


Zależnie od mieisca, osób, okoliczności bylem 

mqdry, głupi, prostak, wyrafinowany, milczek, niższy, 

wyższy, płytki lub głęboki, bylem lotny, ociężały, 

ważny, żaden, wstydliwy, bezwstydny, śmiały lub 

nieśmiały, cyniczny albo szlachetny... czymże nie 

bylem? Bylem wszystkim! 

(Witold Gombrowicz) 

Witold Gombrowicz żył w latach 1904-1969. Pomimo prawniczego wykształcenia, całe życie 

poświęcił literaturze. Znakomity prozaik, dramaturg, eseista. Skrajny indywidualista, prowokator, 
pisarz nietuzinkowy, skandalista igrajqcy z tradycjq. Geniusz ... Jego twórczość zajmuje 

szczególne miejsce nie tylko w literaturze polskiej, ale i światowej. Składajq się na niq 
powieści, opowiadania, felietony, dzienniki, oraz dramaty, grane z powodzeniem na 

największych scenach światowych, wystawiane przez najznakomitszych reżyserów (lf Sjoeberg, 
Ingmar Bergman, Kazimierz Dejmek, Jerzy Jarocki oraz Jerzy Grzegorzewski). Jest autorem 
takich dzieł jak: Ferdydurke, Dzienniki, Trans-Atlantyk, Kosmos, Pornografia, Iwona, księżniczka 

Burgunda, Ślub, Operetka. Jego twórczość jest niezwykle nowatorska i odważna. Gombrowicz 
stwarza w niej metaforyczne - groteskowq rzeczywistość, w centrum umieszczajqc uwikłanego 
w formę człowieka, często posiadajqcego cechy samego autora. Mierzy się z polskq historiq 

oraz tradycjq. Wyśmiewa, atakuje i demaskuje ludzkie kompleksy oraz stereotypowe 
postrzeganie rzeczywistości, którq opisuje używajqc własnego, specyficznego języka. 

Autor "Ferdydurke" urodził się w Małoszycach. W l 91 l r. jego rodzina przeniosła się do 
Warszawy. Tam ukończył Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, a później rozpoczqł studia 

prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W l 927 roku wyjechał do Paryża, gdzie 
studiował ekonomię i filozofię. Od l 934 roku współpracował z dziennikami i czasopismami 

(głównie z "Kurierem Porannym"), zajmujqc się przede wszystkim krytykq literackq. 
W 1939 roku wyjechał do Argentyny, tam zastała go wojna. Utrzymywał się wówczas 

z dorywczych zajęć, a w latach 1947 - 1953 pracował w Banku Polskim w Buenos - Aires. 
Pisarz był ignorowany przez konserwatywne środowiska emigracyjne, przez długi czas żył 

w osamotnieniu. W roku 1951 podjqł współpracę z Instytutem Literackim w Paryżu. 

W l 963 roku otrzymał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w Berlinie Zachodnim. 
W l 964 roku przeniósł się do Francji, poślubił tam kanadyjskq romanistkę Marię Ritę 

Labrosse, a następnie zamieszkał w Vence w okolicy Nicei. Dwa lata później otrzymał 

międzynarodowq nagrodę wydawców - Prix Fermentor. W l 968 roku znalazł się w gronie 
kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. Zmarł w l 969r. w Vence (Francja). 
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zdjęcia z próby {14 IX 20 1 O) 

Wszystko w tym spektaklu, podobnie jak w powieści Gombrowicza będzie: 

realistyczne i abstrakcyjne jednocześnie* 

( ... ) Jest to świat odczuwany z perspektywy nastolatka, a więc osobliwej istoty, która 

już nie mieści się w kategorii „dziecko", a jeszcze nie przynależy do zbioru „ludzi 

dorosłych" . „Kołysze" się „pomiędzy"; w kłopotliwym dla wszystkich zawieszeniu. 

To świat odczuwany z perspektywy „istoty pośredniej" - jak to pikantnie określał 

Gombrowicz. 

Tenże sam świat i te same zdarzenia sq jednocześnie „widziane" oczami „dorosłego" 

już człowieka, oglqdajqcego swq przeszłość, rozgrywajqcq się (jednakże) 

w teraźniejszości. 

( ... ) Spektakl nie usiłuje być ilustracjq powieści. To rodzaj „impresji na temat". 

Traktuję tę pracę jako bardzo osobistą, niemal intymnq wypowiedź. 

Pewnq interpretację gombrowiczowskiego hasła: „Słowacki wielkim poetq był." 

Do scenariusza teatralnego włqczyłem tylko wybrane wqtki powieści . Zwłaszcza te, 

które najbardziej zrymowały się z moimi osobistymi przeżyciami i emocjami. 

Emocjami, które odświeżyły w pamięci przeżycia zapamiętane przeze mnie jako nie 

zawsze przyjemne. Bowiem tak osławione „szczęśliwe dzieciństwo" nie zawsze 

odczuwałem jako wyłqcznie radosny i beztroski obszar życia. Cóż bowiem poczqć 

z bezwzględnymi nakazami ślepego uznawania za Wzór czegoś, co nie zawsze 

rozumiałem, czy czegoś, co mi się wręcz nie podobało? Dlaczego mam nie pamiętać tej 

czy innej niedouczonej prof. Bladaczki, czy przedwcześnie zdziecinniałego, a jednocześnie 

groźnego w swym dogmatyzmie prof. Pimki? 

( ... ) „Absurd". Otóż „absurd", to zapewne jedno z kluczowych pojęć, stosujqcych się nie 

tylko do komedii, ale jakże często do naszego codziennego życia . Bezpośrednia walka 

z „absurdem" musi się skończyć klęskq walczqcego, bowiem ... absurd można zwalczyć 

jedynie za pomocq. .. absurdu. 

Gombrowicz, w swej twórczości uczynił absurd swoim głównym przeciwnikiem. Wydał mu 

wojnę. Kpi i drażni. Jego kpina bywa doprowadzana do granic szyderstwa, a celność 

spostrzeżeń zawsze jest w stanie obrazić wrażliwość twardogłowych idiotów. Imponuje mi 

Gombrowicz - nie tyle doskonałościq w szyderstwie - ile ostrościq widzenia, 

niezależnościq przekonań i głębiq przemyśleń. Imponuje mi także odwagq w walce 

o prawo do indywidualizmu każdej jednostki. 

( ... ) Chciałbym tym spektaklem zawołać, czy wręcz krzyknqć do młodzieży to, co bardzo 

chciałem usłyszeć, gdy siedziałem na ich miejscu, w takich czy innych szkolnych ławkach, 

co jakże często było dla mnie rodzajem dotkliwej tortury. 

Bogdan Michalik, reżyser spektaklu. 

* Cytat z wypowiedzi Bogdana Michalika pochodzi z przedmowy 

do pierwszej próby „Ferdydurke" (07.04.201 O). 

Pełna wypowiedź dostępna jest na www.teatr-mickiewicza.pl 
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