
Kiedyś, które ma zastąpić teraz

AGATA DĄBEK: Od obrad Okrągłego Stołu upłynęło prawie 30 lat. Za niedługo 
z ludźmi pamiętającymi rzeczywistość PRL-u do urn wyborczych uda się kolejne 
pokolenie, które jej nie zna. Jak razem funkcjonujemy, jako społeczeństwo? Czy 
bardzo się zmieniliśmy? 
PAWEŁ DEMIRSKI: Jak każde starsze pokolenie, postrzegamy to młodsze przez 
pryzmat siebie, przez porównanie. To niebezpieczna figura. Deklarujemy otwar-
tość na młode osoby, bo wyznajemy kult młodości, tyle że kultywujemy swoją 
młodość a nie tę, która  jest faktycznie młoda. Obecnie silnym głosem ekspresji 
nastolatków jest hip-hop przez starsze pokolenia niekojarzony jako muzyka. Led 
Zeppelin, Deep Purple, Siekiera – to co innego. W oficjalnych mediach hip-hop 
jest w zasadzie nieobecny, chyba że ten inteligencki spod znaku Fisza. Natomiast, 
kiedy się wchodzi w świat polskiego youtuba, okazuje się, że są raperzy, którzy 
mają 40 milionów wyświetleń jednego numeru. Mainstream się nimi nie zajmuje, 
ale młodzi ludzie znają ich teksty na pamięć.
Jeżeli nie znamy kultury młodszych od siebie to znaczy, że mało o nich wiemy. 
Mimo to korci nas, żeby coś o nich powiedzieć i często popadamy w banał. Mó-
wimy na przykład o prawicowym odwrocie, o modzie na dziwne zapatrzenie w hi-
storię. Czy to nie istniało wcześniej? W latach 90., przynajmniej w Trójmieście, moi 
rówieśnicy raczej startowali z konserwatywnych, prawicowych pozycji w dorosłe 
życie. Z trzeciej strony, na przykład w Łódzkiem, tylko 40 procent dzieci chodzi 
na religię. Mamy sporo danych, ale tyle zjawisk się wzajemnie wyklucza, że wy-
bieramy tylko te, które nam pasują. Dlatego mogę powiedzieć: III RP zaniedbała 
młodych, dlatego są prawicowi. Ale nie do końca są. I mogę przytoczyć zupełnie 
inne argumenty, żeby to udowodnić.

Mówisz, że starsze pokolenia mało wiedzą o młodszych. Ale chyba jakoś je 
ukształtowały, chociażby przez wychowanie. One wyrosły w rzeczywistości two-
rzonej przez rodziców, którzy chcieli, żeby świat nie był dla nich tak rozczarowu-
jący.
Trudno nazwać te rzeczy i wytłumaczyć. Nadal mamy do czynienia z wiarą, że 
możemy cokolwiek ukształtować. Na pewno możemy, tylko z reguły nie idzie to 
w stronę tego, co byśmy chcieli. Nie jest tak, że to, co włożymy, zainwestujemy 
w dziecko,  wyjmiemy w takiej postaci, jakiej oczekujemy. Mimo to wyobrażenie 
klasy średniej o własnej wszechmocy, o zaprogramowaniu życia dziecka na przy-
szłość nadal jest bardzo silne.

W najnowszej sztuce Rok z życia codziennego w Europie Środkowo-Wschodniej 
poświęcasz klasie średniej dużo miejsca. W ogóle, mocno eksponujesz pojęcie 
klas, które na jakiś czas zniknęło z debaty publicznej.
Zgodzę się, że zniknęła rozmowa o klasowości społeczeństwa. Natomiast o klasie 
średniej mówiło się zawsze. Wierzyło się w nią od początku lat 90., miała być mo-
torem postępu i w pewnym sensie nim była. Natomiast życzeniowość klasy śred-
niej jest nieuzasadniona. Na poziomie symbolicznym jej życie to pasmo niespeł-
nionych aspiracji, którym towarzyszy rozczarowanie. Oczywiście, jeśli usiadłby tu 
przedstawiciel klasy średniej, pewnie by zaprzeczył. Natomiast, kiedy się patrzy 
na serię zachowań, mód, przesądów tej klasy jako pewnej zbiorowości, tak to wy-
gląda. 

W Roku z życia... oddajesz też głos młodszemu pokoleniu, milenialsom.
O milenialsach mówi się pogardliwie, że największy dramat przeżywają wtedy, 
kiedy trafią na nieświeże avocado. Wówczas bronią się tym, że nie chcą żyć jak 
pokolenie rodziców. Myślę, że w całej tej rozmowie o młodym pokoleniu błędem 
myślowym jest to, że tak strasznie się dużo mówi o wolnej Polsce i demokracji. 
Że my żyliśmy w tej zniewolonej, a ono w tej wolnej. Istotny jest odmienny sto-
sunek do kapitalizmu. Dla pokolenia starszego i mojego kapitalizm był wyzwa-



niem, próbą sprawdzenia się, ważnym punktem odniesienia. Dobrze było mówić: 
och, mam tyle pracy, nie mogę się z tobą spotkać. To było mówione z dumą: skoro 
nie mamy czasu, to nam się powodzi – taki był przekaz. Młodsze pokolenia wyra-
stając w tych rodzinach, przenikliwie wychwyciły pewien fałsz tego modelu i go 
zanegowały. Są takie żarty, że jak idziesz do baru, zamawiasz piwo, a za barem 
stoi milenials, to dostaniesz je za pół godziny. Ale to pokolenie naprawdę ma inny 
„tajming”. On się bierze z niezgody na brak czasu pokolenia, które je wychowywa-
ło. Dlatego też przedłuża sobie młodość, etat jest dla niego rzeczą egzotyczną. 
To model lekkiego traktowania życia, ale też styl życia podpatrzony od klas wyż-
szych, które mogą sobie na niego pozwolić.

W Roku z życia… klasa średnia, siła napędowa kapitalizmu, ciągle ma poczucie 
konieczności przebycia jakiejś mozolnej drogi, która prowadzi nie wiadomo do-
kąd.
To kapitalizm traktowany jako suma rzeczy, którym należy sprostać. Nie wiadomo 
skąd się wziął ten wzór, z czego został ulepiony przez naszych liberałów w latach 
80. Ten wzór został wprowadzony w życie. Zastanawiające, ale też nie było alter-
natywy. W naszym pokoleniu było silne poczucie, że nastał nowy czas, i trzeba się 
zupełnie inaczej zorganizować, inaczej działać. Wydawało się, że cały czas trzeba 
patrzeć dalej, wyglądać jakiegoś celu wykraczającego poza „tu i teraz”. 

„Każdy chce być nie tym kim jest, nie tam gdzie jest” - mówi jedna z postaci Roku 
z życia….
Niby możemy powiedzieć, że wcześniej były straszliwe, szare lata 80., kiedy 
wszystko było czarno-białe i my – biali, biedni Polacy patrzyliśmy tęsknie na te 
kolorowe murzyńskie getta Nowego Jorku,  które nas oszałamiały. Ale przecież 
była też masa ludzi, która tam jeździła, mieszkała i wiedziała, jak jest. Tak na-
prawdę – i jest to myśl uwłaczająca, bo każdy chce myśleć, że sam o sobie decy-
duje – to decyzje jakiejś grupy osób w złożeniu z kilkoma geopolitycznymi wyda-
rzeniami rozpaliły szaloną wyobraźnię milionów. Ludzie żyli sobie w PRL-u lepiej, 
gorzej i nagle przyszedł ktoś i powiedział: postaraj się, a będzie jeszcze lepiej! 

W twojej sztuce brak wyobrażeń dotyczących tego „jeszcze lepiej”. Też wyobraże-
nia postaci o sobie wcielane w życie – wszystkie starają się tworzyć siebie, samo-
potwierdzać swój status, dbają, żeby inni widzieli je tak, jak one chcą – okazują 
się bardzo ograniczone. Dotyczy to zarówno starszych jak i młodszych pokoleń.
Te postaci nie mają horyzontu szerszego niż one same. Nie wiem, na ile przewrot-
ka puenty i finał spektaklu to uniesie, ale w tej sztuce jest echo mojego rozcza-
rowania światem i ludźmi. Mam upodobaną postać, którą gra Dorota Segda. Ona 
mówi: „ludzie, którzy nie są mną, przynoszą mi złe samopoczucie”. Coś takiego się 
zbudowało w naszym społeczeństwie, że nie chcemy wokół siebie innych ludzi 
niż my sami, nie umiemy ich obsłużyć. Czytasz, że ktoś ma inny pogląd niż ty i od 
razu masz niezgodę i na takie myślenie, i na taką osobę. Najlepiej byłoby przeje-
chać ją walcem. Dla mnie jako obywatela tego społeczeństwa, ale też twórcy to 
jest rozczarowujące. Z drugiej strony, kiedy teraz zmienia się sytuacja polityczna, 
mam wrażenie, że wszyscy by chcieli, żeby te niepokoje społeczne, napięcia, które 
są, zniknęły, ale pomysł na to miałby polegać na powrocie do stanu sprzed lat 90. 
W tym sensie nie ma absolutnie w naszych głowach przestrzeni na to, żeby było 
coś inaczej.

Może dlatego, że gniew, który moglibyśmy wspólnie jakoś dobrze spożytkować, 
w nowy sposób, kierujemy przeciwko sobie nawzajem.
Gniew był długo piętnowany, zamykany w klatkach śmiechu i drwiny, z tym się też 
wiąże kultura ironii współczesnej. Nam się wmawiało, że mamy wpływ na nasz 
kraj, demokrację, a się okazuje, że do końca nie mamy wpływu na swoje życie. 
Stąd dramat ludzi z mojego pokolenia, którym się mówiło: bierzcie życie w swoje 
ręce! Potężna przestrzeń rozpaczy się otwiera, kiedy widzą, że ich życie jest wy-
padkową różnych sił. Może milenialsi są mądrzejsi od nas, że widzą ten brak mocy 



sprawczej. Weźmy teatr. Od kiedy do niego przyszedłem, mówi się, że jest z nim 
problem. Mówili to ludzie starsi, ja. Jesteśmy środowiskiem z  kompetencjami kul-
turowymi, społecznymi, a nie umiemy przemodelować tego modelu tak, żeby był 
wydajny. 

Może – znowu – nie do końca wiemy, czego moglibyśmy chcieć?
Nawet gdybyśmy wiedzieli, trudno by było to przeprowadzić. Mówię teraz o pro-
blemach instytucjonalnych teatrów. Jak obecna władza wprowadziła pewne roz-
wiązania, to widzę, że ludzie tęsknią za tym, co było za poprzedniej, mimo że wte-
dy też strasznie marudzili. Nie ma jakiejś ucieczki do przodu. 

Kierunek wstecz to chyba lejtmotyw naszej historii najnowszej.
Cały czas żyjemy w jakiejś kulturze kiedyś. Kiedyś, które ma zastąpić teraz. Po-
dobnie jak w latach 90. Jako społeczeństwo wciąż mamy poczucie, że to jeszcze 
nie to, co ma być, jeszcze musimy coś zrobić, a potem będzie tak, jak ma być. No 
i nie jest.  Dlatego w naszym spektaklu „rok z życia” jest rokiem starym. To celowy 
zabieg, żebyśmy mogli mu się dokładnie przyjrzeć. Jak spotykam znajomych z li-
ceum, to oni mówią: ale było kiedyś wspaniale! Jak gadamy dłużej, to się okazuje, 
że wcale tak cudownie nie było. Teraz w Polsce dużo się mówi o II RP, która przecież 
była państwem biednym, przemocowym, zacofanym, a my chcemy jakoś do tego 
dążyć. To jest dążenie do totalnej fikcji, wciąż, ciągłe zapatrzenie w przeszłość.

Wasz spektakl też pokazuje, jak dalej silnie w nas pracuje cezura ‘89 roku. Zerka-
jąc w jej kierunku, być może też się oszukujemy, stawiamy błędną diagnozę doty-
czącą tego, w jakim momencie i sytuacji znajdujemy się obecnie. To determinuje 
horyzont naszych, takich a nie innych – aspiracji i dążeń.
Pokolenie ówczesnych opozycjonistów bardzo sprawnie opowiadało o wadze tego 
przełomu. Potrafiło wyjąć to wydarzenie z pola historii, polityki i rozsiać w sercach 
ludzi. Myślę, że teraz byłoby przewrotne powiedzenie, że w ‘89 roku właściwie nic 
się nie zmieniło. Oczywiście, nie w tym znaczeniu, że dalej mamy PRL. Raczej 
chodziłoby o to, żeby próbować gdzieś indziej znaleźć cezurę. Ileż powstało tych 
spektakli o transformacji, o jej ofiarach. One wyrażały stan naszej wyobraźni, ale 
ona często oszukuje. Gdybyśmy kurczowo nie trzymali się roku ‘89 może nasza 
opowieść mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.


