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Dobrochna Ratajczakowa 

Ferdydurke i teatr, teatr i Ferdydurke 

Nie ma rat unku 1. p-;t li Gombrowiczow~kiej. 1atcm - kaidJ \CC

nicrna <1<lapt;;cja J. crdyd11rkc pr7.ypraw ia jej ~wn i, tą „g bt;''. J ·s t wv.ak 
wybo rem, inle rprctaC'FJ, l> •raniC?cnic m, znicll'nl cnic m - ic't Fo rm4. 
Ale inaczej w tea trze być nic może. Litera tura pci>iada >W;\ kanon1czn'l 
postać i raz wydana powi ·,(zwy kk 7.ad 1u1vu jc ' IVtJJ b:t.ta ll. Nicw;ri.nc, 
czy au tor Jc'szcze i.yjc, czy już zmarl. Kanon bowiem to bnon. W tca lr1.c 
jest inaczej. Te;1tr nic· posi ~da kanoni cznej post aci \W wi dt it• la . Ooy
wi ,cic, istn ieje kanon utworo w, po kt(irc 7.awsz.: 'it;!P · 1\ il' kaida pn 
stać sce niczna takiego dzida bę<lz i c od mien na. Scena 11 yu~nil' na niej 
\\'l a:.n~ pi<;tno, da inną 1nlcrprctacjt;, nieoczeki wany W)'ł'al móll'iąL 

l o go mbrowi .:zo11·,ku 11mvą „g<;'hę''. A widz 1,1kicg0 'p.:kt.1klt1 odbi r1e 
go tak, ja k mu sit; podoba , nada mu „gi;b( wł.1sn< . Brnk k.i110nu, brJk 
raz n· zawsze 11st alon ·'.i turmy tanowi o 1.ywolno\ci ka tru, ktÓ r)' 1a
wszc ll'J formie potrafi :.ii; wy111k m1ć. 1'vl0Lna powicJzit:L, i.c to nad aj<' 
11111 wie zn ą rntudo ,;ć, wi 'C7.n ą n iedn irz ,tł u śc. '/. p 'r~pcktywy cniqc 'go 
doirz<tło \ć XlX wit'ku - to fataln e» z punktu wiJzcn ia l<lf at rzoneg11 
w rnłod osć XX i XXI wiL·ku - wspaniah:. 

TL> iednak nic w,zys tko, bowiem gdy mamy Jo CZ )'llit:nia ze 
" -cnicz n;1 adaptacf powidci, S)'tuacja ulega do datkn11<'i krnnplibqi 
Prłccic ż adaptacj e,: pm1·oluj do Ż)'Ci<.1 ca ła ··alc ria pośredników, dzic;ki 
którym może ona 1~1ist nice w p11,laci sp 'k taklu. Na1pi ·rw pnj,1wi.i ''~ 
adaptawr. ktt'iry eft•k t ' "''.i pr<1c y oddaj..: 11· rc; ~c rci\'sc.: ra ( 1i.1wct jt;!,Ji 
on sam jest także rei.)' crc.:111 ), ,1 ten wci<iga do po mocy •tklon'1' · . 1..l'llo 
gr;i fa, mu1.yka. WV)'>C ) on i pr.iLL1j.\" innrch t1, prz)'l\ad1 nii sło ll'o. 



kl ' re jest do mc· ną powieki. I przcprncow ują Lil icło j uż przl'pracowam: 
przez ad;1ptalur::1. pie rw~tcgo pu~ rnln i ka pnm i ·dzy l i t er at u rą a t ' a trem. 
\V rcw lt acie au tonom iczna tkanka pnwieśc i staje się nicaulon omicz
n)' l11 scc nanus1cm spckl.1klu. ~truktu r <\ zmicn:aj ') cą ku inn ej struktu 
rze. Ku nieun ik nionej, nowej „gc,:bic", nowej Form ie. 

AJ ;1pt,1c_ja T-adyd11rkc, która jes t pod s1awq l«1 łisk i cgn prn ·dsta
wienia, dokonana przez !Zafab 11ziw isza, z otcrech r.:zęsci p< >\\'i "' ·i 
wybiera Jed ną dmie; I pr7ydaje je j formę musical u. 

\\' ka tegori.1d1 lit 'racki ·h r7 'C7 bio r<\C f·crdyrlurkr· to dzi elo wy
bitne i 111en,1kłe. \lu sic.il zaś jest - w tych samych katcgo1·iach - ga1 un
Kll'l11 drngor1..,..d11:111. o rozn•wkowym charak\L' r7c . I nic n ic likw iduje 
jl'g1 d rugnrzt;dno~c i , jego popularm:gn Ll1arak tcru, n;iw,•l jeśli p u\\'stnj~ 

na kanwie i•1k i,•gm lilL'r ack i('go .1rc)'<.fr i ·~ l .1. na p1 7 kład i'uskro111ic11ir1 
::loi11icy Szc ·spira (znanego jako f;iss 11rc', 1\111<') , albu cłwcia iby l'ig11111-
lrc11111 ShJwa ( w 111l1'1L.tl >wcj wcr~i1 to ,\/y l i1ir Jady) . Nawet i c~ łi ma tak 
,,J,1t:hetnc intt' llC.ll'. _ia!.. llwr uy f,•s11:; C:ltri.>I 'i11pt·r- ~11rr. k>t przy ty m 
•at unkit:m nie l) !ku popul.irnyrn , zatem Jdresow:i nym do f'r1ccit;l ri eg11 
od b10rcy, po1baw itill)' lll \\')'SOkiLh prl'll'll'iji, ;lJl• tabl' ga tu ll kil.' nl ko„ 
mcrcyin) m. l' 1 cniąd zc są tu bard1u ważne. wn;C? wchnd 7q bczposn:cl
nio \\ formę gat u nkową, ;i dalej - 1,· tkanki; ul wnn'1\\'. 1 lu,1 ·al wymag.1 
n,1kladow, aby 1ai,tnial , <I je,LLI.<' \\ i ękvyLh - J"'li ma od nic~L ,;ukc;i:, . 
\\°)'maga t.1kic WVL'chsl ro 111 1 o~c i W) kon,1w..:l>w - mu"'\ grać, ~p i l: ,-.1(, 
tańuyc. lekko prze -hod1ic 7 icd n ego t )'f'Lt cksprc, ii do i 11 n,·go. Ni ,•1.<l 
k1.11il· b1>1' iem ud '"'q~o popul~1rncgo 1 h.1rotkll'ru il'>l p.a tun ki cm wy 
magajacym ogmmnc.1 tcchniane j 'prom lllh ci, ,,.y,oki l'go ~ tu pni<I pro
k,j o n,1łno~l i Wt' '''"Y'tkich t, eh d1icd1i11.1c h. 1\fu, ical bywa lt• /. '-'' lt' 
tvu nic migntli"Y - mnie wsza k wrknr7}' '>tywać d ram.1 ty.:zn 1ść, oh<1k 
ko1 11 iL Z11 0 ~L i li )' 11u:l11 d r:i111at )'Ll rH" l i, może L1c1.y( poc t:•cko .~ c 7 lar
s1 n,·ci-Li4 lu h lr,1giunośu4 . \l ic ,.l ubi" trndyq' in)'l h jl'd 11 olit \'d 1 lu n<kJ i. 
\\'ykort)'S[Ujl' \\'\/)'Siko - od \enl )" Tlll'l1t a Jnnśc i dn ):\!07 )'. \V~za k nic tak 
dawno rrasa dnnin~la. Żl' pojaw ił ' i<; mu, ical „ \ ) pod rz)' nan iu g,ir,icl''. 
J' rt) I Jlll t.i'\Z) nad 1111 11 j.'l'/ l:lll ll<: fill'll1} łl1ll/ )' Cl.lll.'_i IV ropularnym wy
cJan ill . To nre tylko przl' 111us 'p it:11 ani a wi~·ks10, ci pa rti i tt:k\ tU\\' )' h. 
a lt.' tabl..' pr1ynw · poddani.i iLh qua, i-1,•trsowej form ule (rnaj d7iemr 
t,1 w nastl'i adaptacji) , przym us ruchu, ta1ica i - co z11.1 111 ic11nc d l;t form 
illlll)'LZll)'dl - pr1VJ11ll<, 11llllll'f_'l/ll0\C i. 

Ta n uml' r > 'Ono~c , 11 tea trze wyrażapLa upl )'" oa~u . 7'1W~7c jes t 
łt: pi e 1 lub go t7('i ukryta pod sccniu 11 .1 1;1 h u lą i dkcj· , ujJwnia ''<; jed 
nak na roi.n" spo~oby, 1wl;1s7czJ w mu1ycz n)' h post .K iJch d ramatu 
- w operze.\\· opert:tu.:. \\' śpiewogu.c , ' ' ko mcdioopcrtL'. l\ L' wszel kich 
~ z tukad1 L ari tkJmi ·1.y piosenkami. Niczalt:in it· od tegn. cz; p1rt ie 
\ picwanl' o ddają m yśli, uC:nt( ia i emocje pllstal i, 1atr;.y111u1qc cu ch wile; 
akl1i;. ( Z/ k t st.ino wią wyraz dz i a łania bo ł rn t erÓ\\' utwo ru Ta!..a i•·sl 
bowiem uta iona „u ro da" sL luk muzycznych. 

Juk b .dzie l)'l11 r..11cm~ Co wynikn1t: I<' 1.de r1cn ia powieśc i <J \\l'go 

,\ I' )'dL ida Z drugO r7 •dnym ga tunki l' l11 ll1 U/)'L / Jl 0 - l l' '1tf<l i łl}'l11; f' yt,lllie 
ie~ t o tyle istotn e, żi: wci ąt i•'S/llc n ic ma 11 nas uznan ia i po~Lanowa n i a 

dla J rugou 'i'd no~c r. / by t czc;sto podk reś lamy. ie (\\'ylqonie lub prz..,dc 
w~1ystkim) cenimy s1lu k;; wr i c ntow,rn ą na ku lturciw4 \\'il:i:J11Clsl. 
T)' l1lcZasc' l11 tea tr nie m u ta kil'go zapi su w "''o ich gcnnch. (. o p ra\\'da 
jt:'l st.li'\ , bardz i staq . ni,·k ied)' p11y,_'l.1d.1m mu si<; ll: zdum iL•11ic:111 , ii: 
1 ·u 4:i lr \\'a, \ \ 'vak pnd1ud1i z c7.1só1' do111in,1~ji kultur)' oralnej, dlate
go nie 111.1 I\ ł asnq;o pi,nH 1 mit·i'. gu tm· mozc. dlatego op iera sii; na jak 
i i: zawodne i i sł abej pami.;ci s\\'oi ch tworu i\\ i ,1,•uich wid1ów. dł illt'go 

r<lt.cm 7 nimi umicr,1 , 11'li.1i 1rc,1tq 1 d radzając si\· w innym ks1ta l ·ie· 
i c1.c·rpi,\' t:ll rg1<i z 1s t n1cnia c111·a1to110 'ych pokokn . /.a1,•s1.c je't 1'i<i' 
akt u,1lny i ł oka! n; . ,1 1;1k dubr1e oddJjc kh1syuna łorm~iłJ iegn l'gz) 
stent.i i - „tu i lt.'r ;i 7' '. \\'yłącznie „lu 1 tc:ra/ '. Ni, ma bowiem tl'alralnl'i 
w1ccmo l r\\',d o ~.: i i być nie moi.e. lu 1cclyna S1l t1k<1. klor<1 ·- tak j<1 k C? !C> 
wi ck - poll)~lJ.ic sm icrtcln,1, 1,,1rMc111 1<1 du1w u:.1c sii; dl.1 po l1H1111 yc h 
i pr1t:kJ 1.Ując 11 pr11· ,tł 11 ~( s\\·nic i ~t nienit'. 

\\' tyd1 \ \,li unkach śmiertd11o~ć k<ti.dq;n spektaklu i •si t\O) \\l 

,t ,1. Kat. ) posiad,1 0.1~ \\' ła sn ;', 11granic:zony, 1iadt•r <1dk•gły od l\' ll'C7no
su. '1Jl''\'kniejs7c spckt.1kll' ł ,1 t minionvch \.] uc;stn nic du ogl.1d ,1 11 ia . 
lilrl..it11y ptak J\!adt·1·linlk,1, \\' t ru , kłiwic Lach" 1''J nc; 1n,ce1111.1cp ~p rzed 

prawit: -;tu bil )'. ktL'>rcgo og!.id,1!.1 n k1t'dy.; \\',\I osk\,· il', g rant•go ju i prtez 
kolej ne pokokn ic .1kto rL.l\\', by l po pro:. tu lrudn du •.trJWil'n1<1. All' 1,1 

to w.ią :i muicmy p0d1i1' ia( ll ll \\ yd1 J l,1mll'tt'n,-, kt l>rz) bo;d;i L<I\\ S7C 111 
n;· mi l lam k tam1 , ;t;1d10wUHC) mi jcdn.1k tni-;,1rnm~ 1ck'>pirnw\ki ego 
boh.1tera i d1iela . 'l q\o 'Jll1<'gn, lt:c/ odm1cnncgo. Tu 1•:la,l11l:, w tn'a 
.q ccj .i nł no,c i " ')' ro1.i o1 nt:J przeL 1.1111cnn4, nicstJbilnq 11 ic ln,( i zar.1re111 
d1. io;k1 tej " i eł o~ci - kr)'Je s ił; moc tt••1t ru . 



Rzecz ;asna, teat r nie żywi si c , a mymi ria111letu111i. Jego cod zi enna 
\t rawa to sztuki p rzemijające /, nim ra1.ern , jak powiedz iałby literaturo 
znawca - drugorzędne, a często uzeciorzędne. Mówiąc do widza jego 
j~zykiem, fJ OfllSZ <i J<l C znan t' mu problenw, scena nickonicu.nic bi erze 
na warsztat ponadcza>owe arcydzida. A JCŚli lak czyni, to s tara sic; zwy
kle w n ich odna ló.ć to, co 7.ywe i aktu alne, co zaintereSLIJe odbiorcę. 

Ferdydurke jl' sl wciąż aktualna, to żyjaca literatura, od chwili 
pub li kacji ( l 937 ) prowo kacyj na, bud zqc;1 kontrowersje. W.sród re
cen1.Ji / lat mi ~d 1.ywuic nn ych znaJdziemy kilka nadal wartych u\\'agi, 
a pi er ws7.c m iej~ce 7.ajmie tu wypowicd ż Brunon;1 Schulza, r07.pozna 
iqcego terytor ium fcnlydurkc jako miejsca „potlLicnrnl'", pr1..cstr1..enie 
„n ieoficja lnej egzyst encji", „rumowisko kultu ry", „[1odwórzow<\ 'tro11ę" 
każdego . W tej '1 rcfie podkultury widzi on klucz do upwnionych w po
wi l'Ś ci 111cch,u1i 1.111ó1-1 kulturowych . O prócz recenzj i Schulza Lastanawia 
r<.'ccru.ja wybit nego kryt yka, Ludwika Frydego. :--.Jazywa on Ferdydur
ke 1·ewei<K)'l, a Curn browicza - burzycielem milów. )ego „11a1Ll111ionc 
; ow1 zd rza lst wo" rozpoznawał fryde w Lirsowy111 ukicrnnko wa niu 
po wie.,ci . O n, który - Ja ko Jeden z nieliu.nych w latach dwudzies tych 
- napi sa t ob ro n<; fors y, ccniqc j ą (podobnie jak Wilam Horzyca) za po

L'l)'cko ś ć , za bczi nkn:smvnoś ć· i mądrość, tr;1ktowal ko111iz.m Gombro
wi cza Ja ku wyraz in stynktu samoobrony, dqi.<\C cj do „unic01.k0J liwienia 
upiorów ". l )bok Car sowośc i widział w Ferdydurke kontynuacJ ~ osi cm na
st<1w icc1.11cj po wiastk i i"ilowt'io ne j, obna'l.<1)'1Ct'J świat kul turuwcgo fał
szu.'/, 19. 9 ro ku pod 1ud 1.i wreszcie recenzja Artura Sandauera, autora 
7r1<1L7<!C}'Ch powojennych cS<:JÓW u t wó rczości Cornbrowiua, którego 
wp iS)'Wat 11• ram y egzystencj ali zmu. Wtedy, w 1939, Sandauer· potrak
t o wa ł h:1·dyd11rkc jako „dowód per abrn rd111n", nagrornadzc11ie „czynów 
sko~nyc h': 7<1 k111 pP)'Padkowych, nieplanowanych, leo. narzucanych 
11 l a~ n i c prza f<.n rn <j' p ui•;tą i,1ku „gra bezcelowośc ią sytuacji" (ni c ich 
bc;,p rz;·uy1wwo,;c ią) i j<iku „raCJLlll <1 lna p rodukCJd ;1bsurdu". W roku 
I <J ~ (i, kiec! )' ukaLałcl s ię wzno1,·icn ic p o wieśc i , dosk nalc pndsurnowal 
M Lud wik H a•v c·n : „N i CJed ną d o h r~ ksiq żk~ wydal o clwucl z i ~' tolecie. 

Mn żc s ą le ps ze, mocnie jsze, popular nicJ S7c, bog<itsze od lcJ. Ale istol-
11i c jszcj n ic znajdzieci e." 

Świado y o tym t <i k że L.biór wypowiedzi zami es'l.cwnych 
11• 1969 roku w <1 nk iccic lon d )' Iiski c:h „vViaclonw.~ci", a pochodz<1cych 
ze środ c>w i ska po wr1.c,;niowych emigrantc'1 w, gcner ,dnie pisarzowi nic-





chc; lnvLh. v\lszak Zygm unt owakowski. jeden z członków jury nagro
dy „Wiadomości ", najważniej.tego cmi grac)'jnt·go wy różnien ia, IJl'Z)'
znanego Gombrowiczowi sze~ć lat wcześ niej za Dziennik /9.J7- 196/, 
bardzo dosadnie wyrazi ł przyczyny lej niecht;ci: „(„ .) to jest C7..lowi ek, 
który s ię 'Nyob cował z cm igra cji1 To ;est cz łow i ek, któ 1·y sit; wyobcował 
z Polski 1" Znamienne, ~.c tak wł a ś nie wiciu go traktowa ło i z tak ich „oj
czyźn i a nych" pozycj i uceniano jego pisars t1-vo. 

We wspomnia nej ankiec ie współp racownik „ v\liadom ości", 7.dzi
sław Kosiń;ki , nazwa ł Ferdydurke „manifestem rewoluc yjn)'m" ~1cktó
rzy uważali za najważn i cj\zc inne dz i e ła Go mbrowi cza, ale także - jak 
poeta Wadaw Iwan iuk czy slawistka Olga Schcre r - 7 ,1 jego n ajwięk sze 

doko nanie uznawali właśnie frrdydurke; niektórzy do lej powie 'ci do
dawali inny utwór, przez siebie wyb rany. J tak poeta. Jó1..c f !3ujno1vski . 
do Fe rdydurke dopi sa ł Dzii>11 11ik, podobn ie uczyn i ła tłumaczka, ZofiJ 
Bobuwicz, w pm11órce ankiety, w 19%; Wojciech Skalmnwski, badacz 
literatury, zo s t aw i ając Ferdydurke, Dzirnnik wym ienił na Ś/ 11 /i, a pisarz 
i eseista, Tadeuv Wittl in stwierdzi\ w 1976 roku: „(;dyby Gombrowicz 
nic stwo rzył nic w i ~ccj n i ż Ferdydu rke i Iwonę, księż 11i c:::/,i' 1:!111g1111du,JUŻ 

byłby pisa rzem na mi,ir~ ~wi atową." 
„l·erdydu rkc jest może jego arcydzie lc111 , bo książb ta była pierw

szy m imponuF)cym przejawem jl.'go talentu, tworzącvm nowe poj ęc ia 

'"' J<;Z)'ku nJsZej literatury." - napisał w 1969 Bo lesław ' l'<tbo t·ski, poeta 
i tłu macz . A Gustaw Herling-Grudziński zauważył, że „jak ka7.dy bar
dzo wybitny pisart Gombrowicz jes t autorem Jednej Wiei ki ej Księgi 

w różnych wat·iantach i postaciach . . ajwyżej art ys tyczn ie wzniósł s i ę 

na początk u swej drogi, w Ferdydurke, i pod jej koniec, w Operetce." 
Po lrZ)'dzicstu latach od ankiety znam ienne słowa napisa t Henryk 
Gry11b 1;: rg: „N ajwybitn icj::.1ym utworem Go mbrowicza jest Fcrdydurk~. 
gdz ie wyłożył praw ie wszystko, co zamierzał wypo wi edzieć i od razu 
wykaza ł pdną doj rzało .~ć arl )'S t yczn ą." A oto opinia Lcstka Ko ł a ko w

~k icgo, na pic rwszy m m icj ~rn w tym dorobku st a wiaj ącego Ferdydurke: 
„Czy t a ł m tę k~iążkę pod koniec WOJny, miałem 17 lat i byłem t.:a Cascy 
nowany. 1 azwiska auto r< przed tem nie znałem . \>Vyczu łcm, że to nowy 
ga tunek pisa rst wa i, przyznaję, cie;zyły mnie kpiny z pol ~kich stereot)'
pów. ie ma ani J<CJnej pow i 'Ś ci ( ;ombrow icza, która b y łaby marna , cl lc 
l,t!rdyJ 11rke nad al ś1 icci hlaskiem najmo nic . ~zym ." Znamien11t: słowa 





napi sat o tej twórczośc i emiµracy' ny 
dzicn nikMz. Antoni I ospicsza lski : 
„Porządni ludzie lub i ą na Go mbro 
wicza wydziwia( - wła sn ic za t~· jego 
s zczerość . za kawa ~y «dzieckiem 
podsz, k", za kpiny z logiki i po
rząd nej formy powi eściowe ; i - co 

naj gorsze - za kpiny z Polsk i i pol 
sko~c i . [{zecz w tym , że to wszyst
ko było potrzebne, bo to wszystko 
w nim siedz i ało . M11 111 tis 11111 /andis. 
w nas t eż siedzi. tylko my s i ~ bo
imy do tego przyrn ać ." Krytykuj,\ca 
sam ,1 <111kiet~· za jej „terroryzm", bli
ska ws pól pracownica „ v\liadomo
ści''. 'itcfa nia Kossowska wyznah1: 
„wszrtko, co n,1pisal tworzy Jedno, 
powta rza jego s•imt:go l ty m sarny111 
tragio nym splote m sprzccz no,;ci, 
buntu, pr7ckor y, pychy. s laboś ci, go 
ryczy. Najwic,;.:j w nim ceni <,' to . i.c 
1vyczyś c i l swoje pisa rstwo ze śmi er

telnych grzechc'iw po lsk iej litera tury: 
z frazeo k1gii. sloganów, ck l i wości, 

gadul:.t wa. nzdob, Z•1 kłama11ia". 

i'.atc lll o LLy m Jest ta powie\ <" 
Trudno odpowied1.icć na takie p)' 
tani l' , zwlasz.ua gdy z k n11i cC1. 11 o śc i 

trzeba lo 7rob i ć skrótowo i pa mi<; 
taj ąc, 'l.c ma to micjscl' w prog ramie 
do 111 U'> iCi!OWl'j .idaptaLji {-a.f)'

c/11 rkt'. W)'p.1da jednak powicJ1icć 

kilka s tci \\. najhardz iej pot r:tebnych 
w sy tuJcj i, gd y wybór ,1daptato ra 
ogranic1.y t sccnio.n<l wer, j.,: do jcd 
ncJ oęsli d1icl a. 

Ferdydurke wy raża du cha protestu i pr1.ekury wobec spójnośc i 

akcji. wyma gan ej przez trad)'Cj ~ powi eś io\\'ą, a koncentr uje si , wo
kót osi wyznaczonej przez czte ry opozycyJ11c par)' : wysokie/ ni skie, 
góra /dól, dojrzalość/ niedojrzatość i ku ltura/natura . Tworzą ją cz ter y 
epizody: szkota czyli nicdoirzalo ść, mitość czyli mlodość, dworek szla
checki czyl i starośw i eckość, dom mieszcza1is ki cz1rli nowoczcs no ~ć , po
lącw ne postacią bohatera, który przechodząc przez 1-vszystkic ep izody, 
zos tawia po sobie ruiny i zg li szcza - za tem mL'la foryczną i dos towną 

kupę. W każd)'l11 z nich dominuje okreś l ona forma, która l\')'rnaga re
spektowania i narzuca sposób zachowania. Pragnąc jcJ si ę wymknąć , 

bohater wpada w nieprzew id ziane sy tuacje i powoduje zaskakujące 

sku tki. l .' mykając przed nimi, ponownie pakuje się w jakąś form c; , spod 
któreJ p1·esji pragnie się uwolnić i pono1v11ie staje s i ~ uciekinierem , by 
w ko11cu poyąć (razem z cz1•telnikiem ), że przed formą nie ma uciecz
ki. Po 111i ęd zy epizodami rn a1duyą s i ę dwa traktat y, każdy poprzedzony 
przedrnow4, Filidor il::: ic:ckic:m podszy ty i Filibcrt d::ieckie111 podszy ty, 
krzywozw ierciadlane komentarze do pow ieści. 

Fa dydurke wprowadzi la do na ~zcj swiadornośc i problem ~ po tco 

nego zdzic innienia , dokonany pod presj<\ mitów >p<ileczn)'ch, zabso 
lutyzowa nyc h postaw i światopog l <1d ó1N, a do naszego ic;Lyka - „pup.:" 
i „g~b( „Pupa" to z.nak niedoj rz a łośc i, znamienny nie tylko dla ,, ytu acji 
szkoln)'ch. a zarnem znak ni e1\· 1nno~ci , :,woi~ t ego w nic.i zas,:p untowa· 
nia, izo lacj i od tzw. zlych wpł)'wów. a jed noczL·sni e ;,,nak wl a ści wcgo dla 
wczesn ej mlodośc i stadium posłusze1i st wa, poddania najrozmait s7.}' 111 
i najdzikszym pi:'clagog icznym eksperym entom. Z ko lei „gc; ba" oz11<1cza 
narzucone człowiekowi mask i spoleczne, opar te n,1 au wmatyzmach, 
na mechani crn ych odruchach myśl i i dz i a lań. ]t-:,r także rnakicm 1ie 
doj rzalo ś ci, tyle że lepiej ukr ytej, pod pozorną doroslo śc:i •] , gcl y jed no~ t

ki ni e s t ać na wl<1s11 e zdanie, na manifes t a cję od rc;bnośc i. 

Pow i eść prowadzona jest w pierwszi:'j osohie,co nadaje jej 7. rwmię 
osobis tej walki autora ze rni cnawidzony mi s połeczno-kulturow y mi 

„kratkami". Ale nie tylko diod z i o to. Tego typ u narracja ujawnia, w jaki 
sposób umysł cztowieka nadaj e znaczenie rzeczy1,visto; ci , pk aranŻUJL' 
sy tuacje, manipuluje nimi i jej u zestnika mi, jak „wpycha" ich \.\' okre
~ 1 0114 form<;, jak jej się podd,1je lu b usiłuje: nad nią za pannwac, j.1k tak<\ 
formę „o.y ta" i jak przek s z tałca . „Głównym problemem Ferclydurkc· JCSt 



prob le m tormy. - mówił autor w l 956 roku L:;·Jerny w epoce gwattow
nych przemian i przyspieszo nego rozwoju, w której clotychczas ustalo
ne formy pękag pod naporem ~yc ia (.„). Potr7.eba rnalczic·nia formy 
na to, co w człowieku jest Jeszcze niedojrzale, nieskrystaliwwanc i nie
dorozwini ~·t e oraz j ę k z powodu beznadziejnośc i tego postulatu - olo 
naczelna emocja rnOJeJ książki. („.) kultura nas za JCSL jeszcze niepdna 
(.„), Lo wątła budowa nad żywiołem anarchii, który ra7 po raz rozsadza 
układ konwe ncji kulturalnych." „Jady" tego arcydziela, Jak uznaje Jacek 
Bunsch, jeden z Jego aclaptatorów, wciąż nie zwietrzały. Do dziś sla11owi 
prowokacj<; . o cz ym świadczy akcp mini sterialna z 2007 roku, wykre
ślająca 7. lisly lekt ur dw ie pow i eści Combrowio.a, Ferdydurke i !i-u11s
Atlillltyk. zresztq obok cl ziet (;oeth cgo, KafKi, Conrada, Doslojn1·,:!.:ii'go, 
W1 lb cc>go i Herlinga-Cruclzińsk i ego. 1\i nie clo wi<lry, że urnano laki 
zestaw aulorów i ich utworów za „niebezpieczne", zatem lclkic, które 
przcszkaclzai<! w utrzymaniu ucz.niów w zcunk ni ~ tyrn „ogrodzie" fikcyj
nej ni ew i nnośc i , fi kcyjn ej - bo dziś niemożliwe). zara ze m chronic\C ich 
przed „fo laln yn i" wp tywcrn wielkiej lit n atury. /;l stanawia też, jak rnidło 
si.,: ruzporz<1clzc 111c do ogłoszonego trzy lata wcześniej l'rzez Sejm Roku 
C ;ombrn wio.a. 

\Va lb o ulrZ)'l\\anie tych pozycji LIJawnila, że z podanej listy 
autorów mi niolt' r C ie rlych za naJI1 iehe1.piecznicjszego dLl „niewin
ne( młodziei.y uznał c;ombrowiLza ( 1). Przywracając bowiem clzieta 
pozosta ivch autorów na lisl<; lektur, na ministerialnym indeksie pozo
stawi ł obie j..:go pow ieści. Cóż, podobnie jak wcześnie) n;1si emigranci, 
podd ał si <; nc1rodowu-palriotycznej i moralistycznej formie, wyrażaiąc 
)4 w :.pusc'lb najdoskonalszy - podsz.ytym agrcs)'l l'Tk icm przed „ztyrn" 
oddzialrv<rni em pisarza. 

FcrdydwAc nic nadaj.: , ;<; clla ponuraków. jesl autentycznie za
bawna i śm ie sz n a , 1.nzy cal t'J swe; wc1vn <; trzneJ antynomiczności. \Vła
śn i c· antynomii w szluce po.ypisywal Combrowicz najw i ększ~ wdg<;, 
W )'Z J\<l)'lC w swoim Pr~t') \!Od11ik11 /'" tilow fli \\' 5ZCSc' xud.: i11 i k1 vw!ru11s. 
„Artysta wini l.' n być tym, a zarazem czym ś przeci wnym. Szalony, niepo
rząd n v, ale zarc1 zcm zdyscyplinowany, zimny, precyzyjny. Sztuka nigdy 
nk· J<'S l icdnostronna, za wsze kompensuje Ft JeJ przeciwie1istwo." 7,na
ny 1111 ud wiekow sposobami paroclii, burleski, forsy, kuntrasto wan y111i 
z l)'llli, kt 1'lrc wywodZ<\ się z osiemnastowiecznej, racjonalistycznej po-

wiastki filozoficznej, Cornbrowicz Ujawnia moc cz<;sto bzdurnych kon
wencji, jakie narzuca nam od stuleci kultura europejska. Hubert r. Ga
biilski nic bez racji nazwat powieść „encyklopedi~ komiczn4 nowego 
świata zachodniego" flc z tego ocali musicalowy spektakl'.' Wiadomo 
bowiem, że adaptacja sceniczna wiele zmienia, niektóre kwestie gubi, 
inne wyostrza, jeszcze inne dodaje. A sytuację adaptatora utrudnia fokt, 
ii. powieść ma picrwszoosoboW<\ narrację. Co zatem poczcie z ogrom
nymi - z teatralnego punktu widzenia - monologami powieści' )eclną 
7. możliwych odpowiedzi na to pytanie znajdziemy w uwagach autora 
n a; częściej grywanej adaptacji, \ValdcmćHa Śmi gasiewicza: „Przy Jednej 
z kolejnych realizacji clokonatem red ukcji nar ra tora zd cnzcr1 i zbudo
watcm z Jego monologów wewnc;trznych sytuacje 5cc·nicz.ne, które były 
substytutami znaczeń. Integralnymi scenami, w których st a ra ł·crn si.,: 
przedstawić nieuchwytny proces rodzeni<\ si<; myśli. W tym ko n tekście 

scena stała si<; mi e.iscem, na którym dokona lo sie; p r1 ek, ztaken ic p roZ)' 

w luźn4 struktur<; drarnatycz.n<\." 
Ale tak wyg l ąda tylko jedna stro1ia medalu_ Struna dru gc1 przed 

stawia sic; odmien nie. „Kiedy konkretyzujemy pk<\ ~ ~ytuacj i; na sc.;n ie, 
zawsze FI cl d ormu)Cmy - za mykamy w formie to, co z nalury swo1cj Jt» l 
otwarte. - mówi Jan Peszek - c; rzebiemy Gom browicza. Bo on zawsze 
stawia cztowicka w sylu dcJi otwarkJ - w czym ś i przed czymś. („) /.a 
rnknięcie formy, w sz tuce oczy wiste. JCSt 1.<lprzcczenicm istoty .icgo p ro
wokacji." Tymczase m tea tr musi fcrclydurkc nad ~ ć J' iiZ< \ Ś formc;. C orn
browicz definiował ja ja ko „wszelkie n,1sze sposoby uzewnęlrrni an ia 

się: słowa, idee, gesty, postanowi t· nia, czy ny etc", I la lorma „ogranicza, 
g\v~1lci 1 \vykoślawia"1 Joslosowujc po\vic~ L do \\·y 111aga1'1 sceny. 

i\ zatem - pkkolwiek by nie byto, mamy lu zall'szc do czynienia 
z gwałtem dokonywanym na powieś ci, gwattem teat1·alnym i gatun 
kowym. Musical Jako gatunek dyspunuJC spot-<\ sił<J przebicia, cho
ciai. w naszym lcatrzc, w latach powojennych dalekim ( l akże z powo
dów politycznych) ocl szansy Jego akcepta cj i. nie „do rob ił oi( on pol 
skiej szkoły wystawiania, mimo i e 1N ostat11ich latach w rÓ;'n)' sposób 
usiłowano nadrobić ten brak. To po piern:szc . Po drngic - ciekawe bv( 
może skop rzcnic nie1vygod ncj, bun townicze j powieśc i, l ana rchistyo 
nym bohalc' rc·m, ulokowane) nc1 swoi sly m .. śmietniku kultur y' ~ kre ~l ~icej 
niem ił'] dla wielu wi1.j ę jej podglebia, 7 dru gmzcdnym, wi <,'C niskim, po
pularnym gatunkiem. I stosunkowo rnlodym - zwlasz cza u nas. 



W przedmowie do Filidom dzieckiem pod.;;:ytcgo (;ombrowiu: ob
naża gęb.; artys ty zo rientowan ego na tworzenie dziel wiecznotrwałych. 
l3łąd kardynalny polega (jego zdaniem) na wyobrażaniu sobie, że „sztu
ka polega na stwarzaniu dzieł dosko nał ych pod względem formy", na 
rzuconej przec ie? i cud zej, odśw i ę tn ej , nie zaś zwyklej, codziennej. wła
snej. „(„.) wyobra źc i e sobie, że bard dorosły i dojrzały, pochylony nad 
papierem, tworzy .. lecz na karku umi eśc i! mu się młodzieniec lub jakiś 
półintelige nt pó ro ś wicco ny, albo dzicwu~ młode (. .. ) i oto istota owa 
(.„), męt ny syn ciemn ei ćwie rćk ultury, rzuca się na jc·go duszę i ściąga 
j;\ , zwęża, ugni ata bpami i obeJmUJe ją, wchła n i a,i q c, wsysajqc, oclmla
cl za j:i swą mło do5ci q . zaprawia i ą rn· ą niedoj r z ałością i przyrządza ją 
sobie net S ll'nją mod i.-; ( .. )' Lecz twórca, zamiast zmierzyć si<;' z nc1J cźdź

C<\, ud aje, że go nie dostrzega, i - cóż za szale11stwol - sadzi, że· uniknie 
gwałtu robi ąc mim;,pkby nie byt prz 7. n ikogo gwalcony (.„) Czy;i nic 
jest prawdą, Ż t' wszel ka isto ta doj rza lsza („.) jes t uzc1lci.niona na tysi<\C 
rozma it ych sposo bów od isto t na ni ższym stopniu rozwuJowyrn, i czyż 
owa zak i. n o ~ ć nie przeni kd nas na wskro ś aż w sarno sedno, tak dalece, 
iż wolno powied z ieć: starszy prze? młod szego Jt'St sl warzany 1 ( „.) Czy?, 
nic JC'S t cśm y ,; mi •rtelnic zakochani 11' młodo ści'" W irn i<; towarzysz.act: i 
nam przez całe życ i c· n iż. s zośc i , młodości, ni edoj rza łości, drugorz<;dno
śc i c:ombro wicz iąda , by „m iłośni c o bj'] Ć niedoruzwói': s tworzyć lo rm<; 
„dyszqcą twmczu śc i ,( ł:l owiem „Ju?. nie to Jes t naJ11·a?,nieisze: urninać 
Lcl idee, style, te1,y, ha sla, wiary; i nie to tab.e: utwierdzać s i ~ w nich 
i zamykać; ale co innego, ale to: wyco la ć si c; o krok i z.do b)'Ć dys tans 
do w, zr stk iego, co nieustannie zd<t rza się z nami." 

Z perspektywy czasu maż.na p o wi c:cl zieć , 7,e „nieustannie 7.darzai<\ 
si( na rn ad aplaCJ e różnych dziel Gombrowicza, który na stale zagoś ci ł 
na na szych ' ce nach. ivl a to wiele wspólnego z powoływaniem do iycia 
, woi , tej „d r,rn1aturgii zasti;pczej", gdy powi eść reagu,ie lepiej na współ
czes no ść n iż n:isz d ramat , a wiele z od czuwaną przez teal r pr7.emożn<J 
kon i ci.:rn o śc i <j „mówienia Gombrowicze m", i'vlamy w ię c adaptacje jego 
opowi ada ii, pow ieśc i , tak pol sk ie, jak t-ra ncuskie czy angiels kie. Wśród 
n1 d1 - szereg adapt<J cji Ferdydurke . tworz<icych ( łącznie z filmem Jerze
go Skoli m01vskiego ), JE'_i swoi ste „drug ie życie". N ajczęściej 1-1')'Stawiana 
b yła adapt:i ci<l Vh ldcmara Smigasiewicza, obok nie; istni eic adaptacja 
Henryki i Macie ja Wojtyszków, Jacka Bunscha, Bohdana 1-!ussakowskie-



go i in nych. W l 979 Zbig niew Wróbel pokazal wla-.n<) aJaptacjc; pi en v
szcj z.,:ści (Szkula, w w;H·,zawskim Tt· at uc Stud io), ,1 \·\ adapl<.u:ji Smi
gasiewicza szclególnie pozyl)'Wnie ocen iano wła~nie 'izkoln)' cp i7od. 
Trudno za tem sit; dziwić , i.· do niego wlJśn i e sic; ogra n iczyli auto rz · 
kali skiej adapta ji. l ragmenl)' Ferdydurke wchod 7i ly eż w sk lad su :
nariu szy ta k ich przedslawic11 „l Gombro wicza", jak Na bo>aka (lib rdl u 
Edwarda Chud zifo,ki"'go d la Teat ru ST U) uy liląd;;c 11ia. auto rskiego 
spekt aklu Jerzego Jarockiego. W efe kcie Co mbrowicz jest par cxccllcncc 
autorem teatralnym n ic tylko d zięk i s1rnim d ra matom. 

Teraz mam y ubej r z\.'Ć arcydzie ł o 0!2,ra ni czone do jed nego !"rdg
mentu, któ ry będz i e św iadczyc o cJ l clŚc i , a rcydz ido ,,zn icwo lon " prze:; 
mw,ica lowe uwJ runkow,1 nia i wybory. zamk nię t e \ for mie, w jak im~ 

sensie je do- lw;ir?ajqccj. R1ccL p s11 ;1, 7.ani m tego r ie· uczy nimy, ni c b\: 
dzi emy mogl i powiL"dzic~ć . oy •dwlny epizo d 7. Ft: rdydur/..t' przyb ierze 
ksz tatt oca l J.ący jego styl , j<'gu absu rda ln ość , prowokacyjnosc. ujaw 
ni one przez pod t y tuł, ek, ponu jqcy sz kułt; . w id z i a ną jako F r1cst rzc: Ii 
i „czas n ieuni knionego mordu ''. >-la il e 1-urma 111 u ~1c alu uwydat ni jego 
znaurni a, na ile je spłavuy, zgub i, zniszC1.v, na ile pod kreś l i jego pick . 
no. Ott'i ż to - pi<; kno. \r 1977 roku w rozmowie„ Kultury" t;o mbrowicz 
za uwa Ż)' I , „i. t rn dno o sz t u kę ba rdzi<.'j n am i<;tną w swoim pragnien iu 
piąkn o śc i. Czyż Ferdydurke ni e jest p ucmalćrn d ~\ ~.qq• m do p it;kno , Li 
przez ruzma1k "g<;by". Czyż en te tu udrt;cze ni c fo rmą nie wywodzi sit; 
wła ś ni e z tej żąd1., piękna '" 

Witołd Gombrowicz ( 1904-191'9). Urodzo ny w I\ 1 a lo ~ zycach , 

1 ' \larej rod7inic 11<: 111ia ri ;kil'J · U ko1i u \'I w 1922 wa rszawsk ie g imna
zjum ś 1 1. St an islaw .1 1'-:<Jst ki, a j 'go ,zkoln e lat~ op i. al Tade tl'•Z K :p i1isk i. 
St udi tni a ł pn11rn na Uni wc'f')' lćCil' \ \'a r~z aw~kim , nast<;pnic filo1.o fi ę 
i ekono mie; w l',i r yż u. O d 1933 roku pu bl i kowa ~ w prasie warszawskie i. 
\"/ l) 111 ; amym ru ku d eb i u tował l'w11ii;t11ikie111 z okrcs11 dojr::cw11 11 i11 , 
w 1937 uka 7a la ~i ę Fcrrdurkc, po wo jn ie przełożona na kilkan aście 

i ·zyków. W I 9JR roku opubl il-owa ł \\ „Ska m.rn drze" l11•011r. /... si~;'; 11 ic::

kę B111~~1111da . \\' sierpniu W)'jccha ł do 1\ rgl'n tyn y, gd1 ic ~pędz i ł prawic 
24 lat.\ . lam po \\'s t a ł .~l ub. l'r1111s-A1!1111 tyJ.. , flumogn~fia , oc;śc' D::ic1111ik11 . 
W 1963 wróc ił dn Europ y, od 1%~ m ics;-bl we h an cJi. Wspó łp raco 

wa ł 1 pary~kq „K1il tur<i" i tu ,)publikowa ł '''>'danie zbiorowe ~wych d z ieł 
{.Jl ihliotcka Ku ltury'', 1969- 1977) Dzic~ i ~ ( lat p <°i ż nki uk,1za lo si.; ono 
\\' kr<1jll. 



Wojciech Kościelniak - reżyser, pedagog, aktor. Abso lwent PWST 
im. L. Solskiego w Krakowie, Wydziały Zamiej scowe we Wrodawiu. 
Od [V roku studiów występował na sce nach teatraln ych (Teat r im. C.K. 
Norwida w jelenie) Górze, Teatr Polski we Wrodawiu ). Od l995 r. zaj 
muje się reżyserią muzycznych spektakli teatralnych, koncertów pio
senki aktorskiej oraz widowisk tel ewizyjnych. 

Współpracowa ł z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie wyreży 

serował spektak le, które zyskały mi ano wydarzeń kulturalnych w skali 
kraju - musical Hair oraz trans-op erę Sen nocy letnie( Raze m z artysta
mi, którzy wraz z nim przenieśli się z Gdyn i do Wrocławia, zrealizowat 
widowisko Kombin at na podstawie utvvorów Republiki (Gala XXlll 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej 2002 r.), Oper~ za trzy grosze B.Brechta/ 
!<.We il a (premiera październik 2002 r.) , show muzyczne Gorączka 
na podstawie przebojów Elvisa Presleya (na zlecenie TVP z okazji jubi
leuszu 40-lecia wrodawskiego ośrodka Telewizji Polskiej), Mandarynki 
i pomarańcze wg poezJi Juliana Tuw ima z muzyką Leszka Możdżera 

(Ga la XXIV Przeglądu Piosenki Aktorskiej 2003 r.), które dzięki trans 
misjom telewizyJnym znane są ni e tylko publicrnośc i wrocbiwskiej. 
Zrea liwwa l ponadto West Side Story L. Bernsteina (premiera podczas 
XXV PPA 2004 r ), Galerię - piosenki Jacka Kaczmarskiego (wydarze
ni e XXV PPA 2004 r., spektakl retransmitowany przez TVP2) oraz Scal, 
czyli od pmybuta do milionera z muzyką L. Możdżera (prapremiera 
kwiecień 2005 r.) - pierwszy na świ ec ie musical bez słów. Ostatnią reali
wcją vVojciecha Kościel ni aka jest opowiadający o życiu Św. Franciszka 
z Asyżu music<J\ Francesco z librettem Romana Kołakowskiego, którego 
premiera miała mi ejsce we wrześniu 2007 roku w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni. 

Piotr Dziubek - kompmytnr, za li uany jt'st obecnie do gru · 
py 11<1jp r.;żnie; dzi<1lajqcych lllll7.)'kÓw polsk ich rntodcgo poknleniJ . 
Jc„ t ahs0lwcntcm, a obecnie W}'k ł dJowq w kla>i<.: akordeonu 1\ kade· 
mi i ivlwycznej we vVrodawiu; b y ł kie rnwn ik iern 111U/) Cznyrn wic.:\u 
p r1:edsi ęwzi c a rt y~tyu.n ych , wyJ ,1ł zna kom itą sol i ~· '1 p ly t~' jaz7n\ ą 
zatytu lowa 11 ~1 l d111ę, bra t udz ia ł w two r-zcni u album u \{"imja J u~t)'ll}' 
Steczko wskiej ora7. p łyty l' rzypadki K•itarąn)' Croniec, której jest pro 
ducen tem. 
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