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Nie wiem 

Nie wiem, co jest dobre, a co złe, co dozwolone, 
a co niedozwolone: nie potrafię potępić ani po
chwalić. Nie ma na tym świecie żadnego pewnego 
kryter·ium ani żadnej spójnej zasady. Zdumiewa 
mnie fakt, że są jeszcze ludzie troszczący się 

o teorię poznania. Jeśli mam być szczery, mało mnie 
obchodzi względność naszego poznania, jako że ten 
świat na poznanie nie zasługuje. Często doznaję 
wrażenia, jakbym calościmvym aktem poznawczym 
wyczerpywał wszystkie treści tego świata, a znów 
innym razem czuję, że nie rozumiem nic z tego, co 
się wokół mnie kłębi Wówczas jakbym smakował 
coś gorzkiego, jakąś diabelską. zwierzęcą gorycz: 
wtedy nawet problem śmierci wydaje mi się mdły. 
Po raz pierwszy uświadamiam sobie, jak tr·udno 
jest dokładnie określić tę gorycz. Jest tak może 
dlatego, że szukam przyczyn natury teoretycznej, 
podczas gdy owa gorycz tryska w jakiejś najzupełniej 
przedteoretycznej dziedzinie. 
W tej chwili nie wierzę absolutnie w nic i nie mam 
żadnej nadziei. Wydają mi się pozbawione sensu 
wrażen ia i obrazy przypisujące życi u urok. Nie mam 
odczucia przeszłości ani przyszłości, teraźniejszość 

zaś wydaje mi się trucizną. Nie wiem, czy jestem 
zrozpaczony, ponieważ brak wszelkiej nadziei 
może być również czymś innym niż rozpacz. Nie 
mógłby mnie obrazić żaden epitet, bo nie mam już 
nic do stracenia. Przecież straciłem wszystko! I gdy 
pomyślę, że właśnie rozchylają się kwiaty i ptaki 
śpiewają! Jakże to wszystko jest dalekol 2 

Tomasz Kot, Ewelina Stare1ki (na pierwszym planie), 
Bogdan Grzybowicz, Maciej Slota, Przemyslaw Branny, 

Piotr Różańsk i, Jakub Bohosiewicz, Dariusz Starczewski, 
Alicja Kobielska, Slawomir Sośnierz. Marek L~ewka 
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DOM RODZINNY I DOM ONIRYCZNY 

Zwiąż się i nie zwiąż się ze swym domem. 
Rene Char, Fewlfes d'Hypnos 

Okryty strzechą, przyodziany słomą 
- Dom podobny Nocy 

Louis Renou, Hymnes et Prieres du Veda 

Świat rzeczywisty zaciera się przed nami, gdy tyl
ko przenosimy się myślą do domu naszych wspo
mnień . Cóż znaczą domy, które mijamy idąc uli
cą, gdy w pamięci przywołujemy dom rodzinny, 
dom absolutnej intymności . dom, z którego 1ivynie
s liśmy pojęcie intymnośc i / Dom ten jest gdzieś da
leko, utracil iśmy go, nie mieszkamy już tam, wie
my - niestety - z pewnością, że nigdy już tam nie 
będziemy mieszkać. Dom staje się wówczas czymś 
więcej niż tylko wspomnieniem, jest domem na
szych marzeń, domem snów. 

Domy nas otaczaly twardo, 
lecz nieprawdziwie - Żaden z nich wtedy 
Nie znał nas. Cóż więc i stniało w końcu 
We wszystkim? 

Reiner Maria Rilke , Sonety do Orfeusza 

Tak, cóż bowiem jest rzeczywistsze: dom, w któ
rym kładziemy się spać, czy też dom, do którego 
wiernie powr·acamy zasnąwszy. Sny moje nie dzie
ją się w mieszkaniu paryskim, w tej geometrycznej 
bryle, komórce cementu, pokoju o żelaznych żalu
zjach, tak wrogich światu nocy. jeśli sny są mi fycz
liwe, odchodzą hen daleko, do domu w Szampa
nii albo innych domów, streszczających tajemnicę 

szczęścia . 

Spośród wszystkiego, co przeminęlo, najlatwiej 
przywołać można wspomnieniami dom, tak dale
ce, że jak powiada Pierre Seghers „dom rodzinny 

trwa w glosie" wraz ze wszystkimi głosami. któ
re ucich ły. 

Imiona, którymi brzmią ściany i milczenie. 
Dom, kędy wchodzę z wołaniem na ustach, 
Dziwny dom, który trwa w moim głosie, 
Dom - siedziba wiatru. 

Pierre Seghers. Le Domaine pub/JC 

Gdy nas nagle ogarnie sen . mamy ucz~cie, jakbyśmy 
mieszka I i we wnętrzu obrazu. („.) 3 
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Pisze o śnie Carl Gustav Jung: „Sen to małe 

drzwiczki ukryte w najciemniejszych i najskrytszych 
głębiach duszy, otwierające się na ową kosmiczną 
pranoc. którą była dusza na dlugo przedtem, nim 
otrzymała świadomość „ja". (. .. ) Każda świadomość 
rozdziela, we śnie wnikamy w człowieka głębszego, 
bardziej uniwersalnego, prawdziwszego i noszącego 
znamię wieczności, człowieka brnącego w mrokach 
pierwotnej nocy, kiedy to jeszcze był Calkowitością, 
Całkowitość zaś nim byla, w wolnej od zróżnico
wań i wszelkiego egotyzmu czystej naturze. Z tej 
głębi , w której wszystko jest jednością, wynurza się 
sen, choćby zdawał się być na1bardz1ej infantylny, 
najbardziej groteskowy i najbardziej nienormalny." 
(C. G. Jung, \11/spomnienia. sny, myśli) („.) 
Rzeczywistość Ślubu jest rzeczywistością we
wnętrznie zreplikowaną. Świat Ślubu to świat 
odbić, dubletów, replik, sobowtórów, lustrzana kom
nata. Sobowtórami Henryka są Władzio i Pijak. 
Sobovvtórem Mańki jest Krystyna. Są jak Mlodsza 
i Star-sza Izolda. Osobno osobowości Katarzyny 
1 Mańki są jakoś kalekie, połowiczne, niepewne. 
Połączone -- stanowią dopiero osobowość kohe
rentną , jakby w Ślubie istniała tak naprawdę tylko 
jedna pierwszoplanowa, główna postać kobieca, 
postać o osobowości Królowei-Matki i podnieca
jącej swą rozlazłością dziwki. Zasadnicza dla Ślubu 
relacja erotyczna, relacja Henryk-Mańka , ma, Jak 
widać, wyraźnie rysuiący się podtekst kazirodczy. 
Namiętność generowaną przez Mańkę z tą skłon
nością. którą przeczuwa Henryk. łączy coś więcej 
niż tylko wspólny im obu podziemny i nielegalny 
charakter. Według klasycznej wykładni psycho
analitycznej postawa homoseksualna wywodzi się 

z nietypowego rozwiązania kompleksu Edypa. 
Sytuacja psychiczna. z której kompleks ten wyra
sta, ma strukturę klasycznego trój kąta miłosnego . 

Trój kąt edypalny tworzą matka, ojciec i dziecko, 
dla uproszczenia przyjmuje się, że jest to dziecko 

płci męskiej. Przyczyny biologiczne sprawiają, ze 
odczuwane przez dziecko pragnienie posiadania 
matki jest pragnieniem posiadania na wyłączność. 
Na przeszkodzie realizacji tego marzenia stoi ojciec. 
W vvyniku tego w nieświadomości dziecka urucha
mia się proces skojarzeń, który doprowadza do 
kompleksu. Pozycja, którą w trój kącie edypalnym 
zajmuje ojciec, sprawia, że dziecko spodziewa się 

z jego strony kary za swoje marzenia. Wywołuje to 
w dziecku ostry l ęk i powiązaną z nim nienawiść do 
OJCa. Freud nazywa ten lęk lękiem kastracyjnym. 
„Korzystne dla chłopca rozwiązanie kompleksu 
przebiega w formie dwóch równoległych proce
sów. W trakcie pierwszego z nich wyobrażenie 

o możliwej kastraqi dokonanej przez OJ Ca („ .) pro
wadzi do wyparcia tych marzeń do nieświadomości 
oraz ich przeobrażen ie w postać odseksua lizowaną, 

to znaczy w czułość . W drugim zaś nienawiść do 
OJCa również ulega wyparciu i chłopiec zaczyna się 

z nim utożsamiać . Ta identyfikacja tworzy superego 
chłopca oraz jego ideał ego" - pisze Stig Fhaner. 4 
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Witold 6ombrowicz , 

SL B 
ReżlJseria Walde1nar Śmigasiewicz 

Scenografia fnaciej PrelJer 

lgnacl} (Ojciec i Król) 

Katarzvna (matka i Królowa) 

Henfl}k (5vn i Ksiqże) 

Władzio (PrZl}jaciel i Dworzanin) 

illania (Służąca i Księżniczka) 

Pij ok 
Pijak - Szambelan 

Pijak - Biskup Pandulr 

Pijak -Zbir 

Pijak - Zbir 

Pijak - Zbir 

Opracowanie muzyczne 

Bsystent Reżysera 

Inspicjent 
Suiler 

Piotr Różański 
Hlicja Kobielska 
Tomasz Kot 
Dariusz Starczewski 
Ewelina Starejki 
marek rutewka 
Bogdan 5rzvbowicz 
Sławomir Sośnierz 

Przemvsław Brannv 
Jakub Bohosiewicz 
ffiaciej Słota 

J Waldemar Śmigasiewicz 
l Włodzimierz marecki 

ffiaciej Słota 

Sl}lwia Domin 
Joanna Jaworska 

Premiera 20 grudnia 2002 r. 
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Tomasz Kot 

§5. Glód teatru i aktorstwa. Ze życie jest teatrem -
(Gombrowicz przypis red.) myślal od bardzo wcze
snych lat. jedna z jego „malych syntez". Polowiczny 
wniosek uogólniony. Taka prawie pr·awda. On -
prawnik i prawa praktykant - nie pamięta!, ze praw
da jest w prawie trzyprzymiotnikowa. 
Pierwszy przymiotnik nie posiada osobnego wyra
zu: „Prawda" - Jasność w mroku. A potem: „cala 
prawda i tylko prawda". Nie by! pojętym uczniem 
Leona Petrazyckiego. Po śladach prawa nie szedl do 
filozofii. -lylko tyle, że wypowiadając swoje pólpraw
dy mia! poczucie, że to nie to. 
Zawsze - przyciśnięty do muru - przy.znawal po
łowiczność sformulowań, rozwiązań, wniosków. 
Uważał jednak, ze dla szerszego (młodszego) au
dytorium - wystarczą. Ostrzegalem go nieraz: 
„Consuetudo est altera natura" - zatracisz poczu
cie miary i sensu. Czytając jego pisma doświadcza 
się raz po raz wrażenia, że sporo go zatraci!, ufając 

w mozność przedstawienia „sensu" własnego jako 
sensu uniwersalnego. 

Nie tylko winne tu przyzwyczajenie do prezento
wania niedojrzalych owoców dociekań. U podloza 
jest ten talent do uproszczonych uogólnień, podle
wanych wodą względności. 
Do teatru też trzeba się urodzić. On się urodzi! ak
torem teatru intelektualistycznego, zbudowanego 
wlasnym sumptem. 1'\Jie mając mocy kr·eacji, budo
wa! teatr pastiszu, karykatury i przekory. Przekora to 
fundament jego teatru, powieści, sztuki i dziennika. 
Zestarzaly, schorowany, powiada jeszc:;;e, że stosuje 
przekorę, ponieważ bawi się jej efektami. 

Piotr Różański i Alcqa Kobielska 

§6. Głód gry - tej w swoim własnym teatrze, gdzie 
zmienia role i kostiumy, oraz gry z rozmówcą, któ
rą wplata, Jak nić w tkaninę, w swoje utwory. Styl 
ciągłej rozrywki, który wszedl mu w krew. Gra za
w sze własnymi kartami. A jeśli nie ma w grze ini
cjatywy, to albo się stara wycofać, albo szachowni
cę przewrócić, albo - co żalosne - za kiJ chwycić. 
Szuka bowiem poczucia mocy, rekompensaty za 
tę naJglębszą, wedlug jego odczucia, krzywdę, ja
ką mu los wyrządzi!, wydając go na świat w niedo
stateczności. Niedostateczności genetyki, genealogii 
i geniuszu.s 
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PIL)'pomnienie 

A ty czekasz. ty czekasz na Jedno, 
co twe życie wzniesie nieskończenie, 
na wielkie, niezwykle zdarzenie, 
na kamieni nagle przebudzenie, 
na glębie, co u nóg twych legną . 

Zmierzchają na pólkach twoich 
rzędy ksiąg w brąz oprawnych, zloconych, 
a ty myślisz o krajach zwiedzonych, 
o obrazach, o str0Jach 
kobiet znów utraconych. 

I wiesz nagle: to JUŻ kiedyś było. 
I podnosisz się. I staje w twych progach 
Jakiegoś roku, co miną!, 
Postać, Modlitwa, Trwoga.6 

Tomasz Kot i Marek Li tewka 

rezyser Waldemar Śmigas1ew1u 

I. W~old Gombrowiu, Dramaty, Wyd. Literackie. 
Kraków 1988 r. 

2. Emil Cioran, No szczytach rozpaczy, Oficyna L~eracka, 
Kraków 1992 r. 

3. Gaston Bachelard , Wyobroźmo poetycko , 
PIW, Warszawa 1975 r. 

4. Mateusz Kanabrodzki, Cyruli z Moloszyc, „Dialog" 
nr 9/1999 

5. Tadeusz Kęp1ńsk1, Witold Gombrowicz - swdium 
portretovX!, Wyd. Lrterackie, Kraków 1988 r. 

6. Rainer Maria Rilke, Poezje, Wyd. L~erack 1 e, 

Kr·aków 1987 r. 
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Inspicjenci-Suflerzy 
Olga Borgosz 
Sylwia Domin 

Joanna Jaworska 
Magdalena Lemieszka 

Teresa Twardziak-Bazylczuk 

Pracownia elektroakustyczna 
Włodz imierz Marecki 

Piotr Kubie 
Marek Balda 

Pracownia elektryczna 
Marek Oleniacz 
Wieslaw Falasa 

Krzysztof Grzywacz 

Rekwizytornia 
Beata Kowicka 

Monika Handzlik 

Pracownia fryzjersko-perukarska 
Janina Wątor 

Krystyna Krupińska 

Garderobiane 
Krystyna Łozińska 
Władysława Jachym 

Pracownia dekoratorska 
Teresa Pipczyftska 
Urszula Czernicka 

Obsługa sceny 
Mariusz Blaz 
Roman Kairn 

Wojciech Mucha 
Adam Świstak 
Michal Sobucki 

Pracownia tapicerska 
Eugeniusz Wiatr 

Pracownia krawiecka 
Halina Muller 

LuCJan Ochotny 
Adam Ad lewsk1 
Violetta Goldyn 
Monika Gawor 

Otylia Piwowarska 
Andrzej Szcządala 

Anna Urbańska 

I rena Wiosek 

im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków 

e-mail: info@bagatela.pl 
www.bagatela.pl 

Telefony: centrala 422 26 44, 422 66 77 
sekretariat 422 18 15, 422 12 37 

Dział Marketingu 
Kierownik 292 72 20 

Promocja 422 66 77 w. 54 
Reklama 4 22 25 OO 

Biuro Rezerwacji Biletów 
w dni robocze od 9.00 - 18.00 

292 72 19, 422 66 77 w. I I, tel./fax 422 45 44 

e-mail: bilety@bagatela.pl 

Kasa biletowa 
422 66 77 w. 12 w godz. 09.00 - 19.15 
w niedziele 3 godziny przed spektaklem 

w poniedziałki I 0.30 - 17.00 

asystent dyrektora, koordynacja pracy artystycznej 
Renata Derejczyk 

kierownik muzyczny 
Janusz Butrym 

kierownik Działu Marketingu 
Krzysztof Dubiel 

kierownik techniczny 
Robert Łęcki 

redakcja programu Renata Derejczyk 
projekt graficzny Urszula Czernicka 

zdjęcia Piotr Kubie 

Druk Zakład Graficzny COLONEL 
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