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Fot Maciej Bury 

LIDIA AMEJKO urodziła się 2 IX 1955 r. we Wrocławiu, który jest dla 
niej miejscem znaczącym jako obszar pogra nic1.a, styku i nakładania się 
kul tur, gdzie ludzie na ogół mają więcej problemów ze so bą i więcej 

kwes tii do przemyślen i a. Ważne dla jej wyobraźni było oddziaływanie 

pozostało ści dawnej ku ltu ry materialnej, z jaką zetknęła się w tej jakby 
eksterytorialnej prze t rzeni - monumentalna architektura miejska, szczą
tki zdruzgotanych przez wojnę przedmiotów, poniemieckie napisy ... 

Jako licealistka in teresowała się naukami ścisłymi, bio l ogią, chemią 

i fizyką, pragnęła bowiem zostać lekarzem. Rozpoczęła st udia medyczne, 
które porzuciła jednak na rzecz kul turoznawstwa. 

Po stud iach pisywała teksty o artystach i sztuce. Były to m.in. 
wstępy do katalogów towarzyszących wystawom plas tycznym jej przyja
ciół. Przez dość długi czas prowadziła studenckie studio radiowe „Nad 
Odrą"; nagrywając i montując rozmowy, nauczyła się szt uki tworzenia 
wartkiego dial ogu i ekonomicznej narracji, wyrobiła sobie wrażliwość na 
sferę dźwiękową, pamięć słuchową i dyscyplinę komponowania. 

W stronę praktyki literackiej nie popchnęły jej zainteresowania 
literaturoznawcze, dzięki czemu zachowała nie sparaliżowany wiedzą 

akademicką stosunek do języka i odwagę twórczą. 
Na swym artystycznym koncie ma m.in. opublikowane na łamach 

„Dialogu" sztuk i: „Gdy rozum śp ~ włącza się automatyczna sekretarka" 
(nr 8/ 1993), „Męka Pańska w butelce" (nr 10/ 1995), ,,Dwadrzewko" 
(nr 5-6/ 1996). 
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STRZĘPKI NIE AUTORYZOWANEJ ROZM OWY 
Z AUTORKĄ 

(z taśmy spisała Maria Lubieniecka) 

Prowadząc niewielkie radio kablowe dla studentów, 
przeszłam szkołę posługiwania się montażem. Przez parę 
lat - w epoce jeszcze przed.komputerowej - cięłam taśmę 
i to nauczyło mnie myślenia montażem, który jest zresztą 
właściwy nie tylko sztuce radiowej, ale również filmowi 
i telewizji. Do tej pory mam słabość do tych dyscyplin 
artystycznych, których istotę stanowi montaż, ponieważ 
montaż pozwala nadać utworowi rytm i - co jest bardzo 
ważne dla mnie - niesamowicie rozszerza pole wyobraźni. 
Pozwala zestawiać odległe czasy i miejsca, umożliwia 
zetknięcia ludzi, którzy normalnie nigdy by się ze sobą nie 
spotkali. Stąd trzy spośród czterech napisanych przeze 
mnie dotąd sztuk formalnie opierają się na j akimś chwycie 
montażowym. 

* 
Napisana dla radia „Gdy rozum śp~ włącza się 

automatyczna sekretarka" to rodzaj „partytury na auto
matyczną sekretarkę", która dla mnie jest maszyną sarno
montu jącą rzeczywistość. Z doświadczenia wiemy, że po
trafi ona przerwać mówienie w środku zdania, spotkać ze 
sobą osoby, które nie mają pojęcia, że nagrały się obok 
siebie - tak jak w mojej sztuce; są do siebie wrogo 
nastawione, mówią o sobie źle, a jednocześnie ich głosy 
dźwięczą obok siebie. 

Ta sztuka oparta jest na efekcie szybkiego montażu. 
Wykorzystuje kwintesencję radia - pocięte taśmy. Napisa
łam ją na konkurs na słuchowisko i wysłałam do Katowic. 
Tam nie spodobala się jury, ale ktoś z redakcji „Dialogu" 
wyciągnął ją z kosza na śmiecie i wydrukował. To ot
worzyło jej drogę do słuchaczy. Do tej pory doczekała się 
czterech różnych realizacji - w Stuttgarcie, w Zagrzebiu, 
w Programie III Polskiego Radia. 

* 
„Męka Pańska w butelce" to utwór telewizyjny. 

Muszę tu przy okazji powiedzieć, że dla teatru nigdy 
niczego nie pisałam, ponieważ po prostu go nie czuję. No, 
z wyjątkiem może sceny obrotowej, która daje możliwość 
błyskawicznych zmian w przedstawianej rzeczywistości. 

Tymczasem premiera tej sztuki odbędzie się w styczniu 
1999 r. na deskach sceny opolskiej, gdzie reżyseruje ją 
Wiesław Hołdys. 

W „Męce ... " znów pojawia się szaleństwo mon
tażowe, ponieważ - co ma swoje uzasadnienie w sensie 
sztuki - w ciągu jednej sekundy musi tu przeminąć 
czterysta lat i - co jest dla teatru najbardziej kłopotliwe, 
a dla mnie najbardziej interesujące - główny bohater ma 
do zagrania substancjalnie podwójną rolę. Z jednej strony 
jest bowiem XVIl-wiecznym filozofem umieszczonym 
w czasach współczesnych, z drugiej - żelaznym prętem. 
Oczywiście przedstawienie tego w teatrze stanowi przed
sięwzięcie karkołomne. Natomiast bardzo łatwe jest to 
w telewizji czy filmie, gdzie cała maszyneria realizacyjna nie 
stawia oporu. 

* 
Sztuka „Dwadrzewko", opatrzona już podtytułem 

„Sztuka telewizyjna", znów wykorzystuje pewien chwyt 
montażowy - nakładanie się na siebie dwóch planów 
wizualnych, z których każdy ukazuje rzeczywistość dzieją
cą się w innym czasie, chociaż w tym samym miejscu. 
W pewnym dornu żyją równocześnie jego aktualni miesz
kańcy i - w dawnym umeblowaniu - półprzeźroczyści 
mieszkańcy sprzed lat ... 

* 
Dlaczego mówię wciąż o sposobach konstruownia 

rzeczywistości w moich utworach? Bo dla mnie bardzo 
ważne jest myślenie formą. Pracę nad moimi sztukami 
zaczynałam od konceptów formalnych, treść wymyślałam 
później. Zastanawiałam się na przykład, co by to było, 
gdyby dusza ludzka była przedmiotem i dała się wziąć 
w rękę ... Forma implikuje możliwą treść. Ponieważ ostry, 
rozłączny podział na formę i treść chyba nie istnieje, dobrze 
trafiony punkt wyjścia - forma jest w stanie przywołać czy 
ponieść treść. 

* 
Inność „Farrago"? W 1996 r. rząd Stanów Zjed

noczonych przyznał mi stypendium na Uniwersytecie Iowa 
i ... no, genius loci ... pomyślałam sobie, że skoro jestem 
w Ameryce, a tu pisze się inaczej niż w Europie, to spróbuję 



inaczej. Poza tym moje wcześniejsze sztuki spotykały się 
z zarzutami, że mają za długie, nie do zniesienia dla 
współczesnych widzów monologi, że są zbyt skomplikowa
ne, że filozoficzne, postanowiłem więc napisać rzecz według 
recepty na serial komediowy. I teraz, gdy kaliscy krytycy 
piszą o „Farrago'', że to skecz, ja się nie obrażam, bo to 
istotnie jest odcinek sitcom. Pewnie napiszę parę następ
nych o bohaterach, którzy jescze trafią przed św. Piotra 
i Ekscelencję. 

• 
Tak, „Farrago" to imitacja. A propos imitacji chcę 

zresztą coś dodać. W 1987 r. „Odra" opublikowała opowia
danie Borgesa pod tytułem „Misja Oskara Llenor". W is
tocie jednak był to ... mój debiut prozatorski. Stworzyłam 
taki apokryf, imitację, do dziś - podejrzewam - funkc
jonującą jako utwór Borgesa, którego autorstwo upraw
dopodobniłam listem do redakcji. 

Dlaczego wdałam się w tę falsyfikatorską awanturę? 
Ponieważ problem imitacji w naszej kulturze jest dla mnie 
ważny. „Farrago" zresztą również mówi o tym, o imitacji 
rzeczywistości . W dzisiejszych czasach musimy na nowo 
zastanowić się, gdzie jest to, co naprawdę realne. Ja 
przypuszczam, że ten obszar to już dawno nie tzw. stosunki 
produkcji, jak to się mówiło za moich młodych lat, nie 
ekonomia czy czysta polityka, ale być może świat słowa. 
Słowa nabrały takiej realnej wartości, takiej mocy kreacyj
nej, iż nawet czyny czy wydarzenia do tąd przez filozofów 
na ogół uznawane za domenę niewątpliwej realności, moż
na tak opakować słowami, że zmienią zupełnie swą naturę. 

* 
Jedno z pytań w „Farrago" dotyczy tego, czy 

przypadkiem imitacja, w czasach powszechnego królowa
nia sztuki tak „iluzjonistycznej" jak telewizja, nie stała się 
rzeczywistością numer jeden. Te długo ciągnące się seriale, 
które zaczynają niektórym zastępować ich własne życie 
i problemy, ci bohaterowie, którzy dla widzów stają się 
niemal ich własną rodziną„. Pozwalamy całej tej nierealnej 
rzeczywistości wchodzić w środek naszej egzystencji i wy
pierać nasz los z naszego życia. 

Ja oczywiście tego nie oceniam. Nie chciałabym 
nawet wartościująco używać słów „realne'', nierealne", bo 
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dla mnie słowa są realne. Wiem to na pewno. Nie polityka, 
nie ekonomia, które czasem generowały pojmowanie kul
tury jako halucynacji czy „opium". Uważam, że rzeczywis
tość słów, obrazów, filmu, sztuki może być tak realna jak 
bywa dla dziecka ... 

• 
„Farrago" być może stanowi jakąś odpowiedź na 

pytanie, czy rzeczywiście gra to tylko udawanie, czy też 
zdarzają się sytuacje, gdy faktycznie aktor staje się graną 
przez siebie postacią. 

* 
O czym nadto jest „Farrago"? Znam na ten temat 

opinie widzów kaliskiego przedstawienia. Są zdumiewające . 
Dla wielu młodych osób „Farrago" to sztuka o odpowie
dzialności za zło na świecie. Po raz pierwszy ta sztuka 
została wystawiona w grudniu 1997 r. przez amatorski 
teatr alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pel
plinie. Wywieziona przez nich na festiwal teatrów studenc
kich do Torunia, zdobyła nagrodę, bo też spodobała się 
młodzieży, wśród której problem odpowiedzialności jest 
ba.rdzo żywy. 

• 
Niebawem Telewizja rozpocznie zapis „Farrago" 

dla teatralnej Dwójki. Wyreżyseruje go twórca „Młodych 
wilków" Jarosław Żamojda, a zagrają znakomici aktorzy. 
Jako Farrago wystąpi Cezary Pazura, w roli Ekscelencji 
Marek Walczewski i w roli Piotra Wiktor Zborowski. 

O CZYM JESZCZE JEST „FARRAGO" 
Fragmenty wywiadu z autorką przeprowadzonego 

przez Leszka Pułkę 

- ( ... ) Żyjąc, pozostawiamy pewne sytuacje niedo
mknięte. Często komuś nie odpowiedzieliśmy, kiedy nale
żało odpowiedzieć. Czegoś nie zrobiliśmy, kiedy należało to 
zrobić. Czasem chodzimy do psychoterapeuty po to, żeby 
w procesie psychodramy, a więc czegoś zupełnie na niby, 
sytuację domknąć. Oni tak to nazywają: domykanie sytua
cji. Wychodzimy oczyszczeni „Farrago" jest również 
o tym. Jest w nim mały fragment, bardzo dramatyczny, 



o tym, że Ekscelencja kiedyś zostawił najdroższą sobie 
osobę. Nie udzielił pomocy. Najbardziej dramatyczny frag
ment w historii, jaki znam, to okrzyk: „Panie mój, czemuś 
mnie opuścił?" . 

- Krzyk bardziej ludzki niż boski. 
- Tak. „Farrago" jest i o tym, że Ekscelencja jako 

ojciec nosi ranę w sercu. Dlatego mam wrażenie, że rzecz 
nie skończona jest demoniczna. Szatan nazywany jest 
czasem fabricator fragmentorum, twórcą fragmentów. 
Uwielbiam całości. Kompozycje. Ich początek , środek 
i koniec. To jest dla mnie całe piękno świata ludzkiego. 

„Gazeta Dolnośląska"", nr 271 (2382) z 19 XI 
1998 r. 
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O Wrocławiu w internecie 
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fax (048) (071) 31 -1 5-466 
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