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Nasza Okolica jest całkiem blisko – mówią Bromba i pan
Wojtyszko
Jolanta Gajda-Zadworna 17-12-2009, ostatnia aktualizacja 23-12-2009 22:04

Autor, scenarzysta i reżyser opowiada nam o okolicy Glusia i ferajny, warszawskiej nagrodzie dla Bromby. I o archiwum
AK ukrytym pod podłogą rodzinnego domu.

autor: Darek Golik
źródło: Fotorzepa
W „Bromby i Fikandra wieczorze autorskim” (Wyd. Ezop) Maciej Wojtyszko rymuje tekst niemal w całości, tak
tłumacząc ten zabieg: „Może Bromba, która zazwyczaj łatwo popada w stany głębokiej refleksji, pisze wiersze, żeby nie
popaść zbyt głęboko”

źródło: materiały prasowe
+zobacz więcej

Kiedy Brombę uhonorowano tegoroczną Warszawską Nagrodą Literacką (za wierszowany tomik „Bromby i Fikandra
wieczór autorski”), Maciejowi Wojtyszce nie pozostało nic innego, tylko zdradzić długo skrywany sekret. – Naprawdę
istnieje coś takiego jak Nasza Okolica. To domki leżące między Wałem Miedzeszyńskim i Międzylesiem. Nazywane
różnie. Czasem Zerzeń, czasem Borków.

Nazwa Nasza Okolica pierwszy raz pojawiła się w 1975 roku, w zbiorze opowiadań „Bromba i inni”. Wydawało się
wtedy, że to przestrzeń całkowicie fikcyjna. Tymczasem prototypem miejsca jest teren jak najbardziej realny. Stoi tu
dom rodzinny Macieja Wojtyszki, który postawiła jeszcze babcia autora. Dom przetrwał okupację. I teraz mieszkają w
nim dzieci i wnuki twórcy Glusia, Gżdacza czy Zwierzątka mojej Mamy. – Raj, Arkadia, Nasza Okolica są właśnie tam
– zapewnia.

Nic dziwnego, że jeśli nie musi, do centrum się nie wybiera. Ale Brombie, podpowiadając, gdzie najlepiej zorganizować
wieczór autorski, zasugerowałby parę miłych miejsc, np. Czułego Barbarzyńcę czy Traffic. To księgarnie z
sympatycznym, kawiarnianym klimatem. Nowoczesne, ale też trochę niegdysiejsze. – Takie miejsca lubię, bo jestem
przedwojenny – podkreśla.

Upiorne tramwaje

Do współczesnej stolicy ma podejście ambiwalentne. Rozumie uczucia Antoniego Słonimskiego, który po powrocie w
latach 60. do Polski napisał, że Warszawa jest jak matka. Nawet jeśli czasami niewykształcona i nieładna, i tak się ją
kocha. Wojtyszko jednak nie wszystko potrafi i chce zaakceptować w rodzinnym mieście.

Z wczesnego dzieciństwa wspomina wędrówki po czarno-czerwonych zgliszczach:
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– Na wysokości drugiego piętra przechodziliśmy po kładce do znajomej mamy. Tak wyglądała Starówka. Ruiny jak z
horroru – opowiada.

Pamięta też Warszawę, w której była połowa Pałacu Kultury, plac bez Zamku Królewskiego i upiorne tramwaje, jakimi z
Dworca Wschodniego dojeżdża się do Trasy W-Z.

Państwowe Liceum Techniki Teatralnej, do którego uczęszczał jako młodszy kolega Krzysztofa Kieślowskiego,
znajdowało się przy Miodowej. Dziś jest tu szkoła muzyczna.

– Wszyscy, którzy kończyliśmy PLTT, mamy podobne wspomnienia z teatrów warszawskich. Chodziliśmy po nich jako
nastoletni ludzie. I chłonęliśmy atmosferę. Pamiętam w Pałacu Kultury, w Teatrze Dramatycznym Gustawa Holoubka w
sztuce Sartre’a „Diabeł i Pan Bóg”. To było magiczne przeżycie – opowiada.

Gdzie ten szyk?

W roku ‘68, w czasie największej politycznej zawieruchy, studiował w Łodzi, więc część dramatycznych wydarzeń go
ominęła. Z tamtych lat pamięta Warszawę smutną i rozdartą. Dziś stolica stara się być europejska, światowa. I czasem
pozytywnie zadziwia nawet wieloletnich mieszkańców. Wojtyszko przeżył zdumienie, gdy gość z zagranicy zaprosił go
do nowego hotelu, obok PKiN. Nagle z 40. piętra zobaczył niesamowitą panoramę.

Ale nawet takie miłe zaskoczenia nie zmieniają jego ogólnej oceny miasta.

– Dużo czasu musi upłynąć, żeby starsze i nowe warstwy spójnie się tu poukładały. Warszawa nie ma szyku i
inteligenckiej klasy Krakowa, gdzie każdy taksówkarz czyta książkę. Kraków jest piękną stolicą Polski. Warszawa wciąż
bywa surrealistyczna – ocenia.

I może z tego powodu to na Mazowszu, a nie pod Wawelem, ulokowali się z lekka surrealistyczni bohaterowie: Gluś,
Fikander czy Kajetan Chrumps.

– Zamieszkali gdzieś, gdzie się kończy miasto i zaczyna wieś, gdzie wystarczy zrobić dwa kroki, by znaleźć się w
Mazowieckim Parku Krajobrazowym, wśród ludzi o mentalności rolników. To azyl, który tym bardziej się ceni, im
częściej można go skonfrontować z chaosem miasta – stwierdza.

Dowód od dowódcy

By nie poddać się rozpędzonemu rytmowi stolicy, Maciej Wojtyszko trzyma się utartych tras. Prowadzą one do teatrów,
z którymi jest zaprzyjaźniony i w których reżyseruje: Powszechnego, Ateneum, Lalki i Polskiego, gdzie ostatnio
wystawił „Krainę kłamczuchów”, a także do Akademii Teatralnej przy Miodowej, gdzie wykłada.

Najchętniej jednak, jeśli tylko obowiązki pozwalają, spędza czas w swojej Naszej Okolicy. W domu, w którym się
wychował i gdzie działo się dużo zagadkowych rzeczy. W czasie okupacji była tu AK-owska drukarnia. Podczas stanu
wojennego schronienie znalazł „jeden bohater”.

– Ojciec był jednym z dowódców AK Obwodu Obroża. Torturowany umarł w szpitalu więziennym. Został
zamordowany przez naszych w 1949 roku – opowiada Wojtyszko.

A w 1996 r., w czasie remontu domu, pod podłogą na strychu rodzina odnalazła metalowy pojemnik z dokumentami
Armii Krajowej z 1943 roku.

– To archiwum stanowiło dowód, że ojciec nie sypnął. Zawierało dwa tysiące rozszyfrowanych pseudonimów.
Niesłychany materiał, który od razu przekazaliśmy IPN do badania historii Państwa Podziemnego. Ale to zdarzenie
miało jeszcze inny wymiar. Sam moment znalezienia pojemnika był niesamowity, poruszający – opowiada reżyser. –
Dom odsłonił nam swoją tajemnicę. Poufną wiadomość dowódcy, żołnierza, ojca i dziadka. Nasza Okolica stała się
jeszcze mocniej nasza.

Życie Warszawy
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Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny
albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA 
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z
naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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