






"Wszędzie teraz ci pasterze!" - żalił się pan Jourdain na monotonię w doborze bohaterów literackich swej epoki . Dzisiaj moglibyśmy 
powtórzyć tę skargę, lekko ją trawestując: ,,Wszę d zie teraz c1 dilerzy", bo jak się zdaje, tę właśnie postać upodobała sobie współczesna 
dramarurgia. W samym sięganiu do egzotycznych środowisk nie ma oczywiście nic z łego ; jakże częsro jednak obserwujemy w rych 
sztukach podejrzaną fascynację światem przestępczym, dla pozoru przysłoniętą moralisrycznym przesłaniem. 

Sztuki Krzyszrofa Bizio są od takiej fascynacji zdecydowanie wolne, ale nie jest ro jedyna rzecz, która mnie w nich ujmuje . Tak się 
złożyło, że jako pierwszą poznałem Toksyny, pięć „epizodów", rozmów Mężczyzny Młodszego ze Starszym. W Epizodzie o zabijaniu 
Młodszy jest właśnie sprzedawcą narkoryków, lecz nie usiłuje narzucić nam własnej, rzekomo wyższej moralności. Tłumaczy się, że 
robi ro, co robi , bo „chce żyć", ale rzuci w końcu to zajęcie, i zacznie żyć normalnie. Kiedy się cz łowiek zajmuje czymś rakim, 
nietrudno nasiąknąć cynizmem. Mówi zatem: „Wszystko jest towarem, wszystko. To ryłko kwestia ceny". Za chwilę jednak dowie się, 
że Mężczyzna Starszy, klient, któremu sprzedawał „trawkę" , jest jego ojcem. Ojcem, którego nigdy nie widział, i którego prakrycznie 
nie miał. I wtedy zrozumie, że tego najważniejszego, czego był zawsze - nie ze swojej winy - pozbawiony, akurat za żadne pieniędze 
sobie nie kupi. A przecież w gruncie rzeczy jest NORi\1.ALNYM człowiekiem, wyznającym te same wartości, co inni, tęskniącym za 
rym samym. [tacy są bohaterowie Bizia, właśnie normalni. Nawet wtedy, kiedy - jak w Śmieciach - żyją na zupełnym marginesie 
i mrzymują się ze sprzedaży tego, co znajdą na śm i etniku. 

Szruki młodego dramaturga ze Szczecina ro niełatwy orzech do zgryzienia dla teatru , bo dzisiaj w teatrze nie lubi się SŁOWA, 
niektórzy zaś w ogóle chcieliby je z niego wyrzucić. Bohaterowie Krzyszrofa Bizio mówią, na dobrą sprawę rylko mówią. Ale dziwne 
to ich mówien ie, chociaż przecież takie znajom e. To co mówią, nie układa się na ogół w DIALOG, są to przeważnie monologi . 
W Porozmawiajmy o życiu i śmierci owe rozmowy prowadzone są przez telefon. Ojciec, marka i syn - każde z nich ma kogoś, komu 
może się zwierzyć. Tylko sobie nie mają nic do powiedzenia, a przecież podobno stanowią rodzinę. Dopiero w obliczu zagrożenia 
życia - zdobędą się na wysiłek i staną się nią naprawdę . Powiedzą sobie bolesną prawdę w oczy, ale wreszcie zaczną ze sobą 
rozmawiać . 

W Lamencie mamy trójkę bohaterek, córkę, matkę i babcię; re już nie zwierzają się nikomu. Chociaż ryrulowy „lament" to głośny 
płacz, narzekanie, wcale nie l a mentują, nie ska rżą się, milczą o swoich kłopotach. Każda z nich prowadzi własny monolog 
wewnętrzny, który dociera rylko do widowni teatralnej. A przecież mogłyby się wesprzeć wzajemnie. Trzy pokolenia, trzy różne 
mentalnośc i , trzy różne języki. Ale rzeczywistość jest wspólna dla wszystkich . Brutalna zwł aszcza wobec kobiet ... 
Jusryna jest w ciężkie1 depresji - nagle srraciła pracę. Ma czterdzieści cztery lata i żadnych szans na nową posadę, chociaż wydawało 
się, że z takimi kwalifikacjami znajdzie ją bez trudu. Cóż, typowa sprawa, banalna historia w kraju o dwucyfrowym bezrobociu, 
a proszę mi powiedzieć: który z lireratów pokazał coś takiego, i w dodatku w sposób tak przejmujący? Dlaczego o rym pisać nie 
chcecie, panowie? 

Strasznie chciałoby się powiedzieć coś mniej banalnego, ale nie ma rady: to są sztuki o nas, o naszym kraju w czasie przemian, 
trudnych, jak się okazuje, dla wszystkich - i dla rych odrzuconych, i dla tak zwanych beneficjentów nowego ładu. Wszyscy czujemy na 
sobie ciśnienie epoki, która stara się nas uprzedmiotowić, u rynkowić, przeliczyć na pieniądze . Słowa młodego dilera: ,,Wszystko jest 
rowarem " powtarza dziś tylu ludzi. Tak się rzeczywiście może wydawać i to właśnie gloszą bohaterowie sztuk Krzysztofa Bizio. 
Ale same te szruki mówią dokładnie coś przeciwnego: że NIE wszysTKO jest towarem. I ie właśnie liczą się takie rzeczy jak miłość, 
przyjaźf1 , bezinteresowna pomoc. Dzisiaj może bardziej niż kiedykolwiek. 

Jerzy CzechN1E wszysTKo JEST TOWAREM 
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NAJWAZNIEJSZAJEST PASJA 

~ Jako archirekr byl P;rn już twórcą. Co Pana sk lon ilo do sięgnięcia 
nie ryle po pióro, co k l aw i aturę kumpurera? 

n Pisać próbowalem w szkole podstawowej, w ogóle od dziecka 
byłem przekonany, że wcześniej czy później będę ro robił. W roku 
1989 rozpocząlem jednak studia na architekturze, które rak mnie 
pochłonęly, że przerwalem pisanie na ponad dziesięć lat. Z jednym 
wyjątkiem: w polowie lar dziewięćdziesiątych napisalem zbiór 
piętnastu opowiadali; wkrótce powinny się ukazać w książce. 

Il Na wmat sposolm , w jaki zerkną ! się Pan z teatrem, krąży kilka 
róż.nych wersj i. Która jesr prawdziwa? 

W roku 1997 założyliśmy z kolegą pracownię architektoniczną. 
Slowo pracownia jest tu wyrażeniem bardzo na wyrost. Wynajęliśmy 
od Muzeum Narodowego pomieszczenie o powierzchni okolo 
dziewięciu metrów kwadrarowych. Tak się składa, że w Szczecinie 
Muzeum Narodowe i Tearr Współczesny mieszczą się w jednym 
budynku, a nasza kanciapa ulokowana była akurat przy rylnym 
wejściu do teatru. To nas w naturalny sposób zbliżyło, choć 

powodowało czasem małe tarcia. W chwilach wolnych graliśmy 

sobie w holu w pilkę nożną. Przylączali się do naszej gry aktorzy, 
a nawet Ania Augustynowicz. Musieliśmy jednak uważać na 
dyrektora, pana Zenona Burkiewicza, który bardzo niepokoi! się 
o rekwi zyty, którymi hol byl zastawiony. 

~ Droga do te.mu wiodla zatem pr7cz pilk1t nozną? Chrba nie wpadł 
Pan na pomysł szruki w trak te meczu? 

f Pewnego razu napisałem Porozmawiajmy o życiu i śmierci; to byla 
jakaś eksplozja. Cały tekst ma szesnaście stron, napisanie zajęło mi 
rak naprawdę jeden weekend. Nie zastanawiałem się, po co piszę, po 
prostu był we mnie „glód pisania", ale na wszelki wypadek 
przekazałem szrukę jedynemu znanemu mi wówczas reżyserowi , 
czyli Ani Augustynowicz. Ona z kolei przekazala go do Dialogu, 
ale tam podobno zapomnieli, skąd mają ren tekst. Był sam tymi 
i nazwisko aurora, które nikomu nic nie mówiło. Sprawa "'Yiaśniła 
się po kilku miesiącach, kiedy w rozmowie z redakrorem Jackiem 
Sieradzkim Ania zapytała o losy maszynopisu. Sztukę wydrukowano, 

a Tearr Wspólczesny w Szczecinie zdecydowal się ją wystawić. Nie uczestni· 
czyłem w próbach, więc calą rzecz zobaczyłem dopiero na premierze. 

'l Od tamtej hw i łt minę lo 1uż trochę czasu, d rukowane są inne 
Pańskie >ztuki, które reż są wy>tawiane. Jakie są Pańskie wraienio. 
jako dramaturga juz nochę otrLa,kancgo ze sceną? 

Il Czuję się teraz trochę jak rurysra, wędrujący po nieznanej wyspie 
o nazwie Teatr; wszysrko muszę dopiero poznawać. Pierwsze 
odkrycie: że jej krajobraz jesr bardzo zróżnicowany. Zrozumiałem, 
że ze swoimi tekstami dotrzeć mogę ryłko do pewnej grupy teatrów 
i reżyserów. Tak naprawdę bowiem niewielu z nich interesuje się 

polskim dramarem współczesnym. Podkreślam słowo „polskim", bo 
jeśli akceptuje się dramar niemiecki , rosyjski, czy angielski, ro 
rodzimy traktowany jest jak dziecko specjalnej troski. Cieszę się, że 
wyszła antologia Pokolenie porno; pozwoliło to naszej mlodej 
dramaturgii zaistnieć poza kręgiem pism fachov.'Ych . 

1l A kunkrcmc reahza~ j e? Oglądalc111 np. Toksy11y w telewizji, i szcze
rze mów iąc , nie m ia łem wrażen i a, że coś zyskały w stosunku do 
w~r ji drukowanej, którą czyta lem z zainteresowaniem. Czy Pa1\skic 
wrażenia sq podobne? 

Nie mam żadnego wpływu na inscenizacje swoich sztuk. Reżyser 
wybiera urwór dramaryczny, chcąc wyrazić siebie, i ja ten stan rzeczy 
akceptuję. Nawet jeśli efekt nie jest zgodny z moimi intencjami, 
pozwala mi spojrzeć na tekst z nowej perspekry"'Y- Nie wybaczam 
ryłko jednego: pracy bez pomysłu i zaangażowania. Można się myłić, 
ale nie można robić współczesnej dramaturgii na zimno. Spektakle 
Teatru Telewizji: Porozmawiajmy o życiu i śmierci Krysryny Jandy 
i Toksyny Ann y Augustynowicz noszą na sobie wyraźne piętno 

reżyserskie. Świary, wymyślone przez realizatorki, nie są do koiica 
światami, o których myślałem, pisząc re sztuki. Ale czy to źle' Obie 
panie, z tego co wiem, tworzyly swoje widowiska z olbrzymią pasją, 
a przecież ona jest najważniejsza. 

~ Skąd C-lerpic Pan in piracje J o swoi h szruk, co Pana interesuje jako 
pisarza? Czy czu je Pan jakąś v1ięi. z dramarurgami wo1cgo pokolenia? 

Inspiracji nie czerpię wylącznie z teatru. Bardzo cenię na przyklad 
. polskie „kino moralnego niepokoju", ale nie w warstwie społecznej, 
rylko indywidualnej. Chodzi mi przede wszystkim o konkretnego 
człowieka, człowieka z naszej rzeczywistości, z ulicy; o sprawy 
odwieczne: dobro i zło, miłość i nienawiść. Dzisiaj mówi się o nich 
z zażenowaniem, ale ro przecież nie znacz)', że ich nie ma. Uważam, 
że hołdowanie pewnym wartościom jest pozapokoleniowe. 
Odmiennie natomiast wygląda sprawa z punktu widzenia esteryki. 
Wrażliwość na pewien sposób obrazowania świata jest wspólna dla 
całego pokolenia. Dlatego reżyser zbliżony do mnie wiekiem zrobi 
prawdopodobnie spekrakl bliższy mojemu widzeniu świata. 

Il Odrwctl Pan propozycję napisan i ~ sztuki o Szczecinie. Czy jedn;ik 
nic kusi Pana rzecz, która dzieje się nie „w zędzie w Polsce", ałe 
właśnie w rym mieśc i e? zym jc~t d lJ Pana zo.ec1n? 

Odrzuciłem propozycję prezydenta Szczecina, bo nie nadaję się do 
pisania na zamówienie; rak samo jak na aurora scenariuszy seriali 
telewizyjnych, a rakie propozycje reż miałem. Na pewno jednak 
ważne jest dla mnie miasto, w krórym się wychowałem. W rej chwili 
kończę sluchowisko radiowe, chcę również napisać minipowieść, 
której akcja rozgrywałaby się wlaś nie w Szczecinie. Na zamówienie 
robię natomiast projekry; zajmuję się literaturą i architekturą, nie 
rzuciłbym jednej na rzecz drugiej. Prowadzę prace związane z reno
wacją kamienic z przelomu XIX i XX w., piszę z tego doktorat. 
Właśnie toczy się debata nad przyszłością miasta. Ludzie są nieza
dowoleni z rego, co się u nas dzieje, jako zaś pozyrywny przykład 
podawany jesr Poznań. Mówi się , że w Szczecinie dramarycznie 
brakuje tradycji lokalnej, a tej, która przerwana zostala w roku 
1945, nie za stąpiło nic nowego. Nie mamy starówki, więc 

uratowanie tych kamienic powinno być sprawą kluczową - jeśli 
znikną, tożsamość Szczecina kompletnie się rozsypie. 

Wywiad elektroniczny 
z Krzysztofem Bizio przeprowadził Jerzy Czech 
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