do radoÅci nie skupia siÄ na pana rodzinnej historii, a
na opowieÅciach czworga aktorÃ³w, ktÃ³rzy na rÃ³Å¼ne sposoby
zmagajÄ siÄ z dziedziczeniem. RozmowÄ chciaÅabym jednak
zaczÄ Ä od pytania nieco bardziej ogÃ³lnego: czy jako

spoÅeczeÅstwo mamy obsesjÄ na punkcie dziedzictwa?
W Polsce na pewno tak. Wystarczy spojrzeÄ, jak czÄsto ludzie budujÄ c
domy dodajÄ do nich kolumny, Å¼eby budynek imitowaÅ dworek. Jakby
chcieli dorobiÄ sobie szlachecki rodowÃ³d. To, co odwoÅuje siÄ do
przeszÅoÅci, daje nam poczucie bezpieczeÅstwa. To wygodny sposÃ³b
myÅlenia o sobie, w Polsce chyba wszechobecny. W pewnym sensie
wymusza siÄ na nas odczuwanie wszystkiego jako czegoÅ odziedziczonego
â to jest mÃ³j kraj, mÃ³j Zamek KrÃ³lewski, moje dziedzictwo. Jako
obywatel dostaÅem w spadku caÅÄ szeroko rozumianÄ kulturÄ.
Dlatego, kiedy o tym myÅlÄ, staram siÄ odrÃ³Å¼niÄ dziedzictwo od
dziedziczenia. W jÄzyku polskim tak sobie to uÅoÅ¼yliÅmy, Å¼e
dziedzictwo nam siÄ kojarzy z materialnym aspektem dziedziczenia. Mamy
na przykÅad Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ktÃ³re
miÄdzy innymi dba o zachowanie kultury materialnej: o zabytki, rÄkopisy,
stare fotografie. Dziedziczenie jest tymczasem dziaÅaniem. Zdaje siÄ, Å¼e
to Derrida pisaÅ, Å¼e dziedziczenie nie oznacza, Å¼e dostajemy coÅ w
spadku, tylko Å¼e to coÅ przyjmujemy. Dziedziczenie wymaga ode mnie
aktywnoÅci. Takie myÅlenie jest oczywiÅcie utopijne, ale pobudza
wyobraÅºniÄ.
Â
Co w takim razie chcielibyÅmy dziedziczyÄ?
W czasie prac nad spektaklem odkryliÅmy, jak wielkie znaczenie ma to, co
wynieÅliÅmy z domÃ³w. SÄ na przykÅad rodziny, w ktÃ³rych siÄ
Åpiewa i dziedziczenie tej umiejÄtnoÅci jest dla nich bardzo waÅ¼ne.
Kiedy prÃ³bujemy w naszym Å¼yciu ustanowiÄ podobnÄ zasadÄ,
wymyÅliÄ sobie toÅ¼samoÅÄ, ktÃ³ra nie jest dla nas ânaturalnaâ,

to napotykamy na trudnoÅci. MÃ³j syn, ktÃ³ry niedÅugo skoÅczy siedem
lat, ma predyspozycje muzyczne, a moja Å¼ona chciaÅaby je w nim
rozwijaÄ. WidzÄ jednak, Å¼e to dla niej wiÄ Å¼e siÄ z duÅ¼ym
wysiÅkiem, bo Åpiew nie jest czymÅ, co wyniosÅa z domu. Dla mnie
teÅ¼ nie jest. DuÅ¼o Åatwiej jest mi wprowadziÄ zwyczaj czytania na
dobranoc niÅ¼ regularnego Åpiewania, bo sam mam wyniesione z domu
przyzwyczajenie, Å¼e czytam przed snem. W przypadku Åpiewu brakuje mi
schematu dziaÅania: kiedy to siÄ robi? Jak czÄsto? Przy jakiej okazji?
Inny przykÅad: kiedy dwa lata mieszkaÅem we Francji, z podziwem
patrzyÅem na ludzi, ktÃ³rzy ogromnÄ troskÄ otaczajÄ rzeczy w swoich
domach. Ja nie jestem tego nauczony â nie umiem dbaÄ o przedmioty i
nie poÅwiÄcam im wiele uwagi, chociaÅ¼ chciaÅbym to robiÄ,
wciÄ Å¼ prÃ³bujÄ w sobie wyrobiÄ ten rodzaj uwaÅ¼noÅci, na razie
bezskutecznie. Takie bycie pomiÄdzy jest chyba najgorsze: chcielibyÅmy
mieÄ jakÄ Å cechÄ, ale jej nie odziedziczyliÅmy. To moÅ¼e dotyczyÄ
teÅ¼ bardziej przyziemnej rzeczy, choÄby zwyczaju utrzymywania
porzÄ dku w kuchni.
Â
Rozumiem, Å¼e porzÄ dek w kuchni siÄ przydaje, co jednak, jeÅli
pochodzÄ z rodziny, w ktÃ³rej siÄ Åpiewa, a sama nie umiem i nie
lubiÄ tego robiÄ?
To sÄ dwie zupeÅnie rÃ³Å¼ne kwestie: czerpanie przyjemnoÅci z danej
czynnoÅci, a predyspozycje do jej wykonywania. Problemem jest tak
naprawdÄ to pierwsze: ktoÅ nie chce czegoÅ robiÄ, a zostaje do tego
zmuszony. Dziedzictwo moÅ¼e oczywiÅcie przybieraÄ takÄ opresyjnÄ
postaÄ. Z drugiej strony to samo moÅ¼na powiedzieÄ o kaÅ¼dym
procesie edukacyjnym. Dobrym przykÅadem jest tu chodzenie na koncerty

do filharmonii. Muzyka klasyczna dla wiÄkszoÅci dzieci jest potwornie
nudna, a jednoczeÅnie udowodniono, Å¼e jeÅli ktoÅ ma z niÄ kontakt w
mÅodoÅci, to ma spore szanse na czerpanie z niej przyjemnoÅci w
dorosÅym Å¼yciu. DuÅ¼o wiÄksze niÅ¼ ktoÅ, kto takiego treningu nie
przeszedÅ. MyÅlÄ wiÄc, Å¼e tu nakÅadajÄ siÄ na siebie dwa
procesy: wychowanie i dziedziczenie. Dziedziczenie jest bardziej radykalne,
bo to jest coÅ, co nagle odkrywam, Å¼e dostaÅem w prezencie.
Â
Czyli jednak w procesie dziedziczenia nie przyjmujemy aktywnie, tylko
coÅ zostaje nam narzucone.
Dlatego wizja Derridy to trochÄ bajka. OczywiÅcie ciekawie jest myÅleÄ
w zaproponowanej przez niego perspektywie, ale w praktyce to nie jest takie
proste. Dobrym przykÅadem jest emigracja. Kiedy zaczynamy Å¼yÄ w
innym kraju, czÄsto odkrywamy, Å¼e musimy negocjowaÄ z cechami,
przyzwyczajeniami i obyczajami, ktÃ³re dostaliÅmy w spadku, a ktÃ³rych
inni nie majÄ . Pewne rzeczy mogÄ nawet okazaÄ siÄ niemoÅ¼liwe do
przezwyciÄÅ¼enia.
Â
Czy istnienie testÃ³w genetycznych, ktÃ³re wszyscy aktorzy zrobili na
potrzeby spektaklu, teÅ¼ jest przejawem obecnoÅci we
wspÃ³Åczesnej kulturze obsesji na punkcie dziedziczenia?
Na pewno. WydawaÅoby siÄ, Å¼e kultura Zachodu rozwinÄÅa w
radykalnym stopniu przeÅwiadczenie, Å¼e wybieramy sobie Åwiat, w
ktÃ³rym Å¼yjemy, a nawet ksztaÅtujemy samych siebie. PojawiÅo siÄ
przekonanie, Å¼e wszystko jest âperformatywneâ w sensie

kolokwialnym, Å¼e jestem taki, jaki chcÄ byÄ. Okazuje siÄ jednak, Å¼e
to nie jest takie proste, a my nie jesteÅmy tacy racjonalni, jakbyÅmy
chcieli. SÄ dzÄ, Å¼e kaÅ¼dy z nas jest rozchwiany miÄdzy potrzebÄ
wyboru tego, kim jest, jaki ma gust, do jakiej grupy przynaleÅ¼y a
Åwiatem, ktÃ³ry wcale nie daje siÄ tak Åatwo naginaÄ do naszych
potrzeb. Im bardziej niespokojne czasy, tym bardziej szukamy tego, co nie
jest relatywne. Firmy, ktÃ³re robiÄ badania genetyczne, oferujÄ
tymczasem odpowiedÅº, ktÃ³ra â jak chcÄ twierdziÄ â jest
obiektywna i ostateczna. To ich gÅÃ³wny chwyt marketingowy. Sodja
Zupanc Lotker, dramaturÅ¼ka naszego spektaklu, byÅa wÅciekÅa, kiedy
powiedziaÅem jej o moim pomyÅle na skorzystanie z usÅug tych firm.
ZwyzywaÅa mnie od faszystÃ³w, nie mogÅa uwierzyÄ, Å¼e proponujÄ
coÅ tak esencjalistycznego, Å¼e chcÄ sprowadziÄ ludzi do ich genÃ³w.
MiaÅa teÅ¼ problem z tym, Å¼e proponujÄ to aktorom etatowym, bo nie
wierzyÅa, Å¼e w sytuacji instytucjonalnej podlegÅoÅci oni majÄ wybÃ³r
i mogÄ odmÃ³wiÄ mnie jako reÅ¼yserowi. Poza tym te testy tylko udajÄ
obiektywne, a wcale takie nie sÄ .
Â
Dlaczego?
Bo w odczytywaniu ich wynikÃ³w caÅy czas powinno siÄ sprawdzaÄ
poziom prawdopodobieÅstwa, jak w caÅym Åwiecie nauki. Tymczasem
firmy udajÄ , Å¼e dajÄ nam jednoznacznÄ odpowiedÅº i to na bardzo
wiele rÃ³Å¼nych pytaÅ.
Â
Jak wykonuje siÄ taki test?

To bardzo prosty proces. Zestaw przychodzi pocztÄ , jest w nim probÃ³wka,
do ktÃ³rej siÄ pluje, a potem pakuje jÄ w pudeÅko i odsyÅa. Po
miesiÄ cu moÅ¼na odczytaÄ wynik w internecie. Badania dzielÄ siÄ na
dwie podstawowe kategorie: majÄ nam zdradziÄ informacje na temat
naszej genealogii albo stanu zdrowia. Wszyscy (to znaczy ja i aktorzy)
zrobiliÅmy testy genealogiczne, niektÃ³rzy (w tym ja) zdecydowali siÄ
teÅ¼ na zdrowotne. Wyniki testu genetycznego dzielÄ siÄ na dwie
czÄÅci. Pierwsza jest podana w procentach i okreÅla, w jakim stopniu
naleÅ¼y siÄ do rÃ³Å¼nych podgrup genetycznych. Druga informuje nas o
tym, czy mamy jakichÅ genetycznych kuzynÃ³w. To jest moÅ¼liwe do
okreÅlenia dziÄki temu, Å¼e firmy dysponujÄ ogromnymi bazami danych
osÃ³b, ktÃ³re testowaÅy siÄ przed nami. W ten sposÃ³b moÅ¼na odkryÄ,
Å¼e ma siÄ krewnych na drugim koÅcu Åwiata. Kategoria zdrowotna jest
chyba nawet bardziej kontrowersyjna, bo jej wyniki informujÄ nas, jakie jest
zagroÅ¼enie, Å¼e zachorujemy na rÃ³Å¼ne choroby genetyczne.
OczywiÅcie to nie jest informacja, Å¼e na pewno bÄdziemy siÄ zmagaÄ
z danym schorzeniem, ale odkrywamy, Å¼e jest duÅ¼e tego
prawdopodobieÅstwo. To przeraÅ¼ajÄ ce, bo nagle jest siÄ zmapowanym,
okreÅlonym. Niespodziewanie dowiadujemy siÄ, Å¼e odziedziczyliÅmy
coÅ, co jest poza naszÄ kontrolÄ . DziwnoÅÄ tej sytuacji polega teÅ¼
na tym, Å¼e wszystkie informacje przedstawia nam zewnÄtrzna firma.
Czyli to nie tak, Å¼e w rozmowie z rodzinÄ dowiedziaÅem siÄ, Å¼e mam
kuzyna mieszkajÄ cego w innym kraju, tylko wiem o tym, bo i ja, i on
napluliÅmy do probÃ³wki. Czy pod wpÅywem tej informacji mam siÄ
zredefiniowaÄ? Mam od nowa opowiedzieÄ sobie swojÄ toÅ¼samoÅÄ,
bo jakaÅ firma przekazaÅa mi pewnÄ wiedzÄ?
Â

A czy ta wiedza w zakresie zdrowia nie daje wÅaÅnie pewnej
sprawczoÅci? Na zasadzie: jeÅli wiem, Å¼e mam wiÄkszÄ
szansÄ na raka pÅuc, to bÄdÄ unikaÄ papierosÃ³w.
DuÅ¼o rozmawialiÅmy na ten temat w czasie prÃ³b. Na poczÄ tku
wyobraÅ¼aÅem sobie nawet, Å¼e caÅy spektakl zrobimy tylko o genetyce
jako o nowoczesnej formie dziedziczenia. Bo czy ta wiedza daje mi poczucie
sprawczoÅci? NiektÃ³rzy w zespole odpowiedzieliby twierdzÄ co i
wÅaÅnie dlatego robili badania. Inni z tego samego powodu odmÃ³wili ich
zrobienia. Jest przecieÅ¼ wiele chorÃ³b, ktÃ³rych nie moÅ¼na uniknÄ Ä w
prosty sposÃ³b i jeÅli odkryjÄ, Å¼e mam zwiÄkszone szanse na nie
zapaÅÄ, to bÄdÄ musiaÅ Å¼yÄ z tym bezlitosnym wyrokiem. A co z
chorobami, na ktÃ³re do tej pory nie ma lekÃ³w? Te wyniki bywajÄ zresztÄ
paradoksalne: dowiedziaÅem siÄ, Å¼e mam niskÄ szansÄ zapaÅÄ na
chorobÄ, na ktÃ³rÄ chorujÄ, za to wysokie szanse na schorzenie,
ktÃ³rego na pewno nie mam. MogÅoby siÄ wiÄc wydawaÄ, Å¼e caÅe
to testowanie to bzdura, ale przecieÅ¼ wiemy, Å¼e wraz z rozwojem
technologii dokÅadnoÅÄ badaÅ bÄdzie siÄ poprawiaÄ. Pojawia siÄ
wiÄc nowy wybÃ³r, przed ktÃ³rym nie stawaliÅmy do tej pory: czy chcÄ w
tym uczestniczyÄ? Czy chcÄ mieÄ tÄ wiedzÄ na swÃ³j temat?
Â
Dlaczego ani w spektaklu, ani w programie nie dostajemy informacji,
Å¼e pan teÅ¼ zrobiÅ sobie badania?
ZrobiÅem je w ramach solidarnoÅci z zespoÅem. To oczywiÅcie nie to
samo, co w przypadku aktorÃ³w, skoro testowanie siÄ byÅo moim
pomysÅem, ale chciaÅem byÄ razem z nimi w tym procesie odkrywania
wiedzy o sobie. Moje wyniki nie pojawiajÄ siÄ w przedstawieniu, bo mnie

w ogÃ³le w nim nie ma. OczywiÅcie, jeÅli siÄ bliÅ¼ej przyjrzeÄ, moje
doÅwiadczenia sÄ w wielu miejscach wplecione w tekst, nie wszystko w
nim pochodzi od aktorÃ³w. Jednak nie jestem obecny w wyrazisty sposÃ³b.
UznaÅem, Å¼e to istotne z punktu widzenia ekonomii uwagi. Wydaje mi
siÄ, Å¼e kiedy reÅ¼yser pojawia siÄ na scenie w spektaklu robionym w
teatrze instytucjonalnym, gdzie jest pracownikiem zewnÄtrznym w
stosunku do etatowego zespoÅu aktorskiego, to jego obecnoÅÄ moÅ¼e
mieÄ zÅe konsekwencje. ChoÄbym miaÅ najlepsze intencje i chciaÅ
wystÄ piÄ tylko w ramach aktu solidarnoÅci, nie pozbÄdÄ siÄ
niepoÅ¼Ä danej zaleÅ¼noÅci wÅadzy i hierarchii, ktÃ³ra rodzi siÄ w tej
sytuacji. PochÅonÄ Åbym za duÅ¼o uwagi i nie wiem, jak mÃ³gÅbym to
zneutralizowaÄ. ZwÅaszcza Å¼e w procesie skupialiÅmy siÄ na
aktorach i ich historiach, ich procesach dziedziczenia.

Aktorzy czuli potrzebÄ przyjrzenia siÄ swojemu dziedzictwu, czy
poszli za tematem, ktÃ³ry pan zaproponowaÅ?
Bardzo trudno jest mi siÄ wypowiadaÄ w ich imieniu, choÄ oczywiÅcie
rozmawialiÅmy o tym na prÃ³bach. Temat zaproponowaÅem ja. To dziwna
sytuacja, kiedy przychodzi obcy czÅowiek i mÃ³wi, Å¼e chciaÅby
pogrzebaÄ w ich Å¼yciorysach. Byli aktorzy, ktÃ³rzy po przeczytaniu opisu
projektu zdecydowali, Å¼e nie chcÄ braÄ w nim udziaÅu. Ci, ktÃ³rzy
zgodzili siÄ wystÄ piÄ w spektaklu, wyrazili entuzjazm dla pomysÅu. To
osoby, z ktÃ³rymi nigdy wczeÅniej nie pracowaÅem. ZachÄcaÅem ich,
choÄ nie wymagaÅem, Å¼eby w swoich poszukiwaniach szli naprawdÄ
gÅÄboko, szczerze zmierzyli siÄ ze swoimi historiami. Na pewno w
ktÃ³rymÅ momencie to okazaÅo siÄ trudniejsze, niÅ¼ siÄ spodziewali.
To jest spektakl, w ktÃ³rym w dosÅownym sensie gramy z ich
Å¼yciorysami, dlatego duÅ¼o czasu spÄdzaliÅmy na sprawdzaniu, czy na

pewno wszyscy zgadzajÄ siÄ iÅÄ drogÄ , ktÃ³rÄ idziemy. Niemal
kaÅ¼dy krok wymagaÅ od nas refleksji: czy moÅ¼emy uÅ¼yÄ danego
odkrycia na swÃ³j temat, czy moÅ¼e lepiej siÄ go pozbyÄ? A moÅ¼e
uÅ¼yÄ, ale jakoÅ zabezpieczyÄ? Czasami odwrotnie: ktoÅ poczÄ tkowo
nie chciaÅ mÃ³wiÄ o danej kwestii, ale umawialiÅmy siÄ, Å¼e jednak
sprÃ³buje i okazywaÅo siÄ, Å¼e wcale nie byÅo Åºle, Å¼e problem nie
leÅ¼aÅ tam, gdzie ktoÅ myÅlaÅ. Albo ktoÅ miaÅ wÄ tpliwoÅci, czy
to, czym siÄ dzieli, nie bÄdzie zbyt intymne albo zbyt kontrowersyjne, a
okazywaÅo siÄ, Å¼e wrÄcz przeciwnie: jest szczere i przejmujÄ ce. Ten
projekt byÅ dla mnie niezwykle trudnym, ale teÅ¼ bardzo wartoÅciowym
spotkaniem ludzi, ktÃ³rzy siÄ nie znajÄ , ale stwierdzajÄ , Å¼e razem
sprÃ³bujÄ pÃ³jÅÄ bardzo daleko, Å¼e sprÃ³bujÄ na serio poznaÄ
samych siebie. Nie wiem, na ile to widaÄ w przedstawieniu, ale dla nas jego
robienie byÅo bardzo radykalnym doÅwiadczeniem. To, Å¼e nadal siÄ
przyjaÅºnimy, uwaÅ¼am za ogromny sukces, bo to znaczy, Å¼e nie
zniszczyliÅmy siebie nawzajem w tej pracy.
Â
ByÅo takie zagroÅ¼enie?
Odpowiem, podajÄ c trochÄ abstrakcyjny przykÅad: jeÅli powiem na
prÃ³bie, Å¼e nienawidzÄ jakiejÅ grupy spoÅecznej, to jak potem inni
ludzie majÄ siÄ ze mnÄ nadal spotykaÄ w tej samej przestrzeni? Jak na
tÄ wypowiedÅº nie zareagowaÄ ostro, nie powiedzieÄ: âNie moÅ¼esz
tego robiÄ! PrzestaÅ!â? Jak zaopiekowaÄ tÄ sytuacjÄ? A jeÅli
powiem, Å¼e ojciec mnie biÅ w dzieciÅstwie? Jak po takim wyznaniu
nadal robiÄ sztukÄ? Jak powstrzymaÄ siÄ od odruchu wspierania i
prÃ³by uzdrowienia drugiej osoby? Jak powiedzieÄ, Å¼e to nie moÅ¼e
byÄ czÄÅciÄ naszego projektu? RobiÄ c sztukÄ, nie moÅ¼emy sobie

pozwalaÄ na tworzenie psychodramy. Nie chcemy szantaÅ¼owaÄ widza
albo stawiaÄ go w okropnej sytuacji, w ktÃ³rej musi byÄ Åwiadkiem
cudzego nieszczÄÅcia. A jednoczeÅnie w intymnych opowieÅciach
musimy odnaleÅºÄ to, co prawdziwe i nadaÄ temu takÄ formÄ, ktÃ³ra
nas nieco ochroni.
Â
Poza aktorami Teatru Studio, do spektaklu zaprosiÅ pan teÅ¼
aktorkÄ goÅcinnÄ â AnnÄ DzieduszyckÄ . SkÄ d pomysÅ na
zaproszenie jej do spektaklu? W kontekÅcie tematu przedstawienia
nie bÄdzie chyba teÅ¼ dziwne, kiedy zapytam: czy paÅstwo
jesteÅcie spokrewnieni?
Oba te pytania siÄ ze sobÄ ÅÄ czÄ . PoczÄ tkowo miaÅem zupeÅnie
inny pomysÅ na ten spektakl, ale utknÄ Åem w czasie wymyÅlania
koncepcji. Niedawno zaczÄ Åem pisaÄ doktorat, w ktÃ³rym zajmujÄ siÄ
badaniem pamiÄci, przy tej okazji zaczÄ Åem interesowaÄ siÄ studiami
nad niepeÅnosprawnoÅciÄ . ZastanawiaÅem siÄ, co ÅÄ czy wÄ tki
dziedzictwa i niepeÅnosprawnoÅci. Wtedy przypomniaÅem sobie, Å¼e
mam dalekÄ kuzynkÄ, ktÃ³rÄ kiedyÅ widziaÅem w spektaklu RafaÅa
Urbackiego. WydaÅa mi siÄ intrygujÄ ca i sympatyczna. Ania jest osobÄ
niskorosÅÄ i jest z rodziny Dzieduszyckich, co samo w sobie jest mocnym
poÅÄ czeniem. Bo dziedzictwo dotyczy teÅ¼ przecieÅ¼ cech fizycznych,
mÃ³wi siÄ na przykÅad o szlachetnych rysach twarzy. SÅowo
ârodowÃ³dâ takÅ¼e ÅÄ czy myÅlenie genealogiczne z
projektowaniem okreÅlonej fizycznoÅci, tworzeniem idealnej jednostki.
Zestawienie tego myÅlenia z kimÅ, kto Å¼yje z wrodzonÄ
niepeÅnosprawnoÅciÄ , wydaÅo mi siÄ tworzyÄ niezwykÅe
napiÄcie. OdezwaÅem siÄ wiÄc do Ani, ktÃ³rÄ kiedyÅ podobno

poznaÅem na jakimÅ rodzinnym spotkaniu, ale Å¼adne z nas nie pamiÄta
tego wydarzenia. Kiedy jednak siÄ spotkaliÅmy, okazaÅo siÄ, Å¼e tak
naprawdÄ nieszczegÃ³lnie interesujÄ nas Dzieduszyccy. KaÅ¼de z nas raz
w Å¼yciu byÅo na zjeÅºdzie rodowym, Å¼eby zobaczyÄ, jak to wyglÄ da,
i na tym nasza ciekawoÅÄ siÄ skoÅczyÅa. Wiemy, Å¼e jesteÅmy
Dzieduszyckimi, to nie przestanie byÄ czÄÅciÄ nas, ale nie jest na tyle
waÅ¼ne, Å¼eby robiÄ o tym caÅe przedstawienie. OdpuÅciliÅmy wiÄc
tÄ historiÄ, ale Ania zostaÅa w spektaklu.
Â
W przedstawieniu pojawia siÄ takÅ¼e wÄ tek materialnego
dziedzictwa teatru â scenÄ wypeÅniajÄ rekwizyty wyciÄ gniÄte
z magazynÃ³w.
To pomysÅ Wojtka PustoÅy, ktÃ³ry uznaÅ, Å¼e jeÅli mamy siÄ zajÄ Ä
tym tematem, to musimy uÅ¼yÄ tego, co znajduje siÄ w teatrze. Z
Wojtkiem pracujemy od dawna i czasem trudno rozrÃ³Å¼niÄ, ktÃ³ry z nas
jest za co odpowiedzialny, bo on mi siÄ wtrÄ ca w reÅ¼yserowanie, a ja
jemu w robienie scenografii. Tu zresztÄ teÅ¼ byÅo podobnie, bo kiedyÅ
miaÅem pomysÅ, Å¼eby zrobiÄ spektakl przy uÅ¼yciu wyÅÄ cznie
rzeczy znalezionych w magazynach. Ta idea musiaÅa wiÄc jakoÅ miÄdzy
nami krÄ Å¼yÄ. W Odzie do radoÅci bierzemy siÄ za teatr, bo teatr jest
pod rÄkÄ . To teÅ¼ konsekwencja metody reÅ¼yserskiej, ktÃ³rÄ czÄsto
stosujÄ, czyli real time composition. Polega ona na wykorzystaniu w
procesie twÃ³rczym tego, co zastaliÅmy na miejscu.
Â
Jakim kluczem kierowaliÅcie siÄ, wybierajÄ c rzeczy z

magazynÃ³w?
Na scenÄ trafiaÅo to, co akurat przyniÃ³sÅ Wojtek PustoÅa. DziaÅaÅ
intuicyjnie â wchodziÅ do magazynu i wybieraÅ okreÅlone rzeczy,
czasami, wydawaÅoby siÄ, przypadkowe. Wojtek nie jest zainteresowany
budowaniem znaczeÅ, jego interesuje materialnoÅÄ rzeczy. Ja przeciwnie
â nie potrafiÄ usunÄ Ä semiotyki ze swojego warsztatu. Kiedy na
poczÄ tku spektaklu na scenie budujemy wysokÄ konstrukcjÄ, robimy to z
rzeczy, ktÃ³re sÄ na miejscu i ktÃ³re stanowiÄ dobry materiaÅ
budulcowy. OczywiÅcie oglÄ dajÄ c to zauwaÅ¼am, Å¼e jeÅli na
przykÅad w pewnym momencie uÅ¼yta zostaje lalka-niemowlak, to
wyprodukowany zostaje obraz dziecka, ktÃ³re trafia w Årodek chaosu.
Bardzo zresztÄ lubiÄ ten moment: Mateusz SmoliÅski delikatnie
kÅadzie lalkÄ na sztucznych kwiatach. Nie zmuszaÅem natomiast Wojtka,
Å¼eby przynosiÅ z magazynu konkretne rzeczy. Raczej dbaÅem o to,
Å¼eby nie tworzyÅy siÄ niepoÅ¼Ä dane znaczenia. ByÅem ogrodnikiem.
Na przykÅad ustaliliÅmy, Å¼e skoro podejmujemy temat dziedzictwa, to
wÅrÃ³d przedmiotÃ³w muszÄ pojawiÄ siÄ takie, ktÃ³re bÄdÄ siÄ
kojarzyÅy z kulturÄ Å¼ydowskÄ . Wojtek przyniÃ³sÅ wiÄc z magazynu
fragment macewy. Wtedy jeszcze spektakl wyglÄ daÅ inaczej: opowieÅÄ
o wydobywaniu rekwizytÃ³w z magazynÃ³w trwaÅa znacznie dÅuÅ¼ej,
towarzyszyÅa wyeksponowaniu dziesiÄ tek przedmiotÃ³w. Kilkakrotnie
zdarzyÅo siÄ, Å¼e macewa na scenÄ trafiaÅa akurat wtedy, kiedy
aktorzy mÃ³wili sÅowa: âI to jest obrzydliweâ. To jest wÅaÅnie taki
moment, kiedy muszÄ zainterweniowaÄ, zatrzymaÄ dziaÅanie i
podmieniÄ rekwizyt na inny. CaÅy czas jest to wiÄc praca miÄdzy
improwizacjÄ i otwarciem na to, co siÄ moÅ¼e wydarzyÄ, a zwracaniem
uwagi na znaczenia, ktÃ³re tworzÄ siÄ wskutek tego dziaÅania.

Â
Czy scena budowania piramidy z przedmiotÃ³w jest
wychoreografowana? Czy to sÄ zawsze te same przedmioty
ukÅadane w tym samym porzÄ dku? Czy moÅ¼e za kaÅ¼dym razem
to jest improwizacja i caÅa konstrukcja moÅ¼e siÄ zawaliÄ?
Konstrukcja jest w stu procentach zapisana, co do jednego kwiatka, ktÃ³ry
jÄ tworzy, a jednoczeÅnie za kaÅ¼dym razem jest arcyryzykownym
przedsiÄwziÄciem i moÅ¼e siÄ zawaliÄ. Nigdy w Å¼yciu bym tej sceny
nie zrobiÅ z innym aktorem. Mateusz ma jednak w sobie niezwykÅy
spokÃ³j i uwaÅ¼noÅÄ, potrafi teÅ¼ improwizowaÄ, jeÅli zajdzie taka
potrzeba. Na jednym z ostatnich pokazÃ³w zauwaÅ¼yÅ, Å¼e konstrukcja
grozi zawaleniem i Å¼eby powstrzymaÄ katastrofÄ, zmieniÅ kolejnoÅÄ
ukÅadanych rzeczy.
Â
ZdarzyÅo siÄ, Å¼e siÄ zawaliÅa?
Na prÃ³bach siÄ zdarzaÅo, nawet na jednej z ostatnich, ale na pokazie z
widzami jeszcze nie. OczywiÅcie mamy przygotowane dwa plany awaryjne,
gdyby tak siÄ staÅo â jeden, jeÅli zawali siÄ na poczÄ tku budowania,
drugi, jeÅli na pÃ³Åºniejszym etapie. Nie bÄdÄ jednak zdradzaÅ, na
czym one polegajÄ .
Â
Dlaczego spektakl nosi tytuÅ Oda do radoÅci?
SÄ rÃ³Å¼ne odpowiedzi na to pytanie. Chyba najprostsza z nich jest taka,
Å¼e jeÅli przyjrzymy siÄ Odzie do radoÅci Schillera, to jest to

opowieÅÄ o tym, jak przeszÅoÅÄ ma nas uratowaÄ. RadoÅÄ w
poemacie jest cÃ³rkÄ Elizejskich PÃ³l, bierze siÄ z zaÅwiatÃ³w, jest
wiÄc tym, czym miaÅy byÄ dziedzictwo i dziedziczenie. JednoczeÅnie
jest dziwnym cudem, ktÃ³ry ma nam pozwoliÄ pÃ³jÅÄ dalej. Jest czymÅ,
co wydaje siÄ utopijne, niemoÅ¼liwe.
Â
W czasie, kiedy pracowaliÅcie nad spektaklem, w Ukrainie
wybuchÅa wojnaâ¦
Tak, tuÅ¼ po pierwszym tygodniu prÃ³b i to byÅ najtrudniejszy czas na
pracÄ, jakiego kiedykolwiek doÅwiadczyÅem. Pandemia to przy tym nic.
Przede wszystkim trudno byÅo nam skupiÄ uwagÄ na czymkolwiek innym
niÅ¼ wojna, a dodatkowo odczuwaliÅmy teatr i naszÄ pracÄ jako coÅ
niewaÅ¼nego w zderzeniu z tym, co siÄ dzieje. Mateusz, kiedy zaczÄ Å
budowaÄ konstrukcjÄ z rekwizytÃ³w, miaÅ chyba poczucie, Å¼e robi
coÅ, co jest kompletnie bez sensu, co jest Å¼aÅosne i niepowaÅ¼ne.
Konstrukcja jest w pewnym sensie symbolem tego poczucia: wydaje nam
siÄ, Å¼e robimy coÅ bez znaczenia, kleimy spektakl z byle historyjek i
bÅahostek. JeÅli jednak bÄdziemy to robiÄ mimo wszystko i
poÅwiÄcimy temu ogromnÄ uwagÄ, to z czasem to, co tworzymy,
zacznie rosnÄ Ä i nabieraÄ sensu.
Â
Czy wybuch wojny wpÅynÄ Å na wasze myÅlenie o dziedzictwie?
Wojna doprowadziÅa nas do odkrycia, Å¼e mamy w sobie dziedzictwo, o
ktÃ³rego istnieniu nie mieliÅmy wczeÅniej pojÄcia. Na przykÅad
dziedzictwo patriotyzmu wymieszanego z nacjonalizmem, ktÃ³ry nagle

okazuje siÄ OK. Mam wraÅ¼enie, Å¼e wojna skierowaÅa nas w stronÄ
tego, co wydaje siÄ solidne w czasach, ktÃ³re sÄ bardzo trudne. StÄ d
nagÅa afirmacja rzeczy, ktÃ³re do niedawna byÅy nie do pomyÅlenia.
Inwazja Rosji na UkrainÄ spowodowaÅa teÅ¼, Å¼e siedzÄ c w domu po
jednej z prÃ³b napisaÅem tekst, ktÃ³ry jest uÅ¼ywany w spektaklu i ktÃ³ry
wÅaÅciwie jest rusofobiczny. To byÅ skutek wraÅ¼enia, Å¼e
znalazÅem siÄ w klinczu â sÄ dzÄ, Å¼e wiele osÃ³b podziela tutaj
moje emocje. OdkryÅem, Å¼e mam w sobie nienawiÅÄ, ktÃ³ra niby jest
mi obca, ale ktÃ³ra jest czÄÅciÄ otrzymanego od poprzednich pokoleÅ
dziedzictwa, jest dla nas ânaturalnaâ. Nie wiedziaÅem, co zrobiÄ z
tym tekstem, wiÄc wysÅaÅem go Sodji Zupanc Lotker, ktÃ³ra po lekturze
byÅa w takim szoku, Å¼e poprosiÅa o czas do namysÅu. NastÄpnego
dnia zaproponowaÅa jednak, Å¼eby Daniel Dobosz sprÃ³bowaÅ go
powiedzieÄ. PrzyniosÅem monolog na prÃ³bÄ i wszyscy poczuliÅmy siÄ
nim przytÅoczeni. W tej scenie widaÄ, Å¼e wojna zmieniÅa
toÅ¼samoÅÄ spektaklu, ktÃ³ry od poczÄ tku byÅ nastawiony na
nasÅuchiwanie rzeczywistoÅci. Wydaje mi siÄ, Å¼e nie mogÅoby nie
byÄ tego fragmentu, a jednoczeÅnie, Å¼e jego wypowiadanie grozi
wysadzeniem caÅego przedsiÄwziÄcia w powietrze.
Â
WzÃ³r cytowania:
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