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Reżyser */ 
i społecznik 

ostatnio zapraszał 
ludzi na wspólne 

czytanie •/ 
i rozmowy 

o Biblii. Teraz 
wystawił •/ 

ją w warszawskim 
Nowym Teatrze. 

Zadanie 
karkołomne. 

Po co to jemu, 
po co nam? 

Z Michałem 
Zadarą rozmawia 
Marta Strzelecka. 

drugiego artysty teatralnego w Polsce, 
który z taką pasją przypominałby naszą 
klasykę literatury. Teksty, jakie musieli
śmy czytać w szkole - Słowackiego, Wy
spiańskiego, Kochanowskiego, Mickiewi
cza - przedstawia często w całości albo 
z minimalnymi skrótami. Jego „Dziady" 
trwały 14 godzin. Dla niego samego ta 
literatura nie była obowiązkowymi lek
turami, bo kończył szkoły w Niemczech, 
Austrii, Stanach Zjednoczonych. 

Dziś mówi, że tekstem, który w naj
większym stopniu nas definiuje, jest 
Biblia - niezależnie od tego, czy ktoś 
wierzy, czy nie. Zanim rozpoczął próby 
do pierwszego ze swoich spektakli biblij
nych (w najbliższym sezonie zaplanowa
no trzy w warszawskim Nowym Teatrze), 
zorganizował cykl spotkań z widzami. 

Czytali Pismo Święte i dyskutowali 
o nim. „Jeśli chcesz interpretować wielką 
literaturę, dobrze jest pogadać na ten 
temat z innymi, nie opierać się tylko na 
własnych wrażeniach", mówi. 

Kto przychodził na spotkania w teatrze, 
żeby czytać z tobą Biblią? 
Różni ludzie, mieszkańcy Mokotowa, 
bo tu pracujemy nad przedstawieniem, 
religijni katolicy. Jedna pani prawniczka 
tak się tym zainteresowała, że od razu 
przeczytała całą Biblię. W każdym 
z takich spotkań brało udział 20,30 osób. 
Po poznaniu w domu wybranego frag
mentu przychodziliśmy, żeby dyskuto
wać, a nie pouczać siebie nawzajem. Nie 
zapraszałem żadnego teologa, biblisty 
ani przedstawiciela Kościoła, który móg
łby nam mówić, jak się z tym tekstem 
obchodzić. Lektura Biblii powinna być 
bezpośrednia, dostępna dla każdego, bez 
pośrednictwa kapłana. 

I przekonaliśmy się, że po pierwsze 
tylko nam się wydaje, że znamy Stary 
Testament, nawet sam jego początek. 
A po drugie, że można wejść w świat 
biblijny, wsiąknąć i już nie wypłynąć. 
Bo tyle jest interpretacji, ilu odbior
ców. Równocześnie jest to dziedzina, 
przy której dogadują się ludzie o różnych 
nastawieniach politycznych, bo Biblia nie 
dotyczy bieżącej polityki. Mam wrażenie 
po tych spotkaniach, że wspólne zajmo
wanie się Pismem Świętym jako tekstem 
literackim niszczy podziały. • 

URODA ¯YCIA
2017-10-01



Jego „Dziady. Całość" znalazły się w rankingach 
najlepszych spektakli ubiegłego roku. 
Jest laureatem Paszportu „Polityki", zrealizował 
głośne przedstawienia: „Matka Courage 
i jej dzieci" i „Odprawę posłów greckich". 
Premiera „Biblii; Księga Rodzaju 1-11" odbyła się 
1 września w warszawskim Nowym Teatrze. 
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zbliżenia MICHAŁ ZADARA 
„Dla ludzi 
od lat sześciu" — 

- informuje 
plakat spektaklu 
biblijnego Michała 
Zadary. W próbach 
bierze udział grupa 
dzieci. Na zdjęciu: 
reżyser z synem. 

X 

Nie mógłbym żyć w Polsce 
bez Europy. Uezymy clzieci, że są stąd, 

czyli z całego kontynentu 

Naprawdę czułeś, że nie ma podziałów 
między ludźmi, kiedy czytają razem 
Biblię? Przecież lubimy odnosić teksty 
biblijne do własnego życia i wartości, 
w które wierzymy. 
My mieliśmy jednak inne podejście. 
Chodziło o przyglądanie się historiom 
przedstawionym w Biblii, a nie samym 
sobie. Poza tym myślę, że każdy, kto zaj
muje się Biblią na poważnie wie, że nie 
ma niczego nietypowego w tym, że każdy 
może ją czytać inaczej. 

Ale przecież jesteśmy podzieleni. Tak 
łatwo o tym zapomnieć? 
Różnie można podchodzić do podziałów 
w Polsce. Moim zdaniem bardzo dobrze, 
że różnimy się tak bardzo. Niepodzie-
lone społeczeństwo przynosi zazwyczaj 
coś złego, faszyzm lub jego analogię. 
Niektórzy twierdzą też, że wprawdzie 
nie jesteśmy w stanie dogadać się co 
do zasadniczych spraw religijnych czy 
politycznych, ale możemy razem zrobić 
coś najprostszego, na przykład zbudować 
piaskownicę, więc zajmujmy się tym, co 
możemy wspólnie stworzyć. 

Moje działanie z Biblią ma być czymś 
takim. Wiem, że mogę przemówić do 
widza prawicowego i nie muszę jedno
cześnie podkreślać: „Jesteś inny niż ja, 
ale mimo to przyjdź". Mówię: „Czytamy 
Biblię, w której najprostsze sceny dają 
wiele możliwości odczytania". 

Na przykład? 
Kiedy aniołowie powiedzieli Sarze i Abra
hamowi, że będą mieli potomstwo, Sara 
się roześmiała. Oboje byli już bardzo sta
rzy, przywiązani do myśli, że są bezpłod
ni. Czytając ten fragment Biblii, mieliśmy 
różne tłumaczenia. Jedni zrozumieli, że 
roześmiała się, uznając przekaz Boga za 
żart. Inni mówili, że wyśmiała Boga. Ktoś 
jeszcze wyczytał, że jej śmiech oznaczał 
powątpiewanie. Albo że po prostu wieść 
o narodzinach dziecka była powodem do 
radości. 

A ty jak myślisz? 
Uważam, że Bóg ma poczucie humoru. 
Nie dlatego, że właśnie wtedy chciał 
zażartować z Sary, tylko ze względu na to, 
jak rozmawiał. Ona odpowiada: „Wcale 
się nie śmiałam". Kłócą się o to przez 
chwilę jak dzieci. Cudowna scena. 

Można powiedzieć, że to nie jest do
statecznie poważne podejście do Biblii. 

I zapytać, po co ateiści w modnym teatrze 
zajmują się Pismem Świętym? 
Dla kogoś może być bolesne, że inter
pretujemy ten ważny tekst bez aury 
religijności. Ale odpowiem, że celem jest 
tworzenie możliwości rozmowy. 

Luter przetłumaczył Biblię na nie
miecki, bo wierzył, że jak każdy będzie 
mógł sam poznać Biblię, skończą się 
wojny religijne. Jak wiemy, pomylił się. 
Ale nasz spektakl opowiada literaturę, 
która jest ważna dla wszystkich, również 
niewierzących, bo odnosi się do tego, jak 
rozumiemy podstawowe pojęcia. 

Takie jak wolność? 
Pierwszą historią o ludziach w Biblii jest 
opowieść o wyborze wolności - Ewa staje 
przed decyzją, czy zjeść owoc z drzewa. 
Aktywnie korzysta z możliwości wyboru. 
W kolejnej historii, Kaina i Abla, pozna
jemy człowieka jako tego, który może się 
zbuntować, ale też ponosi konsekwencje 
tego, co zrobił. 

Dlaczego zdecydowałeś, że dzieci będą 
brały udział w tym spektaklu? 
Pracujemy na próbach w ich obecności, 
ale nie są obsadzone w rolach. Wprowa
dzają do naszego podejścia do tego tekstu 
pewien poziom anarchii, luzu. Dla mnie 
ważne jest przy tym, że realizujemy coś 

w rodzaju demokratycznej szkoły - dzieci 
rozmawiają z nami, jeśli interesuje je 
jakiś fragment tekstu, a jeśli nie, malują, 
bawią się na placu zabaw, jeżdżą na hu
lajnodze, tłuką się albo leżą. Realizujemy 
w ten sposób bardzo utopijny program 
pedagogiczny - każde dziecko robi to, na 
co ma ochotę. 

Ty jako dziecko korzystałeś z wolności? 
Pojawiała się w naturalnych sytuacjach. 
O ile pamiętam, już w pierwszej klasie 
chodziłem sam pieszo do szkoły przez 
miasteczko, w którym mieszkałem. Mam 
w głowie obraz dzieci rozchodzących 
się samodzielnie do domów uliczkami 
małej miejscowości pod Frankfurtem. 
Potem mieszkaliśmy w Wiedniu i też 
sam jeździłem do podstawówki, metrem, 
więc pewnie w ten sposób uczyłem się 
niezależności. 

A na głębszym poziomie, dokonywania 
najważniejszych wyborów? 
Skończyłem w Austrii amerykańskie 
liceum, więc naturalną kontynuacją były 
studia w Stanach Zjednoczonych. Tam aż 
dwa z czterech lat na uczelni poświęco
nych jest na to, żeby próbować różnych 
dziedzin, zanim się wybierze główny 
kierunek studiów. Studiowałem polito
logię, teatr, historię religii, dużo filozofii, • 
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literaturę, a na jeden semestr zapisałem 
się na oceanografię. 

Dlaczego akurat na oceanografię? 
Zawsze interesowało mnie morze, żeglo
wałem jeszcze w PRL-u z rodzicami, na 
łodzi typu venus. Wtedy to było zupełnie 
nieelitarne, żeglowali ludzie różnych 
zawodów i zamożności, mam nawet 
wrażenie, że biedni. 

Pociągały mnie nauki ścisłe, a nie ma 
chyba piękniejszej dziedziny nauki niż 
oceanografia, pływanie z delfinami 
i ratowanie wielorybów. Jednak dla mnie 
okazało się to, niestety, nudne. 

Eliminowałeś różne zawody, żeby dojść 
do teatru? 
Tak było. Kiedy wróciłem z morza, od 
razu napisałem do dziekana teatru, że 
chciałbym zacząć studia teatralne. 

Mój ojciec był 
inżynierem, 

mama z zawoclu 
jest bioloźką. Byli 

w szoku, kiecly 
postanowiłem 
zajmować się 

sztuką 

Rodzice byli w szoku. Oni - pokolenie, 
którego życie zawodowe przypadło na 
czasy Edwarda Gierka, technokraci. 
Ojciec był inżynierem, mama jest z zawo
du biolożką. Nie rozumieli, co to znaczy, 
że człowiek zajmuje się sztuką. 

Ale i ty byłeś ostrożny - żeby upewnić się 
w tej decyzji, pracowałeś też jako stolarz 
w warsztacie scenograficznym. 
Uznałem, że to niezbędny rodzaj termi
nowania, uczenia się zawodu reżysera 
z każdego punktu widzenia. 

Tak naprawdę na morzu zrozumiałem, 
co robi reżyser - to samo, co kapitan, 
czyli najlepiej nic. Wyznacza kierunek, 
idzie na obiad, śpi, wstaje, przygląda 

się, koryguje, czasami coś skrytykuje. 
Określa atmosferę, dba o dobre relacje 
w załodze. Za to w sytuacji kryzysu potra
fi wszystko. Dlatego ważne było dla mnie 
po studiach, żeby popracować fizycznie 
w warsztacie scenograficznym, wiedzieć, 
jak obsługiwać krajzegę i wszystko, co 
jest potrzebne, by zbudować scenografię, 
czyli wizualną podstawę spektaklu. 

Do tej pory twoje spektakle dotykały 
spraw politycznych - choćby w „Wałę
sie. Historii wesołej, a przez to ogromnie 
smutnej" albo w „Księdzu Marku" 
poświęconym patriotyzmowi. Przy Biblii 
to możliwe? 
Myślałem, że powiesz, że nieuniknione. 
Ten spektakl zdecydowanie będzie dzia
łaniem politycznym, bo - mam nadzieję 
- realizując na scenie Biblię, wpływam na 
życie społeczne. W naszym kraju ludzie, 
nawet ci, którzy chodzą do kościoła, nie 
znają tego tekstu dostatecznie dobrze. 
A ci, którzy nie chodzą, zupełnie są po
zbawieni kontaktu z nim. 

Rozmawiacie w domu o polityce? 
Jasne, trzeba wytłumaczyć dzieciom, 
dlaczego jedno z rodziców wychodzi na 
demonstrację w obronie sądów, a drugie 
zajmuje się nimi przez te trzy godziny. 
Dlaczego demonstrowanie jest równie 
ważne, jak zajmowanie się dziećmi 
w domu. Ale myślę, że wchłaniają też 
podstawowe wartości, obserwując nas. 

Jest wśród nich przywiązanie do kraju? 
Oczywiście, do kraju i do Europy. Mamy 
to szczęście, że możemy, ja i żona (Barba
ra Wysocka - aktorka i reżyserka), regu
larnie pracować za granicą. Raz do roku 
przebywamy przez dwa, trzy miesiące 
w Monachium, w Wiedniu czy w Berlinie. 
Przekazujemy wtedy dzieciom, że są stąd, 
czyli z całego kontynentu. Jeździliśmy 
całą rodziną do Grecji, do miejsca, gdzie 
według mitu byk - Zeus wciągnął Europę 
na plażę i od tego zaczęła się historia 
naszego kontynentu. Opowiadamy im 
o tym wszystkim. 

Moi rodzice wyemigrowali, kiedy mia
łem trzy lata, ale cały czas mówiliśmy 
w domu po polsku. Znaczenie kultury 
żydowskiej dla Polski od zawsze było dla 
mnie oczywiste. Nie było na ten temat 
zawiłych intelektualnie rozmów, ale 
postawy moich rodziców wystarczyły, 
by stało się dla mnie oczywiste, że Schulz 
jest tak samo ważny jak Gombrowicz. 

Ale kiedy polityka domaga się opozycji 
między Polską i Europą, to ja opowiadam 
się za tą drugą. Czy mógłbym żyć 
w Europie, poza Polską? Tak. W Polsce 
bez Europy? Nie. 

Dlaczego nie zostałeś politykiem? 
Zastanawiałem się dawno temu, na 
studiach, czy zajmować się polityką, czy 
sztuką. Rozmawiałem o tym z moim wy
kładowcą od teatru, profesorem Allenem 
Kuharskim. Usłyszałem, że każde dzia
łanie teatralne jest polityczne. „Masz co 
wieczór 200 osób na sali. Każdy polityk 
ucieszyłby się z takiej publiczności, która 
chce słuchać i w dodatku zapłaciła za to". 
Przekonał mnie, w taki właśnie sposób 
zacząłem myśleć o teatrze - jako części 
życia społeczeństwa. 

Kiedy realizowałem w całości „Dziady", 
istotne było, żeby ludzie, którzy posługu
ją się polskim językiem, mieli możliwość 
obejrzenia realizacji tego tekstu w cało
ści. Pierwszy raz w historii. Kilkaset osób 
- od intelektualistów po technicznych 
pracowników teatru - zbierało się i cały 
dzień przeznaczało na to, by dokład
nie poznawać świat wymyślony przez 
Mickiewicza. Wszyscy śledzili dramat 
tak, jak on został napisany - ze scenami 
mistycznymi, humorystycznymi, z ele
mentami horroru, romansu i opowieści 
o obrzędach ludowych. W takim prze
kazie - w całości - mogli zrozumieć, jaki 
ten tekst jest w całości. 

Kiedy wystawiałem „Elementarz" dla 
dzieci, traktowałem go podobnie - jako 
wyjątkową książkę, o której wszyscy sły
szeliśmy albo otarliśmy się o nią. Realizu
jąc te teksty, podkreślam, że mamy wiele 
wspólnego. Wydaje mi się to ważne. 

Nad Biblią chcę pracować tak długo, 
jak będę mógł, żebyśmy nauczyli się 
swobodnie o niej rozmawiać. 

Poważna misja. 
Gdybym chciał robić głupoty, pracował
bym w banku i zarabiał dużo pieniędzy. 

Jesteś tak wielkim idealistą, żeby robić 
teatr wyłącznie dla dobra innych? 
Dla mnie samego praca nad Biblią jest 
po prostu przyjemna. Lubię rozmawiać 
o historiach z tej księgi, obcować z ich 
bohaterami. A poza przyjemnością 
ta praca daje mi poczucie, że robię coś 
sensownego dla widzów. 

ROZMAWIAŁA Marta Strzelec/ea 
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