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Witold Gombrowicz 

Rzecz dzieje się w 1938 roku, 
w pensjonacie - dworku ziemiańskim 

i w zamku gotyckim 

Premiera w maju 2000 roku 

Adaptacja i reżyseria 
Andrzej Pawłowski 

Scenografia 
Marcin Stajewski 

Kostiumy 
Joanna Macha 

Choreografia 
Leszek Bzdyl 

Opracowanie muzyczne 
Andrzej Pawłowski 

Tekst Niebieskiego Walca 
Marek Lewandowski 

Asystent reżysera 
Tomasz Dedek 

Asystentka scenografa 
Aleksandra Winiarska 

Ósma premiera w sezonie 1999/2000 

Osoby: 

Maja Ochołowska 
Magdalena Wójcik, Agnieszka Warchulska 

panna z dobrego domu, bardzo ładna 

Marian Walczak vel. Leszczuk 
Łukasz Nowicki (gośc.), Adam Woronowicz (gośc.) 

sympatyczny, żywy, prosty chłopak 

Pani Ochołowska 
Anna Wróblówna (gośc.) 

matka Mai, ziemianka, zmuszona prowadzić pensjonat 

Doktorowa Wyciskówna 
Anna Gornostaj 

gość w pensjonacie, lubi zjeść 

Dyrektorowa Szczapska 
Maria Ciunelis 

gość w pensjonacie, nie lubi zjeść 

Radca Szymczyk 
Marek Lewandowski 

gość w pensjonacie, fanatyk porządku 

Pokojówka, Rozalka Ziółkowska 
Dorota Nowakowska 

bardzo sexy, ale nieco prostacka 

Profesor Skoliński 
Marian Opania 

go.{ć w pensjonacie i na zamku, dziwak, marksista 

Książę Holszański 
Jan Matyjaszkiewicz 

arystokrata, wariat 

Sekretarz Henryk Cholawicki 
Tomasz Dedek 

narzeczony Mai, psychopata 

Grzegorz 
Marian Kociniak 

kamerdyner i zaufany opiekun księcia, nałogowiec 

Doktor Hińcz 
Jerzy Kamas 

inteligent, jasnowidz i okultysta 

Handrycz 
Jan Kociniak 

schłopiały, ale z klasą elegant 

Chłop Andrzej L. 
Tadeusz Borowski 

elegant 

Chłop Andrzej Lepp. 
Mariusz Krzemiński 

wesołek 

Chłop Andrzej Le. 
Henryk Łapiński 

melancholik 

Konduktor w pociągu 
Konrad Mikiciński 

Mariusz Krzemiński 



Witold Gombrowicz 

Z „Dziennika" 
Być może, a nawet jest pewne, moja literatura jest bardziej 
krańcowa i szalona niż ja. Nie sądzę, aby to wynikało z jakie
goś braku kontroli - jest to raczej doprowadzenie do ostate
cznych konsekwencji formalnych pewnych oczarowań, które 
wówczas w książkach, wyolbrzymiają się - ale we mnie pozo
stają one czym były, to jest tyiko nieznacznym odchyleniem 
wyobraźni, jakąś lekką „inklinacją" . Dlatego, mówiąc bardziej 
konkretnie, nigdy nie zdobyłem się ani nie zdobędę na odma
lowanie w sztuce zwyczajnej miłości, zwyczajnego czaru, dla
tego ta miłość, ten czar są u mnie strącone w podziemia, zdu
szone, zdławione, dlatego w tej rzeczy nie jestem zwyczajny 
tylko demoniczny (groteskowy demonizm!). Ukazując groźne 
spięcia niecenzuralnych uroków, wywlekając na światło 
dzienne liryzm kompromitujący, pragnę was wykoleić - to 
kamień, który kładę na szynach waszego pociągu. Wydobyć 
was z układu, w którym się znajdujecie, abyście znów dozna
li młodości i piękności, ale doznali inaczej„. 

W. Gombrowicz, Dz iennik 1953-1956, Wydawnictwo Literackie 
1986, s. 187 



Andrzej Pawłowski 

Dlaczego Gombrowicz? 

Pozycja dzieł Witolda Gombrowicza, „pisarza polskiego" jak mawiał 
o sobie, w naszym życiu teatralnym z sezonu na sezon staje się coraz 
mocniejsza. Gombrowicz stał się klasykiem współczesności i praktycz
nie każdy polski teatr ma w repertuarze jakiś jego utwór. 

„Iwonę, księżniczkę Burgunda" grywa się , aby zabawić publicz
ność, wystawienie „Ślubu" świadczy o ambicjach teatru. „Operetka" 
bywa spektaklem okolicznościowo-odświętnym, pojawiają się adap
tacje, właściwie wszystkich, powieści i większości opowiada1'i, na
wet eseje zawarte w „Dziennikach" są grywane w teatrze. 

A co najważniejsze, realizacje utworów autora „Pornografii" prze
ważnie zyskują uznanie widzów. Sukces?? 

Niewątpliwie tak i to sukces niewątpliwie zasłużony - teatr doce
nił jednego z największych naszych pisarzy, wirtuoza polskiego ję
zyka, wnikliwego i ironicznego psychologa, bezlitosnego krytyka na
rodowej i społecznej tromtadracji, nowatorskiego filozofa „między 
ludzkiej Formy" i błyskotliwego komediopisarza. 

Warto jednak przypomnieć, że w Polsce w latach 60-tych o Gom
browiczu nie wolno było wspominać, jego książki docierały do nas 
nielegalnie przemycane z paryskiej „Kultury", a teatr miał zakaz wy
stawiania jego sztuk, tylko „Ślub" Jerzego Jarockiego torował Gom
browiczowi drogę na polskie sceny. Dopiero lata 80-te, paradoksal
nie, stały się epoką „gombrowiczowskiego boomu". Sytuacja 
polityczna i jej zawirowania, okres pierwszej „Solidarności" i stan 
wojenny skłaniały do poszukiwania diagnozy „polskiego ducha" 
w krytycznych i groteskowych analizach polskości autora 
„Trans-Atlantyku". To właśnie ta najbardzie j antypatriotycznie pa
triotyczna opowieść Gombrowicza była wówczas najczęściej realizo
wana w teatrze. Obawiać się można bylo, że „pisarzowi polskiemu" 
zostanie „dorobiona gęba" politycznego publicysty i twórcy aluzji 
społecznych. Rzeczywistość jednak przyszła Gomb row iczowi w su
kurs, przełom lat 90-tych pozwolił na dostrzeżenie w jego utworach 



głębszych, uniwersalnych wartości filozoficznych i niezwykle orygi
nalnych poglądów na naturę stosunków międzyludzkich. 

A właśnie tej problematyce Witold Gombrowicz poświęcił całe 
swoje dzieło, pytanie o „międzyludzką Formę" pojawia się zarówno 
w najpoważniejszych jego utworach, w „Ślubie", w „Pornografii", 
w „Kosmosie", w „Dzienniku'', jak i bardziej „rozrywkowych" opo
wiadaniach, w „Opętanych" (pisanych jako odcinkowa powieść kry
minalna w popołudniowej gazecie), czy w satyrycznym „Trans-Atlan
tyku". 

I właśnie ta egzystencjalna problematyka jego utworów pozwala 
na udzielenie odpowiedzi na postawione przez nas pytanie, „dlacze
go Gombrowicz?": bo „wielkim pisarzem był". Nie poprzestając jed
nak na wyjaśnieniu prof. Pimki, specjalisty od Słowackiego i upupia
nia z „Ferdydurke" (dla przypomnienia: „A zatem dlaczego Słowacki 
wzbudza w nas zachwyt i miłość? (. .. ) Dlatego, że wielkim poetą 
był!(. .. ) Wielki poeta, Juliusz Słowacki, wielki poeta, kochamy Juliu
sza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim 
poetą". „Ferdydurke" s. 46/47, wyd. Instytut Literacki, Paryż, 1969) 
spróbujemy przyjrzeć się gombrowiczowskiemu pojęciu między
ludzkiej Formy. 

Autor „Kosmosu" uważa, że ludzie porozumiewają się ze sobą, 
wchodząc ze sobą w określone relacje w określonych sytuacjach, na
wzajem się „kształtują", wpływają na siebie, stwarzają siebie. Inaczej 
mówiąc, Gombrowicz spostrzega, że człowiek i jego osobowość nie 
są stałymi i niezmiennymi bytami, ale przeciwnie podlegają nieustan
nym przemianom ze względu na cechy sytuacji, w których się znaj
dują i oddziaływania innych ludzi, które ich określają. I tak jeśli ktoś 
zostanie nazwany np. bohaterem, to zaczyna zachowywać się jak bo
hater, jak ważna osoba, odnosząca się do innych łudzi w określony, np. 
dumny sposób (pobłażliwy, dumny-a-skromny, wyniosły itd., itd.), 
a jednocześnie inni ludzie zaczynają się do niego odnosić jak do bo
hatera, zachowują się czołobitnie, z szacunkiem (z uznaniem, 
z podziwem, z zawiścią, krytycznie itd., itd.). 

Ludzie zachowują się, to znaczy takimi są, jak się zachowują, sta
ją się takimi jak się zachowują, bo stałe cechy osobowości człowie
ka nie istnieją, człowiek jest sumą relacji z innymi ludźmi w danej 
chwili. Nikt nie jest mądry w ogóle, mądrze można coś odpowiedzieć 

innemu człowiekowi i gdy to, co zostało powiedziane jest usłyszane 
jako mądre, mówiący staje się mądrym w oczach słuchaczy. Ale za 
chwilę może coś głupio powiedzieć lub zrobić i jeśli jest to odebra
ne jako głupie, przestaje być mądrym. 

Wydaje się to dzisiaj dość oczywiste, choć ciągłe jeszcze skłonni 
jesteśmy przypisywać sobie i innym raczej stałe cechy osobowości 
(popularnie, a niesłusznie nazywamy to charakterem) niezależne od 
parametrów sytuacji społecznej i psychologicznych relacji. Jak do
wiodły naukowe badania psychologiczne, ten tradycyjny, statyczny po
gląd na naturę, osobowość człowieka jest błędny, a rację miał Gom
browicz w swojej dynamicznej teorii międzyludzkich stosunków. 
Ważne jest to nie tylko z czysto teoretyczno-poznawczego punktu 
widzenia, ale przede wszystkim ma kolosalne znaczenie dla naszego 
codziennego życia, dla rozumienia prawdy o nas samych, o innych 
i o świecie. Właśnie o prawdę (prawda to takie ważne pojęcie, tak czę
sto dziś uznawane niestety za zbyt patetyczne, banalne czy niepo
trzebne w życiu prywatnym, publicznym, zawodowym przez teore
tyków i praktyków tzw. kompromisów łub manipulatorów opinii 
społecznej, „specjalistów" od marketingu społecznego i lobbystów Ian
su jących coś zamiast czegoś innego, na ogół w myśl p rawa Koperni
ka: wartość gorsza wypiera wartości lepsze, bo łatwiej się nią posłu
giwać), o prawdę walczył Gombrowicz w swoich utworach i esejach. 
Chyba nikt, tak jak on, nie był wyczulony na fałsz w międzyludzkich 
stosunkach, na przejawy ulegania konwenansom i konwencjom spo
łecznym, na ukrywanie prawdziwych ludzkich pragnień pod maską 
akceptowanych społecznie konwencjonalnych form (Formy) zacho
wań, które ukrywając prawdę , mają ułatwiać . Gombrowiczowska 
psychologiczna koncepcja międzyludzkich relacji, praktycznie po
twierdzona przez naukowe badania psychologów społecznych, mo
że nam wydatnie dopomóc w bardziej autentycznym kreowaniu na
szych stosunków z innymi, a co za tym idzie w pełniejszej, dającej 
więcej zadowolenia realizacji naszych społecznych potrzeb, pełniej
szym byciu człowiekiem wśród ludzi. I właśnie dlatego, dla uznania 
przez Witołda Gombrowicza autentyczności za naczelną wartość 
społeczną, bez wahania możemy stwierdzić „wielkim pisarzem był'', 

głęboko i wnikliwie opisującym ludzi. I chyba nikt inny z XX-wiecz
nych artystów, tak wnikliwie nie podjął tematu kondycji i konstytu-



cji współczesnego człowieka w kosmosie (chaosie?) codziennego ży
cia. Zwróćmy też uwagę, że podobnie i w podobnych celach opisu
je ludzi inny wielki dramaturg ubiegającego stulecia, Anton Cze
chow. Czechow pozornie wydaje się mniej bezwględnie wyśmiewać 
przypadłości zamkniętych w Formie ludzi, pozornie, bo używając je
szcze tradycyjnej psychologii „wnętrza człowieka" , Czechow zda się 
sugerować, że za śmiesznostkami człowieka w jego wnętrzu (duszy, 
osobowości) czai się jeszcze jakieś rozpaczliwe pragnienie bycia in
nym niż „się jest". Gombrowicz na gruncie swojej nowatorskiej kon
cepcji, z bezwzględną ostrością chirurga, wewnątrz człowieka widzi 
jedynie kategorie umysłu przetwarzające informacje o sytuacjach, 
człowieczeństwo, zaś, jest na zewnątrz i nie ma tu miejsca na senty
menty. Obaj autorzy jednak ośmieszają nieautentyczność życia za
motanych w powinności ludzi i czynią to, po to aby ustrzec nas przed 
nieszczęśliwością zafałszowanego życia. Warto więc ciągle odczyty
wać gombrowiczowskie przesłanie zawarte w jego utworach: „sta
rajcie się zobaczyć fałsz i deformacje waszych stosunków z innymi, 
zwracajcie uwagę na to, jak kształtują was relacje i sytuacje między
ludzkie i wyposażeni w tę wiedzę próbujcie nie ulegać konwencjom 
(„Gęba", „Pupa", wyższość", starszość" itd.) i społecznym iluzjom, aby 
móc żyć autentycznie". 

Gombrowicz „wielkim pisarzem był" i dlatego nie przekonuje nas 
do swojej koncepcji na sposób nudnego wykładu, lecz pokazuje nam 
przykłady zafałszowań stosunków międzyludzkich i ludzi, którzy im 
ulegają, bezlitośnie obnażając „udawactwo" i konwencjonalizm, 
chwilami lekko je i ich ośmieszając, a czasem wręcz szydząc z nich. 
Ta metoda, ośmieszania przejawów zachowywania się ze względu na 
nieautentyczne normy, konstruuje niepowtarzalny gombrowiczow
ski humor. 

Oglądając zdeformowane postacie z utworów autora „Ferdyrur
ke" trudno jest powstrzymać się od śmiechu, po chwili jednak nastę
puje straszna refleksja - to przecież my, my jesteśmy tacy jak oni, jak 
minister Kosiubidzki Feliks, który ciągle patriotycznie coś wykrzy
kuje („Trans-Atlantyk"), jak prof. Pimko, który wychowuje młodzież 
(Ferdyrurke"), jak Hipolit, który kombinuje jak bez brudzenia sobie 
rąk, zabić bohatera (,,Pornografia"), jak Ojciec, który nie pozwala sy
nowi pierwszemu „podnieść do ust łyżki swoi" („Ślub"), jak Doktoro-

wa i Dyrektorowa, które zawzięcie tropią podobieństwo Mai i Le
szczuka („Opętani"), jak Fuks, który żeby zapomnieć o dyrektorze 
Drozdowskim, tropi strzałki („Kosmos") itd. itd. , można by tu wymie
niać niemal wszystkich bohaterów gombrowiczowskich romansów. 
A w każdej z tych postaci Gombrowicz przedstawia nas samych, ule
gających konwencjom i formom nieautentycznego zachowania. 

Tym negatywnym i śmiesznym przykładom ludzi „skostniałych 
w Formie'', autor „Pornografii" przeciwstawia zwykle parę młodych 
ludzi, pomiędzy którymi rodzi się zainteresowanie lub miłość. Mło

dzi są spontaniczni, naturalni, autentyczni, pokonując rozmaite 
przeszkody „dążą ku sobie" zgodnie z prawami natury, a często 
wbrew społecznym konwenansom. Tak oto pisarz przeciwstawiając 

„młodość", „młodszość" dorosłości (inaczej opozycja: „niedojrzałość" 

- „dojrzałość") jednocześnie wskazuje, co jest rzeczywistą wartością 
w międzyludzkich sprawach. Takimi parami młodych są np. Henia 
i Karol z „Pornografii", Lena i Witold z „Kosmosu", Ignac i Horacjo 
z „Trans-Atlantyku", Maja i Leszczuk z „Opętanych" . Pisarz w fabule 
utworu pokazuje proces powstawania pomiędzy nimi związku, 
uwalniania się od krępujących konwenansów i realizacji autentycz
nych, naturalnych emocjonalnych pragnień bycia z innym człowie
kiem. Młodzi w tym procesie samorealizacji uciekają od usztywnia
jących więzów form społecznych, są w ciągłym rozwoju 
potencjalnych możliwości i unikają pułapki skostnienia w narzuco
nej „Gębie", co gwarantuje autentyczność i zachowanie trochę na
iwnej niewinności. 

Jest wreszcie trzecia kategoria gombrowiczowskich postaci, reży
serów sytuacji społecznych: Pijak w „Ślubie'', Gonzalo w „Trans-Atlan
tyku", Fryderyk w „Pornografii", Leon w „Kosmosie", Doktor Hińcz 
w „Opętanych". Oni znają tajemnice międzyludzkiego stwarzania się 
i świadomie posługują się mechanizmem, aby obnażyć i ośmieszyć 
fałsz ludzi „dojrzałych" tj.zamkniętych w konwencjach, albo, aby do
pomóc młodym i ich naturze w uwalnianiu się od powinności 
i otwarciu na „autentyczność" . Świetnym tego przykładem jest „uczu
ciowa gimnastyka Heni i Karola na wyspie" wykreowana przez Fry
deryka, po to, aby narzeczony Heni, dojrzały Wacław, mógł zobaczyć 

młodych, ze sobą razem. Równie ciekawym reżyserowaniem sytua
cji międzyludzkich jest koncepcja, wykombinowana p rzez Frydery-



ka, jednoczesnego zabicia Siemiana przez Karola i Skaziaka przez Fry
deryka - „(. .. ) bo jeśli młody zabije starszego, to tu starszy zabije mło
dego. To stwarza całość. To ich połączy, we troje. " („Pornografia"). 
Równie wyrazistym przykładem manipulowania sytuacjami między
ludzkimi i poprzez to nowego określenia cech uczestników tej sytu
acji, jest scena ze „Ślubu" : 
PIJAK: O tę łaskę dopraszam się, żeby ten chłopak kwiat z wazonu 

w zion i ji trochi nad główką potrzymał, a ja se patrzał bende. 
HENRYK: To jakiś nowy idiotyzm, ale gdybym odmówił, pomyślano 

by, że ze strachu ... 
Nie odmówię zatem. (do Władzia) Weź ten kwiat i potrzymaj. 
(do Mani) Wyrządź tę Łaskę biednemu szaleńcowi, droga mo
ja Mario. 

PIJAK: O, Królowo moja! Z tern obrazem w oczach chcę skonać ... Do
praszam się, żeby trochi ten Kwiat niży. .. żeby na oczy trochi spa
dał .. . (Władzio zniżając k wiat, obejmuje Marię). ] es z cze niży 
.. . tera w sam raz ... O, królowo moja! 

HENRYK: Cóż on w tym widzi? To nic nie jest! (. .. ) 
PIJAK: A tera nie ruszać się , bo ja ten kwiat wyjme (wyciąga kwiat 

z ręki Władzia) . Nie ruszać się. 
MANIA: To jak do fotografii . 
HENRYK: Cóż z tego? O co jemu chodzi? To bzdura. Myślałem, że mą-

drzej ... 
PIJAK: Mądrzej . 

HENRYK: Mądrzej? 

PlJAK: Mądrzej .. . 
HENRYK: Jak to - mądrzej? 

Cóż w tym jest mądrego? Kwiat już wyrzucony, a oni stoją 
w sztucznej pozycji ... 
... Mądrzej ? 

PIJAK: Mądrzej ... 
HENRYK: Mądrzej? 

Cóż z tego? Stoją razem ... i co? Razem stoją ... 
A, oni stoją raze m ... On z nią, a ona 
Z nim .. . Cóż stąd? Razem 
Ale bez sensu .. . Sztucznie stoją ... Zaraz ... 
Cóż z tego? ... Stoją, a my wszyscy 

Na to się patrzymy ... jak oni stoją ... 
Świnio! 
Tyś ich skojarzył 
Ty ich połączyłeś niższym 
Okropnym ślubem. Tyś im ślub dał. ( ... ) 

Tak oto reżyser międzyludzkiej Formy, Pijak uczy Henryka i nas czy
telników, jak konstruuje się ludzki świat, jak manipulując sytuacją 
tworzy się nowe znaczenia i jak kreuje się ludzi. Ileż to razy w co
dziennym życiu spotykamy się z podobnymi zjawiskami, choćby słu
chając plotek? 

Wiedza o konstruowaniu ludzkiej rzeczywistości, którą za pośre
dnictwem Pijaka przekazuje nam Gombrowicz, może chociaż trochę 
uodpornić na „gębotwórcze" plotki, którymi wyrukowane jest nasze 
codzienne życie (bo przecież wystarczy kogoś nazwać podobnym do ko
goś i już jest afera). 

Jest wreszcie w utworach Gombrowicza czwarta kategoria postaci: 
Henryk w „ Ślubie " , Witold w „Kosmosie", Witold Gombrowicz 

w „Pornografii'', Gombrowicz w „Trans-Atlantyku'', Leszczuk w „Opę

tanych", są oni adeptami tajemnej wiedzy o międzyludzkiej Formie. 
Zwykle zostają oni wrzuceni w obcy świat ludzkich deformacji, są 
poddawani niezwykłym sytuacjom i pragną zrozumieć, dowiedzieć 

się , „jak to działa '', na czym polega mechanizm stwarzania się ludz
kiego świata. I „spotykając nauczyciela, mistrza, reżysera Formy", 
wiele od niego dowiadują się o trudnej drodze do autentczności, 

która wydaje się być kategorią utopijną, ale ku której warto nieprze
rwanie dążyć. 

Na gruncie gombrowiczowskiej teorii pojawia się jednak nieroz
wiązywalny dylemat, dylemat moralnej odpowiedzialności (w for
mie prostszej np. w „Opętanych" jest to problem rodzenia się zła). 
Bo jeżeli człowiek jest wytworem międzyludzkiej sytuacji, to kto po
nosi odpowiedzialność za czyny tegoż człowieka, on czy oni, a mo
że abstrakcyjna sytuacja? Oto jest pytanie. 

I może też dlatego warto czytać Gombrowicza ciągle i na nowo, 
aby stawiał nam pytanie o odpowiedzialność, odpowiedzialność 
sprawczą i moralną. Ważne pytanie w czasach, gdy odpowiedzial
ność jakoś się ... rozmywa, a kategorie moralne zastępowane są przez 
kwestię użyteczności. Kto inny dziś pamięta o odpowiedzialności .. . 



Leszek Szuman 

Sposoby kontaktowania się z zaświatem: 
wirujące stoliki 

Jednym z łatwiejszych sposobów nawiązywania kontaktów z istota
mi nie z naszego świata są doświadczenia z wirującymi stolikami. W tym 
celu najlepiej posługujemy się niedużym, okrągłym, lekkim stolikiem. 
Ale gdy zespół uczestników jest odpowiednio dobrany, a ktoś z obe
cnych ma kwalifikacje medialne, wielkość stolika nie ma znaczenia. 
Wszak i z ciężkimi, dębowymi stołami osiągano nadzwyczajne wyniki. 

Ilość uczestników nie powinna przekraczać 6 osób, a najmniejsza li
czebność zespołu, to 3 osoby. 

Z osób w danym dniu wyczerpanych seksualnie wielkiej pociechy 
nie będzie. 

Przy stole siadają na przemian kobieta i mężczyzna. Kładą ręce na sto
le. Dłonie rozstawione są tak, iż dotykają się małe palce z palcami sąsiada. 
Kciuki własne stykają się. W ten sposób tworzy się jakbyłaf1.cuch.Jeżeli me
dium ma wysokie kwalifikacje, nie potrzebuje czerpać cudzej energii. 

Nie wolno wywierać nacisku na stół. Ręce należy trzymać lekko 
i swobodnie. Niedopuszczalne jest zakładanie nogi na nogę. 

Najłatwiejsze i najmniej skomplikowane jest porozumiewanie się za 
pomocą stukania. Stolik sam powinien unosić się bez względu na jego 
wagę i pochylać w jedną stronę. 

W przypadku pełnej materializacji, co się zdarza niezwykle rzadko, 
zjawa pożycza sobie tak od medium, jak i od innych osób obecnych na 
seansie, tkaniny do utworzenia własnego ubioru. Swe ciało tworzy zaś 
z ciała medium. Doświadcze nia wykazały, iż medium w momencie ma-



terializacji traci na wadze tyle, ile waży zjawa. Tkaniny pożyczone od 
obecnych oddaje zjawa poniszczone i zabrudzone, tak więc zdarza się, 
że ktoś przyszedł na posiedzenie w nowym garniturze, sukience, a wy
chodzi z niego w zużytym ciuchu. 

W mieszkaniu, gdzie odbywają się doświadczenia z dziedziny spirytyzmu, 
szwendają się zawsze jakieś błędne, obce istoty z innego świata. Bywa, że 
ciężkie stoły „coś" unosi pod sufit, że przesuwają się ciężkie szafy, „coś" brzdą
ka na zamkniętym pianinie. Stukania palcem w szybę nie są rzadkością nawet 
i wtedy, gdy okno jest na czwartym piętrze budynku mieszkalnego. 

Kto na naszym świecie był łobuzem, oszustem i kanciarzem, pozo
stanie nim i na tamtym świecie. Kto tu był głupi, ten i tam pozostanie nie
spełna rozumu. 

Najbardziej chętna do kontaktów z naszym światem jest różnego ro
dzaju hołota, często podszywająca się pod osoby znane i wybitne. 

L. Szuman, Życie po śmierci, Gorzów Wielkopolski 1983, s. 147-148, 151, 152 

Roman Bugaj 

Psychokineza 
Lot przedmiotów unoszących s ię był zazwyczaj tak szybki, że 
nie mogliśmy ich dostrzec bezpośrednio , stwierdziliśmy je
dynie p rzemieszczenie, lub uderzenie w ścianę, względnie 

mebel i upadek na podłogę. 

Niektórzy domownicy, znajdujący się w mieszkaniu, wkłada
li na głowę kaski motocyklowe. Nie było to pozbaw ione słu

szności . Kiedyś spadł ze stolika w obecności domowników 
i ppor. Leszka F. telewizor, przeleciał kilka metrów w powie
trzu i rozbił się z hukiem o podłogę. In nym razem nóż ku
chenny wyleciał z szuflady kredensu, przeleciał p rzez kuch
nię i pokój, a następnie wbił się ostrzem w drzwi szafy. 
Pan i S. opuściła z rodziną na pewien czas mieszkanie, które 
zostało opieczętowane przez milicję. Babcia wyprowadziła się 
na stałe. 

Architekt miasta S., mgr inż . Lech F., zaalarmowany p rzez mi
licję , po p rzybyciu na miejsce stwierdził co następuje: 

W p ierwszym momencie byłem przekonany, że p rzedmioty 
przesuwają się wskutek osiadania budynku . Dop iero gdy 
stwierdziliśmy, że struktura budynku jest nienaruszona, a jed
nocześnie wraz z innymi ludźmi byliśmy świadkami przelotu 
litrowej butelki z przyprawą do zup i szklanki wypełnionej 

musztardą, w pełni daliśmy wiarę oświadczeniom lokato
rów.' ) 

R. Bugaj, Eksterioryzacja - istnienie poza ciałem , Warszawa 1990, 
s. 292 , 293, 296 

11 Relacja z wydarzet'l rozgrywających się w 1983 r. w Sosnowcu 



Teatr Ateneum wyraża podziękowanie za pomoc niżej wymienionym firmom: 

r x n t] 
Klub Muzyczny Stereo 

00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 23/25 

tel. 26 35 75, fax 26 88 99 

CONFISERIE nCAFE 

,4. ~ 
rnk zu.l 1809 

SALON KWIATOWY 

U SZWEJKA Steak & Salad Pl. Konstytuq1 1 

Myfathe11sthe boss He r11akes U1ebeststeaks 1nthe city 

Everythursdayheserves freshoysters 

U FISZERA· famouo. for nbs Pl Bankowy 1 

My grand moth Br will make you fall 1n kwe w1th her 

dreamyfoodand dnnks Live mus1ceveryday 

DER ELEFANT Gnll & Bar Pl. Bankowy 1 

My favour1te place Always excellent food and comfortable 

atmaspłlere An8year oftradit1on 

VARSOVIE 
NO WY 5 W I AT 35 

00-029 Warszawa 
tel 826 66 19 
fax 826 05 69 

KWIATY, KOMPOZYCJE KWIATOWE, 
UPOMINKI 

Lapraszamy w godz. 1 O - 20 
02-586 Warszawa, ul. J. Dąbrowskiego 69 

p~~I ~2~;"t.osdie:f'~~c i 

Catering & party service 
For reservat ion call: U SZWEJKA 621 -62-11 
ELEFANT & U FISZERA 620-46-11 /15 
Some credit cards accepted. 

Edouard Manet. Barw Fol1es Bergere 

Teatr Ateneum wyraża podziękowanie za pomoc niżej wymienionej firmie: 

DIAL s. c. 
BIURO HANDLOWE: 01-231 WARSZAWA, uL PŁOCKA 17 

tel. 862 11 12, fax 862 11 13 

Autoryzowane Salony Sprzedaży PTK Centertel 

00-891 WARSZAWA, ul. CHŁODNA 22 
tel. 682 18 30, fax 682 18 06 

01-231 WARSZAWA, ul. PŁOCKA 17 
tel. 632 55 70, fax 862 11 13 

03-287 WARSZAWA, ul. GŁĘBOCKA 15 
Centrum Handlowe Targówek 

tel./ fax 67 5 90 69 



Kierownik literacki 
Ewa N atorska 

Kierownik muzyczny 
Wojciech Borkowski 

Kierownik techniczny 
Ryszard Komarnicki 

Główny energetyk - Stanisław Pasek 
Kierownik sceny - Dariusz Dezó r 
Kierownik pracowni akustycznej - Marian Tarczyński 
Kostiumy wykonano pod kierunkiem Anny Dezór i Kazimierza Żbikowskiego 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Beata Piskozub 
Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej - Danuta Fuksiewicz 
Kierownik pracowni stolarskiej - Kazimierz Niksiński 

Kierownik pracowni ślusarskiej - Andrzej Peplak 

Inspicjent - Konrad Mikiciński 
Suflerka - Beata Szaradowska 

Organizator pracy artystycznej - Joanna Ciepie! 
Kierownik Biura Obsługi Widzów - Maria Nowocień 

W programie wykorzystano zdjęcia z następujących książek: Rita Gombrowicz, 
Gombrowicz w Europie 1963-1969. Świadectwa i dokumenty. Wydawnictwo Lite
rackie, Kraków 1993, Roman Bugaj, Eksterioryzacja - istnienie poza ciałem , 

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT sp. z o.o., Warsza
wa 1990, Leszek Szuman, Życie po śmierci, Krajowa Agencja Wydawnicza, Gorzów 
Wielkopolski 1983. 

Redakcja programu - Ewa N atorska 
Opracowanie graficzne - Marcin Stajewski 
Redakcja techniczna - Anna Barc 

Wydawca: Teatr Ateneum 

Skład - „Hanpis" tel. 824-38-41 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów 
codziennie w godz. 10.00 - 15.00, tel. 625-73-30, 625-24-21 w. 110, fax 625-36-07. 
Kasa czynna codziennie w godz. 10.00 - 14.00 i 15.00 - 19.00, 

w poniedziałki w godz. ll .00 - 16.00, tel. 625-73-30, 625-24-21 w. 121. 

Adres w INTERNECIE: http://www.teatrateneum.art.pl/ 

Teatrowi Ateneum 
z życzeniami su kcesów 

Fundacja 
Feliksa Łaskiego 

z Londynu 

ofiarow uje 

na dz iałaln ość a rtystycz n ćJ w sezonie 1999/2000 

50.000 zł 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA GŁÓWNA 
GARDEROBIANY - Ronald Harwood, tłwnaczenie - Michal Ronikier, reżyseria - KrzysztofZale
ski, scenografia - Marek Chowaniec, kostiwny - Dorota Roqueplo, muzyka - Wojciech Borkowski 

DOM W AR1A TÓW - Marek Koterski, reżyseria - Marek Koterski, scenografia - Marcin Stajew
ski, muzyka - Jerzy Satanowski 

OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO - Ódón von Horvath, przekład - Barbara Swinarska, 
reżyseria - Agnieszka Glińska, scenografia - Magdalena Maciejewska, opracowanie muzyczne -
Wojciech Borkowski, choreografia - Tomasz Tworkowski 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - Gabriela Zapolska, reżyseria - Tomasz Zygadło, 
scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Anna Sekuła, choreografia - Tadeusz Wiśniewski, 

opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowski 

CYRANO DE BERGERAC - Edmond Rostand, przekład - Włodzimierz Zagórski, Joanna 
Walter, Maria Konopnicka, adaptacja tekstu i reżyseria - Krzysztof Zaleski, scenografia - Marek 
Chowaniec, kostiumy - Dorota Roqueplo, muzyka - Jan Janga Tomaszewski, układ pojedynku -
Wojciech Zabłocki 

HERBATKA U STALINA - Ronald Harwood, tłumaczenie - Michał Ronikier, reżyseria -
Tomasz Zygadło, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Joanna Macha, muzyka - Juliusz 
Pil pel 

SCENA 61 

ODCHODZIŁ MĘŻCZYZNA OD KOBIETY - Siemion Zlotnikow, tłumaczenie - Anna 
Sobecka, reżyseria - Tomasz Zygadło, scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Jan Kanty 
Pawluśkiewicz 

WUJASZEK W ANIA - Antoni Czechow, tłumaczenie - Artur Sandauer, reżyseria - Tomasz 
Konina, scenografia - Katarzyna Proniewska-Mazurek, muzyka - Wojciech Borkowski 

ZWIĄZEK OTWARTY - Franca Rame, Dario Fo, przekład - Aleksander Berlin, reżyseria 
Aleksander Berlin, scenografia - Marcin Jarnuszkiewicz, opracowanie muzyczne - Wojciech 
Borkowski 

MR LOVE - Karoline Leach, tłumaczenie - Elżbieta Woźniak, reżyseria - Tomasz Zygadło, 
scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Jan Kanty Pawluśkiewicz 

LIBERTYN - Eric-Emmanuel Schmitt, przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria -
Wojciech Adamczyk, scenografia - Paweł Dobrzycki, kostiumy - Irena Biegańska 

CENTURION - OPOWIEŚĆ O KRZYŻU - Joseph Majault, przekład - Marcin Ryszkiewicz, 
reżyseria - Janusz Kukuła, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Dorota Roqueplo, muzyka 
- Stanisław Radwan 

SCENA NA DOLE 

TRZY RAZY PIAF - scenariusz i reżyseria - Artur Barciś , scenografia - Marcin Stajewski, 
kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski 

KOBIETA ... - program autorski Grażyny Barszczewskiej, opracowanie muzyczne - Wojciech 
Borkowski, dekoracje - Marcin Stajewski, opieka artystyczna - Marcin Sosnowski 

SZANOWNI PAŃSTWO! 

INFORMUJEMY, ŻE PODCZAS SPEKTAKLU OBOWIĄZUJE CALKOWITY ZAKAZ 

FOTOGRAFOWANIA, FILMOWANIA I NAGRYWANIA PRZEDSTAWIENIA. 

PROSIMY O WYLĄCZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH . 


