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Jakli jestem niesympatyczny! 

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 wielostronicową 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 kilkoaktowy zaczyna nabrzmiewać miesiącami twojego życia. 

Jestem leniwy. 

Witold Gombrowicz, "Dziennik 1961-1966",w: Witold Gombrowicz "Dzieła", 
Wydawnictwo Literackie 1986. 

"OPERETKA (.„) rafą, o którą rozbijały się moje wysiłki było, że styl operetkowy, bosko idiotyczny i doskonale 
sklerotyczny, jak wszystkie monumentalne i skrystalizowane style nie toleruje niczego, co by w nim nie mie
ściło się bez reszty. W operetce postacie muszą być operetkowe, akcja operetkowa,świat operetkowy, mity 
operetkowe, a ja usiłowałem władować w nią za dużo. Dopiero więc gdym te treści zawarł w metaforach ściśle 
operetkowych, jak strój, rewia mód, wszystko bardziej składnie mi się zamknęło. 
Operetka („.). Ci co ją czytali rozmaicie mówią: jedni, ie okrutne i tragiczne, drudzy, że wypełnione optymisty
czną wiarą w odżywającą nieskończenie nagą ludzką młodość". 

W. Gombrowicz w : Dominik de Roux "Rozmowy z Gombrowiczem" 

"( ... ) Operetkę zaczął pisać w grudniu 1964. Wielokrotnie zabierał się do niej w Argentynie, ale nie mógł 
znaleźć odpowiedniego stylu. Jedyne rękopisy, jakie zachował, to właśnie rozmaite wersje tej sztuki. Dlatego 
ie jej nie skończył. Nigdy jednak nie widziałam ich na stole, w czasie gdy pisał Operetkę. Wydaje mi się, że 
do nich nie zaglądał. Pamiętam, że był zupełnie pochłonięty swoim tematem, ale się kontrolował. Mówil tylko 
o trudnościach z rozwiązaniem takiej czy innej sceny albo komentował je podśpiewując arie: "Fiu, fiu, fiu, 
Szarm! Och, och, Firulet!", lub modulując w imponującym crescendo: "Krzesełka lorda Blotton". Niekiedy wyja
śniał ml sens sztuki, ale nic nie zanotowałam. Pamiętam, jak powtarzał, że musi się wyczuwać Potężny Wicher 
Historii i bankructwo ideologii. "Za dwadzieścia lat technika zapędzi w kozi róg prawicę i lewicę". Operetka, 
skończona w lipcu 1966, wysz:ła po francusku dopiero w 1969. Strasznie mu zależało na jej wystawieniu. 
Uważał, że jest jego najbardziej dostępnym dziełem i że może przyciągnąć szerszą publiczność do innych 
książek. Francuscy tłumacze, Konstanty Jeleński i Genevieve Serrau, biegali z rękopisem po paryskich tea
trach, ale nic z ich starań nie wysz:ło. Wreszcie w czerwcu 1969, kilka tygodni przed śmiercią, Witold dowiedział 
się, że Jacques Rosner wyreiyseruje sztukę w Theatre National Populaire w Pałacu Chaillot, prowadzonym 
wówczas przez Georgesa Wilsona. Dwie inne sztuki zostały świetnie wystawione w Teatrze Królewskim w 
Sztokholmie, w inscenizacji Alfa Sjoberga. Był to dla Witolda jeden z największych powodów do dumy pod 
koniec życia. I dlatego tak się zmartwił, kiedy Sjoberg odmówił wystawienia Operetki z powodów polity
cznych*.( ... ) 

• - Sjoberg musiał wziąć pod uwagę lewicowe przekonania swego zespołu. Operetka została przez aktorów 
uznana za sztukę reakcyjną. 

Rita Gombrowicz, "Gombrowicz w Europie 1963-1969", Kraków 1993. 

Rita Gombrowicz urodziła się w Pierrefonds (Montreal). Studia literackie ukończyła na Uniwersytecie 
w Montrealu i na Sorbonie. Witolda Gombrowicza poznała w maju 1964 roku w Royaumont. W paidziemiku 
tego samego roku zamieszkali razem w Vence. Pobrali się 28 grudnia 1968 r. Od śmierci męża w 1969 roku 
Rita Gombrowicz mieszkała przez siedem lat w Mediolanie, obecnie mieszka w Paryiu. 

Informacja za : "Słowo do polskiego wydania" Jerzego Jarzębskiego w:Rita Gombrowicz,"Gombrowicz 
w Europie 1963-1969" Kraków 1993. 

OSTATNI WYWIAD• 

GOMBROWICZ: - Niestety, trudno mi będzie odpowiedzieć szczegółowo na te wszystkie pytania ze 
względu na moją astmę, będę zatem raczej zwięzły. 

1. Jaka była Pańska formacja? 
_ Trudno mi 0 tym mówić. Tak to jakoś poszło samo z siebie. Proszę zresztą przeczytać moje Rozmowy z 

Dominikiem de Roux. 

2. Co na Pana najbardziej wpłynęło w dziedzinie literatury? 
_ Pisarze polscy: Mickiewicz, Pasek. . . f ) 

Pisarze francuscy: Montaigne, Rabelais, A. Jarry I nadrealiści (nie wprost - racze1 1ako atmos era · 
Pisarze angielscy: Szekspir, Klub Pickwicka Dickensa, Chesterton. 
Pisarz rosyjski: Dostojewski. 
Pisarze niemieccy: Goethe i Tomasz Mann. . 
Jeszcze kilku pisarzy klasycznych jak Cervantes i kilku filozofów (w sensie artystycznym), wpływ racze1 w 

dziedzinie stylu: Schopenhauer, Nietzsche. 
Ale kształtowałem się wbrew stylowi moich ulubionych pisarzy. 

3 Czy malarstwo grało dużą rolę w Pańskim dziele? . . . . 
·_ Malarstwo? Jestem nieprzyjacielem malarstwa i zwalczam je za pomocą papierosa. l~tnie1ą wartosc1 

usprawiedliwione i wartości nałogowe. Potrzeba chleba jest usprawiedliw~~na ~.pot~eba papierosa, malar~t
wa _ to rnałóg. rNabyty jak? Przez olbrzymi rynek, sztuczną kulturę, wrazhwosc zniekształconą prze~ ws!'oł
zawodnictwo, narzuconą hierarchię wartości i.t.d. Moja polemika z Jean Dubuffet na ten temat ukaze się w 
numerze "Cahiers de I' Herne" mnie poświęconym. 

4. Czy może Pan coś powiedzieć o genezie swojej pierwszej sz~u~i? . . 
_ Iwona, księżniczka Burgunda? - wszystko, co piszę powsta1e 1akos samodzlelnie, poza mną. 

5. Jak pracuje Pan nad sztuką? 
- Proszę przeczytać mój !Dziennik. 

6. Czy asystuje Pan przy próbach? 
- Nigdy. 

1. Czy wybiera Pan reżysera? Czy Pan z nim współpracuje? A z aktorami? 

- Nigdy. . . . d . d? 
8 Czy mógłby Pan coś powiedzieć o ewolucji swego dziela? Dokąd zmierza Pa~a teatr? Jaki 1est 1ego ro. owo . 

·_ Mó" teatr tak samo wybiera swoje własne drogi jak i inne moje utwory. Kiedy zaczynam szt~kę, nie mam 
· · 1 dokąd mnie zaprowadzi To samo jeśli chodzi o całość mojego teatru. Jestem cyniczny, hczę na efekt, 

~~l:~:~ję I zwłaszcza na wartość ~cenlczną. Trzy sztuki, które napisałem, zostały p~myśl~~e i ukończone z d.ala 
od 'akiegokolwiek wpływu, ponieważ nie chodzę nigdy do teatru i, z.:viaszcz.a, p~niewaz ~Iem~ A'.l'entynie z 
dal~ od środowisk teatralnych I literackich. W tych warunkach .musiałem hczyc wyłącznie na s1eb1e samego: 
Kiedy w roku 1964 dwie moje sztuki wystawiono w teatrze, krytyka zaliczyła mnie do fe~tru absurdudlonesco 1 
Becketta. Tymczasem moje sztuki były napisane: ,jedna w 1935, ~~uga w 1946 ro.ku, czyh d.ługo •prze .~eatrem 
Becketta I Ionesco. Zresztą mój teatr nie jest teatrem absurdu 1 1.estem zasadniczo przeciwny obses11 absur
dem i w ogóle przeciwny tonowi współczesnej literatury. To staje się nudne. 

9. Czy w Pana sztukach są postacie? Czy też są to zjawiska ~mboliczne? 
- Żadne zjawiska symboliczne. Nie jestem pisarzem XIX wieku. 

1 O. Czy to, co Pan pisze, jest "nowym teatrem"? 
- Nie wiem, co to takiego. 

11 Genet Beckett, Ionesco, Arrabal, Artaud? d d . f 
-·Trudn: 0 nich w kilku słowach. Zasadniczo podziwiam, ale z daleka, bo w teatrze nie byłem o trzy z1es u 

lat. 

12. Co jest dla Pana idealną przestrzenią teatralną? 
- Zwykły spory teatr z dobrą akustyką. 

13. Dekoracje, światła, dźwięki - czy grają rolę w Pańskim teatrze? 
_ Tak, i duią. Ale nie cierpię stylu "modnego", wiecznie tego. s~·me~o. Zresztą nie '?11eszam si~ d~ tych spraw, 

zostawiam wolną rękę reżyserowi. Staję się w tej dziedzinie wierzącym z lenistwa, zda1ę się na łaskę 
Opatrzności. 

14. "Operetka, boski idiotyzm, teatr doskonały". ~ napisał Pan operetkę? 
- Nie. Napisałem tragikomedię w formie operetki. 

15. Jakie są Pana plany na przyszłość? 
- Grób. 

• w pierwszych dniach lipca 1969 roku profesor jednego z amerykańskich uniwersytetów przysłał Gombrowiczowi list z
1 
~ze~egie;' 

eh ł6wnie ·e 0 teatru w celu ogłoszenia tego wywiadu w piśmie, poświęconym sztuce dramatyczne . a rwy .: ::;:ń;l:;~~~:!'tnlc~ miesi~:. Witołd 'Gombrowicz podyktował odpowiedź po francusku swojej żonie, Ricie. (przyp. redakc11 
"Kultury"). 

Witold Gombrowicz, •ozlennlk 1966· 1969". 



Cry mógłby pon opowiedziet coś bliiuego o Operetce. Co sobie pon po!l1}'śloł, przys~pując do procy nod !ekstern. 
Jakle będde odczytanie dromotu. 

Wal.._.r 6-1911!!1~ Szale[lie trudno mówić o Operetce będąc w ,trakcie pracy nad nią. Pewne załoienla 
Jprawdzają się, Inne nie. Z Operetką sprawa jest trudna dlatego ,że jest to partytura oparta na symbolach i 
znaqenlach. W przypadku Ślubu czy Iwony wszystko było oparte na swoistej psychologii. A tu na symbolach. 
Symbole to ludzie, którzy muszą wejść w róinorak!.e ~lązki z innymi. Ale muszą tak wejść ,by doprowadzić do 
pewnego nasycenia. Z drugiej strony nie mogą pozbawić ich całkowicie psychologii, bo to by ich unierucho
miło. Kaidy opowiada swoją historię a my odczytujemy to jako powiastkę historiozoficzną, jako operetkę o 
klęsce świata, filozofii ale I odradzaniu się. Trudno w Operetce mówić o wymyśleniu sobie struktury postaci 
dlatego, ie tam jest wszystko dokładnie zakomponowane i teraz wszystko polega na tym, aby tę partyturę 
właściwie odczytać. 

Czyli, ie Gombrowicz, którego tw6rczoU sama w sobie iest łormq nadał _$obie leszcze lednq formę, formt operetki? 

W•W- ........ ...., Polemizowałbym ze stwierdzeniem, ie Gombrowicz jest formq. Do niego tn:eba 
umieć się dobrać. Tn:eba umieć z nim "tańczyć". On nie jest formą, on tylko ciągle opowiada o człowieku, który 
przyjmuje formy, ale także o człowieku stającym się, nieustannie próbującym wyzwolić się z niej. A zarazem 
opowiada o ogromnej bolesności przyjęcia tej formy. Bo potem tn:eba ją ze sobą nieść. Tn:eba z nią żyć, tn:e
ba być za nią odpowiedzialnym, nie moina się nią skompromitować. Boję się jednak, że gdy w przypadku 
Operetki zacznę mówić o konlqetnym państwie, o konkretnych ludziach to stanie się to gazetą, publicystyką. 
Operetkę chcę pokazać w dwóch planach - planie przesytu absolutnego nadmiaru i planie głodu. Scena jest 
podzielona na dwie części. To tam, na dole odbywa się rodzaj pew.nego skurczu fizycznego, tam odbywają się 
pewne pn:eśmiewcze ale tei i tragiczne n:eczy. Bo co stanie się, gdy dół wyjdzie na górę? Okazuje się, że ten 
dół prócz planu niszczenia nic z.e sobą nie niesie. Znów musi zacząć od początku, ale nie ma pomysłu na 
budowanie. Zrywa stare emblematy, zawiesza nowe, ale zawsze są to emblematy. Te dwa światy ciągle, 
nieustannie są w ruchu - ai do momentu gdy się nagle zaskoczą. I nie można tego świata upon:ądkować, 
opanować. Moina tylko apelować do c:z:łowieka, żeby zwracał uwagę na tego drugiego, by nie ingerował w 
niego, by byl ostrożniejszy, bardziej ludzki w tych nieludzkich czasach. Nasze pn:edstawienle zakończy się 
absolutnym triumfem Albertynki, powrotem do "jakiejś" pierwotności. 

Pierwotnołcl w sensie c::tystości, bez iadnego skaienia ? 

W...._., 6-.... l•wlm Nie. Sądzę, że bez skaienla obyć się nie może. Wszystko tu jest oparte na zasadzie 
pragnień. Ja pragnę ciebie, ty pragniesz mnie. Pragnę inaczej objawić się drugiemu człowiekowi. Pragnę 
kogoś posiąść, pragnę kogoś zniszczyć. A finał jest wyswobodzeniem się z tych pragnień, na chwilę. UdzJał 
wszystkich w juwenaliach życia musi być w pewnym momencie pn:erwany i musi nastąpić nowy podział. 
Gombrowiczowska wizja człowieka jest bardzo pesymistyczna, ale nie zamyka ona wszelkich moiliwoścl roz
woju człowieka. To takle pn:esłanle: pamiętaj, że umrzesz, pamiętaj, że masz tylko jedno życie. Nie trać go w 
Idiotyczny sposób. Staraj się żyć wchodząc w dialog z innymi, nie odciskaj się zbyt mocno na !innych. Gdzieś tu 
jest porażka systemu budowanego pn:ez lata, który miał wypracować idealnego, zatopionego w kultun:e 
człowieka. Porażka kultury śródziemnomorskiej. Okazuje się, że ten idealny człowiek takie pragnie się wyz
wolić. 

A ery Flor. przybywając do księstwo Hlmolaj mo 1przeczucle, te wszystko zmierza do Io kiego końca? 

W•W- 6.l ... l1wlcm Myślę, że oni wszyscy mają takie wrażenie. Na pewno dwór ma wrażenie pn:esytu i 
niejasne wraienie nadchodzącej klęski. Flor to filozof, to prawdopodobnie som Gombrowicz. Jest w bardzo 
niebezpiecznej sytuacji, ponieważ pn:eczuwa lbordziej może niż wszyscy, że coś wisi w powietrzu, że dolej tak 
się nie do. Pn:eprowadza na operetkowym dwon:e Księstwa Hlmaloj i samym sobie próbę odzyskania wiary 
w strój. Jego możliwości też się wyczerpały, tak jok wyczerpały się możliwości filozofii. Wszyscy stanęli przed 
ścianą, dokładnie określili, że egzystencja to ból. Określili już to wszystko, co moino było o'kreśllć. Sądzę, ie 
Fior skupia na sobie całą fllozoflczność kultury I ten ciężar myśli, ciężar przewidywania unieruchamia Flora. 
Nie pozwala mu zrobić kroku, bo on jui wie, że wszystkie kroki tak jok wszystkie kostiumy są już zgrane. Co 
wymyślić? Strój z kółek, strój z pasków? A może nogawki nie będą modne, a może wszystko odwrócić? Dwór 
póki co jest na innym etapie. Chce tylko spektakularnej zmiany. Flor wie natomiast, ie każda zmiana niesie za 
scibą niepokój, tragiczność, ostateczność. 

Intryguje mnie postał Profesora. Skąd się wziął? Cry rzeczywiście pragnął rewolucji, ery tylko teorety%ował? 

W•W...r 6-..... ewlcu Profesor to życiorys tego typu: buntownik - arystokrata, który ciągle znajduje sobie 
kogoś prostego z ludu i pn:ez niego przeciwstawia się swojej klasie. Chce się z niej wyzwolić, bo jest nią przesy
cony, nienawidzi jej. Ale niestety zaplątał się. Bo tel swojej nlenawiś.cl takie nienawidzi i nienawidzi siebie 
nienawidzącego. Myślę, że przeprowadzano przez Profesora strukturo to poraiko nienawiści, świetnie ujęta 
pr:z:ez Gombrowicza w rzyganie, konwulsje i wymiot, którym próbuje on wyrzucić swoje jestestwo z siebie. Nie 
udaje mu się to jednak. Niestety, jego uczeń Hufnagiel nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Nienawiść 
Profesora blen:e się z przesytu. Mom nadzieję, że będ.J:le to przedstawienie mówiące - co stało się z nami, z 
noszą świadomością, z naszą cywilizacją. Co się z nami dzieje teraz, aktualnie. Nie cofamy się przecież za 
bardzo w tył. Opowiadamy zależności między formą, strojem człowieka a tym jakle jest jego wyobrażenie o 
sobie samym, czego on pragnie. I jok te pragnienia podniesione do absurdalnej rangi nagle go krępu,ją, 

wiąią, gniotą, doprowadzają do totalnej katastrofy, do pogrzebania idei. Tyle można, kręcąc się w kółko 
powiedzieć o tej1 Operetce. 

/ra1„awlała Marta li•łkawska/ 

Gdynia, 24.02.2000. 

' Ferdydurke' foto: Ewa Grabowska-Sadłowska 



( ... ) gdyńska "FERDYDURKE" jest wydarzeniem o wymiarze ponadlokalnym. Proszę mi darować pewnq 
emfazę, ale miałem poczucie, iż wraz z tą premierą rodxl się nowy teatr. W czasach, gdy tak wiele teatrów 
umiera - to chyba niemało ? 
Być może zdecydowały wcześniejsze wprawki reżysera na tekście, być może wyjątkowa mobilizacja zespołu. 
Efekt jest widoczny. Gdyński spektakl to przedstawienie zwarte, logiczne, precyzyjnie zagrane. ( ... ) 
Śmigasiewicz ( ... ) prowadzi swego Józia (bardziej świadka, obserwatora niż uczestnika wydarzeń) przez kolej
ne stacje męki: szkolę, dom, Młodziaków, dwór Hurleckich - nieco wolteriańskim tropem. ( ... ) Jest go być mote 
trochę za mało, może reżyser nie daje mu szansy, jednak takie ustawienie Józia stwarza nieoczekiwaną szan
sę reszcie zespołu. Właśnie Zespolu, gdyż prawie nie widziałem słabszych i rażących ról w tym spektaklu (co 
do niedawna było niemal regułą). 
Najlepsze są oczywiście zbiorówki części szkolnej, gdzie do rangi p ierwszoplanowej postaci urasta Miętus 
Mariusza Żarneckiego (który szybko staje się dość logicznym alter ego Józia i bodaj głównym bohaterem calej 
opowieści). Trzeba jednak pamiętać, że znajduje on godnego siebie partnera w Macieju Sykale (Syfon) i wspar
cie w reszcie kolegów (m.in. Maciej Gąsiorek w roli Gałkiewicza). Żarnecki i Sykała - to najciekawsze aktorskie 
odkrycia tego spektaklu. Reszta zespołu ma do zagrania etiudy i etiudki, pojedyńcze wejścia - i robi to różnie, 
choć na premierze bodaj nikt nie przeszarżował. 

Władysław Zawistowski, 'Teatr", 1993 r. 

• W mieście pojawił się piękny - i dowcipny - plakat Macieja Preyera anonsujący "Ferdydurke" w Teatrze 
Miejskim w Gdyni. ( ... ) To trafna synteza gombrowiczowskiej gęby; gorączkowego i bolesnego poszukiwania 
tożsamości i pozy, która by ją określiła. 
Takie też jest to przedstawienie w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza i scenografii Macieja Preyera. Obraz 
sceniczny jest niezmiemie oszczędny, rzec by można ascetyczny. A jednocześnie ma dużą emocjonalność i 
sugestywność. Jest to też przestrzeń do gry dla aktorów, stwarzająca im - dzięki wyniesionym realistycznym 
elementom - możliwość wykorzystania warsztatu obyczajowego, a nawet charakterystycznego. ( ... ) 
Część pierwsza przedstawienia - szkoła - przyjmowana jest przez publiczność (zwłaszcza młodszą) salwami 
śmiechu. Przy tym nie ma tu nic z przerysowania ani, tym bardziej spłycania tekstu. ( ... ) 
Męska część zespołu tworzy kreację zbiorową jako uczniowie, splątani w jeden kłąb - zarówno w sensie czys
to fizycznym, jak i psychicznych powiązań. Zwłaszcza kulminacyjny pojedynek na miny Syfona (Madej Sykała) 
i Miętusa (Mariusz Żarnecki) jest majstersztykiem mimiki, która nas naprawdę zaskakuje.( ... ) 
Okazuje się zresztą, te tekst Gombrowicza brzmi nadspodziewanie świeżo i ostro, także w sensie aktualności 
obyczajowej i społecznej. Małgorzata Talarczyk jako wyzwolona kretynka mogłaby stanowić wzór dla niejed
nej gdyńskiej bizneswomen ... 
Część druga przedstawienia - dwór - uwidacznia to jeszcze bardziej. Świat gry między pańskością i służbą -
wzajemnych obserwacji i zależności - ukazany został przez Teresę Lipowską i Kubę Zaklukiewicza z chirur
giczną bezbłędnością. To tęsknota i drwina jednocześnie .... 

Ewa Moskalówna, "Głos Wybrzeża", 25.10.1993 r. 

"( ... ) W teatralnej adaptacji dokonanej przez reżysera Waldemara Śmigasiewicza, w spektaklu, który przygo
tował on w Teatrze Miejskim wraz ze scenografem Maciejem Preyerem, uderza kompozycyjny rygor, wyczucie 
"muzyczności' literackiego pierwowzoru i nadanie mu scenicznego rytmu. Zwartość kompozycyjna, spójność 
myśli, udany mariaż reżyserskich rozwiązań z kształtem plastycznym - oto największe atuty przedstawienia." 

Anna Jęsiak, "Dziennik Bałtycki", 25.1O.1993 r. 

" ... Trzeba przyznac, ze to, co Śmigasiewicz jako adaptator postanowił z "Ferdydurke" wybrać, jako reżyser 
przełożył czytelnie na działanie sceniczne i obrazy. Wystawiał ten tekst już kilka razy i to procentuje. Jego 
najnowsza realizacja w Teatrze Miejskim przekonuje nas swoim dopracowaniem i pewnością w prowadzeniu 
aktorów, zwłaszcza w scenach zbiorowych. Zespół gdyńskiego teatru zasłużył sobie na pochwały ( ... ) 
W spektaklu Śmigasiewicza imponowało mi wyczucie muzyczności tekstu, wyprowadzone z jego poetyki 
współbrzmień i dysonansów. ( ... ) Powstał spektakl wartościowy, solenny i ... śmieszny. Może najlepszy, jaki 
widziałam w Teatrze Miejskim." 

Joanna Chojko, "Gazeta Morska', 29.10.1993 r. '• 

Nagrodę Wojewody Gdańskiego za sezon 1993/1994 otrzymali: 
Waldemar Śmigasiewicz za reżyserię i Mariusz Żarnecki za rolę Miętusa. 

„ 

" „ .Podczas, gdy większość inscenizacji "Iwony, ksi9inic:dd Burgunda" ogranicza się jedynie do lektury 
postmodernistycznej teatru, przedstawienie Waldemara Śmigasiewicza na scenie gdyńskiej bardzo głęboko 
czerpie z oryginału i w rezultacie dostarcza widzowi prawdziwych doznań "materii organicznej". Stworzył on 
ismą partyturę różnego rodzaju napięć i wrażeń emocjonalnych, plątaninę sprzecznych, antagonistycznych 
dział~ń, impulsów i pewnych sytuacji, których agresja i specyficzność odzwierciedla stereotypy działań ludz
kich. Smigasiewicz, który już 1Przy innych okazjach reżyserował sztuki Gombrowicza ("Ferdydurke" we Francji 
na scenie Saint Etienne) nie ogranicza się tylko do ilustracji słów. Swoje dzieło wystawia na próbę ognia, której 
sekret polega na ciągłej dekonstrukcji. Z jednej strony zniekształcenie i naturalna brzydota Iwony 
przemienionej w narzeczoną księcia, a z drugiej wszelkie formy rytuolu dworskiego. Jakakolwiek próbo domi
nacji spełza na niczym, żadna konwencja nie opiera się Iwonie, która do każdej z nich dołącza wizerunek 
swoich ukrytych niedoskonałości. 
Nie dość tego, pozwalając na bycie zdominowaną i skrzywdzoną, Iwona wini i w rezultacie czyni sobie wszy
stkich swoimi poddanymi. I to oni muszą uwolnić się od niej. 
Fascynującym jest wirtuozostwo, z jakim aktorzy z Gdyni przedstawiają olbrzymi zapis tonów, porozumień, 
które łatwe są do zinterpretowania, a które stawiają czoło tej niewyobrażalnej farsie o tragedii przebiegłości 
i konwencji społecznej. Zdajemy sobie również sprawę z mistrzostwa na nowo stworzonego języka polskiego, 
z którego teatr Gombrowicza czerpie swoją siłę i energię, z ję~ka nieprzetłumaczalnego, opierającego się na 
perwersyjnej grze i wysublimowanej ludyczności.• 

lręne Sadowska Guillón, "Las puertos del Drama", 1999 r. 

"( ... )W przeniesieniu akcji gombrowiczowskiego dramatu na plażę chodzi o coś więcej niż o prostq konfrontację 
natury i kultury - prawdy i gry, szczerości i sztuczności. Sąsiedztwo żywiołu, jakim jest - wciąż przypominające 
o sobie szumem fal - morze, sytuuje nas, widzów, wobec kosmosu, zderza z jego nieskończonością. ( ... )Świat 
traci swoją przytulność, odbiera poczucie zadomowienia się w nim. Stajemy się bezbronni wobec potwora, który 
rośnie w nos.( ... ) Gombrowiczowski człowiek zagłusza swoje lęki przed ziem (definiowanym przez pisarza 
właśnie jako. "chaos formy w natarciu"), poddając się władzy formy. Tyle, że na dworze, pokazanym przez 
Waldemara Smigasiewicza, formy te są mocno nadwątlone przez czas, wyciągnięte z lamusa, anachroniczne. 
Czarne 'Uniformy bohaterów pokrył kurz, a plaża, po której brodzą, przypomina rupieciarnię, gromadzącą 
nieużyteczne przedmioty - ludzkie wynalazki - wyrzucone na brzeg przez fale. („ .) 
Reżyser prowadzi swoją interpretację Gombrowicza po mniej zdeptanych ścieżkach. Filip, który silniej niż inni 
czuje działonie tajemnych sił (ach, te 'niepokojące' dżwięki wibrujące w muzyce Krzesimira Dębskiego!), stanie 
przed zadaniem zorganizowania swego świata na nowo. Albo prxynajmniej odsłonięcia zasady, która rządzi 
bytem, udaremniając wszelkie próby narzucenia mu uzurpacji człowieka.(.„) 
Relacja Filipa i Iwony odzwierciedla jego przedzieranie się ku piekielnej zasadzie rzeczywistości • bólowi 
wpisanemu w byt. Dziwna - swoją normalnością - istoto, zaplątana w mistyczne circulus vitiosus ("To tak w 
kółko każdy zawsze ... To tak zawsze") uświadamia Filipowi obecność cierpienia. Bo - jak twierdzi, Gombrowicz 
- człowiek rzeczywisty to właśnie taki, którego boli. Filip, wypowiadając słowo "cierpienie", dokonuje zasad
niczego odkrycia, ból jest znakiem poznania).( ... )" 

Joanna Chojka, "Tygodnik Powszechny", 30.08.1998 r. 

"(„.) Iwono w przedstawieniu Waldemara Śmigasiewicza popełnia samobójstwo. Bierze z rąk Królowej 
półmisek z karaskami i najpierw powoli, potem łapczywie zjada przeznaczoną dla niej rybę, by wreszcie 
udławić się ością . ( ... ) To Iwona sama zadecydowała o swoim losie. Ułożona przez dwór w otwartych na morze 
drzwiach, łączy się z naturą ... 
Świetny to spektakl, poparty dobrym aktorstwem, z nienatrętną muzyką Krzesimira Dębskiego i oryginalną 
scenografią Macieja Preyera. Wystawienie go na plaży dodało sztuce Gombrowicza nowych sensów. Jakże 
oczywiście zabrzmiało tu konfrontacj11 fałszu z 1prawdą, szczerości z obłudą, zdegradowanego świata kultury z 
potęgą natury ... • 

Monika Brand, "Gazeta Morska", 16.07.1998 r. 

Spektakl został uhonorowany: 
Pomorską Nagrodą Artystyczną w kategorii "Spektakl roku 1998" 
Pomorską Nagrodę Artystyczną w kategorii "Rola żeńska" otrzymała pośmiertnie Sylwia Głaszczyk 







"Figlarny cieniów marn w oparach złudy" 

Królewski dwór z gdyńskiej "Iwony, księżniczki Burgunda" bardziej niż pałac przypominał rupieciarnię, gdzie 
składa się odpadki po wygasłych kulturach, upadłych cywilizacjach. Formo, która nim nądzi jest mocno 
onochronin:no, skostniało przez nieustanne ćwiczenia. Czarne uniformy postaci pokrył kurz, kojarząc je po 
trosze z figurami Kantorowego Teatru Śmierci. Podstawowym doświadczeniem dworu jest bowiem męko 
repetyc(i - powtarzalność zachowań i gestów, przy pomocy których usiłuje on bronić autonomii i spoistości 
swego świata. Świata skazanego no sztuczność, teatralność, bardzo wyraziscie sygnalizowaną w otwierającej 
spektakl scenie podziwiania przez królewską parę zachodu słońca - urokliwość tego zjawisko jest sprawką 
człowieka, l<tóry zdublował bezczelnie przyrodę, używając do tego celu teatralnej machiny z okrągłą drew
nianą tarczą Imitującą słońce. 

Świat, do którego przybywa Henryk w kaliskim "Ślubie" (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, premiero we 
wneśniu 1999), ten strudzony wędrowiec, jest również anachroniczny, albowiem "wynurza się z cieniów". Jego 
mieszkańcy Io widma, upiory zrodzone w głowie Henryko: rodzice zamienieni w karczmarzy, narzeczono - w 
dziewkę do posługi. Nie ma wątpłlwości, że ' apokalipso' już się dokonało. Wszystko to, co dzieje się teraz, 
przed oczami Henryko, jest tylko powtórzeniem, zaświatowym teatrem, zawieszonym no granicy bytów, 
pomiędzy realnością i nierealnością, świadomością i nieświadomością, jasnością I mrokiem. 

W głowie mi się kręci od tych krętych ... zawiłych ... dróg którymi Idę i Idę ... bez przerwy, bez wytchnienia ... 
Ciężka Io bramo. Przygniatający strop. Dziwne, zagadkowe Niebo. 

Droga, jaką pokonać ma bohater "Ślubu", pokryto jest śladami innych wędrowców, którzy wkroczyli no nią w 
pogoni za Tajemnicą . Sześć wieków wczesniej przebył ją Donie, "ortysto w słonie natchnienia", podobny 
Gombrowiczowskiemu Henrykowi. Autor "Boskiej Komedii" wyruszył w swoją podróż przez zaświaty w Wielki 
Piątek, gdy Bóg ponownie umorł na krzyżu. Poprzedziło ją zatem zwątpienie - wiemy przecież, ie w połowie 
żywota zabłądził w ciemnym lesie, czyli, mówiąc bardziej nowocześnie: doświadczył metafizycznej otchłani . W 
czosie pokutnej wędrówki, w której towarzyszył mu najmądrzejszy z łudzi, poeto Wergiliusz, czyhały na niego 
rozliczne pułapki. Jednym z bardziej wstrząsających obrazów piekło jest bodaj przeprawo na barce Flegioszo 
przez bogniste wody czornego Styksu, pełne kłębiących się i kąsających wzajemnie grzeszników, potępionych 
za gniew i pesymizm. Gdy na koniec tej niebezpiecznej podróży wyłania się wreszcie wieżo grodu Diso, 
strzegący jej szotonl zotrzoskują przed wędrowcami bromy. 
Ojciec w dziwacznej wieży ... Wydoje się, ie Henryk dotarł w swej wędrówce w podobne miejsce, równe mroc:i:ne 
i nieludzkie. Otchłań w otchłań c;tornej/ Zastygłej sfery sfer. Ciemność otchloni, z której wynurzają się kolejne 
postaci "Ślubu", zaciera coraz bardziej kontury bytu, spychając wszystko w smugę cienia. Pozacierany w bycie 
łado jakiem/ Kształt ich twym oczom i tu będzie ciemny - pouczał Wergiliusz pielgrzymo, usiłującego rozpo· 
znać pośród piekielnych pensjonariuszy znajome tworze. W niewielkim eseju "O Daniem•, opublikowanym w 
1968 roku w Poryźu, Gombrowicz pokpiwa sobie z papierowych męczarni pieklo, oswojonych przez piękne 
wiersze, które stworzyło "chłopska", ledwie przebudzono wyobraźnia Poety. Dantejska "smęlno kraino" wydo
je mu się nie dość metofizyczno, nie dość otchłanna, by wyrazić ból pojedynczego człowieka (bo człowieka 
szuka przede wszystkim Gombrowicz w dziele Dantego), który powołoł ią do istnienia. Autor "Ślubu" decyduje 
się nowel na korektę słynnego napisu umieszczonego no bromie dantejskiego piekło, rozwijając ideę zło 
wgryzającego się w siebie i siebie dręczącego, słowem : ideę piekielnego partactwo. A jednak, mimo poczucia 
upływu czasu, jaki oddziela go od dontejskiej wizji, męczy go ono i uwiera, skoro poświęca jej tyle polemicznej 
uwagi. Jedno jest bowiem pewne: piekło ·czy Io średniowieczne, czy to Gombrowiczowskie - spowite jest gęstą 
mgłą, któro zociero kontury bytu, skozuje potępieńców no widmowość, przezroczytośc, niewoźkosc, w zgodzie 
zresztą z naturą cienia. Jedynym przewodnikiem, na który może liczy( Henryk, jest jego niedoskonało pomięć 
- nowel nie rozum, bo wszyscy przecież powariowali! Świat, który opuścił, dawno nie istnieje, pozostały po nim 
tylko role, odgrywane w zmienionych dekorocjoch. Reżyserem tych ról jest Książę Ciemności, ale już nie ten 
romontynny, wzniosły i tragiczny, tylko zwykły pijaczyno, który wpycho się przez najmniejszą szczelinę do 
resztek światła I napycha wszystkich swoim świńskim pollcem. 
W przedsionku piekło. W stronę trogedii 

W "Słubie" Gombrowicz bodaj najpełniej pokazuje skutki uzurpatorskich zamachów człowieka wobec rzeczy
wistości, doprowodzojąc Henryka do granicy piekło, której nie mieli odwagi pn:estąpić oni Filip w "Iwonie, 
księżniczce Burgunda" , oni nowel zarażony obłędem Witold z "Kosmosu". Henryk przeczuwa, że miejsce, do 
którego przybył, jest przeklęte . Dowodem no to jest choćby "przygniatojący, beznadziejny'' krojobroz, który 
tonie w mroku. Bóg, którego Henryk wzywa rozpaczliwie w pierwszym monologu, był niegdyś miarą dla świa
ta, jego oparciem. Kamień kamień. W scenografii Preyero taki kamień, jasny I kształtny, niemal doskonały, 
leży no proscenium, wieńcząc kładkę, wyprowadzoną w niewiadomą otchłań, unoszącą się ponad "błotnistą 
topielą", ponad magmą piekło . Drobniejsze kamyki wywołują no scenę postaci (dusze) rodziców i Mańki. 

Słownik Włodysłowa Kopołińskiego odnotowuje, ie komień jest symbolem praprzyczyny, istnienlo, potęgi, 
bóstwa, Bogo, Chrystusa, Kościoło. Przede wszystkim jednok komień, joko "stworzenie doskonole", jest sym
bolem stołości, ponieważ nie doje się "oswoić", tok jok w wierszu Herberta. Komyk jest miarą rzeczy w świecie, 
w którym wszystko jest płynne, plostyczne, ruchome. Ale w "przeklętej okolicy", którą rządzi Pijak, ten mistrz 
"giętkości i nieustannego stwarzanio się", który bez trudu przeobroźojący się z zaplutego rozrobiaki w cudzo
ziemskiego ambosodora, miorą stoi się drugi człowiek, podstawową relacją zoś - nośladowonie, molpowonie, 
przedrzeźnionie, które znosi poczucie odpowiedziolności, pozbowia wyrzutów sumienia. "No co ci Bóg, jeieli 
mosz mnie tutaj" - mówi Władzio, który jest jednym z Henrykowych luster, jego młodszym, chłopięcym odbi
ciem. Mógłby nobić ojco, jeśli Henryk tokźe mógłby to zrobić. We dwóch da się zrobić wszystko, bo "jeden 
drugiego tylko nośłoduje". 
Interwencja diobło w tok pomyśłonej rzeczywistości "Ślubu" polego no burzeniu, o roczej - no powtórzeniu lego 
gestu roz jeszcze, włośnie teroz u schyłku wieku, kiedy w poczuciu totołnego zowirowonio znowu stowiomy 
przed sobą pytonia osloleczne. Inaczej, bordziej po Gombrowiczowsku, mówiąc: no rozluźnieniu, 
rozproszkowoniu, rozprzężeniu. Wrocomy do definicji zło joko "choosu w notorciu". Jego siłę świetnie pokozy
wolo włośnie gdyńska "Ferdydurke", wpisono w poetykę współbrzmień i dysononsów. Rolo Józio w świecie zre
dukowonym do pewnej liczby znoków polegoło głównie na mieszaniu przeciwnikom kodów, rozsodzaniu 
stworzonej przez nich formy i wywoływoniu w ten sposób niekontrołowonych, bezsensownych reakcji. Tok było 
z Pensjonorką nowoczesną skojorzoną z momusią i całym mocierzyńskim rozmemłoniem, zieloną gołązką sy
nonimującą młodość w ustoch storego iebrako czy okoleczoną, źołośnie bzyczącą w sportowym obuwiu muchą. 
Efekt Witołdowych zamochów na świot Pimki, Młodzioków i wujostwo Hurłeckich znołozl swój wyroz w 
finałowym obrozie, w którym koźdy z bohoterów przemowioł innym językiem, stosowoł dło wypowiodonego 
tekstu inną linię melodyczną, potwierdzając tym samym zwycięstwo choosu nad formą. 

Pijak-diabeł, którego żywiołem jest wieczny ruch, kołowrót przeobrażeń, piekło mistyfikacji, doprowadzo do 
zoburzenio tożsamości, rozmycia osoby. "Jo nie istnieję", "nie jestem żadnym ja", "mnie nie mo" - poczucie 
nieistnienio to port, do którego dobrnął Henryk po swej 'mętnej" podróży. Wpatrując się w swoje lustrzane, 
sobowtórowe refleksy, bohater próbuje zanurzyć się w głąb, wsłuchać się w siebie. W ostatnim akcie, w którym 
cola rzeczywistość dramatu jest już tylko odbiciem jego świoto wewnętrznego, udoje mu się lulaj dotrzeć: 
osobo jego "rozrasta się no samej sobie" I "sednem stoje się sedna". Tyle że • będąc już w samym środku, w 
samym centrum - nie potrafi siebie zdefiniowoc, ponieważ "nigdy nie maże być sobą", tylko nieustannie "recy
tuje" swoją ludzkość. Coś, co romantycy nazywali duchem czy duszą, jest tylko tworem zbudowanym z wielu 
osób powiązanych systemem zwierciadlanym. Nie mo żadnej głębi, wszystko rodzi się między ludimi: 
'Świętość, majestat, władzo, prawo, moralność, miłość, śmieszność, glupolo, mądrość, wszystko Io wytwarza się 
z ludzi, jak olkohol z kortołłl " - odkrywa Henryk. Skoro nie ma nic świętego, bo - nie ma nic w ogóle, pozo 
majakami, można świat cały, razem ze storym, przedownionym Bogiem, chwycić zo mordę. Ale wtedy trzeba 
ustąpić przed Tajemnicą. 

Gdy w finale kaliskiego spektaklu Henryk usiłuje wreszcie udzielić sobie ślubu z księżniczką Morią, nagle 
nie znajduje w sobie żadnej motywacji. Stracił swoją kreacyjną moc, ponieważ "zaaresztowano", zgwałcono 
rzeczywistość sioło się całkowicie nieruchomo, pozbowiona tragicznego nopięcio. Bromo do grodu Diso, 
zamieszkiwanego przez heretyków i bluźnierców, zostało otworlo • Henryk zblużnił przeciwko Ojcu i przeci
wko Bogu. Udręczeni rodzice, wypuszczeni z lochów, ani tym bardziej Bóg, nie szukają jednak pomsty. Nic. Nic. 
Nic. Żadnych uczuć, relacji, więzów. Świat rozlozl się tok samo, jok w gdyńskiej "Iwonie, księżniczce Burgundo", 
gdi:ie ciało ofiary - zamiast zjednoc:i:yi dwór w ceremonii pogrzebowe( - swoją nieznośną materialnością 
wytrąciło go tylko z formy. Podobnie lcończy się koliski ' "Ślub" - Pljok zdobywo slę jeszcze no heroiczny gest i 
prowokuje po raz ostatni Henryko, wytykojąc swoim Politem wiorolomnośc królewskiej narzeczonej, ole zza 
pleców dworzon już za chwilę wysunie się trup Włodzic, który pozbawi ten świot resztek energii.Trup wyznocza 
kres inlerokcji - już nie moie oddać żodnego gestu oni miny, już nie wytworzy z siebie nic poza smrodem. 
Dlatego po śmierci Władzio wszyscy, łącznie z dioblem, pogrążą się w bagnie niemożności. W przedsionku 
piekło. do którego nie mo wstępu w świecie bez winy i grzechu. 

W swoim Gombrowiczowskim teotrze Waldemor Smigosiewicz wciąż szuko szonsy no rozegranie tragedii, 
umieszczonej • jak nokozują klasyczne poetyki - no styku swiota ludzkiego i boskiego. Uparcie, pewnie wbrew 
samemu Gombrowiczowi (o już no pewno wbrew kanonom interpretacyjnym) szuka w jego dziele oddechu 
Bogo, otwierając przed nim drzwi "kościoła ludzkiego" i wpuszczając doń metafizykę. Ale te poszukiwonio nie 
mogą w dzisiejszym świecie zakończyć się inoczej niż poczuciem klęski • gestem zowieszenio w rzeczywisto
ści "pomiędzy". 

A może wiośnie gdyńskiemu Florowi - Mickiewiczowskiemu Guslorzowi o rebours, wywołującemu duchy 
przyszłości - udo się stworzyć jakiś nowy, ożywczy kostium dla zbłąkanych, współczesnych dusz, w samo raz no 
ich miarę? Mam nadzieję, ie nie będzie to nagośc . Cói po niej? 



Dyrekcia i zespól Teatru Mieiskiego 
składa se,rdeczne podziękowania 

Honorowemu Komitetowi Uroczystości 
Nadania Teatrowi Imienia Witolda Gombrowicza 

Za autorytet i wynikaiqcq z niego rangę naszei uroczystości . 

W skład Komitetu Honorowego weszli: 
Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni, Przewodniczący Komitetu 

Tomasz Sowiński, Wojewoda Pomorski 
Jan Zarębski, Marszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego 

adm. !Ryszard Łukasik, Dowódca Marymarki Wojennej RP 
Norberto Auge, Ambasador Republiki Argentyńskiej 

Jacek Tarnowski, Konsul Honorowy Republiki Francuskiej 
Jacek Duch, Prezes Rotary International Club w Gdańs'kv 

oraz 
specjalnemu gościowi, żonie pisarza 

Ricie Gombrowicz 

Dyrekcl a i Zesp6ł Teatru Mielskleg o składa lq pod zitkowanla 
specla lnle d la Tyc h os6b i lnstytucll, kt6re b tdqc z a wsze 
z: nami sta ły sit członkami n a szel wlelklel te a ra lnel rodziny. 
W pante o nie s ponso r6w Teatru Mlelsklego w Gdynia znaleźli się: 



CVI ORBIS 
Tl/ HOTEL GDYNIA 

www.cadbury.com.pl 

KREDYT BANK 

Polskie 
Linie 
Oe aniczne SA 

OŚRODEK 
SZKOLENIA 
NURKÓW 

I PŁETWONURKÓW 
WOJSKA POLSKIEGO 

Klif 
·~~- -

• ~aknb ~erqarbt flJnlnnia 
WEINHAUS JAKOB GERH_AROT POLONIA, Sp. z o.o . 

Gdal\sk ul. M . Reta 3 
teł~ 344 72 34, te!.Jf~ 343 oo eo 

SEA CENTER 
SPÓŁKA Z O.O. 
RESTAURACJA 

dcmo1® 
SERWIS PARTNER 

REJONOWY 
URZĄD 
POCZTY 

W GDYNI 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

'P, ~ "'Uleffla li 
Rumia ul. Hodowlana 1 

tel./fax 671 27 53, 671 24 56 

CENTROSTAL 
BYDGOSZCZ SA 

HENDERSON• 

WEJHEROWO 

OPAKOWANIA 
Gdańsk ul. Uczniowska 52 

tel./fax 342 76 44, 342 89 88 

f)~C~~~~ka~ko-Oodka~ko 
Spółdzielnia Pracy 

Gdynia ul. Stryjska 13 

"SEKO" spółka z o.o. 

QUI Z A 



DRUKARNIA 
STUDIO 

GRA1FICZNE 

ZAKŁAD PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA SA 

Hotel „Nadmorski" 

PRODUCENT OBUWIA 

~ Radio 

Gdańsk 
~~ • ". M•1: lfij -..,._ 

Przejazdowo, ul. Gł6wna 18, teł.ffax (O SB) 82 84 21 

PIZZERIA 
11ANKER'' 

Gdynia ul. Piłsudskiego 50 tel. 661 30 77 

Ośrodek Badania Bilansów 
i Analiz Ekonomicznych ® 

PAR I NERsp6łkazo.o. 
tel.kom. O 601 640 447 

WILIO 
www.wilbo.pl 



TE AT R 
MIUIKI 
w GDY NI 

łJ1ct U83 ~BERT ~OCHACKI I przygotowanie do druku i druk STUDIO SPARTAN 5 pa mo 


