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( ... ). „Gdz i eż s i ę znajdowałem ? Znajdowałem się wraz 
z l udzkością w najciemniejszeJ nocy. Stary Bóg umierał . Kanony, 
prawo, a obyczaje, które stanowiły dorobek ludzkośc i, znalazły 
s ię w próżn i , pozbawione autorytetu . Człowiek pozbawiony 
Boga, wyzwolony, wolny i dowolny, poczynał sam siebie 
stwarzać poprzez innych ludzi . 
Forma, to ona wciąż . a nie co innego, była u sedna samego tych 
konwulsji. ( ... ). Skoj arzyłem ową ogólnoludzką panoramę 
z moimt osobistymi doświa dczen i am i i dostąp iłem pewnego 
uspokojenia: to nie ja byłem kameleonem , a wszyscy"„ .. 

W Gombrowicz .. Testament" 

.. (. .. ). „Where had I ended up? I had ended up together with 
mankind in the darkne of nights. The ald God was dymg. 
Canons. /aws and cusloms - all of which were the yield of 
humanity found themselves in a vacuum . no longer 
havmg any authority. Mankind without Gad, but /1berated, free 
and unrestricted. bega n to create itse/f through others .. lt was 
form . and the form a/one. nothing mare, thai was at the very 
heart of these convulsions (. . .) I associated this genera/ 
panorama of humanity with my own experience and attained 
a certa/n measure of peace. Not only I was a chameleon. but 
e eryone was „ . ... 

W Gombrowicz. „ Testament" 
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(.„). Z pojedynku na miny w ,.Ferdydurke" wyrosła potem 
najbardziej gombrowiczowska teo ria zach owa nia się 
społecznego, a zwłaszcza agresji i wzajemnego poniża nia. 
W teJ walce na miny tkwi już cały gombrowiczowski teatr ... (. .. ). 

Jan Kott „Gęba i gęba " 

(..). The battle of pulling faces in ,,Ferdydurke" was the 
wellspring for the most distinctive of Gombrowicz 's theories 
- social behavior and, in particular, agression and mutual 
humiliation. In this battle /ies the very essence of Gombrowicz 's 
theatre. (..). 

Jan Kott. „Gobs and facades" 
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OPINIE , KOMENTARZE I OPIN/DNS, COMMENTS 

„To zupełnie niesłychane jak Gombrowicz, bardzo już ograny w polskich teatrach, 
nagle w rękach Janusza Opryńskiego i W~tolda Mazurkiewicza - dwóch reżyserów 
przedstawienia - znalazł zupełnie nowy język. To jest przedstawienie niezwykłej wprost 
odwagi. ( ... ). Ma przy tym zupełnie niezwykłą urodę, to znaczy ma sceny o metaforyce tak 
silnej, że pozostaną one na zawsze w pamięci widza. ( ... ). 
Słowem jest to wielkie wydarzenie. Mogę śmiało powiedzieć - a Gombrowicza widziałam 
wiele na scenach polskich - że od czasu „Ślubu" Jerzego Grzegorzewskiego w 1976 roku 
we Wrocławiu, nie było równie wybitnego przedstawienia gombrowiczowskiego." 

Elżbieta Morawiec, Magazyn Bardzo Kulturalny, 
Program Ili Polskiego Radia 

„lt's Just amazing how Gombrowicz, whose works have so often been staged in Polish 
theatres, has suddenly found a completely new /anguage in the hands of Janusz Opryński 
and Witold Mazurkiewicz - the co-directors of this performance. lt's a bold and daring 
performance (. . .) and, at the same time, of great beauty - that is, it contains scenes which 
are so strongly metaphorica/ thai they will remain for ever in the me mory of the audience (. . .). 
In order words, it's a great event. l've seen Gombrowicz's works many limes on the Polish 
stage, but this time I wou/d go so far as to say that I haven't seen such a brilliant 
performance of Gombrowicz since Grzegorzewski's staging of „Ślub" in Wrocław in 1976" 

Elżbieta Morawiec, Magazyn Bardzo Kulturalny, 
Program Ili Polskiego Radia 

„Najwyższej próby walory lubelskiej inscenizacji „Ferdydurke" mają dwa źródła. 
Pierwsze to „myślenie Gombrowiczem" ( ... ). Dlatego lubelska „Ferdydurke" nie jest książką 
przebraną w sceniczny kostium. ( ... ). 
Drugim źródłem nadprzeciętnej jakości lubelskiej realizacji 1est aktorstwo. Chciałoby się 
powiedzieć: totalne, oparte na niezwykle rozległych partyturach aktorskich środków. ( ... ). 
Każda sekwencja w lubelskim przedstawieniu jest sekwencją zagraną w sposób 
mistrzowski.( ... ). 
Reżyserzy przedstawienia, ufni w „myślenie Gombrowiczem" i w magię aktorskiej sztuki, 
pokazali Gombrowicza, jakiego długo oklaskiwał będzie nie tylko Lublin." 

Franciszek Piątkowski „Dziennik Wschodni" 

„ There are two sources of the exeptional quality of Lublin's version of „Ferdydurke". 
The first /ies in its „Gombrowicz-/ike thinking" (. . .). That's why this performance of 
„Ferdydurke" is not Just a book clothed in costumes on the stage. 
The second source which gives this performance it's extraordinary distinction is the 
acting. I wou/d say thai it is ,,tata/" and based on an amazingly diverse range of actor's 
expertise. (. . .). Each sequence of the performance is p/ayed in a ma sterty way. (. . .). 
The directors through their „Gombrowicz - like way of thinking, and the magie of their actor's 
craft, have given us a staging of Gombrowicz which will be long applauded not on/y by Lublin 
audiences." 

Franciszek Piątkowski, „Dziennik Wschodni" 

„Ferdydurke" to przedstawienie wybitne, po raz pierwszy tak czytelnie rozszyfrowujące 
skomplikowane sensy powieści Gombrowicza." 

Grzegorz Janikowski „Życie" 

„Ferdydurke" is a brilliant performance which, for the first time, has unravelled 
the complicated sense of Gombrowicz's novel." 

Grzegorz Janikowski, „Życie" 



HISTORIA TEATRU PROVISORIUM 

Teatr PROVISORIUM to jeden z najbardziej znanych i uznanych w Polsce i Europie teatrów alternatywnych. Debiutował w roku 1976 
spektaklem „W połowie drogi", opartym na motywach powieści W. Gombrowicza pt. .Ferdydurke". Dwa lata później powstał spektakl 
zatytułowany „Nasza niedziela", którym PROVISORIUM umocniło swą rangę jednego z najlepszych teatrów studenckich. 
Aldona Jawłowska tak pisała o .Naszej niedzieli": To spektakl glęboki , sięgający samych podstaw dramatu współczesnej kultury. Mierząc 
się z tak ważną materią PROVISORIUM wchodziło w konflikt nie tylko z ówczesnym „oficjalnym· systemem wartości , ale po prostu 
z cenzurą. „Nasza niedziela" nie uzyskała zgody Urzędu Cenzury na rozpowszechnianie, dając początek długiej serii kłopotów teatru 
z graniem swych spektakli. W 1979 roku powstało przedstawienie pt. .Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe" , nagrodzone I nagrodą 
na Konfrontacjach Młodego Teatru w Lublinie w 1980 roku, przez krytykę i widzów uznane za jeden z najlepszych spektakli teatru 
alternatywnego końca lat 70. W roku 1981 PROVISORIUM stworzyło .Pustą estradę" , monumentalne scenograficznie i myślowo 
przedstawienie, odczytane przez krytykę jako ( ... ) próba diagnozy i analizy kryzysu judeochrześcijańskiej formacji kulturowej . Stan 
wojenny uniemożliwił granie spektaklu, a aresztowanie kilku aktorów . .zawiesiło" działalność artystyczną teatru na blisko rok. 
w 1982 roku powstała druga wersja spektaklu .Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe", wzbogacona kilkoma scenami, które wyrosły 
z doświadczeń więziennych członków zespołu . Rok póżniej PROVISORIUM zrobiło sceniczną adaptację „Innego świata" Gustawa 
Herlinga - Grudzińskiego, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich na emigracji. którego to książka • wówczas na indeksie -
opowiada o losie więźniów w lagrach sowieckich podczas wojny. Spektakl ten , podobnie jak i powstałe w 1985 roku „Dziedzictwo", 
był próbą odpowiedzi teatru na rzeczywistość stanu wojennego. 
W roku 1984 teatr wziął udział w li Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze, gdzie zaprezentował widowisko pt. „Pieśni przeklęte" . 
W roku 1988 miała miejsce oficjalna premiera „Wspomnień z domu umarłych" , które zespół grai dotąd w kraju i za granicą bez 
zezwolenia cenzury. W roku 1990 powstały „Ogrody" - przedstawienie uznane za jedną z najciekawszych premier teatralnych sezonu. 
czego wyrazem było zaproszenie wraz z Teatrem Starym i Teatrem ósmego Dnia. do udziału w corocznym Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej we Wrocławiu (rok 1991). W roku 1991 PROVISORIUM obchodziło 15-lecie swej działalności , prezentując przy tej okazji 
trzy swoje ostatnie spektakle , a także .Pasje" w reżyserii Janusza Opryńskiego i wykonaniu absolwenta Leningradzkiej Szkoły 
Aktorskiej . Jana Śmielańskiego . W maju 1991 roku na Festiwalu Sztuki w Moguncji (Niemcy) teatr prezentował widowisko plenerowe pt. 
.Wschód", przygotowane i grane przy współudziale Teatru Ósmego Dnia z Poznania . W tym samym okresie (maj 1992) powstał spektakl 
zatytułowany .Z nieba , przez świat , aż do samych piekieł" , uznany przez krytykę za jedno z czołowych dokonań teatru alternatywnego 
ostatnich lat. Spektakl ten otrzymał nagrodę Fringe First na Festiwalu w Edynburgu w 1992 roku . W sierpniu 1993 roku na 
Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu PROVISORIUM prezentuje swój premierowy spektakl „Współczucie", który będąc 
ideową i formalną kontynuacją .Z nieba, przez świat, do samych piekieł" dotyka istoty ludzkiej nędzy i we współczuciu widzi szansę na 
ratowanie ludzkiej godności. 
Teatr PROVISORIUM brał udział w licznych festiwalach teatralnych w kraju i za granicą, z których najważniejsze to Festiwal Teatrów 
Uniwersyteckich w L'Aquilli we Włoszech (1980), Międzynarodowe Warsztaty Teatralne w Scheersbergu (Niemcy 1980), 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Londynie (1981 ), Światowy Festiwal Teatralny w Edynburgu (1986), Festiwal Sztuki w Moguncji 
(1991 ). Wielokrotnie wyjeżdżał na tournee artystyczne, m.in . do Wioch, Belgii, Anglii, Szkocji, Niemiec. 
W skład zespołu wchodzą obecnie: Janusz Opryński, reżyser wszystkich spektakli i kierownik artystyczny teatru (od 1976 r.). oraz 
aktorzy: Jacek Brzeziński (od 1976 r.), Piotr Szamryk (od 1992 r.). 
Od 1996 roku teatr PROVISORIUM wspólpracuje z Kompanią „Teatr". 

THEATRE PROV/SORIUM HISTORY 

The PROVISORIUM theatre is one of the better known and appreciated altemative theatres in Poland and Europe. lts debut took 
place in 1976 when the theatre presented a play entitled „W po/owie drogi" !Half - way Along the Pathl w/1ich was based on the novel 
„Ferdydurke" written by W Gombrowicz. Two years later il pul on a play under the lilie „Nasza niedziela" !Our Sundayl. Thanks to this 
spectacle. the theatre was ranked as one of the best student theatres. That is what Aldona Jaw/owska wrote about the play: li is a 
profound performance reaching to the very roots of the drama of contemporary culture. By tackling a matter of such great importance, 
PROVJSORJUM came into col/ision not only with the .officia/" system of values but also with the censorship itself. „Nasza niedziela" 
/Our Sundayl failed to gain permission for its propagation which led to endless troubles with the presentation of the play. In 1979 a play 
entitled „Nie nam lecieć na wyspy szczęśliwe " I li is not for Us to Fly to the lslands of Happinesl was presented to the public. li was 
awarded the first Prize in the Young Theatre Confrontation in Lublin in 1980. lt was declared by the critics and the public to be the best 
play performed by an altemative theatre in the late seventies. In 1981 PROVISORIUM created the .Pusta estrada" !Empty Stages /. The 
spectacle. monumental not only in the scenery but also intellectually. was interpreted by the critics as („.) an effort to put a diagnosis 
and analysis of the crisis of the Jewish - Christian cui/ural formation. The martial Jaw pul an end to the play and some of the actors 

, were sent in prison. which caused a suspension of the theatre's activities for nearfy a year. In 1982 another version of the „Nie nam 
lecieć na wyspy szczęśliwe " I li is not for Us to Fly to the lslands of Happinesl was prepared. This new version was enriched with a 
couple of scenes reflecting the actors' experience of the time of their imprisonment. A year la ter PROVISORIUM produced an adaptation 
of ,.Inny świat" /Another World/, written by Gustaw Herling-Grudziński. one of the most prominent Polish writers abroad. His book. placed 
on the Index for a Jong time. te/Is us about the fale of prisoners of war in Soviet concentration camps during the war. In this 
performance. as we// as in „Dziedzictwo" /Heritagel, presented in 1985, the theatre tried to respond to the realities of the martial 
war period. In 1984 the theatre look part in the 2nd Festival of Street Theatres in Jelenia Góra. where il presented a spectacle entitled 
„ Pieśni przeklęte " /Damned Songsl. In 1988 the play „Wspomnienia z domu umarłych" /Recol/ections from the House of the Dead/ had 
its officia/ premiere so far performed at home and abroad without censorship's consent. „Ogrody" /The Gardensl, prepared in 1990, was 
announced as one of the best theatra debuts of the season. in the effect of which PROVISORIUM, along with Teatr Stary /Old Theatrel 
and Teatr Ósmego Dnia /The Theatre of the Eight Day/, was invited to participate in the Annual Festival of Contemporary Drama in 
Wrocław 119911. In 1991 PROVISORIUM celebrated the 15th anniversary of its activity, which was an excel/ent occasion to present its 
last three plays. PROVISORIUM also presented the spectacle „Pasje" /Passionsl directed by Janusz Opryński and performed by Jan 
$mielański. a graduale from the Leningrad Actors' School. In 1991 at the Festival of Fine Arts in Monz. Germany, the PROVISORIUM 
theatra presented an open air spectacle entitled „Wschód" /EasV prepared and presented in collaboration with the Theatre of the Eight 
Day from Poznań.During this period /May 19921 another play entitled „Z nieba przez świat, do samych piekieł" /From Heaven through t/Je 
World to Hel/ I was produced and considered by the critics to be one of the most prominent achievements of the altemative theatra in the 
last years. In 1992 PROVISORIUM received the Fringe First Award on The Edinburgh Festival for outstanding new productions. In 
August 1993 on the Edinburgh Festival Fringe PROVISORIUM theatre premiered „ Współczucie " /The Compassionl , which being 
a continuation of the ideology and form of „From Heaven through the World to Hel/" production. shows human poverty and 
through compassion hopes to save human dignity. 
The PROVISORIUM theatra participated in numerous theatre festivals at home and abroad. to mention only the most important ones: 
the Festival of University Theatres in L'Aquilli, llaly 119801, International Theatra Workshops, Scheersberg, Germany 119801, 
International Festival of Theatre in London I 19811, the World Festival of T/Jeatres in Edinburgh 119861, the Festival of Fine Arts, Monz, 
Germany 119911. PROVJSORIUM went also on tours to llaly. Belgium. England, Scotland. Germany. 
At present the t/Jeatre group is composed of : Janusz Opryński, the director of all performances and arts manager (since 1976), and the 
actors: Jacek Brzeziński (since 1976) and Piotr Szamryk (since 1992). 
Since 1996 PROVJSORJUM theatre has been co-operating with Company „ Theatra ". 



„Zobaczyliśmy przedstawienie niezwykle płynne, znakomicie zorganizowane rytmicznie, 
zagrane z wigorem i precyzją - bogate, choć z umiarem posługujące się środkami 
teatralnymi, pozwalające na różnorodne odczytania. W dodatku nie sposób udawać, że nas 
ono nie dotyczy. Jest to spektakl dotkliwie aktualny( ... ). 
Twórcom przedstawienia udało się uniknąć skrajności - zarówno pustej błazenady, jak też 
mentorskiego nudziarstwa. Znależli ten teatralny ton, który znakomicie współbrzm i z tonem 
„Ferdydurke"- wywrotowym, a nie nihilistycznym, obscenicznym, a zarazem wytwornym. 
Przerysowane, groteskowe aktorstwo skutecznie złagodzili dyskretną autoironią i dyscypliną 
- farsę nieustannie demistyfikowali, pokazując jej drugie, mało zabawne dno. ( ... ). 
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że dzieje się tu i teraz. A w prezentowanym na scenie 
arsenale min możemy odnależć także własne." 

Mirosław Haponiuk „Gazeta w Lublinie" 

„ We witnessed a performance which was u n common ty fluid and splendidly organized in 
its rhythmn - rich, yet restrained in its use of theatrica/ props, and which could be interpreted 
in many different ways. In addition, it was impossible to pretend thai it bears no reference to 
us. lt's a performance which is painfully abreast of the limes (. . .). 
The artists have managed to avoid extremes - both empty foolery and boring moralizing. 
They have found the right theatrical tone which harmonizes wonderfully with the tone of 
„Ferdydurke" - rebel/ious without being nihilistic, obscene, yet elegant. The exaggerated and 
grotesque style of acting has been tempered by discreet auto-irony and discipline 
- the farce is constantly demystified and reveals a deeper meaning - one which is far from 
funny (. . .). 
I had the unswerving impression thai the whole thing is happening here and naw. 
And thai in the arsenal of strange faces which the actors pulled, we can also find our own." 

Mirosław Haponiuk, .,Gazeta w Lublinie" 

„Wydawałoby się, że aktorstwo oscyluje wokół szarży kabaretowej, jednak rychło się 
przekonamy, że to nowy styl wyzwolony na tę gombrowiczowską okoliczność. Tym bardziej 
godny podziwu, że w zasadzie aktorzy grają siedząc, „zatrudniają" do kreacji twarze i połowę 
ciała. Witold Mazurkiewicz czyni z Józia symfonię min już od pierwszej sceny. Gra 
nieprawdopodobnie, jakby urodził się dla tego teatru. Walka na miny Jarosława Tomicy 
i Michała Zgieta to jedynie epizod w popisie, którego nowy weryzm budzi salwy śmiechu. 
Jacek Brzeziński nie jest za nimi w tyle. Kto wie, czy lubelskie teatry nie znalazły najlepszego 
sposobu na „Ferdydurke". Otworzyły nowy rozdział w podejściu do tej tak ważnej dla 
XX wieku powieści." 

Andrzej Molik „Kurier Lubelski" 

,,ft seems at first thai what we see is an overacted type of cabaret, but very 
quickly we become convinced thai it's an entirely new style created for this Gombrowicz
like occasion. What's even mare amazing is thai the actors basically perform sitting down 
and „employ" their face and the upper half of their body to create their characters. Witold 
Mazurkiewicz fashions Józio through a symphony of faces pulled from the very first scene. 
His performance is incredible - it's as if he were bom to act in this type of theatre. Jarosław 
Tomica and Michał Zgiet's fight by pulling faces is )ust one of many episodes which, through 
their contemporary realism, evoked peals of laughter from the audience. Jacek Brzeziński is 
)ust as funny lt seems that the Lublin based company has found a perfect approach to 
,,Ferdydurke". They've opened a new chapter in inlerpreting this novel - such an important 

work of the 20th cen tury." 
Andrzej Molik, „Kurier Lubelski" 

„Jest to spektakl zrobiony z rzadkim poczuciem humoru.( ... ). 
To, co pisze Gombrowicz o człowieku skazanym na gębę, tutaj znajduje teatralny 
odpowiednik: czterej aktorzy, którzy ledwo mieszczą się w szkolnej ławce, muszą stoczyć 
ciężką walkę, by nie zginąć w kłębowisku ciał. 
Ta błyskotliwa inscenizacja Gombrowicza jest jedną z najlepszych, jakie powstały w ostatniej 
dekadzie." 

Roman Pawłowski „Gazeta Wyborcza" 

,,lt's performed with a rare sense of humor. (. . .). 
Gombrowicz's statement about a person doomed to his own facade, finds its theatrical 
antithesis in !his performance· tour actors, barely fitting anto a school bench, fight a pitched 
battle not to get lost in their surgingmass of limbs. 
This brilliant adaptation of Gombrowicz is one of the best shown over the last decade." 

Roman Pawłowski, „Gazeta Wyborcza" 
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