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Operetko, co z tobą, cóż więc mam robić, jakie sposoby 
wymyślić, żeby twoje worki przemówiły głosem Historii?„. 
Bełkot Historii w workach, tak to widzę w tej chwili„. 
Niespodziewane, ironiczne, zjadliwe, wichry-gromy i nagłe, 
urywające się , śpiewy-tańce . Teatr, to rzecz zdradliwa, kusi 
zwięzłością, o ileż łatwiej zdawałoby się, dobrnąć do końca ze 
sztuką, niż z wielostronnicową powieścią! Ale, gdy raz dasz 
się wciągnąć we wszystkie zasadzki tej formy obmierzłej -
nieporęcznej, sztywnej, przestarzałej - gdy wyobraźnia poczuje 
się przywalona ciężarem ludzi na scenie, tą niezgrabnością 
„prawdziwego" człowieka, od której trzeszczą deski podłogi„. 
gdy pojmiesz, że trzeba ci ten ciężar uskrzydlić, zamienić 
w znak, w bajkę, w sztukę„. ba, wtedy jedna za drugą wersja 
idzie do kosza i ten drobiazg kilkuaktowy zaczyna nabrzmiewać 
miesiącami twojego życia. 

Witold Gombrowicz 
Dziennik 1961-1966 



Klasa V Gimnazjum Wielopolskiego. 1918 r. 
W rzędzie środkowym pierwszy z lewej (w krawacie) stoi Witold Gombrowicz. 



U pierwocin wszystkiego, co może powiedzieć artysta, kryje 
się sekret pewnej1 piękności - takiej. a nie innej - i to jest, być 
może, jego zasadniczy wybór. Niewątpliwie, wszedłem 
w literaturę oczarowany, uwiedziony, pewnym rodzajem urody, 
która zaważyła na moich. najbardziej nawet oderwanych, 
spekulacjach myślowych. Musiał więc nadejść moment, żebym 
w sztuce przedsięwziął wyprawę do owego uroczyska, gdzie 
się święciły moje czary i uroki. 
... ciężko przeżyłem ostateczne zerwanie z młodością, które 
nastcipiło bardzo późno, bo do czterdziestego roku życia 
wyglądałem i czułem się młodo. Należę do ludzi, którzy nigdy 
nie zaznali średniego wieku, smak starości poczułem od razu 
po rozstaniu się z młodością. 
Nie przypuszczam, abym w moich z pięknością i młodością 
przygodach był odosobniony. Wyglądam na egotystę, 
zamkniętego w swojej wieży, ale chyba już udało mi się 
wykazać, jak bardzo jestem synem mojego czasu. Wszystkie 
te( ... ) głębokie przesunięcia w sferze naszej poufnej mitologii, 
gustów, inklinacji, cechujące czasy obecne, dzięki którym 
Młodość uzyskała ostatnio przewagę i Syn wziął górę nad 
Ojcem, dosięgnęły mnie u swego zarania, bodaj podczas 
pierwszej wojny światowej, kiedy zaledwie dawały znać o sobie. 
Już wtedy znalazłem się w dotkliwych kleszczach tej 
metamorfozy, pamiętam to jakby zawstydzenie, czy zdziwienie, 

że owe „bądź dorosły", jakim mnie częstowano, nie budziło 
we mnie sympatii i że ja, młody, młodość lubiłem, jakbym był 
stary. W późniejszym życiu nacisk młodości na mnie wzrósł 
niepomiernie, ale zacząłem spostrzegać, że nie ja jeden jestem 
jego ofiarą. Naokoło mnie coś się działo w ludziach 
z młodością. .. może i doniosłe dla rozwoju ludzkości są takie 
zmiany, dokonujące się w narcyzyzmie naszym? 
Dalsze przygody moje z dwiema boginiami, młodością 
i pięknością, mógłbym zawrzeć może w czterech tezach, bardzo 
dla mnie odkrywczych. 

Pierwsza: Młodość to Niższość. 
Druga: Młodość to Piękność. 
Trzecia (jakże ekscytująca!): A więc Piękność to Niższość. 
Czwarta (dialektyczna): Człowiek jest rozpięty pomiędzy 
Bogiem, a Młodym. 

( ... )Ale, o ile inne idee narastały we mnie spokojnie, te związane 
z młodością nieraz dosięgały mnie jak chwilowe olśnienia, 
prawie dramatyczne, wprawiające w wielkie poruszenie 
najbardziej mroczne zakamarki mojej istoty. Jeśli mówię, że 
jednak powoli do nich dochodziłem, to dlatego, że nawiedzały 
mnie i znikały, żeby znów powrócić. 
Do prawdy, że Młodość to Niższość, dotarłem bardzo wcześnie 
i od razu, jak do czegoś niewątpliwego. Tak, być młodym 
oznaczało być słabszym, gorszym, nie zrobionym, 
niedostatecznym, niedojrzałym ... być, zatem, poniżej wszelkiej 
wartości„. i, (uwaga!) nawet poniżej siebie samego 
(w przyszłości). A więc Młody musi być poddany Dorosłemu 
i słuszne jest panowanie Dorosłego nad Młodym. I na pewno 
Młodość, nie co innego, pchnęła mnie ku wszelkiej innej 
niższości, społecznej, czy nawet duchowej. 
Potem objawiło mi się, że Młodość to Piękność. Mówię 
„objawiło", ponieważ wielka jest różnica między zwykłym 
uświadomieniem sobie jakiegoś komunału, a wdarciem się 
w jego treść żywą, stwarzającą. Jeden z błysków tej iluminacji 
wydarzył mi się w Tatrach - pamiętam - w lecie, bylem już 
dobrze po dwudziestce, wyjechałem kolejką linową 
z Zakopanego na Kasprowy Wierch i spędziłem noc 
w schronisku, gdzie nikogo nie było, ściany tylko, wyłożone 
dwoma rzędami łóżek, masą materaców, chmury włóczące 
się po ziemi i zalepiające wzrok, zimno, wilgoć, jakieś 
o bałwanienie „. Trzeciego dnia rozjaśniło się i w ostrości 



ożywczej powietrza i światła zeszedłem, jeśli się nie mylę , na 
Halę Gąsienicową (dziś już gubię się w tych górach) i tam, 
w schronisku, zastałem dwie wycieczki młodzieży szkolnej , 
jedną żeńską , a drugą męską. Chłopcy i dziewczynki , nic 
nadzwyczajnego , ale błąkała się po nich jakaś możliwość 
uwiedzenia ... i niedorozwinięcie , drobność ich, szczupłość 
dziecinna jeszcze zamiast osłabić to wrażenie sprawiło właśnie 
w jakimś nagłym przeinaczeniu, że ta możliwość uwodzicielska 
stała się tym potężniejsza i te dwie grupy przetworzyły się 
w dwa chóry i śpiew wytrysnął olbrzymi, natchniony 
i przemienił się w Piękność . A też było coś „wewnętrznego " 
w tym śpiewie bezgłośnym i wyniosłem z tego także tę myśl , 
że piękność , utajona w młodości gatunku ludzkiego, jest czymś 
nader specjalnym, czymś „wewnętrznym ". ( ... ) · 
W przeciwieństwie do piękności świata zewnętrznego . 
Czytałem niedawno zwierzenia pewnego malarza, że dla niego 
stara i brzydka kobieta jest piękniejsza od młodej i pięknej . 
Nie przeczę, gra światła na pryszczach i zmarszczkach jest 
bogatsza .. . ale cóż to za spec nie rozróżniający pomiędzy tym 
rodzajem piękności, a tą, którą gatunek ludzki sam w sobie 
wyhodował i nieprzerwanie powtarza w uwodzicielskim 
kształcie dziewczyny, młodzieńca? Tę mamy w sobie , ona 
jest nasza i wymaga od nas czego innego, innego podejścia . 
Pomieszanie tych dwu piękności jest moim zdaniem jedną 
z przyczyn, dla których współczesne malarstwo stało się fatalną 
szkolą estetyczną i duchową . 
Ale jak to? Więc młodość , która jest gorsza, niższa, jest jednak 
piękniejsza? No tak , zrozumiale z punktu widzenia 
biologicznego, że słabszy, podrzędny , ten potrzebujący opieki , 
ten lichy i nieumiejętny, musi zjednać sobie laskę mocniejszego. 
Mężczyzna dorosły nie potrzebuje uwodzić, jest silny; góruje, 
panuje. Wdzięk i piękność są bronią kobiety, młodzieńca 
i dziecka, istot słabszych. 
Z tego jednak wynikałoby , że ... że ... Piękność to Niższość . 
Proszę zauważyć, jak wystrzela coś naprawdę ważnego dla 
artysty z zestawienia dwóch pojęć . Myli mi się chronologia 
tych wtajemniczeń . Chyba już pod koniec mego pobytu 
w Argentynie, przypadkowo, w rozmowie , nasunęła mi się ta 
formula , która przecież przebywała we mnie od dawna ... 
i poczułem że trafia w moje sedno. Artysta „pracuje 
w piękności", jak inni w ubezpieczeniach, lub w agronomii , 
ale dobrze nie wie, jaka jest ta jego piękność ... i otóż to zdanko 
przypadkowe wyjaśniało mi wiele, wiele rzeczy. Znalazłem rację 

wystarczającą wielu moich fobii , to dlatego nienawidziłem 
malarstwa kościelnego, gdzie piękno łączy się z cnotą , urody 
wychuchanej elegantek od Diora , czystej poezji , abstrakcyjnej 
sztuki , stąd także brała się alergia moja na punkcie wąsów 
i brody! Dlatego Piękność musiała być dla mnie jak kamień 
drogocenny, osadzona w poniżeniu.!.. . i ... o ileż w tej postaci 
była bardziej pasjonująca, to jej odbierało mdlą harmonię, 
nudną doskonałość, jakże stawała się liryczna i dzika nawet, 
jakaż prężność nieobliczalna w bogini strąconej i przykutej do 
młodości! I czyż nie to odpowiadało najbardziej skłonnościom, 
nie wyznanym jeszcze w pełni, mojego czasu, epoki? Czyż nie 
to było marzeniem skrytym wchodzącego w życie pokolenia? 
Wysiłki sztuki współczesnej by nas raczyć pięknem 
obiektywnym i abstrakcyjnym wydały mi się w tej perspektywie 
prawdziwie strusią polityką tchórza . Mówię , jak artysta. Ktoś 
powiedział „nie sposób walczyć z tym, co dusza sobie wybierze". 
. .. bylem skłonny ująć młodość , jako rodzaj wartości samej 
w sobie : młodość jest poniżej wszelkiej wartości, jedyną 
wartością młodości jest młodość. 
I pewnie dlatego, gdym pisał krótką przedmowę do wydania 
francuskiego Pornografii, nasunęło mi się pod pióro takie 
zdanko: „ Człowiek jest między Bogiem, a Młodym'', co się 
wykłada : człowiek ma dwa ideały, boskość i młodość . Chce 
być doskonały , nieśmiertelny , wszechpotężny - chce być 
Bogiem. Chce być kwitnący , świeży , wstępujący w życie - chce 
być Miody. Pragnie doskonałości , ale lęka się jej, bo wie, że 
jest śmiercią . Nie chce niedoskonałości , ale przyciąga go ona , 
bo jest życiem i pięknością. 
I znowu, nic nadzwyczajnego, taka sobie myśl. .. a dla mnie 
jakaż lampa rozświetlająca! 
Albowiem w pisaniu moim istnieje tendencja - poniekąd 
konspiracyjna , nielegalna - by naturalny rozwój ludzki 
od niedojrzałości do dojrzałości uzupełnić dążeniem wręcz 
odwrotnym, prącym w dól, z góry do dołu, od dojrzałości do 
niedojrzałości. Już w Ferdydurke widać , jak bardzo, walcząc 
o moją dojrzałość , jestem jednak zadurzony w mej 
niedojrzałości. To mnie korciło zawsze: człowiek ma dwie mety, 
jest rozpięty między dwoma biegunami. Tak, zapewne, Dorosły 
jest nauczycielem, mistrzem, panem Młodego . Ale czyż ten 
Dorosły nie uczęszcza po cichu do innej szkoły, gdzie Miody 
nad nim rządy obejmuje? Czyż wściekła dynamika życia, to 
sprężenie, zdławienie, stanowiące o jego energii, byłoby bez 
tego możliwe? Pisałem w dzienniku: wojny nasze są wojnami 



chłopców , porządek społeczny oparty jest na gwałcie, któremu 
na imię pobór do wojska, który jest zniewoleniem chłopców 
do ślepego posłuszeństwa , poddaniem ich woli oficera, to że 
jedni Judzie uzyskują władzę nad innymi może stać się tylko 
dzięki giętkości, lekkości chłopca; ale ślepe posłuszeństwo jest 
w gruncie rzeczy dwustronne i obopólne, ten co rozkazuje 
staje się niewolnikiem niewolnika . I w owym zdławieniu 
wzajemnym powstają ładunki energii, odwaga, śmiałość, furia, 
nadludzkość, nieludzkość, tu się rodzą, zabarwione lekkością, 
niewinnością. Udział Młodości w naszym życiu dorosłym, udział 
niedojrzałości, nie został dostatecznie wydobyty na światło 
dzienne . 
... dla mnie młodość jest niedostatecznością i niższością we 
wszystkim . oprócz w jednej jedynej rzeczy: w tym , że się jest 
młodym , w młodości jako takiej ... Nic dziwnego więc , że ich 
poczynania są partactwem o tyle , o ile są programem 
politycznym, społecznym , ideologicznym. Ale one są o wiele 
więcej ślepym wyładowaniem poza wszelką ideologią, rodzajem 
wybuchu. To tak, to jest młodość. Aby mnie zrozumieć trzeba 
przyjrzeć się temu bardziej oczami artysty, niż moralisty. 
Chłopiec rzucający kamienie, tak, to dobre, to artystycznie 
nie razi . Chłopiec wygłaszający mowy i żądający przebudowy 
świata , nie, to złe, to naiwne i pretensjonalne. 
Niestety! Obok pewnej autentyczności , jakaż atmosfera dusząca 
głupstwa i frazesu! A dlaczego? Ponieważ ten bunt jest o wiele 
więcej dziełem dorosłych niż młodych . Proszę : kilka setek 
studentów zaczyna robić chryje w Nanterre, czy gdzie indziej , 
z takiej czy innej przyczyny, i przy okazji wyładowuje swoje 
pretensje do społeczeństwa. Nic tak ważnego. Ale wtedy prasa, 
radio , telewizja rzucają się na temat z tych podniecających , 
nadających się do omawiania , felietoniści, socjologowie, 
filozofowie, politycy zabierają głos : „Duch nowego pokolenia", 
„Co mam odpowiedzieć mojemu synowi?'', „Jaka jest ich 
tajemnica?", „Młodzież nas oskarża", „Pokolenie bez busoli ". 
To brzmi dobrze. Głębokie. Dobrze się czyta. Powiedziano że 
za Carmichaelem w Stanach Zjednoczonych stało na początku 
pięciuset Murzynów i pięć tysięcy dziennikarzy ; z Cohn
Benditem działo się to samo. I w tym wieku trudno nie poczuć 
się narzędziem historii, gdy się figuruje na pierwszej stronie 
wszystkich tygodników. Młodzi uwierzyli. Nadęli się. A dorośli, 
spietrani, oklapli. Potwór młodości, taki jak się nam ukazuje 
w tej chwili, jest naszego własnego wyrobu. 
Ten kryzys jest o wiele bardziej kryzysem dorosłych niż 

• 

młodych . Dowodzi przede wszystkim zadziwiającego osłabienia 
człowieka dorosłego w obliczu młodzieży . („. ) 
My, starsi, dobrze zdajemy sobie sprawę , że nasze przewagi 
się wykańczają . Zasada autorytetu ojcowskiego, która od 
wieków utrzymywała syna w biernym posłuszeństwie, zaczyna 
trzeszczeć. Młodzież coraz bardziej ukazuje się nam jako siła 
twórcza w swoim rodzaju, działająca swoimi środkami. Ale 
natura tej siły i jej rola nam się wymykają. Problem różnicy 
wieku, fazy wstępującej i zstępującej życia, dojrzałości 
i niedojrzałości, wyższości i niższości, nie, to nie jest łatwe, to 
nawet bardzo trudne i niejasne. Dorosły jest zagrożony młodym, 
trawiony jakąś odmienną przenikającą go rzeczywistością ... 
której działanie dałoby się określić może jako dopływ nieustanny 
„niedojrzałości'', albo jako redukcja „. albo jako nacisk. .. 
ściągający , streszczający, dynamizujący „. zostawmy to. 
W każdym razie dorosły utracił swoją spokojną wyższość, która 
wynika po prostu z faktu, że jest bardziej rozwinięty. 
Śmieszni ci wszyscy profesorowie , myśliciele, przerażeni, 
obałwanieni, w kurczowych wysiłkach by „zrozumieć młodzież" 
i „nadążyć historii". Co za tchórzostwo i jakaż nędza! Zamiast 
ujrzeć w tej rewolucji hecę na wielką skalę, przypisują jej cele 
świadome i górne: „my jesteśmy starzy, spóźnieni, a oni 
przyszłość , nowa fala! " Wszystko to sprowadza się do 
następującej karykatury: z jednej strony Młody - potężny , 
groźny , prorok , natchniony , mściciel , anioł lub demon , 
a z drugiej Dorosły- roztrzęsiony , chuderlawy, gubiący portki. 
I każdy z nich czuje się śmieszny wobec drugiego. 
To może jest najważniejsze, jak dla mnie. To dowodzi że jeszcze 
raz kiepska, spartaczona forma wdziera się pomiędzy 
pokolenia. Dlaczego spartaczona? Gdyż nie odpowiada 
rzeczywistości . Jaka jest rzeczywistość? Nie pytajcie, nie jestem 
w stanie udzielić pełnej odpowiedzi. Ale jedno mogę stwierdzić 
z całą pewnością: jeśli autentyczna obecność Młodego da się 
odczuć , to nie na gruncie społecznym, zbiorowym, politycznym 
lub ideologicznym. Dziś moda żeby widzieć jedynie aspekt 
społeczny człowieka . Ależ nie . To bardzo powierzchowne 
i ciasne . Wiele spraw dzieje się na terenie prywatnym -
i sekretnym - i tu właśnie Miody ukazuje się jako niebezpieczny 
zwiastun pewnej poezji, pewnej specyficznej piękności ... i jako 
ściągający w niższość. 
Nic pewniejszego jednak że lisy polityki nie omieszkają 
owładnąć tą silą, która na ulicy wykazała swoją skuteczność. 
Te nędzne kokieterie sfałszują jeszcze bardziej współżycie 





młodych z dorosłymi. Oto czemu jestem pesymistą, trzeba się 
przygotować na długi okres fałszu, bzdury, mdlącej frazeologii, 
złego samopoczucia, nieudolności, niezręczności ... Co zawsze 
się zdarza, gdy forma zła, irytująca, sztuczna, ustala się między 
dwiema osobami, lub pokoleniami. 
Tyle miałbym do powiedzenia ... z mego punktu widzenia, 
„ formalnego". Chcę jeszcze dodać że bunty młodzieży w krajach 
za kurtyną nie mają nic z tym wspólnego. Te są z przesytu. 
Tamte z nędzy. 

Witold Gombrowicz 
Rozmowy z Dominikiem de Roux w: 

Dziennik 1967-1969 

Dziękujemy Wydawnictwu Literackiemu 
za udostępnienie materiału ikonograficznego. 

Nie wiem, co pisać. Nie wiem, co pisać po ukończeniu 
Operetki i nie wiem co pisać w tej chwili, w dzienniku. Sytuacja 
nie do pozazdroszczenia. 

Witold Gombrowicz 
Dziennik 1961-1966 



Na podwórzu Gimnazjum Wielopolskiego, 1916 r. 
W górnym rzędzie czwarty z prawej Jerzy Gombrowicz, brat Witolda. 



W listopadzie 1988 roku, na tej samej scenie, ukazała się 
premiera Operetki, sygnowana przez tę samą trójkę 
realizatorów, co przedstawienie dzisiejsze. 
Czas był jesienny, atmosfera duszna. O okrągłym stole nikt 
jeszcze nie słyszał, a mur pruski i moskiewskie pułki stały, 
zdawało się, niewzruszenie. 
Ambicją tamtej, sprzed lat ośmiu Operetki była maksymalna 
wierność wobec litery tekstu, wobec partytury Autora. Nie 
skreśliliśmy wówczas ani jednego zdania, ani jednego słowa. 
Wszystkie „ochy" i „achy" zapisano w nutach; didaskalia, 
pauzy, gromy w ślad za tekstem uwzględniono. 

Przedstawienie obecne to swoiste do tamtej Operetki 
POSTSCRIPTUM. Tym razem ponad drobiazgową wierność 
sylabom i pauzom tekstu przełożyliśmy, chcę wierzyć, wierność 
diagnozie i przesłaniu Autora. Sam Gombrowicz zresztą 
w swym komentarzu do Operetki do swobody zaprasza: „Tekst 
sztuki współczesnej coraz mniej nadaje się do czytania. Coraz 
bardziej staje się partyturą, która żyć zaczyna dopiero na scenie, 
w grze, w spektaklu." 
Śpieszę jednak zapewnić, że żadnych obcych wtrętów Autorowi 
nie uczyniliśmy, w przedstawieniu brzmią wyłącznie kwestie 
z Operetki. Również melodie, zgodnie z życzeniem Autora są 
,,łatwe, stare". 

Jeżeli Operetka jest, jak pisał Gombrowicz, sztuką 
„o bankructwie wszelkiej ideologii politycznej, wszelkiego 
stroju", to stwierdzić wypada, że czytamy i oglądamy ją dzisiaj 
przeraźliwie obnażeni, właściwie na golasa. Oto sen 
o człowieczej nagości zamienia się w gołą jawę, dzieckiem 
podszyci, rozpięci między apokalipsą i utopią, już nie 
doroślejemy. 

Tadeusz Bradecki 



Wybierz się w świat 

z Bankiem BPH 
Bank Przemysłowo
Handlowy SA oferuje: 

- Karty BPH-Visa typu Class ic 
i Business CmJ, 

- czeki podróżnicze 
"American Express 11 

i "Tho mas Cook" , 
- e uroczeki. 

Centrala Banku: 
ul.Na Zjeździe 11 , 
30-527 KRAKÓW 
tel .. ( 12) 223 333, 187 888 

BANK BPH A 
BJ\ K PRZ l ·.MYS ŁOWO-ł-I M-. DLOWY Si\ 

OSORYA & LIPERT GALLERY 
Ai.VIYK\VARIAT KARTOGRAFI ZNY 

Oferujemy największy w Polsce wybór map 
Królestwa Pol kiego 

Mapy XVI, XVJl i XVIII w. 
Stare widoki miast polskich. 

Ryciny wybitnych poi kich grafików: 
Norblina, Płońskiego, Pankiewicza i innvch 

Podziemia Starego Teatru 
Kraków, ul . Jagiellońska 5 

wt-sob: 1200
- 1900 tel. 22-85-66 w 123 

"OSORY A " 
BARBARA - TOMASZ CIEPLI . SCY 

JQ,UB STAREGO TEATRU 
DINNER - DRINK CLUB ART GA LLERY 

wt - nd 12.00 - 24.00 



Mamy zaszczyt zaprosić Państwa 
do kawiarni //MASKA" 

otwartej od godz. 9 do ostatniego gościa 

Tadeusz Huk 
Krzysztof Janarek 

Jagiellońska 1 
Stary Teatr 

tel. 22-85-66 w. 131 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 
Dyrektor Naczelny i Artystycznv 
tel.212977 
Z-ca Dyrektora ds. Administrac;jnych 
tel. 21 33 S3 
Sekretariat 
tel. 21 29 77, 21 33 53 
fax213353 
telex 32 64 83 stary pl 
Du::a Scena 
ul. Jagiellor1ska 1 
kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 
Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 2 1 
kasa biletowa - ul. Starowislna 21 
centrala tel. 21 19 95, 21 19 98 
Mała Scena 
ul. Sławkowska 14 
kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
Sala im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska l 
kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
Ka~y biletowe prowadzą sprzedaż . 
- wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota 

1000 - 1300 i 1700 - J 9°0 oraz 2 godziny przed spektak lem 
- niedziela 1700 - 19 oraz 2 godziny przed spektaklem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed spektaklem 
Organizacja Widowni 
ul. Jagiellor1ska 1 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych 
- codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 9°0 - J 700 

- w soboty 900 - J 400 

tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 
i'vluze11111 Starego Teatru 
ul. Jagiellor1ska I 
centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 
czynne na godzinę przed przedstawieniami i w czasie spektaklu 

Redakcja programu: 
Maria Klotzer 
Opracowanie graficzne: 
Lech Przybylski 
Sklad komputerowy: 
Piotr Kołodziej 



Sezon teatralny 1995196 
realizowany jest przy współpracy 

RZECZ~POLITA 

Kraków 
Telewizja Polska 
„Telegazeta" 



We wtorek zbudziłem się o tej porze bezdusznej i nikłej, kiedy właściwie noc się już skończyła , a świt nie zdążył jeszcze zacząć się na dobre. 
Zbudzony nagle , chciałem pędzić taksówką na dworzec, zdawało mi się bowiem, że wyjeżdżam - dopiero w następnej minucie z biedą rozeznałem, 
że pociąg dla mnie na dworcu nie stoi, nie wybiła żadna godzina . Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem 
mego ducha, duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie 
nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nieistnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości, 
krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania. Lęk nieprzyzwoitej drobnostkowości 
i małostkowości , popłoch dekoncentracji , panika na tle ułamka, strach przed gwałtem, który miałem w sobie, i przed tym , który zagrażał od 
zewnątrz - a co najważniejsza, ciągle mi towarzyszyło , ani na krok nie odstępując, coś, co bym mógł nazwać samopoczuciem wewnętrznego , 
międzycząsteczkowego przedrzeźniania i szyderstwa, osobnego prześmiechu rozwydrzonych części mego ciała i analogicznych części mego 
ducha. 
Sen, który mię trapił w nocy i obudził , był wykładnikiem lęku . Nawrotem czasu , który powinien być zabroniony naturze , ujrzałem siebie takim , 
jakim bylem, gdym miał lat piętnaście i szesnaście - przeniosłem się w młodość - i stojąc na wietrze , na kamieniu , tuż koło młyna nad rzeką, 
mówiłem coś , słyszałem dawno pogrzebany swój głosik koguci, piskliv.:y, widziałem nos niewyrośnięty na twarzy niedokształtowanej i ręce za 
wielkie - czułem niemiłą konsystencję tej fazy rozwoju pośredniej, przejściowej. Zbudziłem się w śmiechu i w strachu, bo mi się zdawało, że taki, 
jak jestem dzisiaj , po trzydziestce, przedrzeźniam i wyśmiewam sobą niewypierzonego chłystka , jakim bylem, a on znowu przedrzeźnia mnie -
i równym prawem - że obaj jesteśmy sobą przedrzeźniani. Nieszczęsna pamięci, która każesz wiedzieć, jakimi drogami doszliśmy do obecnego 
stanu posiadania! A dalej, wydało mi się w półśnie, ale już po obudzeniu, że ciało moje nie jest jednolite, że niektóre części są jeszcze chłopięce 
i że moja głowa wykpiwa i wyszydza łydkę, łydka zasię głowę , że palec nabija się z serca , serce z mózgu, nos z oka, oko z nosa rechocze i ryczy 
- i wszystkie te części gwałciły się dziko w atmosferze wszechobejmującego i przejmującego panszyderstwa. A kiedym na dobre odzyskał świadomość 
i jąłem przemyśliwać nad swym życiem , lęk nie zmniejszył się ani na jotę , ale stal się jeszcze potężniejszy, choć chwilami przerywał go (czy 
wzmagał) śmieszek, od którego usta niezdolne były się powstrzymać . W połowie drogi mojego żywota pośród ciemnego znalazłem się lasu. Las 
ten , co gorsza, był zielony. ( .. . ) 

Nie tylko przykra, lecz i groźna sytuacja . AJbowiem Dojrzali niczym się tak nie brzydzą jak niedojrzałością i nic nie jest im bardziej nienawistne. 
Zniosą oni łatwo wszelkie burzycielstwo najzażartsze, byleby odbywało się w ramach dojrzałości , nie straszny im rewolucjonista , który jeden 
dojrzały ideał zwalcza drugim dojrzałym ideałem i na przykład Monarchię burzy gwoli Republice lub też, na odwrót , Republikę Monarchią 
napocznie i pożre. Owszem, z przyjemnością widzą, jak ruch się robi w dojrzałym, wysublimowanym interesie. Lecz jeśli u kogo zwęszą niedojrzałość, 
jeś;li chłystka i smarkacza zwęszą, wówczas rzucą się na niego, zadziobią jak łabędzie kaczkę - sarkazmem, ironią, kpiną zakatrupią, nie pozwolą, 
by kalał im gniazdo podrzutek ze świata, którego dawno się wyparli. Więc na czym się to skończy? Dokąd zajdę na tej drodze? Na jakim tle 
(myślałem) powstało u mnie to niewolnictwo niedokształtowania, to zapamiętanie w zieleni - czy dlatego. żem pochodził z kraju szczególnie 
obfitującego w istoty niewyrobione , poślednie, przejściowe, gdzie na nikim żaden kołnierzyk nie leży, gdzie nie tyle Smęt i Dola, ile Niezguła 
z Niedojdą pó polach snują się i jęczą? A może dlatego, iż żyłem w epoce, która co pięć minut zdobywa się na nowe hasła i grymasy i konwulsyjnie 
wykrzywia oblicze swe, jak tylko może - w epoce przejściowej? ... 

Witold Gombrowicz 
Ferdydurke 



DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Witold Gombrowicz 

AKTORZY: 

Magdalena Cielecka, Ewa Kaim, Marta Kalmus, Dorota Segda, 
Bolesław Brzozowski, Piotr Cyrwus, Roman Gancarczyk, 

Rafał Jędrzejczyk, Zbigniew Wiktor Kaleta, Zbigniew Kosowski, 
Szymon Kuśmider, Maciej Luśnia, Jan Monczka, Jacek Romanowski, 

Krzysztof Stawowy, Paweł Tołwiński, Leszek Zduń 

fortepian: Mieczysław Mejza 

REŻYSER1A 

Tadeusz Bradecki 
SCENOGRAFIA MUZYKA 

Barbara Hanicka Stanisław Radwan 
CHOREOGRAFIA 

Agnieszka Łaska 
Asystent reżysera Rąfal Jędrudczyk 

Korepetycje wokalne Anna Grodecka 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH~ 
Jtv.~ \'1i1 \O'J1 1.-1~ l 1.4.!oda1"""'-" 

!!'W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAIFOWA(. FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŻWIĘKOWYCH !!! 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Ryszard J. Skrzypczak • Kierownik Muzyczny Mieczysław Mejza 

inspic1ent 
s11;1cr: 

kostiumy: 
pracm11nia kraH1iecka damska 

pracownia krawiecka męska 
dekorurje· 

pracownia butaforslw 
pracownia malarska 
pracownia stolarska 
pracownia .~lusorska 

pracm„·nia tapicerska 
charakte1)"zacja 

świat/o 

cbvięk 

g!Uwny b1)-gadzista 
kierownictwo techniczne 

koord)nacja pracy art;·stycz11ej 

Zbigniew Duma 
Iwona Gołębiowska 

Halina Drahus 
Fryde1y k Kalkus 

Barbara Nowak 
Malgorzata Talaga 
Wieslaw Wróbel 
l es:ek Bubak 
.Ian Regulski 
Teresa /Vicd,ygas 
Marek Ko.> 
And17ej Kac.=marczyk 
Broni.\1aw Nawro t 
Anna Kammer. Je17y Ko/ak 
Urszula JVięcek, Ałalgorzata Piotrowska-Jaros: 
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