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Pytanie zawarte w podtytule jest 
charakterystycznym wyrazem zdzi-
wienia ludzi, którzy zanim zetknę-
li się z projektem „Krawiecka 41”, 
przyzwyczaili się do myślenia o hi-
storii w  stereotypowy sposób. Myślę, 
że byłoby bardziej zrozumiałe, gdy-
by dziejami tej walącej się, pofabrycz-
nej posesji, jeszcze przed wojną prze-
znaczonej na wyburzenie i zamieszka-
łej przez żydowską biedotę, zajął się 
dziennikarz lub historyk. Jeżeli zaś 
pracę na ten temat pisze student po-
litologii, jest to intrygujące. Odrucho-
wo szuka się jakichś motywów, kry-
teriów wyboru. Tomek sam mówi, że 
była to kwestia przypadku. Był to chy-
ba jednak przypadek zamierzony.

Wszystko, co w projekcie „Kra-
wiecka 41” jest dla postronnych osób 
zagadką, znajduje logiczne wyjaśnienie 
w kontekście genezy i rozwoju Ośrodka. 
Projekt ten może służyć jako „studium 
przypadku” dla zrozumienia naszej 
działalności. A tę trudno zrozumieć bez 

„Są artyści, którzy chcą opisać cały świat, a nie 

potrafią nawet opowiedzieć o sobie. Są też tacy, 

którzy mówią tylko o sobie, o swojej ulicy, 

a opowiadają o całym świecie”. GRIGORIJ KANOWICZ

odwołań do różnych tekstów i zdarzeń 
z przeszłości. Zgódźmy się więc, że 
nasza rozmowa będzie pełna dygresji, 
bo dopiero dzięki nim można zrozu-
mieć wiele spraw związanych z tym, 
co robimy.

Zacznijmy wobec tego od początku.
W roku 1992 grupa osób tworzących 

Teatr NN rozpoczęła swoją działalność 
w samym centrum miejsca, które nio-
sło ze sobą określoną przeszłość. O tej 
przeszłości wtedy jeszcze nic nie wie-
dzieliśmy. Okazało się, że ze wszystkich 
stron otoczeni jesteśmy nieistniejącym 
lubelskim miastem żydowskim, a Bramę 
Grodzką – naszą siedzibę – zwano kie-
dyś Bramą Żydowską. Było to dla nas 
zupełnie elementarne odkrycie, że puste 
przestrzenie obok nas zajmowały kiedyś 
synagogi, setki budynków, dziesiątki 
ulic, że żyło tutaj kiedyś kilkanaście 
tysięcy ludzi i to wszystko w czasie 
wojny zostało zniszczone. Wystarczy 
wyjść na te puste place i o tym pomy-
śleć. Po wielkiej żydowskiej dzielnicy 

Przypadek 

O genezie projektu „Krawiecka 41” Tomasza Czajkowskiego i działal-

ności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” z jego dyrektorem Toma-

szem Pietrasiewiczem rozmawia Marcin Skrzypek.

Na sąsiednie stronie: Brama 

Grodzka. Kolaż Tadeusza My-

słowskiego.

Dlaczego w³aœnie Krawiecka 41?
zamierzony



178 nr 2/2003 (28)

Post scriptum

powstała w przestrzeni miasta – ale też 
w pamięci jego mieszkańców – wielka 
wyrwa i pustka.

Skala zapomnienia była dla mnie 
porażająca. Jest taki obraz Muncha 
pt. Krzyk. Postać z tego obrazu odda-
je najlepiej, co wtedy czułem. To był 
przełomowy moment – stało się dla 
nas oczywiste, że musimy się z tym 
problemem w jakiś sposób zmierzyć 
i odpowiedzieć na pytanie, czym ma być 
nasza obecność właśnie tutaj. Tak oto 
rozpoczęła się nasza droga w przeszłość 
miasta. W dużej mierze zawdzięczam 
ją prof. Władysławowi Panasowi. Roz-
mowy z nim pozwoliły mi zobaczyć to, 
czego wcześniej nie widziałem. Jest on 
autorem niebywale ważnego dla mnie 
tekstu pt. Brama, który rozpoczyna się 
w ten sposób:

Magiczne miejsce. W Mieście jest takich 

kilka, lecz to ma szczególne właściwości. 

Znajduje się dokładnie na granicy dwóch 

odrębnych przestrzeni, dwóch radykalnie 

odmiennych światów. Jest punktem, w któ-

rym chrześcijańskie Miasto Górne styka się 

z żydowskim Miastem Dolnym. Graniczność 

jawi się więc jako podstawowa cecha Bramy. 

Z tego umiejscowienia bierze się cała jej 

niezwykłość. Osobliwe osobliwości – mówiąc 

zupełnie pleonastycznie – zaczynają się ujaw-

niać, kiedy dokładnie przyjrzymy się położe-

niu Bramy i kiedy uważnie przeczytamy tekst 

formowany w przestrzeni lub – co będzie ści-

ślejsze – odnotujemy te jego elementy, które 

znalazły przestrzenny wyraz. Dostrzegamy, iż 

lokalizacja Bramy jest wyjątkowo wyekspo-

nowana i podlega specjalnemu umocowaniu 

zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i metafi-

zycznej. Rozpoczynam od topografii, bo prze-

cież mowa o miejscu, które jest w konkretnym 

miejscu. Gdzie jest miejsce tego miejsca?

Panas postawił kabalistyczną tezę, 
że w obszarze wokół Bramy zostały 
zdruzgotane dwie osie świata i dlatego 
tryumfowało tutaj zło:

Tu zostały zburzone dwie osie kosmiczne, 

które porządkowały Lublin. Jedna oś to był ko-

ściół farny św. Michała, rozebrany w połowie XIX 

wieku. Druga – „widzący” cadyk, który jednoczył, 

przewodził. To żart – ale jak się zburzyło osie, 

pozostały puste miejsca. Puste w sensie fizycz-

nym. Po farze został plac. Po żydowskim mieście, 

gdzie żył Widzący – trawniki na wzgórzu Zamko-

wym. I puste w sensie metafizycznym.

Bardzo mnie to przejęło i działało na 
moją wyobraźnię. Tym bardziej, że ska-
la cierpienia i zniszczenia zadana temu 
miejscu była rzeczywiście przeogromna. 
Wniosek z tego wszystkiego był prosty 
– należy mu przywrócić metafizyczny 
porządek. I to właśnie robimy.

Skoro jesteśmy już przy opisywaniu 
symbolicznej topografii miejsca wokół 
Bramy, warto przywołać słowa Tomasa 
Venclovy z wykładu wygłoszonego 
z okazji otrzymania przez niego dok-
toratu honoris causa na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej:

Styka się tutaj Wschód i Zachód, Północ 

i Południe, nakładają się na siebie losy dwóch 

Krawiecka 14, 1937. Fot. Wik-

tor Ziółkowski. Muzeum Lubel-

skie w Lublinie – Oddział Hi-

storii Miasta Lublina.

Władysław Panas – kie-
row nik naj star szej w Polsce 
Ka te dry Teorii Li te ra tu ry na 
KUL, ba dacz dzieła Brunona 
Schul za, ad mi ra tor twór czo-
ści Jó ze fa Cze cho wi cza, au tor 
kil ku ksią żek (m.in. W krę gu 
me to dy se mio tycz nej, Bru no 
od Mesjasza). Eseje i szkice 
publikował w „Tygodniku 
Po wszech nym”, „Znaku”, 
„Ak cen cie”, „Kresach”. 
Tropiciel mi stycz nych śla-
dów w hi sto rii i to po gra fii 
Lu bli na (bo ha ter fil mu Na ta-
szy Kur czuk-Ziół kow skiej 
Ma gicz ne miasto). Jego 
za in te re so wa nia na uko we 
obej mu ją me to do lo gię, 
teorię i hi sto rię li te ra tu ry, 
se mio ty kę kul tu ry (zwłasz-
cza po gra ni cza et nicz ne go) 
i ka ba li sty kę, geo po ety kę 
i sztu kę iko ny. Ostat nio był 
in spi ra to rem i ani ma to rem 
sesji W ułam kach zwier cia-
dła. Bru no Schulz 1892-
1942 zwią za nej ze 110. 
rocznicą uro dzin i 60. rocz ni-
cą śmier ci tego pi sa rza.
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narodów i państw. W Kaplicy Zamkowej 

można oglądać freski namalowane przez 

mistrzów, których sprowadził do Lublina Li-

twin, król Władysław Jagiełło, freski, które na 

dodatek są wschodnie, bizantyjskie, chociaż 

rozmieszczone na sklepieniach ściśle zachod-

nich, gotyckich. Główny plac miasta nazywa 

się placem Litewskim; znajduje się na nim po-

mnik Unii Lubelskiej, która zaważyła na losach 

Polski i Litwy w sposób zasadniczy, z tym że 

jest oceniana przez Polaków i Litwinów w spo-

sób diametralnie różny [...]. Słowem, Lublin to 

miasto, gdzie wyraźnie odczuwa się ciśnienie 

historii, która wciąż wpływa na naszą świado-

mość, na nasze codzienne zachowanie.

Było dla mnie jasne, że będąc tu, 
mamy dwie bardzo ważne drogi, którymi 
można iść. Jedna to miasto żydowskie, 
żydowska Atlantyda. Druga – pogranicze, 
Lublin jako miejsce spotkań Wschodu 
z Zachodem, miejsce zawarcia unii pol-
sko-litewskiej. Poza tym Grodzka to naj-
starsza ulica miasta. Przy Bramie odkopa-
no najstarszy fragment murów obronnych, 
a Zamek oprócz tego, że jest tam kaplica 
Świętej Trójcy, pełnił funkcję okrutnego 
więzienia. Tak więc, jeżeli chcesz zrozu-
mieć Lublin, musisz tu przyjść. 

Ale zanim odkryliście symbolikę 
tego miejsca, był to bardzo konkretny 
budynek, popadający w ruinę.

 Razem z przylegającymi kamienica-
mi Brama Grodzka przypominała wtedy, 
w 1992 roku, bardziej mroczną ruderę niż 
miejsce, w którym prowadzona będzie 
jakaś działalność kulturalna. Przed nami 
stanęły setki piętrzących się problemów, 
pytań i trudności – wymarzona sytuacja 
dla grupy zapaleńców chcących robić 
coś ważnego dla swojego miasta. Ale 
najciekawsze, że w Bramie Grodzkiej 
spędziłem kilka lat już wcześniej, w la-
tach osiemdziesiątych, i wtedy była ona 
dla mnie tylko przypadkowym miejscem 
pracy. Służyła za siedzibę kilku lubel-
skich teatrów alternatywnych1. Równie 
dobrze mogliśmy być gdzie indziej. Nie 
potrafiłem wtedy dostrzec wyjątkowości 

tego miejsca i jego historii. Już wtedy 
Brama była w strasznym stanie, dlatego 
przenieśliśmy się w inne miejsce, gdy 
tylko pojawiła się taka możliwość2.

Trafiliśmy do nowo powstałego 
Centrum Kultury3, do przyzwoitych 
warunków, do miejsca w środku mia-
sta, nieobciążonego złą sławą Starówki. 
Brama Grodzka zeszła do roli magazy-
nu, zaplecza, rupieciarni, natomiast Cen-
trum Kultury stało się domem dla wielu 
twórców z rodzącymi się powoli kon-
fliktami interesów. Wtedy poczułem, że 
chciałbym robić coś samodzielnie, być 
odpowiedzialnym za coś więcej niż te-
atr. Żeby to robić, trzeba – krótko mó-
wiąc – mieć własną siedzibę. Przez pół 
roku chodziliśmy po Lublinie i szukali-
śmy swojego miejsca, w Bramie czasa-
mi robiliśmy pró-
by, jednak przełom 
w myśleniu jeszcze 
nie nastąpił – to 
wciąż nie było moje 
miejsce. Szukałem 
wszystkiego, ale nie Bramy. W końcu, 
zdesperowany, pomyślałem, dlaczego 
nie wrócić i nie stać się jej gospoda-
rzem? To było olśnienie! Po powrocie 
w 1992 roku Brama stała się dla mnie 
wielkim odkryciem, tak jakby czekała, 
aż dojrzeję do spotkania z nią. Staliśmy 
się jej gospodarzami, zaczęliśmy być 
za nią odpowiedzialni4. Teraz należało 
wprowadzić do niej życie. Nie tylko po-
przez teatr, ale też inne działania.

Jest taka chasydzka opowieść o Ży-
dzie Ajzyku mieszkającym w Krako-
wie, któremu śniło się, że pod jednym 
z mostów w Pradze ukryty jest skarb. 
Pojechał tam i odnalazł most, który 
zobaczył we śnie. Opowiedział o tym 
strażnikowi pilnującemu mostu. Ten go 
wyśmiał i odparł, że również miał sen, 
ale o skarbie ukrytym w piecu pewne-
go krakowskiego Żyda Ajzyka. Ajzyk 
wrócił do domu, rozebrał piec i stał się 
bogatym człowiekiem. Jest to opowieść 
o tym, że czasami wyruszamy w świat 

Należy temu miejscu 

przywrócić metafizyczny 

porządek. I to właśnie robimy.

1  Chodzi o Lubelskie 
Studio Teatralne, które 
działało w Bramie Grodz-
kiej w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych do roku 
1990 [przyp. red.].

2 W opisie ówczesnego 
stanu technicznego Bramy 
Grodzkiej można zna-
leźć następujące punkty: 

niesprawna instalacja 
elektryczna lub jej brak; 
zniszczona stolarka 
okienna i drzwiowa; brak 
dużej części dachówek, 
rynien i ocieplenia; 
zagrzybiony i zawilgo-
cony tynk; brak schodów 
i podbicia fundamentów; 
pęknięcia konstrukcyjne; 
stara i nieczynna instalacja 
c.o.; zniszczona elewacja 
[przyp. red.].

3 Centrum Kultury w Lu-
blinie powstało w 1991 
roku w wyniku połącze-
nia Lubelskiego Studia 
Teatralnego z Lubelskim 
Domem Kultury [przyp. 
red.].

4 Teatr NN pozostawał 
wtedy częścią Centrum 
Kultury. W 1995 roku 
przyjął nazwę Ośrodka 
„Brama Grodzka – Teatr 
NN”, stając się oddziałem 
CK, a 1 kwietnia 1998 
roku otrzymał niezależ-
ność jako miejska instytu-
cja kultury [przyp. red.].
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w poszukiwaniu skarbu, nie dostrzega-
jąc, że mamy go obok siebie. 

Od czego zaczęło się nowe życie 
Bramy Grodzkiej?

Pierwsze lata działalności Teatru 
charakteryzowały się wielką liczbą or-
ganizowanych imprez, takich jak sesje, 
spotkania autorskie, wystawy, przedsta-
wienia teatralne, projekcje filmów, kon-
certy. Miały one na celu przyciągnięcie 
jak największej liczby osób do tej mało 

atrakcyjnej, uważa-
nej za niebezpiecz-
ną części Lublina 
i zaznaczenie swo-
jej obecności na ma-
pie kulturalnej mia-
sta. Chodziło w nich 
też o   poszukiwanie 

swojego własnego, autorskiego progra-
mu. Wiodącym programem były wtedy 
„Spotkania Kultur” nawiązujące do po-
łożenia Lublina na pograniczu Wscho-
du z Zachodem – do jego wielokultu-
rowych tradycji. Uczestnikami Spo-
tkań byli artyści z Europy Środkowo-
-Wschodniej i Zachodniej, z Litwy, Bia-
łorusi, Ukrainy, Rosji, Krymu, Czech, 
Słowacji, Węgier, Francji, Niemiec oraz 
Izraela.

Po jakimś czasie zrozumiałem, że dla 
Ośrodka podstawowym tematem powin-
no stać się to, co jest w zasięgu ręki, czy-
li ta pustka po Mieście Żydowskim, któ-

rą widać z okien Bramy. Pamiętam, jak 
w jednej z rozmów Grigorij Kanowicz 
– żydowski pisarz z Litwy – powiedział 
mi: „Są artyści, którzy chcą opisać cały 
świat, a nie potrafią nawet opowiedzieć 
o sobie. Są też tacy, którzy mówią tylko 
o sobie, o swojej ulicy, a opowiadają 
o całym świecie”. To była ważna wska-
zówka. Oczywiście, tematyka żydowska 
istniała w naszym programie od samego 
początku, od momentu uświadomienia 
sobie historii tego miejsca, ale potrzeba 
było czasu, żeby dostrzec, że to jest nasz 
główny temat.

Co spowodowało, że Teatr NN 
zaczął się przekształcać w ośrodek 
kultury?

Zrozumiałem, że sam teatr to za 
mało, żeby zmierzyć się z problemami, 
które przed nami stanęły. Wszystko, 
co robiłem wcześniej, do roku 1990, 
całe moje „bycie” w teatrze, wyrastało 
z buntu wobec systemu politycznego, 
w którym żyłem i z którym się głębo-
ko nie zgadzałem. Po roku 1990 stało 
się jasne, że tamta epoka skończyła 
się definitywnie, że zaczyna się okres 
odbudowy państwa i że trzeba wziąć 
współodpowiedzialność za rodzącą się 
nową rzeczywistość. Po raz pierwszy 
od dziesiątków lat powstało pole do 
autentycznej aktywności społecznej. 
Poczuliśmy, że możemy mieć wpływ na 
naszą małą ojczyznę.

Te pierwsze lata były najbardziej 
heroicznym, ale też i romantycznym 
okresem naszej aktywności, w którym 
z artystów stawaliśmy się animatorami. 
Rozpoczęliśmy własną „pracę u pod-
staw”, a do tego trzeba było czegoś wię-
cej niż tylko teatru. Stąd właśnie nasza 
droga: od nieformalnej grupy teatralnej 
kontestującej rzeczywistość do własnej 
instytucji, która potrafiła w swoich dzia-
łaniach złamać stereotyp dawnych tzw. 
placówek upowszechniania kultury. To 
doświadczenie uzmysłowiło mi, że ży-
cie społeczne wymaga instytucji. Mogą 
one zwiększać efektywność działań, po-

Czasami wyruszamy w świat 

w poszukiwaniu skarbu, 

nie dostrzegając, 

że mamy go obok siebie.

Ul. Nadstawna, 1937. Fot. Wik-

tor Ziółkowski. Muzeum Lubel-

skie w Lublinie – Oddział Hi-

storii Miasta Lublina.
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magać w tworzeniu porządku w swoim 
najbliższym otoczeniu. To one, dzięki 
ciekawym ideom i ich realizacji zmniej-
szają społeczną entropię w chaotycznym 
z natury świecie. Dla nas podstawowym 
elementem porządkującym najbliższe 
otoczenie stała się Pamięć. Stopniowo 
w ciągu kilku lat w programach Ośrodka 
przesunęliśmy punkt ciężkości z działal-
ności impresaryjnej, związanej z orga-
nizacją typowych działań kulturalnych, 
w  kierunku tworzenie własnego autor-
skiego programu.

Droga od nieformalnej grupy teatral-
nej do samodzielnej instytucji kultury 
odzwierciedla specyfikę lat dziewięć-
dziesiątych. Myślę, że kiedyś będzie 
to fascynujący materiał dla socjologów 
i historyków. Nasza aktywność zwią-
zana była z historyczną transformacją 
społeczno-polityczną, z jedną z naj-
ważniejszych dekad we współczesnej 
historii Polski. W programie, który 
stworzyliśmy, zawarta jest cała atmos-
fera tamtego okresu. To, w jaki sposób 
dochodziliśmy do samodzielności, ten 
mechanizm demokracji lokalnej w dzia-
łaniu, przekonywanie pojedynczych rad-
nych, klubów czy komisji do utworzenia 
nowej, samorządowej jednostki kultury 
– to było bardzo pouczające, ciekawe, 
ale przede wszystkim trudne. Inna bar-
dzo interesująca dla przyszłego badacza 
sprawa to nasza ewolucja programowa, 
wchodzenie w różne działania – szuka-
nie własnego oblicza, własnej drogi. Te 
nowe, pozaartystyczne działania zaczęły 
powoli spychać teatr na drugi plan. 

A może po prostu zniechęciliście 
się, bo sztuki Teatru NN nie wzbudza-
ły zainteresowania i trzeba było się 
zająć czymś innym?

Przeciwnie. Paradoksalnie to wła-
śnie w tym okresie budowania czegoś 
nowego i odchodzenia od teatru na-
sze przedstawienia zostały dostrzeżo-
ne w Polsce. Świadczą o tym nagrody 
i bardzo pozytywne recenzje. W marcu 
1993 roku Inwokacja została nagrodzo-

na jedną z głównych 
nagród na Ogólno-
polskim Festiwa-
lu Teatrów Jedne-
go Aktora w Toru-
niu. W  kwietniu w 
Szczecinie na Ogól-
nopolskim Przeglą-
dzie Teatrów Małych 
Form Ziemskie po-
karmy dostały dwie 
nagrody, wreszcie w 
listopadzie we Wro-
cławiu na Spotka-
niach Teatrów Jed-
nego Aktora i Małych Form Teatralnych 
Ziemskie pokarmy otrzymały specjal-
ną nagrodę od Wojciecha Hassa za wy-
obraźnię teatralną, a Inwokacja nagro-
dę dziennikarzy. We Wrocławiu grali-
śmy na scenie Laboratorium, wobec tej 
ceglanej ściany, która jest swego rodzaju 
sanktuarium dla dwudziestowiecznego 
teatru. Po przedstawieniu prowadzący 
dyskusję znany krytyk teatralny Tadeusz 
Burzyński mówił o naszych przedsta-
wieniach jako o czymś zupełnie nowym 
i zaskakującym w polskim teatrze. Pod-
kreślał siłę wyobraźni teatralnej. 

To nowatorstwo na pewno brało się 
częściowo z mojego stosunku do ówcze-
snej rzeczywistości. Po roku 1990 życie 
nabrało niesamowitego tempa, wszyscy 
byli w jakimś opętańczym biegu. Pa-
trzyłem na kolegów artystów i widzia-
łem, jak większość z nich chce mieć te 
swoje pięć minut w wyścigu po sławę. 
W tamtym czasie narodził się we mnie 
dosyć naiwny bunt przeciwko kolabora-
cji ludzi sztuki, artystów z kulturą ma-
sową. Stanęliśmy z boku. Odpowiadała 
mi sytuacja anonimowości i działań bez 
rozgłosu. Dlatego nazwa „Teatr NN” 
nawiązuje do zasady średniowiecznych 
artystów: bycia anonimowym, pozosta-
wania w ukryciu, tworzenia ad maiorem 
Dei gloriam.  Podpisem artysty powinno 
być to, co zrobił – a nie on sam. Chcia-
łem robić teatr kameralny, dla kilkunastu 
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zaprzyjaźnionych osób. Miałem też dość 
bycia artystą na etacie, rozliczanym 
z tego, że zrobi jedną premierę w roku 
i zagra kilkadziesiąt przedstawień. To ja 
chciałem decydować, czy będę praco-
wać nad jakimś przedstawieniem, czy 
też nie, czy będę je grać, czy też nie. 
Żeby tak mogło się stać, trzeba było 
wziąć na siebie zupełnie nowe obowiąz-
ki. To wtedy napisałem tekst, rodzaj ma-
nifestu, czym jest dla mnie teatr: 

Czy nie jest tragiczne to, że nie można za-

trzymać tego, co się samemu stworzyło? Te-

atr ma w sobie coś z kruchości motyla, a jego 

piękno i ciepło żyją tak krótko i nic nie jest 

w stanie tego ocalić. [...] Jeżeli coś przetrwa, 

to tylko legenda – cień egzystencji, przedziw-

na forma czegoś, czego już nie ma. Ale na to 

trzeba sobie zasłużyć, odrzucając hałaśliwą re-

klamę, marzenia o sławie, cierpliwie szukając 

swojej własnej Drogi nie w imię sukcesu, ale 

z pokorą przed tym, co nas przerasta. Dlate-

go nie chcemy brać 

udziału w wyścigu 

o sławę, wątpliwą po-

pularność i wątpliwe 

sukcesy. Właśnie ten 

wyścig zabija Sztukę i spycha ją na przegrane 

pozycje. Stąd pozwalamy sobie na rozpaczli-

wy gest wyniosłości wobec zgiełku i hałasu 

tego świata, jednocześnie pytając: cóż warta 

jest Sztuka, która nie ma swojej temperatury, 

swojego własnego szaleństwa i która przesta-

je oświetlać drogę w Ciemności?

Jest on wciąż aktualny? Dlaczego 
uznałeś, że warto go przytoczyć w tej 
rozmowie?

Bo tak naprawdę trudno zrozumieć to, 
co wydarzyło się w Bramie bez spotkania 
z teatrem, który się tu rodził. Bez wejścia 
w jego atmosferę. To był przecież punkt 
startu. Tacy byliśmy. Doskonale pamię-
tam wiele scen z przedstawień, które tu 
powstały i one wciąż mają dla mnie jakieś 
symboliczne znaczenie, są ważnym punk-
tem odniesienia. Jest rok 1990, maj, pre-
miera pierwszego przedstawienia Teatru 

NN Wędrówki niebieskie – bardzo wyraź-
ne odejście od teatru politycznego, Teatru 
Wielkich Spraw, zerwanie z jego poetyką. 
Chciałem mówić o sytuacjach najprost-
szych, jakie dzieją się między dwojgiem 
ludzi, o naszym intymnym byciu w świe-
cie, o samotności. Oto pierwsza scena z te-
go przedstawienia. Rozmowa między ko-
bietą i mężczyzną. Obok niego stoi wa-
lizka. Padają słowa: – Wyjeżdżasz? – 
Tak, wyjeżdżam. – Ale pamiętaj, zawsze 
wrócisz w to samo miejsce. Mężczyzna 
podnosi walizkę, pod którą stoi zapalo-
na świeczka. Odchodzi. Płonąca świecz-
ka zostaje. To było w teatrze, na scenie – 
a w życiu już za moment mieliśmy Bra-
mę opuścić, żeby po jakimś czasie do niej 
wrócić. Zapalona w tamtym dniu mała 
świeczka wciąż się pali.

Inna scena z Wędrówek: odchodzący 
mężczyzna zatrzymuje się. Widzimy na 
kobiecie jego cień. Z tego cienia jak 
z czarnego kokonu kobieta wyjmuje bia-
łego motylka. Widać go wyraźnie na jej 
dłoni. Słychać jeszcze pękające szkło, 
tak jakby ten czarny kokon-cień pękł. 
Narodził się motyl. Ważnym rekwizytem 
w tym przedstawieniu było lustro. Staje 
się ono Pamięcią, zapamiętuje obrazy, 
wydarzenia. Ten motyw lustra-pamięci, 
nieruchomego oka, pojawi się kilka lat 
później na wystawie. W tym spektaklu 
wszechobecny jest motyw kruchości 
– wciąż słychać pękające i rozsypujące 
się szkło. Słyszymy, jak płaszcz upusz-
czony przez kobietę na ziemię „rozbija” 
się, jakby był zrobiony ze szkła.

Jeszcze inna scena – unosząca się 
nad podłogą kobieta bez nóg z rękoma 
wyciągniętymi w kierunku stojącego 
naprzeciw niej mężczyzny. Wygląda 
jak skrępowane, kalekie kształty kobiet-
-lalek z obrazów Bellmera. Na pod-
łodze pojawiają się ślady stóp idące 
od niej w kierunku mężczyzny, jakby 
zostawiał je jej duch. Pomyśleć, że tak 
vermeerowski w klimacie teatr powsta-
wał obok tej wielkiej pustki – otchłani, 
która była tuż obok Bramy.

Czułem, że prawdziwe życie 

jest właśnie tu, a nie w teatrze.
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Zupełnie innym przedstawieniem 
były Ziemskie pokarmy, którego pre-
miera odbyła się we wrześniu 1991 
roku. Oszczędne w środkach, lecz nie-
okiełznane w formie, niby ubogie, lecz 
bogate w myśli, wzruszenia i obrazy. 
Całość utrzymana w tonacji czerni, 
bieli i złota, kipiąca od niezwykłych 
rekwizytów, zaklęć, szeptów i  melodii. 
Po dwóch przedstawieniach zrobio-
nych z dużym zespołem, poczułem 
potrzebę zupełnego wyciszenia i  po-
wstała Inwokacja (premiera w maju 
1992 roku), w której wykorzystałem 
antyczny motyw chóru i  przodownika 
chóru, nawiązując do źródeł teatru. 
Rolę podstawowego symbolicznego 
elementu Inwokacji grało światło. 
W marcu 1993 odbyła się premiera 
adaptacji Zbyt głośnej samotności Hra-
bala. Przy tym przedstawieniu pierwszy 
raz pracowałem z zawodowym aktorem 
i to jakim. Henryk Sobiechart świetnie 
rozumiał, że próby musi potraktować 
jak ryzykowną przygodę. Spektakl ide-
alnie pasował do zrujnowanych wnętrz 
Bramy Grodzkiej: rozpadająca się sala 
teatralna, obłażący ze ścian wielkimi 
płatami tynk, woda kapiąca z sufitu 
w czasie deszczu, co widzowie uznali 
za znakomity efekt teatralny. 

Przypominam sobie te przedstawie-
nia, pojedyncze sceny i zadaję pytanie, 
czym był wtedy dla mnie ów teatr? Tu 
znów sięgam do wspomnianego mani-
festu:

Dlaczego Teatr? To właśnie w Teatrze 

można odnaleźć jeden z najbardziej arche-

typicznych i poruszających obrazów, którym 

wciąż karmimy naszą wyobraźnię. Magiczny 

krąg Światła zatrzymujący Ciemność, a nad 

nim pochyleni ludzie. Światła odwieczna wal-

ka z Nocą, Dobra ze Złem i człowiek szukający 

schronienia i ocalenia tam, gdzie płonie ogień. 

Tak należy to widzieć, rozumieć i czuć, gdy 

stajemy naprzeciw czarnych kotar okalających 

miejsce, gdzie światło powołuje do życia lub 

gasi coś, co nazywamy Teatrem.

Moby Dick, kolejny spektakl z pre-
mierą w czerwcu 1995 roku, był poże-
gnaniem z pewnym okresem w życiu 
Ośrodka związanym z teatrem. Miałem 
wręcz fizyczne poczucie tego, że dosze-
dłem do pewnej granicy. Wielki remont, 
za który wziąłem odpowiedzialność, 
różne projekty – jednym słowem, byłem 
w samym środku życia, w jego wirze, 
a teatr, który do tej pory robiłem, umie-
rał we mnie i czułem to. Zjadała go co-
dzienność, proza życia i zwykłe zmęcze-
nie. To bardzo osobiste, bolesne i trud-
ne doświadczenie zbliżyło mnie w prze-
dziwny sposób do książki Melville’a. 
Odnalazłem w opowieści o Ahabie coś 
ze swojej osobistej historii, jakiś rodzaj 
współbrzmienia z jego losem i samotno-
ścią. Trzeba było się zatrzymać i szu-
kać dla siebie jako artysty innej dro-
gi. Postępowałem według wskazań jed-

Juliusz Kurzątkowski, „ Don Ki-

chot na ulicy Grodzkiej”, obraz 

z 1934 roku, który zainspirował 

logo Ośrodka „Brama Grodzka 

– Teatr NN”. Własność Muzeum 

Lubelskiego w Lublinie.
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nego z wielkich po-
etów: „Zanurz się 
w życie, nie uciekaj 
od tego, co ci przy-
nosi, niech to zosta-
je w tobie – i czekaj. 
Bądź jak ręka farbia-
rza, a życie zabarwi 
cię tysiącami nakła-
dających się na sie-
bie kolorów”. Tak 
więc zacząłem bar-
dzo cierpliwie cze-
kać i uczyć się tego 

miejsca. Właśnie wtedy musiałem pod-
jąć tę dramatyczną decyzję, co dalej. 
Bardzo wiele osób namawiało mnie, 
żebym całkowicie poświęcił się teatro-
wi, odsuwając wszystkie inne sprawy 
na bok. Ale czułem, że prawdziwe życie 
jest właśnie tu, a nie w teatrze. 

I było?
Z perspektywy czasu widać, że wyj-

ście poza Teatr NN i zaistnienie nie tyl-
ko poprzez sztukę nadało naszej pracy 
nowy sens i perspektywy. Sama odbu-
dowa siedziby Ośrodka bardzo związała 
nas z tym miejscem. Przechodząc przez 
prozę remontu i budowy, głębiej je zro-
zumieliśmy; była to swoista archeologia 
Pamięci. Zderzenie z Bramą, z jej oto-
czeniem w jakiś ważny sposób dotknęło 
nas i przemieniło. Ale z drugiej strony 
artystyczne działania w istotny sposób 
dopełniały naszą pozytywistyczną i oby-
watelską część programu związanego 
z   edukacją i animacją. Potwierdzeniem 
tego, że idziemy dobrą drogą, było przy-
znanie Teatrowi NN w 1994 roku jednej 
z głównych nagród w bardzo prestiżo-
wym konkursie Fundacji Kultury „Małe 
Ojczyzny – Tradycja dla Przyszłości” za 
projekt „Pamięć – Miejsce – Obecność”.  
Praca nad tym projektem zmusiła mnie 
do opisania po raz pierwszy naszych 
działań i nakreślenia drogi rozwoju 
dla Ośrodka. Zrozumiałem wtedy, że 
w moim myśleniu o tym, co robię, naj-
ważniejsze są trzy słowa; trzy punkty 

osobliwe, które modelują świat wokół 
mnie: pamięć, miejsce i obecność.

Wtedy bardzo świadomie zacząłem 
używać pojęcia „mała ojczyzna” w od-
niesieniu do miejsca naszych działań. 
W projekcie odwołałem się do jego hi-
storii, w którą wpisane były doświadcze-
nia trudnego dochodzenia do wzajemnej 
akceptacji i tolerancji współżyjących ze 
sobą narodów, religii i kultur, a także 
doświadczenie Majdanka – obozu za-
głady – symbolu dwudziestowiecznego 
totalitaryzmu, który stał się miejscem 
tragicznego splotu losów narodów całej 
Europy. Nawiązując do tych doświad-
czeń, chcieliśmy stworzyć miejsce 
spotkań myśli, idei i sztuki, w którym 
przeszłość byłaby źródłem refleksji 
i nauki, a nie uprzedzeń i nienawiści. 
Aby poprzez sztukę i spotkania wróciła 
w kulturalny krwiobieg tego miejsca 
pamięć o ludziach, którzy tu zginęli 
i kiedyś żyli. Tak właśnie narodziły się 
„Spotkania Kultur”.

A z nich z kolei wyłonił się wątek 
żydowskiej przeszłości Lublina jako 
główny kierunek działań Ośrodka. 
Jak to wpłynęło na instytucję, która 
parę lat wcześniej z teatru stała się 
miejscem działalności impresaryjno-
-animacyjnej?

Prawdziwym przełomem w naszej 
pracy stała się wystawa Wielka Księga 
Miasta z 1998 roku. Pomysł był prosty: 
wykorzystując stare zdjęcia, stworzyć 
wystawę poświęconą przedwojennemu 
polsko-żydowskiemu Lublinowi. Przy-
gotowania do niej rozpoczęliśmy bez 
świadomości tego, jak dużo pracy jest 
przed nami. Trzeba było przeprowadzać 
różnego rodzaju kwerendy i archiwi-
zować uzyskane materiały. Co krok 
natrafialiśmy na wiele zupełnie nowych 
dla nas problemów. Zaskoczyło nas na 
przykład to, że w żadnej z miejskich 
instytucji kultury nie było w miarę 
uporządkowanych i opracowanych ma-
teriałów o przedwojennych lubelskich 
fotografiach. A przecież to są  zupełnie 

Ul. Krawiecka, 1937. Fot. Wik-

tor Ziółkowski. Muzeum Lubel-

skie w Lublinie – Oddział Hi-

storii Miasta Lublina.
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elementarne sprawy, ważne dla naszej 
wiedzy o tym, jak miasto kiedyś wyglą-
dało. Zupełnie niespodziewanie dla nas 
samych pojawiła się nowa funkcja na-
szej instytucji – staliśmy się w pewnym 
sensie placówką naukowo-badawczą. 
Bo przecież przeprowadzenie kwerend, 
opracowywanie ich rezultatów związane 
jest bardziej z pracą naukową niż z dzia-
łalnością typowej instytucji kultury. 

Wtedy zrodził się również pomysł 
na program „Historia Mówiona”, czyli 
nagrywanie relacji dotyczących dawne-
go Lublina. Początkowo nastręczał on 
wiele problemów, począwszy od tego, 
jak znaleźć rozmówcę, a skończywszy 
na zadawaniu pytań, które nie mogły być 
przypadkowe. Rozmowa powinna być 
przeprowadzona w określonym, z góry 
przyjętym schemacie. Do tego doszło 
jeszcze przepisywanie, opracowywanie 
i archiwizowanie zarejestrowanych re-
lacji. Ludzie wspominają w nich swoich 
sąsiadów, rodzinne domy i ulice, skle-
piki, ulicznych sprzedawców, przywo-
łują zapamiętane z dzieciństwa smaki, 
zapachy i kolory dawnego Lublina. Te 
wspomnienia ocalają w jakiś sposób 
nieistniejący już świat. Zostały one 
wykorzystane w warstwie dźwiękowej 
kolejnej wystawy pt. Portret miejsca, 
poświęconej głównie Lublinowi ży-
dowskiemu i tworzącej do dziś stałą 
scenografię wnętrz siedziby Ośrodka. 
W oparciu o pozyskane z kwerend stare 
fotografie oraz nagrane relacje powstało 
w Ośrodku archiwum, a zawarte w nim 
materiały są wykorzystywane w pro-
jektach artystycznych, wydawniczych 
i edukacyjnych5. 

Wystawa Portret miejsca zbudowa-
na została wokół Makiety lubelskiego 
zespołu staromiejskiego do 1939 roku, 
który można nazwać kolejnym „roz-
działem” Wielkiej Księgi Miasta. Poka-
zuje ona skalę zniszczeń dokonanych na 
organizmie miejskim w czasie II wojny 
światowej. W wyniku likwidacji znaj-
dującej się na Podzamczu dzielnicy 

żydowskiej, w samym centrum miasta 
pojawiły się puste przestrzenie, wyłamu-
jące się z logiki historycznego rozwoju 
urbanistycznego Lublina. Dzięki zgro-
madzonej przez Ośrodek dokumentacji 
udało się zrekonstruować dawny układ 
urbanistyczny tej nieistniejącej części 
miasta. Makieta w pewnym sensie 
przedłuża życie obiektów, które zostały 
fizycznie zniszczone. Ma to szczególnie 
duże znaczenie w edukacji młodego 
pokolenia mieszkańców Lublina. Tak 
powiedział o makiecie wybitny polski 
historyk prof. Jerzy Kłoczowski:

Jestem pełen uznania. Podziwiam przede 

wszystkim ogromną robotę. Cztery lata 

wielkiej pracy ludzi naprawdę zamiłowanych 

i wiedzących, czego chcą. To jest bardzo głę-

boki projekt dotyczący historii Żydów w Lubli-

nie. Tu świetnie widać miasto żydowskie, ale 

trzeba podkreślić, że nie jest to żadne getto, 

ale że dzielnica żydowska jest integralną czę-

ścią całego zespołu. Tu widać jeden organizm 

miejski, widać rozwój Lublina.

Prace nad wystawą były ważnym 
etapem na drodze tworzenia nowego 
typu instytucji, której program powsta-
wał na przecięciu działalności nauko-
wej, muzealniczej, dokumentacyjnej, 
edukacyjnej, artystycznej i animator-
skiej. Dzięki temu 
nasze działania sta-
ły się interdyscy-
plinarne i zyskały 
nową jakość. Po-
wstawała instytucja nieco anarchistycz-
na, o wielokierunkowych działaniach, 
w której można bez przeszkód realizo-
wać nowatorskie i niestandardowe po-
mysły. Jest ona rodzajem „inkubatora 
pomysłów” tworzonego na wzór „inku-
batora przedsiębiorczości”.

Bardzo ważną sprawą dla mnie jest 
to, że tworzone przez nas archiwum sta-
nie się częścią Archiwum Państwowego. 
Cytuję z pisma urzędowego: „Uwzględ-
niając charakter i zakres prowadzonej 

Powstawała instytucja nieco 

anarchistyczna.

5 Informacje o internetowej 
wersji archiwum czyli 
„Wirtualnej bibliotece 
Lublina i regionu lubel-
skiego” można znaleźć na 
stronie 78 [przyp. red.].



186 nr 2/2003 (28)

Post scriptum

działalności, ustalam Ośrodek «Brama 
Grodzka – Teatr NN» w Lublinie jako 
jednostkę, w której powstają materiały 
archiwalne wchodzące do państwo-
wego zasobu archiwalnego”. Tak więc 
zbierane przez nas materiały nie ulegną 
zagładzie i rozproszeniu, jak to się stało 
w wielu innych przypadkach. Fakt, że 
przykładamy do tego tak wielką wagę, 
jest wyrazem szacunku dla własnej 
pracy. Mamy też świadomość, że w ten 
sposób dokumentujemy i ocalamy jakąś 
cząstkę historii naszej Małej Ojczyzny. 
O tym, co robimy, można też powie-
dzieć „laboratorium”, „laboratorium pa-
mięci”. W samym pojęciu laboratorium 
tkwi kwintesencja naszej działalności 
– szukanie, eksperyment, odkrywanie 
nowego. Wspaniale, kiedy splot, a może 
bardziej stop wielu działań daje ważne 
społecznie efekty. To jest jakiś rodzaj 
społecznej alchemii

A może teatru?
Można i tak powiedzieć, bo kiedy 

planowaliśmy nasze wystawy, patrzyli-

śmy na aranżacje przestrzeni z zupełnie 
innej perspektywy niż muzealnik. Dla 
mnie oznaczało to budowanie sceno-
grafii teatralnej, dla której dodatkowym 
wyzwaniem była przestrzeń siedziby 
Ośrodka, która ma zupełnie „niewy-
stawienniczy” charakter. Korytarze 
i  zaułki, przypadkowe rozwiązania ar-
chitektoniczne sprawiają, że trudno jest 
zapanować nad światłem i perspektywą. 
Ta przestrzeń ma jednak wartość ma-
terialnego zapisu przeszłości miejsca, 
dlatego nie chodziło o jej zmienianie, 
ale o  wpisanie i wtopienie się w nią. 
Pracując nad wystawami, stworzyliśmy 
więc własny język operowania tą prze-
strzenią, który współgra z nią, podkreśla 
jej walory, a z jej pozornych słabości 
czyni atuty – oryginalność i unikalność.

Ważny był też fakt, że to, o czym 
chcieliśmy opowiadać, było na wycią-
gnięcie ręki, za oknami. Teraz jest tam 
pustka, ale w pomieszczeniach Bramy 
– dzięki wystawie – to nieistniejące 
miasto miało „zmartwychwstać”. Zde-

Brama Grodzka. Fot. Wiktor 

Ziółkowski. Muzeum Lubelskie 

w Lublinie – Oddział Historii 

Miasta Lublina.
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cydowałem się wtedy na zrobienie 
symbolicznego gestu – naprzeciw okna 
w Bramie Grodzkiej, przez które widać 
pustkę po dzielnicy żydowskiej, umie-
ściłem na ścianie lustro. Odbija ono tę 
pustkę, „wciągając” ją do wnętrza. Ten 
zabieg oznacza, że my, gospodarze Bra-
my bierzemy odpowiedzialność za pa-
mięć o tym, co było kiedyś za jej oknem. 
W podobny sposób lustro zostało wyko-
rzystane w jednym z pierwszych przed-
stawień: Wędrówki niebieskie. Dzięki 
aranżacji przestrzeni Bramy Grodzkiej 
w oparciu o dokument: stare fotografie, 
relacje mówione osób oraz materiały 
archiwalne, rzeczywiście powstał swo-
isty „teatr pamięci”. Na co dzień jego 
scenografia jest na pozór pozbawiona 
życia, lecz włączenie świateł i dźwięków 
powoduje, że ożywa, tak jakby mury tego 
miejsca zaczynały opowiadać i śnić swo-
ją historię poprzez obrazy i dźwięki. 

W Stu latach samotności Gabriela 
Garcii Marqueza opisana jest zadziwia-
jąca historia. Oto mieszkańcy jednego 
z miast zaczęli tracić pamięć. Żeby za-
trzymać ten proces, zbudowano nawet 
specjalną maszynę pamięci: „Mecha-
nizm ten miał polegać na możliwości 
powtarzania co rano, od początku do 
końca, wszystkich wiadomości nabytych 
w ciągu życia; wyobrażał sobie to jako 
olbrzymi obrotowy słownik, którego ru-
chem kierowałby ktoś umieszczony na 
osi, przy pomocy korby, tak żeby w cią-
gu kilku godzin mogły przesuwać się 
przed jego oczami pojęcia najbardziej 
potrzebne do życia”. Podobna „Maszyna 
Pamięci” została zbudowana w Bramie. 
Jeszcze innym ciekawym tropem inter-
pretacyjnym dla tej wystawy i samej 
Bramy może być symbol arki, która 
ocala i przechowuje w swoim wnętrzu 
to, co zostało po potopie.

Czy Teatr NN przetrwał tylko w for-
mie wystaw i w nazwie Ośrodka?

To, że przez kilka lat nie powstawa-
ły nowe przedstawienia, nie oznaczało, 
że teatr zniknął z życia Ośrodka. Tyl-

ko dzięki doświadczeniom zebranym 
w pracy teatralnej udawało się stwo-
rzyć wiele niestandardowych przedsię-
wzięć. Teatr przeniosłem w życie. Nato-
miast Moby Dick rzeczywiście zamknął 
dla mnie pewien okres twórczości czy-
sto teatralnej. Trwało to do 2000 roku, 
kiedy zrealizowałem swoje pierwsze 
„misterium pamię-
ci” pt. Jedna zie-
mia – dwie świąty-
nie. Jednym z głów-
nych powodów tego 
artystycznego mil-
czenia był fakt, że w 
obliczu tego, co sta-
ło się tu w czasie wojny, zacząłem wąt-
pić w możliwości i  sens sztuki, w   ję-
zyk teatru.

Świadomość zagłady miasta żydow-
skiego i niepamięci o nim osadzała się we 
mnie coraz głębiej. Dobrze oddają moje 
wątpliwości słowa Jacka Leociaka, który 
powiedział w jednym z wywiadów: „Nig-
dy dotąd przepaść między skalą doświad-
czenia a możliwościami jego wyrazu nie 
była tak głęboka. Nigdy też literatura jako 
domena fikcji, konwencji i chwytów nie 
wydawała się czymś aż tak niestosow-
nym w zetknięciu z doświadczeniem Za-
głady”. Czy też wypowiedź Czesława 
Miłosza z przemówienia z okazji przy-
znania mu doktoratu honoris causa Uni-
wersytetu Rzymskiego w 1992 roku:

Pamięć jest wielkim ciężarem, ale nie 

mogę się od niej wyzwolić i wiek XX przebywa 

we mnie ze wszystkimi obrazami zbiorowych 

szaleństw i  masowych zbrodni [...]. I teraz, tuż 

przed końcem drugiego milenium, ciągle siebie 

zapytuję, ile z tego, co się zdarzyło, znalazło 

się w naszych książkach. Niestety, nieszczęścia 

dotykające ludzi, ich cierpienia, ich daremne 

nadzieje, ich śmierci, jeżeli są pomnożone przez 

liczbę, która wygląda przerażająco nawet w sta-

tystykach, składają się na zjawisko tak ogromne, 

że nie może sobie poradzić z nim żadna literatu-

ra. [...] Oto spostrzegamy, że środki artystyczne 

będące do naszej dyspozycji wyczerpują się 

Dojrzewanie zaowocowało 

działaniami, które umownie 

nazwałem misteriami. 

To są moje „dziady”.
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jeden po drugim [...] i że oglądając się wstecz 

na nasze stulecie, stoimy wobec rzeczywistości 

nienazwanej, tak że młode pokolenia już nie 

dowiedzą się, jak to naprawdę było.

Imre Kertesz, inny laureat Nagrody 
Nobla, w jednym z wywiadów powiedział 
wręcz, „że w Oświęcimiu upadła cała 
europejska kultura. Czas Oświęcimia to 
zerowy punkt kultury. Więc gdybyśmy 
chcieli od jakiegoś punktu odbudowywać 

naszą tradycję, naszą 
kulturę, to winniśmy 
zacząć właśnie od 
obozowego języka”.

Czułem się wte-
dy całkowicie bez-
radny, szukając od-
powiedniej formy ar-
tystycznej do zmie-
rzenia się z tą wiel-
ką pustą przestrze-

nią po mieście żydowskim. Przez prawie 
pięć lat czekałem i byłem jak wspomnia-
na ręka farbiarza. To dojrzewanie zaowo-
cowało działaniami, które umownie na-
zwałem misteriami pamięci: Jedna zie-
mia – dwie świątynie, Misterium świa-
tła i ciemności, Listy do getta, Miste-
rium ulicy Szerokiej    6, Poemat o miej-
scu. To są moje „dziady” – przywoływa-
nie duchów. Nie da się zrozumieć sen-
su większości moich działań artystycz-
nych bez tych duchów, bez opowieści 
o nich. Myślę, że życie każdego czło-
wieka ma swoją niepowtarzalną kompo-
zycję – trzeba tylko umieć ją odczytać. 
To, czego w pędzie codzienności nie do-
strzegamy, czy też wydaje się przypad-
kowe, z perspektywy lat okazuje się co-
raz pełniejszą kompozycją. Teraz widzę 
wyraźniej związki między wieloma zda-
rzeniami z własnego życia.

Brama na mnie czekała, a ja do 
niej dojrzewałem. Wychowałem się 
obok Majdanka. Do dziś czuję w sobie 
grozę tego miejsca, mimo że nic z tego 
nie rozumiałem. Te wielkie odrutowane 
przestrzenie, wieże strażnicze, baraki, 
trupie główki na tablicach i ten budynek 

z wielkim kominem. Kiedy przeprowa-
dziłem się do innej dzielnicy, obraz Maj-
danka zatarł się. I oto jako dorosły już 
człowiek znalazłem się w Bramie, tuż 
przy miejscu, w którym żyli ci, których 
zabrano do obozów śmierci – w tym 
na Majdanek. Uświadomiłem sobie, że 
moje życie zatoczyło jakiś krąg od Maj-
danka do Bramy. Od Śmierci do Życia.

Wspomniałeś, że odchodząc od 
teatru, przeniosłeś go w życie. Wyglą-
da na to, że jednocześnie nastąpił pro-
ces odwrotny – Twoje życie przeniosło 
się do teatru. A raczej życie duchów, 
które pojawiły się na Twojej drodze. 
Wiele ich było?

W szkole podstawowej nauczycielka 
matematyki opowiedziała nam o małym 
żydowskim chłopczyku, który prowa-
dzony na śmierć przez niemieckiego 
żandarma osiwiał w ciągu kilku minut. 
Zdarzenie miało miejsce w czasie woj-
ny w małym miasteczku Kamionka tuż 
obok Lublina. Widziało to kilkaset osób. 
Ta opowieść bardzo zapadła w  moją 
pamięć. Ów mały chłopczyk wracał 
do mnie w snach co kilka lat. Jakiś 
czas temu zapytałem swoich kolegów 
z klasy, czy pamiętają tę opowieść. Nikt 
nie pamiętał. Zdałem sobie sprawę, że 
jestem być może ostatnią osobą, która 
jeszcze wie o małym żydowskim chłop-
czyku z Kamionki, który prowadzony na 
śmierć osiwiał.

Albo inna historia. Po obejrzeniu 
wystawy pewna kobieta poprosiła o spo-
tkanie ze mną. Pierwsze słowa, jakie pa-
dły z jej ust: „To ja jestem NN”. Okazało 
się, że już kilka razy była obok Bramy, 
ale nie miała odwagi wejść do środka, bo 
miejsce to wiązało się dla niej ze strasz-
nymi przeżyciami. W końcu przełamała 
się, obejrzała wystawę i dostała też do 
ręki książeczkę, w której w krótkim po-
etyckim tekście wyjaśniam, skąd wzięła 
się nazwa teatru: „Nomen nescio – imie-
nia nie znam. Wtopić się w swoje dzieło, 
wtulić się w jego ciepło i istnieć tylko 
poprzez nie. Zakryć twarz czarnym we-

Zdałem sobie sprawę, 

że jestem być może ostatnią 

osobą, która jeszcze wie 

o małym żydowskim 

chłopczyku z Kamionki, który 

prowadzony na śmierć osiwiał.

6 Informacje o Misterium 
ulicy Szerokiej można 
znaleźć na stronie 27. 
Odnośniki do pozostałych 
misteriów w dalszych 
przypisach [przyp. red].
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lonem. Odejść na spotkanie Ciemności 
bez obaw i strachu, zostawiając swój Te-
atr odbity w czyichś uważnych oczach. 
Zostawiając swój ślad”. Pod wpływem 
tego tekstu, pod wpływem wspomnień, 
które wróciły owa kobieta opowiedziała 
mi swoją historię.

Nie pamiętała swoich rodziców. 
Jej pierwszym językiem był rosyjski. 
Najodleglejsze wspomnienie to obraz 
grupki dzieci, wśród których jest i ona. 
Chodzą po śmietnikach, ulicach. Szuka-
ją jedzenia. Jeden ze starszych kolegów 
jest jej bratem, opiekuje się nią. Wydaje 
się, że mogła mieć wtedy 4-5 lat. Na-
stępny obrazek to kobieta, która bierze 
ją na ręce i przytula. Pierwszy raz czuje 
ciepło innego człowieka. W tym jednym 
momencie ta kobieta staje się jej matką. 
Wszystko dzieje się to we Lwowie w ro-
ku 1942 lub 1943. Kobieta zabiera ją ze 
sobą do pociągu. W oczach dziewczynki 
na zawsze pozostanie widok brata, któ-
ry został na dworcu. Kobieta pochodzi 
z Lublina, do Lwowa jeździ na handel. 
Dochodzą do jej mieszkania, do którego 
wchodzi się z Bramy Grodzkiej. Teraz 
jest tam jedna z sal wystawowych.

Mieszkanie, w którym była pijacka 
melina, często odwiedzają ukraińscy 
żandarmi. Kiedyś przyszli do niego nie-
mieccy żołnierze, szukając żydowskiej 
dziewczynki. Ktoś im o niej doniósł. 
Podczas gdy ona siedziała dobrze 
schowana w domowej kryjówce, jeden 
z Ukraińców, który traktował ją jak córkę 
i był wtedy w mieszkaniu, zapewnił, że 
nie ma w nim żadnej dziewczynki. Wtedy 
miała pierwszy przebłysk świadomości, 
że jest Żydówką. Kilka dni później ten 
sam Ukrainiec przyniósł jej mały niebie-
ski płaszczyk. Była szczęśliwa. Często 
siadała mu na kolanach. Dopiero po kilku 
latach zrozumiała, na czym polegała jego 
służba. To właśnie ukraińscy żandarmi 
likwidowali getto, a mały płaszczyk był 
własnością dziewczynki, która zapewne 
trafiła na Majdanek. Od wielu lat dręczy 
ją sen z czarną kotarą. Cofa się w prze-

szłość do najdalszych obrazów dzieciń-
stwa i dochodzi do czarnej kotary, której 
nie może rozsunąć. Kim jest? Kim byli 
jej rodzice?

Henio, inny duch przeszłości, przy-
szedł do mnie na samym początku pracy 
nad wystawą Elementarz  7, poświęconą 
dzieciom na Majdanku. Henio Żyto-
mirski mieszkał niedaleko Bramy, przy 
ulicy Szewskiej. Urodził się w 1932 
roku i w każdą rocznicę urodzin rodzice 
robili mu zdjęcia. Ostatnie było zrobione 
w 1939 roku – Henio nie przeżył wojny. 
Album z tymi zdjęciami trafił do Ośrod-
ka właśnie wtedy, kiedy myślałem, żeby 
oprzeć wystawę o losy konkretnych 
dzieci. Henio jest jednym z czworga 
dzieci, o życiu których opowiada wysta-
wa. Jedno ze zdjęć z 1938 roku zostało 
zrobione przy Banku PKO na Krakow-
skim Przedmieściu. Roześmiany Henio 
w krótkich spodenkach i podkolanów-
kach stoi na schodach przy wejściu do 
Banku. Zawsze, gdy mijam to miejsce 
i patrzę na wejście ze schodkami, widzę 
uśmiechniętego Henia...

Na dwa tygodnie przed ukończe-
niem wystawy, kiedy czułem w sobie 
wielki niepokój, czy jej scenariusz 
w ogóle ma sens, odwiedziłem zna-
jomy antykwariat na Starym Mieście. 

Brama Grodzka od strony Kra-

wieckiej. Fot. Wiktor Ziółkow-

ski. Muzeum Lubelskie w Lu-

blinie – Oddział Historii Mia-

sta Lublina.

7 Informacje o wystawie 
Elementarz można znaleźć 
na stronach 153 i 154 
[przyp. red.].
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Antykwariusz miał coś dla mnie. Był 
to dziennik szkolny II klasy Szkoły 
Podstawowej w Parczewie z 1939 roku. 
Do klasy chodziło 45 dzieci, w tym 30 
żydowskich. W czerwcu 1939 spotkały 
się ostatni raz. W treści dziennika nie 
ma nic, co by wskazywało, że za chwilę 
będzie kataklizm II wojny światowej, 
który zmiecie z powierzchni ziemi to 
parczewskie sztetl. Z jednej strony opisy 
wycieczek z dziećmi na łąkę, do lasu. 
Lekcje przyrody. Czytanie wierszyków. 
Takie Poema naiwne. Z drugiej strony to 
coś strasznego, co miało za chwilę na-
stąpić. Uświadomiłem sobie, że z dużym 
prawdopodobieństwem część z tych ży-
dowskich dzieci zginęła na Majdanku. 
Trzymam w ręku ten dziennik, a za dwa 
tygodnie jest otwarcie wystawy. Był to 
dla mnie ważny znak potwierdzający, że 
poszedłem dobrą drogą, budując wysta-
wę na zupełnie podstawowej opozycji: 
świat dzieciństwa – świat obozu. Światu 
dzieciństwa i szkoły, którego symbolem 
może być elementarz, przeciwstawiłem 
świat obozu, w którym na dzieci czekał 
„elementarz śmierci”.

Jest jeszcze Elżunia, którą spotka-
łem w czasie pracy nad wystawą. To 
też zupełnie niesamowita i wstrząsająca 
historia. Znaleziono bucik dziecięcy 
pochodzący z Majdanka, a w nim kar-
teczkę z wierszykiem: „Była sobie raz 
Elżunia / Umierała sama / Bo jej tatuś na 
Majdanku / W Oświęcimiu mama”. Pod 
nim widniał podpis: „Nazywam się El-
żunia. Mam 9 lat. Wierszyk śpiewam na 
melodię «Z popielnika na Wojtusia»”.

I jeszcze historia płaszcza. Na 
początku lat osiemdziesiątych, kiedy 
byłem związany z teatrem studenckim 
„Grupa Chwilowa”, pracowaliśmy nad 
przedstawieniem Martwa natura. Jako 
rekwizytów do tego przedstawienia 
potrzebowaliśmy wielu płaszczy. W od-
powiedzi na ogłoszenie prasowe jakaś 
starsza pani przyniosła płaszcz swojego 
brata, który zginął na Zamku w lipcu 
1944 roku w ostatniej egzekucji doko-

nanej przez Niemców. Miał ten płaszcz 
na sobie w chwili śmierci: „Był pięknym 
dwudziestoletnim mężczyzną, należał 
do AK. Kochał teatr. Od dziecka marzył, 
by zostać aktorem. W lipcu 1944 został 
aresztowany. Trafił na Zamek. Myślę, że 
cieszyłby się, wiedząc, że jego płaszcz 
będzie w  teatrze. Brat był w pana wieku 
– proszę przyjąć ten płaszcz”. Grałem 
w nim, jeżdżąc po całej Europie. Mam 
go do dziś. Sam nie wiem, jakim cudem 
się zachował. To przedstawienie nie jest 
grane od wielu  lat. Kilka razy zmieniali-
śmy siedzibę teatru. Poginęło albo trafi-
ło na śmietnik setki innych rekwizytów, 
a ten płaszcz jest obok mnie. Przeszedł 
długą drogę, żeby znaleźć się blisko 
Zamku. Coś w tym jest. Tak jakbym to ja 
przeżył za tego młodego człowieka jego 
życie. Jakbym wypełnił jego los.

Czy to własnie ów płaszcz przypo-
mniał Ci o Majdanku?

Nie, pierwszy artystyczny krok 
w kierunku Majdanka zrobiłem dzięki 
Tadeuszowi Mysłowskiemu, który za-
prosił mnie do współpracy przy swojej 
multimedialnej instalacji Shrine – Miej-
sce pamięci bezimiennej ofiary, którą wy-
konał dla Muzeum w roku 1999. Jest to 
artystyczny hołd dla ofiar obozów. Głów-
nym elementem umieszczonej w baraku 
nr 47 instalacji są kamienie i  żarówki 
z abażurami w kształcie kul z zardze-
wiałego drutu kolczastego. Dzięki tej 
współpracy wiele się nauczyłem. Moim 
zadaniem w projekcie było stworzenie 
części jego oprawy dźwiekowej.

Jako podstawowego tworzywa uży-
łem nagranych na taśmę magnetofonową 
wspomnień więźniów obozu. Nakładając 
je na siebie, nadałem im formę chóru, 
który pełnił kluczową rolę w antycznej 
tragedii, a która leży gdzieś u samych 
źródeł teatru. Co jakiś czas z tego dźwię-
kowego chaosu wyłania się pojedynczy 
głos – wspomnienie wyraźnie słyszalne 
na wyciszonym tle pozostałych głosów. 
Tak jakby z  antycznego chóru wychodził 
koryfeusz – jego przodownik. Głośniki 

Tadeusz Mysłowski – 
absolwent krakowskiej 
ASP, rzeźbiarz, malarz, 
grafik i fotograf, urodził 
się w Lublinie w 1943 
roku. Mieszkał nieopodal 
Majdanka. W 1969 roku 
wyjechal do Francji, był 
stypendystą paryskiej 
„Kultury”. Od 1970 roku 
mieszka i pracuje w No-
wym Jorku. Zafascynowa-
ny twórczością Malewicza, 
Kobro, Strzemińskiego 
i Jaremy, skoncentrował 
sie na konstruktywizmie. 
W swoich pracach niestru-
dzenie bada naturę dwóch 
geometrycznych znaków-
-symboli: krzyża i kwa-
dratu. Realizował rzeźby 
m.in. dla Nowego Jorku, 
Tokio i Jokohamy. Prace 
Mysłowskiego trafiły 
m.in. do zbiorów Luwru, 
Museum of Modern Art 
w Nowym Jorku i Victo-
ria and Albert Museum 
w Londynie.
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zostały umieszczone w dalszej części 
baraku, przy podłodze. Dzięki temu chór 
wspomnień słyszalny jest jakby spod 
ziemi, z piekła, w którym znaleźli się 
więźniowie. Takie umieszczenie głośni-
ków tworzy też skojarzenie z bijącymi 
źródłami, w tym wypadku dźwięków-
głosów. Na tym „polu śmierci” biją 
źródła pamięci – bo każde wspomnienie 
jest jakby ocalającym świat strumieniem 
pamięci. Jest to też swego rodzaju „litur-
gia słowa”. Doświadczenia z pracy przy 
instalacji Shrine było dla mnie bardzo 
pomocne przy wystawie Elementarz.

Porównałeś wcześniej chyba Ośro-
dek do „arki pamięci”. Nie jest to 
jednak „arka Noego”, bo jej misja za-
leży od współpracy z wieloma innymi 
„arkami”. W przypadku Elementarza 
i Shrine było nią Państwowe Muzeum 
na Majdanku, a w przypadku „Kra-
wieckiej 41” uniwersytet.

W Polsce można zaobserwować ro-
zerwanie więzi zbiorowych na pozio-
mie społecznego zaufania. A przecież 
ważnym elementem kapitału społecz-
nego jest umiejętność nawiązywania 
współpracy pomiędzy ludźmi i instytu-
cjami. Ośrodek jest katalizatorem takich 
działań. Bez współpracy i wzajemnego 
wsparcia wiele projektów pozostałoby 
w sferze planów. Jest wielką wartością 
społeczną, jeżeli jakaś instytucja potrafi 
poprzez budowanie współpracy kumu-
lować i porządkować rozpraszaną i czę-
sto niewykorzystywaną energię ludzką 
na rzecz realizacji jakiegoś pomysłu. 
Współpraca z uniwersytetem, konkret-
nie z Uniwersytetem Marii Curie-Skło-
dowskiej, pojawiła się, kiedy zrozumia-
łem, jak wielki zakres prac mamy do 
wykonania i że sami nie jesteśmy w  sta-
nie temu wszystkiemu podołać. Uniwer-
sytet okazał się bardzo naturalnym part-
nerem ze względu na wielki, często nie 
wykorzystany potencjał działań takich 
jak praktyki studenckie, możliwość pro-
wadzenia zajęć w Ośrodku, pisanie prac 
magisterskich i seminaryjnych na zapro-

ponowane przez nas tematy. Z drugiej 
strony studenci zdobyli możliwość po-
znania samorządowej instytucji kultury 
od środka, w bezpośrednim działaniu. 
Jednocześnie nadali oni naszej pracy 
większą rangę społeczną.

Projekt „Krawiecka 41” przy-
niósł spektakularne efekty, ale nie 
był pierwszym wspólnym przedsię-
wzięciem Ośrodka i UMCS. Co było 
wcześniej?

Projekt „Dom” zrealizowany w 1998 
roku w ramach zajęć fakultatywnych, 
które prowadziłem na kierunku samo-
rządowym. Grupa studentów dostała 
zadanie zgromadzenia wszelkich moż-
liwych informacji archiwalnych o jed-
nej z kamienic ulicy Grodzkiej. Cho-
dziło o uchwycenie historii konkretne-
go domu zarówno w warstwie mate-
rialnej, jak też poprzez losy ludzi, któ-
rzy w niej mieszka-
li. Chcieliśmy prze-
śledzić, jak zmie-
niali się właściciele, 
kiedy została podłą-
czona woda, kana-
lizacja, prąd, gaz... 
Ważnym elemen-
tem projektu były rozmowy z lokatora-
mi. Wykorzystując nasze wcześniejsze 
doświadczenia z „Historią Mówioną”, 
studenci zaczęli rozmawiać z osobami 
starszymi, często samotnymi, poznając 
przy okazji ich problemy. Wtedy nie-
spodziewanie wkroczyliśmy w obszar 
szeroko rozumianej pomocy społecznej. 
Był to zupełnie nieprzewidziany przez 
nas i bardzo pozytywny aspekt projek-
tu, który dopisało życie. Uzyskane w ten 
sposób materiały posłużyły do realiza-
cji wydarzenia artystycznego pt. Dom – 
Grodzka 19 w roku 1998, o którego ge-
nezie tak kiedyś napisałem:

Jest to próba artystycznego dotknięcia 

końca pewnego okresu w życiu Starego 

Miasta w Lublinie oraz związanej z nim mikro-

społeczności. Lubelska Starówka zmienia się. 

Jeżeli ty teraz osobiście nie 

weźmiesz odpowiedzialności 

za tę pamięć, nie myśl, 

że ktoś cię wyręczy.
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Remontowane są kolejne kamienice i za kilka 

lat będzie to zupełnie inne miejsce. Chcąc 

uchwycić chociaż część tego rozpoczętego 

procesu zmian, zdokumentowano fotogra-

ficznie i na taśmie wideo ostatnie dni pobytu 

lokatorów z kamienicy Grodzkiej 19, przezna-

czonej do kapitalnego remontu. 

Takie myślenie doprowadziło nas do 
projektu „Krawiecka 41”. Pamiętam moje 
spotkanie z grupą studentów, na którym 
proponowałem różne tematy do opraco-
wania w ramach, jak to nazywam, „ucze-
nia się czytania miasta”: opisanie jednego 
dnia w Lublinie (w okresie do 1939 roku), 
opracowanie historii wybranej ulicy, 
domu, mostu itp. Jednym z tematów była 
historia domu przy Krawieckiej 41, na 
który zwróciłem uwagę dzięki znalezionej 
w Archiwum Państwowym liście jego 
lokatorów z 1939 roku. Właśnie do tego 
tematu zgłosił się Tomek Czajkowski.

Przykład „Krawieckiej 41” pokazu-
je, w jaki sposób próbujemy związać nasz 
program z mieszkańcami miasta, w szcze-
gólności młodymi, wykorzystując do te-
go praktyki uczniowskie, studenckie, za-
jęcia, staże absolwenckie, wolontariat. 
W przeciwieństwie do wielu instytucji, 

w których takie oso-
by traktowane są ja-
ko zupełnie nieprzy-
datne i kłopotliwe, 
my wręcz zabiega-
my o   praktykantów 
i     stażystów. Chce-
my, aby w oparciu 
o zebrane w Ośrod-
ku materiały powsta-
wały prace magister-

skie, licencjackie i dyplomowe. Tym mło-
dym ludziom w tak ważnym dla nich okre-
sie życia staramy się stworzyć warunki do 
uczestnictwa w czymś ważnym i wyjąt-
kowym, żeby w Ośrodku przeżyli swo-
ją „przygodę życia”, do której później się 
wraca, wspomina i pamięta. Tutaj ma-
ją oni szansę nauczyć się naprawdę cze-
goś nowego.

Przygoda z archiwalnymi rewer-
sami? Nie brzmi zachęcająco.

Kiedy zacząłem mieć do czynienia 
ze śladami przeszłości, z dokumentami, 
zdałem sobie sprawę, że analizując ma-
teriały archiwalne, można się dużo do-
wiedzieć o historii zarówno jednego bu-
dynku, jak i całego miasta. Te dokumen-
ty stawały się najbardziej fascynujące 
wtedy, gdy pojawiali się w nich ludzie, 
nazwiska konkretnych osób, za którymi 
kryła się jakaś historia. Na przykład 
w 1942 roku w księdze meldunkowej 
jednej z kamienic na ulicy Złotej nagle 
nazwiska żydowskich mieszkańców 
kamienicy są wykreślone i pojawiają się 
nazwiska polskie – a to przecież zwią-
zane było z powstaniem getta. Żydzi 
zostali wyrzuceni ze swoich mieszkań. 
Na ich miejsce wprowadzili się Polacy. 
Takich informacji można z dokumentów 
uzyskać bardzo wiele.

Szukanie dokumentów i ich analiza 
to „uczenie się miasta” w wymiarze 
historycznym, ale to również rodzaj 
praktycznej lekcji wychowania oby-
watelskiego. Ktoś, kto brał do reali-
zacji taki projekt, musiał, docierając 
do różnych dokumentów, wchodzić 
w kontakt z wieloma instytucjami sa-
morządowymi, poznając „od kuchni”, 
jak funkcjonuje miasto. Okazało się, że 
bardzo wielu studentów kierunku samo-
rządowego, kończąc studia, nie miało 
kontaktu z żadną z takich instytucji. 
Nie wiedzieli, jak funkcjonuje samo-
rząd na poziomie instytucji. Nie musieli 
wykonywać na tym poziomie żadnych 
zadań polegających na rozwiązaniu 
jakiegoś konkretnego problemu, co by-
łoby bardzo pouczające. Zabrakło kon-
tekstu. Podobnie jest z przeżywaniem 
przygody wśród archiwalnych teczek. 
Na pierwszy rzut oka nie wydaje się 
to interesującą perspektywą, ale każdy 
pozornie nieatrakcyjny dokument może 
być wielkim skarbem, jeżeli potrafimy 
jego poszukiwania umieścić w jakimś 
ważnym kontekście, np. mówiąc: „Wy-

To, co zdawkowo nazywamy 

„nagrywaniem relacji”, 

jest w istocie ocalaniem 

niematerialnego dziedzictwa 

kultury. Wciąż wiele osób nie 

potrafi tego zrozumieć.
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obraźcie sobie, że żyło tu 43 000 ludzi 
i nie ma po nich śladu”. Przeszukiwanie 
archiwów jest czymś zupełnie innym niż 
czytanie podręcznika. Dotyk, zapach, 
autentyczność dokumentu – budzą emo-
cje. Jest coś atawistycznego w tym do-
tykaniu dokumentów. Bez tego poznanie 
przeszłości jest niekompletne.

Uczestnictwo, poczucie sprawczo-
ści, poszukiwanie – to bardzo ciekawe 
zagadnienia, jeśli się spojrzy na nie 
z perspektywy teatru, z którego prze-
cież wyrastają Twoje misteria.

W misterium Dzień pięciu modlitw 
wpisałem działanie polegające na tym, 
że ludzie brali specjalnie przygotowa-
ne gliniane tabliczki z odciśniętymi 
przypadkowymi numerami więźniów 
i potem mieli możliwość podjęcia próby 
dowiedzenia się w archiwach muzeum, 
kto krył się za danym numerem. Trzeba 
mieć świadomość, że numery w obozach 
koncentracyjnych nadawano więźniom 
nie tylko po to, aby ich policzyć. Był 
to akt symboliczny. W każdej kulturze 
bardzo mocno zakorzenione jest znacze-
nie imienia, nazwiska, jako czegoś silnie 
związanego z człowiekiem. Hitlerowcy 
stworzyli precyzyjny system zabierania 
ludziom tożsamości. Robili z nich nume-
ry. Zaproponowałem sytuację odwrotną, 
również symboliczną. Mamy konkretny 
numer i odnajdujemy ludzi, którzy się za 
nim kryli. W ten sposób oddajemy tym 
ludziom twarze. W taki właśnie sposób 
można wejść w sferę emocji i na płasz-
czyznę symboliczną.

 To działanie odsłoniło skalę strat 
w materiałach archiwalnych. W wielu 
przypadkach nie można było przypisać 
nazwiska do numerów. Ale przynajm-
niej zadało się pytanie, do kogo nale-
żał wybrany numer. Ktoś zaczął sobie 
wyobrażać, że za jakimś konkretnym 
numerem stał rzeczywisty człowiek. 
Każdy uczestnik misterium stawał się 
w jakiś sposób osobiście odpowiedzial-
ny za pamięć o danym człowieku. To 
już TY jesteś odpowiedzialny. Nie jakaś 

instytucja, która realizuje „cele statuto-
we” i która pewne rzeczy „wykonuje 
w ramach swoich obowiązków”. Jeżeli 
ty teraz osobiście nie weźmiesz odpo-
wiedzialności za tę pamięć, nie myśl, 
że ktoś cię wyręczy. Cóż z tego, że 
uporządkuje się materiały archiwalne, 
że będą one wszystkie w teczkach, pose-
gregowane i ponumerowane.

Misteria były moim powrotem do 
działań artystycznych, bo czułem, że 
odnalazłem formę, język do mówienia 
o tym miejscu. Misterium Jedna ziemia 
– dwie świątynie wyglądało, posługując 
się opisem Joanny Podgórskiej, mniej 
więcej tak:

Po chrześcijańskiej stronie Bramy, po-

cząwszy od miejsca po zburzonej 150 lat 

temu na polecenie władz carskich farze, 

stanęli Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. 

Po żydowskiej stronie, od miejsca po wysa-

dzonej przez Niemców w powietrze synago-

dze, stanęli ocaleni z Holokaustu. W jednym 

momencie – po stronie chrześcijańskiej abp 

Życiński, a po stronie żydowskiej rabin Micha-

el Schudrich – kapłani wykopali garść ziemi 

Misterium Dzień pięciu mo-

dlitw odbywające sie w ra-

mach Kongresu Kultury Chrze-

ścijańskiej 7 listopada 2000. 

Widoczne gliniane tablicz-

ki z numerami więźniów. Fot. 

Marta Kubiszyn.
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z miejsc po zburzonych świątyniach. Ziemię 

w glinianych naczyniach przekazywali sobie 

z rąk do rąk – po jednej stronie Sprawiedliwi, 

po drugiej Ocaleni. Dzięki nagłośnieniu po 

obu stronach Bramy było słychać historie 

tych, którzy ratowali i tych, którzy zostali 

uratowani. Gdy przekazywane z rąk do rąk 

naczynia dotarły do Bramy Grodzkiej, ziemię 

z nich wymieszał ks. Romuald Jakub Weksler, 

ocalony z Holokaustu żydowski chłopiec, któ-

ry, nieświadomy swojego pochodzenia, został 

katolickim księdzem. Dziś mówi o sobie: Żyd 

od Jezusa. W tej ziemi licealistka z Lublina i jej 

rówieśnik z Izraela, wnuk urodzonego w Lu-

blinie Icchaka Karmi, posadzili dwa drzewka 

winorośli: jedno z Lublina, drugie przywie-

zione z Izraela. Arcybiskup i rabin spotykają 

się w Bramie. Wokół Bramy zgromadziło się 

ponad 2 tys. osób, ale panowała przejmująca 

cisza. W tej ciszy wypowiedziane w stronę 

Żydów słowa abp. Życińskiego: „Ja jestem 

Józef, wasz brat”, zabrzmiały w niezwyczajny 

sposób8.

Misterium Jedna ziemia – dwie 
świątynie było wynikiem bardzo świa-
domych fascynacji i poszukiwań na 

pograniczu teatru i dokumentu. Przy 
okazji gromadzenia zdjęć do wystawy 
o dawnym Lublinie i zapisanych na 
taśmach relacji dawnych mieszkańców 
miasta zacząłem stykać się z historiami 
konkretnych ludzi i zrozumiałem, że to 
może być baza dla teatralnych działań. 
Na przykład proste, banalne wykorzysta-
nie relacji zebranych w ramach „Historii 
Mówionej” w  wystawie Portret Miejsca 
z jednej strony uteatralniło ekspozycję, 
a z drugiej nadało jej posmak autentycz-
ności. W misterium Jedna ziemia – dwie 
świątynie wpisałem w formę teatralną 
żywych świadków historii. Z indywi-
dualnych losów ludzi, z historii miejsca 
utkałem przestrzeń symboliczną. Po-
wstał rodzaj teatru na styku dokumentu 
radiowego, widowiska plenerowego, 
wydarzenia ulicznego – coś, co jest naj-
bliższe misterium. Forma była teatralna, 
ale treścią stało się samo życie, czyli hi-
storie opowiadane przez ludzi niosących 
ziemię oraz ich i nasze, widzów-uczest-
ników, autentyczne emocje.

Dobrym komentarzem do działań 
Ośrodka i kolejnego misterium pt. Listy 
do getta 9 mogą być słowa Joanny Pod-
górskiej:

Teatr NN już od dawna wykroczył poza 

ramy zwykłego teatru. Wykroczył także poza 

przestrzeń Bramy. Dzięki  dobrej współpracy 

z władzami miasta udaje się co roku, w rocz-

nicę likwidacji getta, zaciemnić na dwie 

godziny całą przestrzeń żydowskiej dzielnicy. 

Z rozświetlonej, tętniącej życiem części Stare-

go Miasta przez Bramę Grodzką wchodzi się 

w ciemność i ciszę. Lublinianie przychodzą 

tu co roku ze świecami. Członkowie Ośrodka 

„Brama Grodzka – Teatr NN” rozdają mieszkań-

com spisy lokatorów i adresy z przedwojenne-

go żydowskiego Lublina z prośbą, by wysłali 

do nich list. Ludzie wysyłają zasuszone kwiaty, 

puste kartki albo piszą. Trzynastoletnia Ola 

napisała do Marii Dwojry Bojm z ul. Szerokiej 

47, bo od sąsiadów dowiedziała się, że córka 

Marii Rachela grała na skrzypcach: „Zwiedza-

jąc muzeum, zobaczyłam w gablocie skrzypce 

Misterium Jedna ziemia – dwie 

świątynie odbywające sie w ra-

mach Kongresu Kultury Chrze-

ścijańskiej 16 września 2000. 

Droga z Placu po Farze do Bra-

my Grodzkiej. Fot. Marta Ku-

biszyn.

8 Joanna Podgórska, 
Nawróceni na Bramę, 
„Polityka” nr 47 z 22 
listopada 2003.

9 Informacje o misterium 
Listy do getta można 
znaleźć na stronie 28 
[przyp. red.].
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z inicjałami R. B. znalezione po wojnie przy od-

gruzowywaniu Lublina. Pomyślałam, że może 

mieć to związek z pani córką. Czy są to jej 

pierwsze skrzypce?” Listy wracają z pieczątką: 

„zwrot”, „adresat nieznany” albo ręczną adno-

tacją: „nie dotyczy”, „przy ul. Browarnej nie ma 

żadnego adresu”. Kolejne dotknięcie pustki  10.

Następnym dużym misterium pa-
mięci był Poemat o miejscu. Oto jego 
opis z materiałów prasowych:

12 października 2002 roku o godz. 20.00 

odezwał się dzwon z kościoła na Wzgórzu 

Czwartkowym, dając znak do rozpoczęcia 

Misterium. W całej przestrzeni wokół Zamku 

zgasło światło, tworząc „scenę” do dalszych 

działań. Droga uczestników Misterium rozpo-

częła się na Starym Mieście – rozświetlonym 

i tętniącym codziennym życiem. Następnie 

przeszli oni przez Bramę Grodzką w ciemność 

po jej drugiej stronie – tam, gdzie kiedyś było 

Miasto Żydowskie i gdzie stoi Zamek – a dalej 

od Bramy Grodzkiej do Zamku, przez Plac 

Zamkowy, następnie wzdłuż ulicy u podnóża 

Wzgórza Zamkowego, do miejsca, gdzie stała 

dawniej synagoga.

Przewodnikiem na tej drodze było światło 

zapalające się w kolejnych, mijanych otwar-

tych studzienkach kanalizacyjnych, z których 

wydobywały się głosy-opowieści więźniów 

Zamku (z okresu okupacji i lat powojennych) 

oraz wspomnienia mieszkańców Lublina 

o dzielnicy żydowskiej i jej zagładzie. Odsła-

niały one ukryte i niewidoczne na co dzień 

sensy i znaczenia zawarte w pustej przestrzeni 

wokół Zamku.

W miejscu dawnej synagogi droga uczest-

ników Misterium została przecięta wiszącą 

w poprzek czarną kotarą. Było to nawiązanie 

do kotar z fresków ze ścian Kaplicy Zamkowej. 

Kotary te wskazują na istnienie tajemnicy,  

której nie można przeniknąć.

Motyw opowiadania i słuchania 
przewija się w naszej rozmowie po raz 
kolejny. Przypadek?

Nie, skutek tego, że rozmawiamy 
o roli Pamięci i naszej obecności we 

współczesnym świecie zdominowanym 
przez media. W pracy Ośrodka wciąż 
trafiamy na nieprawdopodobne opo-
wieści i historie, które często stają się 
inspiracja dla dziennikarzy. Pracując 
nad programem „Historia Mówiona”, 
odkryliśmy, że medium, które doskonale 
do niego przystaje, jest radio. Zbierane 
przez nas historie są idealnym mate-
riałem do reportażu. Opowieść o czy-
imś życiu, poprzez nadanie jej formy 
dokumentu i emisję, nabiera nowego 
społecznego wymiaru, stając się często 
symbolem naszych zbiorowych do-
świadczeń. Czasem odnajdujemy w  niej 
też coś z naszego własnego życia. Słu-
chanie przez radio różnych historii, bez 
względu na to, czy jest to dokument czy 
teatr, ma w sobie coś bardzo archaicz-
nego i pierwotnego. Dotykamy czegoś, 
co możemy nazwać kulturą słuchania, 
która, niestety, ginie na naszych oczach. 
Stąd wziął w Ośrodku wziął się cykl 
spotkań z radiem i filmem dokumen-
talnym.

Konsekwencją tych doświadczeń 
było zainteresowanie tradycją opowia-

Misterium Poemat o miejscu, 

12 października 2002. Widocz-

ne studzienki kanalizacyjne, 

z których wydobywały się gło-

sy więźniów Zamku i wspo-

mnienia o żydowskich miesz-

kańcach Lublina. Fot. Marta 

Kubiszyn.

10 Tamże.
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dania historii. Zacząłem zastanawiać 
się, czy można jeszcze doprowadzić 
do autentycznego spotkania widza wy-
chowanego na nowoczesnych mediach 
z człowiekiem opowiadającym jakąś 
historię. Człowiekiem, który przychodzi 
do innych ludzi i mówi: „Słuchajcie 
– chcę wam opowiedzieć historię!” Jak 
to zrobić, żeby ich zaciekawić. Od same-
go początku czułem, że sposób opowia-
dania będzie musiał być poddany jakiejś 
formie teatralizacji. Aż w końcu trafiłem 
na opisy bajarzy z teatru ludowego. 
O jednym z nich pisze Piotr Bogatyriew 
w Semiotyce kultury ludowej:

Biełkow angażuje prawie wszystkie środki 

sceniczne. Izba jest dla niego obszarem scenicz-

nym; piec jest organiczną częścią opowiadania, 

albowiem wciąga go w grę, to zdejmując z niego 

kosz, to wyciągając gorący sagan itp. Mimiką co 

prawda posługuje się ostrożnie. Obawia się 

zapewne śmieszności: nie naśladuje twarzy 

staruchy, do mimiki ucieka się tylko przy odtwa-

rzaniu rozgniewanego starca. Powściągliwość tę 

rekompensuje natomiast pantomimika. Wyko-

nawstwo Biełkowa nie ma charakteru epickiego 

– nie opowiadał bowiem o staruszkach jako 

o osobach trzecich, lecz od samego początku 

podawał opowieść w pierwszej osobie, ciągle 

przeistaczając się to w starca, to w jego żonę.

Tu, jak widać, opowiadanie baśni stało się 

czynnością teatralną. Nie każdy bajarz – ma 

się rozumieć – tak dramatyzuje i teatralizuje 

tekst baśni, ale dla bajarza w rodzaju Biełko-

wa, dla bajarza-aktora, by tak rzec, podobne 

odtwarzanie opowieści jest czymś zwyczajnym 

i typowym. Dodajmy jeszcze, że w wykonaniu 

ustnych opowieści dużą rolę odgrywa zaanga-

żowanie publiczności, która tutaj, jak i w ludo-

wym teatrze, bierze aktywny udział  11.

Trochę później przeczytałem o „śpie-
wakach brodskich”, przedstawieniach 
teatralnych w formie monologów, 
w których aktor wcielał się w różne 
postacie: nauczyciela, kantora, swata, 
pastucha i z użyciem rekwizytów oraz 
przebrania śpiewał na smutną nutę 
o własnej doli i niedoli. Po jakimś 
czasie występy te przekształciły się 
w wykonywanie piosenek satyrycznych 
i prześmiewczych. Mając formę do opo-
wiadania historii osadzoną w tradycji 
i kilka pięknych opowieści zaczerpnię-
tych z folkloru żydowskiego, można 
było na nowo rozpocząć pracę w sali 
teatralnej Bramy Grodzkiej. W latach 
2001-2002 powstał w ten sposób tryptyk 
Opowieści chasydzkie, na który złożyły 
się przedstawienia: Był sobie raz, O tym, 
jak Fajwł szukał samego siebie oraz 
Tajbełe i demon. Rolę bajarza wciela-
jącego się w różnych bohaterów gra 
mój przyjaciel i wicedyrektor Ośrodka 
Witek Dąbrowski, któremu za każdym 
razem towarzyszy inny akompaniator: 
akordeonista, kontrabasista i klarneci-
sta – muzycy znani słuchaczom folku 
z zespołu Się Gra. Przedstawienia nie 
wymagają żadnej scenografii. Dobrym 
miejscem do ich grania jest kawiarnia, 
gdzie bariera między sceną a widownią 
znika w naturalny sposób, dzięki czemu 
łatwiej o to, aby aktor zmienił się w ga-
wędziarza, a  publiczność w słuchaczy 

Witold Dąbrowski i Bartek 

Stańczyk w przedstawieniu Był 

sobie raz. Fot. Marta Kubiszyn.

11 Do dziś w bardzo podob-
ny sposób grupy kolęd-
nicze na Huculszczyźnie 
opowiadają po domach 
historię Bożego Narodze-
nia. Głównym „bajarzem” 
jest w nich osoba grająca 
postać Żyda, który „śmie-
szy, tumani, przestrasza”, 
szczególnie młode dziew-
częta i dzieci. Trzymany 
przez niego kostur raz 
może być drabiną, raz 
strzelbą, a chwilę później 
rzeką [przyp. red.].
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opowieści. Te nowe przedstawienia 
Teatru NN mogą być tematem na odręb-
ną rozmowę 12.

Można powiedzieć, że interdyscy-
plinarność działań Ośrodka pomaga 
odkrywać nie tylko nowe metody pra-
cy, ale także zapomniane obszary kul-
tury. Nazywanie „Historią Mówioną” 
przywołanych z niepamięci obrazów 
jest przecież celową nobilitacją nie 
tylko wspomnień, ale i samej sytuacji 
osobistego spotkania, dzięki któremu 
w ogóle mogą one być przez kogoś 
opowiedziane i przez kogoś drugiego 
wysłuchane, co znalazło odbicie we 
wspomnianych trzech przedstawie-
niach.

Trzeba zdać sobie sprawę, że to, co 
zdawkowo nazywamy „nagrywaniem 
relacji”, jest w istocie ocalaniem niema-
terialnego dziedzictwa kultury. Wciąż 
wiele osób nie potrafi tego zrozumieć. 
Towarzyszące takiej nagranej relacji 
emocje i osobisty ton mają wielki wa-
lor autentyzmu, a aspekt osobistego 
spotkania sprzyja swoistej „spowiedzi” 
rozmówcy. Tak więc staliśmy się „za-
pisywaczami” tego morza opowieści, 
współtwórcami „Wielkiej Opowieści” 
o przedwojennym polsko-żydowskim 
Lublinie. Czasami myślę, że jesteśmy 
współczesnymi lirnikami, opowiadacza-
mi, którzy przenoszą pamięć o tragicz-
nej często historii w przyszłość i którzy 
poprzez to „opowiadanie” ją ocalają.

Metafora „Wielkiej Księgi Miasta” 
użyta kilka lat temu w odniesieniu do 
wystawy zaczyna żyć swoim własnym 
życiem. Powstaje „księga”, która jest 
rodzajem zielnika z życiorysami, wspo-
mnieniami, rodzinnymi fotografiami, fo-
tografiami domów, ludzi, ulic, mieszkań, 
poetyckimi opisami miasta, legendami. 
Rodzi się opowieść o życiu mieszkań-
ców, opowieść o mieście, którego już 
nie ma. Trzeba mieć świadomość, że 
jest ona częścią konkretnego miejsca, 
wynika z jego historii, z jego ukrytego 
kodu genetycznego. Ma współtworzyć 

i odczytywać jego genius loci. Jest 
krokiem w kierunku tworzenia legendy 
miejsca, o której Stefan Chwin, jeden 
z autorów tekstów tworzących legendę 
Gdańska, napisał:

Miasto staje się w pełni legendą, kiedy 

zostaje tematem wielkiej opowieści. Każde 

„mądre miasto” zabiega o własną legendę 

i o legendę krążącą po świecie. Miasto bez 

legendy wegetuje. Legenda obdarza je ży-

ciem. Podkreśla, że miasto jest nadzwyczajne 

i że warto je na własne oczy zobaczyć. Miasto, 

które nie tworzy  własnej legendy, które nie 

zabiega o własną legendę, które nie wzmac-

nia własnej legendy, podcina gałąź, na której 

siedzi. [...] Krążąca po świecie legenda miasta 

sprawia, że ktoś, kto słyszy daną nazwę, 

doznaje radośniejszego bicia serca. Czuje, 

że zbliża się do tajemnicy i marzy, by do niej 

fizycznie dotrzeć.

Lublin też może mieć taką legendę, 
może mieć wspaniałą opowieść, która 
będzie ciekawa i ważna dla przybysza 
z Europy i z dalekiego świata.

Na przykład jaką?
Może to być opowieść o Lublinie 

jako miejscu spotkania kultur. Przecież 
właśnie tutaj zawarta została Unia Lu-
belska, wówczas wielki eksperyment na 
drodze dialogu kultur i szukania kompro-
misów w budowie nowego organizmu 
państwowego. Unia połączyła świat 
chrześcijaństwa zachodniego (Polska) 
ze światem pogańskim (Litwa) i światem 
kultury bizantyjsko-słowiańskiej (duża 
część Ukrainy i Białorusi). Wspólna 
Rzeczpospolita polsko-litewsko-ruska 
stała się tyglem narodów, w którym było 
miejsce dla różnych kultur, języków i wy-
znań, również dla Żydów, którzy tworzyli 
tu swoje główne skupisko i odgrywali 
wielką rolę w tej części Europy. Dlatego 
nie dziwmy się ich obecności w Lublinie 
i temu, że jego historię przez stulecia 
w tak wielkim stopniu określało współ-
istnienie obok siebie Polaków i Żydów. 
To jest wspaniały materiał na legendę, na 

12 Więcej o tryptyku: 
www.tnn.lublin.pl/
spektakle/tryptyk [przyp. 
red.].
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opowieść, ale pod warunkiem, że przy-
wrócimy pamięć o żydowskich miesz-
kańcach miasta, którzy są nierozerwalną 
częścią historii Lublina.

Mamy ułatwione zadanie, bo opo-
wieści o żydowskim Lublinie już krążą 
po świecie. Kto jest najsłynniejszym 
i najbardziej znanym lublinianinem? 
Oczywiście Jasza Mazur, bohater książ-
ki Singera, Sztukmistrz z Lublina. Dzięki 
niej miliony ludzi na całym globie zna 
nazwę naszego miasta. Niedawno usły-
szałem opowiadaną w Nowym Jorku 
przez legendarnego rabina Schlomo 
Carlebacha opowieść o Widzącym z Lu-
blina. Czy to nie wspaniałe, że pamięć 
o dawnym Lublinie Żydzi przenieśli aż 
za ocean? A my wciąż nie potrafimy zna-
leźć we współczesnym Lublinie miejsca 
dla jego przeszłości. 

Nie może być tak, że w mieście 
zawarcia Unii Lubelskiej zgubiliśmy 
jej ducha i przesłanie. Tu nie wystarczy 
żadne fasadowe i deklaratywne działanie 
podkreślające ważność Unii. Czyż nie 
jest zastanawiające, że właśnie na Placu 
Litewskim w pobliżu pomnika Unii sta-
nął pomnik Józefa Piłsudskiego, ostatnie-
go przedstawiciela idei wielkiej, otwartej 
Rzeczpospolitej? Tak jakby pewien okres 
w historii Polski został zamknięty. Pod-
czas obchodów żałoby po Marszałku 
w 1935 sami Żydzi podkreślali, że był on 
wielkim reprezentantem wspaniałej idei 
wielonarodowej, wieloreligijnej Rzecz-
pospolitej i nie dał się nigdy wciągnąć 
w sieć nienawiści wobec innych narodów 
i ras. Mamy w samym centrum Lublina, 
pomnik Unii Lubelskiej i pomnik Józefa 
Piłsudskiego, tylko czy przyswoiliśmy 
sobie przesłanie, jakie one niosą? Czy nie 
jest tak, jak powiedziała w którymś z wy-
wiadów prof. Maria Janion, że „Sprzenie-
wierzyliśmy się całkowicie idei Rzeczpo-
spolitej”? To wielkie zadanie próbować 
tę polsko-żydowską przeszłość wydobyć 
z zapomnienia i ją sobie przyswoić. Nig-
dy nie zrozumiemy historii Lublina bez 
uwzględnienia obecności w nim Żydów. 

Przywołajmy jeszcze raz prof. Janion: 
„Nie możemy iść do Europy, wypiera-
jąc z pamięci naszych Żydów, naszych 
wspólnych skotłowanych losów”. 

Niedawna historia powstania na 
Placu Zamkowym pomnika ku czci 
partyzantów Hieronima Dekutow-
skiego „Zapory”, pokazuje, że są 
tacy, którzy chcieliby o wszystkim 
zapomnieć i skojarzyć z tym miejscem 
zupełnie inną pamięć.

Bardzo dobrze naświetlają tę sprawę 
słowa dziennikarza z „Gazety Wybor-
czej”:

Na placu Zamkowym koparka ścięła frag-

ment nasypu, po którym biegnie ulica Zam-

kowa. Od strony placu Zamkowego stanie tu 

pomnik polskich patriotów pomordowanych 

na Zamku w czasie II wojny światowej i tuż po 

niej. [...] Podczas robót ziemnych, w miejscu, 

gdzie stanie cokół pomnika, koparka odsłoniła 

dobrze zachowane piwnice i  fragmenty mu-

rów. W takim przypadku inwestor powinien 

przerwać prace i zawiadomić archeologów, 

którzy muszą zgodzić się na wznowienie prac. 

Tymczasem ekipa z firmy inżyniersko-budow-

lanej [...] samowolnie zburzyła odkryte frag-

menty dawnej kamienicy. Gdy archeolodzy 

interweniowali, spotkały ich inwektywy. – Nie 

chcę nawet powtarzać, co oni mówili. Kiedy 

odchodziliśmy, powiedzieli ze śmiechem: 

szalom! – relacjonuje archeolog. [...] W końcu 

prace wstrzymano13.

 W tej sprawie został również opubli-
kowany list kilku osób, którzy postawili 
pytanie, czy to miejsce jest odpowiednie 
dla nowego pomnika14:

Ciągle mówimy o pamięci, staramy się 

ją ożywić, ale czy nie jest to rozdwojona pa-

mięć? Zniszczenie nigdy nie zbadanych przez 

archeologów i konserwatorów fragmentów 

Szerokiej 1 zdaje się być tego przykładem. 

Ufundowanie pomnika ofiarom Zamku jest 

ze wszech miar chwalebnym pomysłem, ale 

wybór miejsca pod pomnik już raczej nie. 

Zwłaszcza teraz, gdy wiemy, że można tam 

13 Grzegorz Józefczuk, 
Koparka nie lubi pamię-
tać, „Gazeta w Lublinie” 
z 11 października 2003.

14 Pomnik stanął w pew-
nym oddaleniu od Zamku. 
Został wbudowany w 
skarpę przy przejeździe 
pod ulicą Zamkową, 
biegnącą dziś sztucznym 
nasypem powstałym po 
zniwelowaniu części ul. 
Szerokiej i dawnej Zamko-
wej [przyp. red.]
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znaleźć materialne ślady po innych ofiarach, 

wciąż, mimo wszystko, nie do końca opłaka-

nych i należycie wspominanych. Czy ofiary 

Zamku nie mogą mieć swojego miejsca wła-

śnie na Zamku, tam, gdzie dokonywał się ich 

los? [...] Mając świadomość, co znajdowało się 

na terenie Podzamcza, chcielibyśmy zwrócić 

uwagę, że należy bardzo ostrożnie ingerować 

w przestrzeń placu Zamkowego czy całego 

Podzamcza15.

Wszystko odbywało się bez szero-
kiej konsultacji społecznej, a przecież 
przestrzeń publiczna nie jest własnością 
jakiejś grupy społecznej czy politycznej. 
Analizując tę sytuację, warto wykorzy-
stać rozważania Ewy Rewers z książ-
ki Pamięć i zapomnienie w Europie 
przełomu wieków poświęcone pamięci. 
Chodzi tu w szczególności o analizę 
dwóch rodzajów pamięci: politycznej 
i intelektualnej:

Ta pierwsza zaangażowana jest przede 

wszystkim w nadawanie ważności zda-

rzeniom traktowanym instrumentalnie, 

ustanawianie ich nietrwałych hierarchii [...]. 

Dynamika pamięci politycznej jest kapryśna, 

powierzchowna, selektywna i partykularna. 

[...]. Pamięć polityczna wyżej ceni sobie kon-

flikt niż samooczyszczenie i jednoznaczność 

niż otwarcie na różne interpretacje.

Pamięć intelektualna na odwrót, nie lubi 

prostych rozwiązań. Często ucieka od jedno-

znaczności i zdradzając nieznośną skłonność 

do głębokiego myślenia, nigdy nie uznaje zda-

rzeń za gotowe i skończone. Wydłuża dystans, 

rozszerza kontekst, ostrożnie posługując się 

samym zdarzeniem. Kłóci się z pamięcią poli-

tyczną o wartości i oparte na nich kryteria.

To, co się stało na Placu Zamko-
wym, pokazuje, jak wielka jest przepaść 
między dominującą w naszym współcze-
snym życiu publicznym konfrontacyjną 
i instrumentalną pamięcią polityczną 
a pamięcią intelektualną16. Za wszelką 
cenę powinniśmy próbować znaleźć 
jakąś artystyczną formę wyrazu dla tego 

szczególnego miejsca bez narzucania mu 
krzykliwych narodowych symboli, która 
jednocześnie mogłaby zrównoważyć fakt 
organizowania w tym miejscu przypad-
kowych imprez o charakterze masowym. 
Bo jeżeli szukać genius loci Lublina, to 
właśnie wokół Bramy Grodzkiej.

Jeżeli pewien sposób myślenia 
i motywy działań są dla kogoś z gruntu 
obce, to tym bardziej nie pojmie, jeże-
li kieruje się nimi ktoś inny. Trudność 
zrozumienia projektu „Krawiecka 
41” pojawia się w większej skali jako 
trudność w zrozumieniu działalności 
Ośrodka. Jest to znakiem, że braku-
je czegoś w świadomości społecznej. 
Czego?

Wciąż wierzę, że jest coś takiego jak 
służenie dobru, że są potrzebni ludzie ro-
dem z powieści Że-
romskiego. Ludzie, 
których kiedyś na-
zywano inteligen-
cją, którzy mieli po-
czucie społecznej 
wagi swych działań. 
Tak naprawdę to oni 
zdecydują  o   przy-
szłości Polski. To 
oni potrafią w naj-
trudniejszych chwilach mobilizować 
swoje otoczenie do działania, nie myśląc 
o własnej karierze ani pieniądzach. Mam 
głębokie przekonanie, że światu, w któ-
rym żyjemy, wciąż potrzebni są wielcy 
społecznicy z ich romantycznym ma-
rzeniem o sprawiedliwości, solidarności 
i równości szans. W artykule Dyploma-
cja społeczna zamieszczonym w „Rzecz-
pospolitej” Bogumił Luft napisał:

Wiele organizacji utworzonych w latach 

dziewięćdziesiątych nosi na sobie piętno 

idealizmu i ducha zaczerpniętego z etosu pol-

skiej inteligencji. Dla wielu zaangażowanych 

w to osób jest to przedłużenie czasów walki 

o wolność. Ale forma tych działań odpowiada 

czasom nowym – gdy większość ludzi aktyw-

nych, obdarowanych nagle wolnością działa-

Miasto, które nie tworzy 

własnej legendy, które nie 

zabiega o własną legendę, 

które nie wzmacnia własnej 

legendy, podcina gałąź, na 

której siedzi. STEFAN CHWIN

15„Gazeta w Lublinie” z 13 
października 2003.

16 Więcj informacji o po-
mnikach na Placu Zam-
kowym można znaleźć na 
marginesach stron 14-17 
[przyp. red.].
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nia, zaczęła zakładać prywatne firmy, idealiści 

zajęli się tworzeniem fundacji, stowarzyszeń, 

różnych instytucji – swoich własnych warszta-

tów pracy na rzecz dobra wspólnego.

Ośrodek pokazuje ludziom pewne 
wzorce zachowań, starając się rozwią-
zać problemy, obok których można 
przecież przechodzić obojętnie. Wiele 
rzeczy trzeba robić bezinteresownie, 
ponieważ są wartościowe – ucząc siebie 
i innych nieegoistycznego bycie w świe-
cie. Wchodzimy tutaj w dyskusję o roli 
inteligencji polskiej. Nasza działalność 
jest podtrzymywaniem etosu inteli-
genckiego. W trudnych czasach grupa 
ludzi, w większości młodych, dobrze 
wykształconych podejmuje wyzwania, 
wiedząc, że nie kryją się za tym żadne 
wielkie pieniądze i kariery. To, co nimi 
kieruje, to w dużej mierze poczucie wagi 
społecznej tych działań. 

„Każde społeczeństwo kapitalistycz-
ne – pisał u progu lat sześćdziesiątych 
w swej klasycznej książce o współcze-
snym kapitalizmie François Perroux 
– funkcjonuje normalnie dzięki pewnym 
sektorom społecznym, których nie prze-
nika ani nie pobudza chęć zysku i pogoń 
za jak największym zyskiem. Jeśli wy-
soki funkcjonariusz, żołnierz, urzędnik, 
ksiądz, artysta czy uczony przeniknięci 
będą takim duchem, społeczeństwo 
upadnie, zagrożona będzie wszelka for-
ma gospodarki”. W interesie społeczeń-
stwa jest chronienie i rozwijanie instytu-
cji, które istnieją nie po to, by zarabiać, 
ale by edukować społeczeństwo. 

Celem działalności Ośrodka „Brama 
Grodzka – Teatr NN” jest właśnie m.in. 
edukacja młodego pokolenia, które co-
raz bardziej zatraca poczucie lokalnej 
tożsamości kulturowej. Bo przecież 
tylko emocjonalna więź z konkretnym 
miejscem i jego historią buduje poczu-
cie odpowiedzialności za małą ojczyznę, 
co w przypadku tego miasta oznacza 
budowanie więzi między innymi z Lu-
blinem żydowskim. Ale brak pamięci 
o polskich Żydach i ich kulturze jest 

problemem wykraczającym poza skalę 
lokalną, a szkoda, bo nasze wielokul-
turowe dziedzictwo jest bardzo ciekawe 
dla cudzoziemców. Wielu z nich dopiero 
tutaj uświadamia sobie, że korzenie kul-
turowej tożsamości Izraela są również 
w Polsce. Działalność Ośrodka na pew-
no w jakiś sposób przyczynia się do roz-
budowywania kontaktów zagranicznych 
i zwiększania kulturowej atrakcyjności 
naszego miasta.

Co ma korzystny wpływ na 
wizerunek miasta, a więc i naszą 
konkurencyjność chociażby w walce 
o turystów zjednoczonej Europy, 
sprowadzając rzecz do kategorii już 
bardzo merkantylnych.

Ta Europa jest obok nas, na wycią-
gnięcie ręki – trzeba ją tylko dostrzec. 
W czasie poszukiwań materiałów 
ikonograficznych związanych z Bramą 
Grodzką natrafiliśmy na zapomniany 
obraz lubelskiego malarza Juliusza 
Kurzątkowskiego pochodzący z 1934 
roku, przedstawiający Don Kichota 
na tle Bramy Grodzkiej. Temat tego 
obrazu w sposób zupełnie zaskakują-
cy wprowadza to szczególne miejsce 
w krąg nowych, ukrytych do tej pory 
znaczeń. Oto Brama Grodzka w Lu-
blinie staje się częścią historii błęd-
nego rycerza, a  błędny rycerz staje 
się częścią historii Bramy Grodzkiej. 
Następuje przedziwny, cudowny splot 
tych historii. A przecież Don Kichot 
jest wielkim tematem literatury euro-
pejskiej. Tak więc wielkie tematy i nur-
ty kultury europejskiej ujawniają się 
również na peryferiach, poza centrum, 
nie tracąc nic ze swojej siły i energii. 
W takim kontekście nie ma znaczenia 
ranga artysty ani ranga dzieła. Istotne 
jest podjęcie jakiegoś uniwersalnego 
tematu przynależnego do dziedzictwa 
kultury europejskiej. Cała ta historia 
wskazuje na to, że takie miasto jak 
Lublin, małe, prowincjonalne i leżące 
na peryferiach Europy Wschodniej, jest 
również integralną częścią wielkiego 
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europejskiego dziedzictwa kulturowe-
go, jest częścią Europy. Patrząc uważ-
nie, w każdym takim zapomnianym 
europejskim mieście, miasteczku mo-
żemy to dziedzictwo odnaleźć odbite 
w różnych obszarach sztuki i kultury. 
Bardzo dobrze opisał to Bohumil Hra-
bal w Zbyt głośnej samotności:

Załzawionymi oczami patrzyłem w górę, 

żeby nagle zobaczyć [...] na fasadach i ele-

wacjach czynszówek oraz gmachów publicz-

nych to, o czym marzyli Hegel i Goethe, tę 

Grecję, ten przepiękny hellenizm jako wzór 

i cel, widziałem porządek dorycki, tryglify 

i listwy greckich rynien, widziałem wieńcowe 

gzymsy i porządek joński z trzonami i wolu-

tami, porządek koryncki z falującymi liśćmi, 

widziałem świątynne przedsionki, kariatydy 

i greckie balustrady aż po same dachy ka-

mienic, w których cieniu szedłem, a przy tym 

zobaczyłem, że ta sama Grecja jest również na 

praskich peryferiach, na fasadach zwykłych 

czynszowych domów, które na portalach 

i koło okien są ozdobione nagimi kobietami 

i gołymi mężczyznami, i kwieciem, i latorośla-

mi egzotycznej flory.

Częścią europejskiego dziedzictwa 
jest również kultura Żydów, która m.in. 
właśnie w Polsce przeżywała swój roz-
kwit. Nawet mimo tych racjonalnych 
argumentów, wielu ludziom trudno jest 
jednak zrozumieć, dlaczego Polacy zaj-
mują się przeszłością Żydów.

Czasem słyszy się: „Co Polaka 
obchodzi, że sześćdziesiąt lat temu 
mieszkali tutaj Żydzi? Przecież ty nie 
jesteś Żydem”. Ale jestem człowiekiem 
– człowiekiem, którego cała ta prze-
szłość poruszyła. Coż, tych argumentów 
nie da się mnożyć w nieskończoność. 
Z wiedzą o istnieniu miasta żydowskie-
go w Lublinie zacząłem się oswajać jako 
dorosły człowiek. Jak już mówiłem, był 
to proces, który trwał jakiś czas i jego 
efektem jest działalność Ośrodka. I mam 
pełne przekonanie do tego, co robię, 
absolutnie niepodważalne i... i tyle. No 
właśnie – i tyle.




