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BILANS. - Ile stron zapisałem w ciągu mojego życia? 
Niecałe 3000. Jaki rezultat, jeśli idzie o mnie osobiście? 
Przypominam, zacząłem od tego ( ... ), że chcę związać mo
ją literaturę z moim życiem. Co więc mi dały te zapisane 
strony? 

Co? Prawie się wstydzę. Moje zamachy na formę do cze
góż mnie doprowadziły? Do formy właśnie. Tak długo ją 
rozbijałem, aż stałem się pisarzem, którego tematem jest 
forma - oto mój kształt i moj a definicja. I dzis iaj ja, pry
watny, żywy, jestem słuaą tego oficjalnego Gombrowicza, 
tego, którego zrobiłem. Mogę już tylko dopowiadać. Moje 
dawniejsze fermenty, gaffy, dysona nse, ta cała niedojrza
łość męcząca ... gdzież to jest? Na starość życ ie stało mi się 
łatwiejsze. Manewruję wcale zręcznie mymi sprzeczno
ściami, głos mój się ustalił, ta k, tak, mam już moje miej
sce, funkcję, jestem sługą. Czyim? Gombrowicza. 

Czy mój bunt dawniejszy ożyje w c zyjt~j ś młodej, zdo
bywczej wyobraźni? Nie wiem. Ale ja? Czy zdołam zbunto
wać się jeszcze raz, na sta re la ta , tym razem przeciw nie
mu, Gombrowiczowi? Wcale nie jestem tego pewny. Prze
myśliwam nad rozmaitymi pods tępami by wydostać się 
spod tej tyranii, ale choroba i wiek mnie os ł a biły. Odrzucić 

precz Gombrowicza, skompromitować go, z niszczyć, tak, 
to byłoby ożywiające ... ale najtrudniej walczyć z własną 
skorupą. 

Powrócić do prapoczątku . skryć s ię w gąszczu owej nie
dojrzałości wstępnej (która, obok Formy, była i jest naczel
nym moim hasłem ... ) 

Zbuntować się? Ale jak? ,Ja? Sługa? 

Witold Gombrowicz. Zdjęcie z as ta t.n ich lat 
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( ... ) w związku z Kosmosem: z bezmiaru dziejących się 
zjawisk wokół mnie, wyławiam jedno. Spostrzegam, na 
przykład popielniczkę na moim stole (reszta przedmiotów 
na stole usuwa się w niebyt). 

Jeśli zdołam uzasadnić, dlaczego popielniczkę akurat 
zauważyłem Cchcę strząsnąć popiół z papierosa"), wszyst
ko jest w porządku. 

Jeśli spostrzegłem popielniczkę przypadkowo, bez żad
nej intencji, i nie wracam do tego spostrzeżenia, też wszy
stko, jak trzeba. 

Jeśli jednak, zauważywszy to zjawisko bez znaczenia, 
powrócisz do niego po raz drugi ... biada! Dlaczego znów ją 
zauważyłeś, jeśli bez znaczenia? Ach, więc jednak coś zna
czy dla ciebie, jeśli powróciłeś? ... Oto jak, przez sam fakt, 
że bezprawnie skupiłeś się na tym zjawisku o sekundę 
dłużej, rzecz ta już zaczyna się wyróżniać, staje się zna
mienna ... Nie, nie (bronisz się) to zwykła popielniczka! -
Zwykła? Dlaczego bronisz się przed nią, jeśli zwykła? 

Oto jak zjawisko staje się obsesją. 
Czy rzeczywistość z istoty swojej jest obsesjonalna? 

Wobec tego, że światy nasze budujemy kojarząc zjawiska, 
nie zdziwiłbym się, gdyby u prapoczątku czasów było sko
jarzenie dwukrotne. Ono wytycza kierunek w chaosie i jest 
początkiem ładu. 

W świadomości jest coś takiego, jakby sama dla siebie 
była pułapką. 

Czy nic nigdy nie może zostać naprawdę wyrażo
ne, oddane w swoim stawaniu się anonimowym, nikt 
nigdy nie zdoła oddać bełkotu rodzącej się chwili, jak 
to jest, że urodzeni z chaosu, nie możemy nigdy się 
z nim zetknąć, zaledwie spojrzymy, a już pod naszym 
spojrzeniem rodzi się porządek ... i kształt ... 

- 5 -



Rene Magritte ]{/ucz do snów, 1930 
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Kosmos dla mnie jest czarny, przede wszystkim czarny, 
coś jak czarny rozbełtany nurt pełen wirów, zahamowań, 
rozlewisk, czarna woda unosząca tysiące odpadków, 
a w nią zapatrzony człowiek - zapatrzony w nią i nią po
rwany - usiłujący odczytać, zrozumieć, powiązać w jakąś 
całość ... Czerń , groza i noc. Noc przeszyta gwałtowną na
miętnością, skażoną miłością. Bóg raczy wiedzieć ... mnie 
się zdaje, że groza Kosmosu zostanie odczytana, ale nie 
tak prędko.(„ .) Mnie Kosmos zdolny jest zaniepokoić i na
wet przerazić - dlaczego? Gdyż w ciągu mojego życia wy
robiłem sobie szczególną wrażliwość na Formę i ja na
prawdę lękam się tego, że mam pięć palców u ręki. Dlacze
go pięć? Dlaczego nie 328584598208854? A dlaczego nie 
wszystkie ilości naraz? I dlaczego w ogóle palec? Nic dla 
mnie bardziej fantastycznego, jak że tu i teraz jestem jaki 
jestem, określony, konkretny, taki akurat, a nie inny. I bo
ję się jej, Formy, jak dzikiego zwierza! Czy inni podzielają 
moje niepokoje? O ile? Jeśli ktoś nie czuje Formy, jak ja, jej 
autonomii, jej dowolności, jej furii stwarzającej, kaprysów, 
perwersji, spiętrzeń i rozpadów, niepohamowania i bez
graniczności, nieustannego splatania się i rozplatania, cóż 
Kosmos mu może powiedzieć? W przyszłości, jeśliby takie 
odczucie formy stało się bardziej rozpowszechnione, może 
zdoła przyprawić o dreszczyk. („ .) 

Chropowatość? Sztuczność? To mówią ci, co nie zauwa
żyli, że Kosmos nie jest zwykłą powieścią, która opowiada 
jakąś historię - dajmy na to - tragicznej miłości. Ta po
wieść jest o samym stwarzaniu się tej historii, o stwarza
niu się historii, o stwarzaniu się rzeczywistości , o tym, jak 
ona niezdarnie, kulawo, rodzi si~ ze skojarzeń naszych„. 
jakżeby takie formowanie nie miało wywołać zgrzytów, 
oporów, fałszów, co chwila niezdarna konstrukcja zapada 
się w chaos. Kosmos jest powieścią, która sama się stwa
rza, podczas pisania. 

Realizm? Klasycyzm? To zarzut tych, co nie spostrzegli, 
że Kosmos jest najzwyklejszą relacją zwykłego studenta, 
który swoje przygody opowiada. Student zamieszkał 
w pensjonacie, poznał dwie kobiety, jedną o ustach spo
tworniałych wskutek wypadku samochodowego, drugą 

o ustach powabnych, te usta mu się kojarzą, stają się ob
sesją, poza tym zobaczył wróbla powieszonego na drucie 
i patyk wiszący na nitce„. i to wszystko, trochę z miłości, 
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z gwałtownej namiętności, zaczyna go wciągać w pewną 
akcję ... której oddaje się nie bez sceptycyzmu. Cóż w tym 
takiego nadzwyczajnego? Każdemu może się zdarzyć. Dla
czegóż aby to opowiedzieć miałbym uciekać się do czegoś 
więcej, niż zwykłe opowiadanie? 

Kosmos wprowadza w sposób zwykły w świat niezwy
kły, niejako za kulisy świata. ( ... ) 

W Kosmosie nie tylko mogę - za pomocą słowa - dać 
rozpad świata na elementy formy. Mogę również odtwo
rzyć reakcję człowieka, najzwyklejszego, na taki proces 
rozkładowy, jego lęk, rozpacz, przypuśćmy, i w ten sposób 
znowu człowiek, a nie forma, stają się moim centrum ( ... ). 

Człowiek kosmiczny, drzeworyt 
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Młodość to Niższość. 
Młodość to Piękność. 
A więc Piękność to Niższość. 
Człowiek jest rozpięty pomiędzy Bogiem, a Młodym. 
( ... ) Do prawdy, że Młodość to Niższość, dotarłem bar

dzo wcześnie i od razu, jak do czegoś niewątpliwego. Tak, 
być młodym oznaczało być słabszym, gorszym, niezrobio
nym, niedostatecznym, niedojrzałym ... być, zatem, poni
żej wszelkiej wartości ... i, (uwaga!) nawet poniżej siebie 
samego (w przyszłości). A więc Młody musi być poddany 
Dorosłemu i słuszne jest panowanie Dorosłego nad Mło
dym. l na pewno Młodość, nie co innego, pchnęła mnie ku 
wszelkiej innej niższości, społecznej, czy nawet duchowej. 

Potem objawiło mi się, że Młodość to Piękność. Mówię 
„objawiło", ponieważ wielka jest różnica między zwykłym 
uświadomieniem sobie jakiegoś komunału a wdarciem się 
w jego treść żywą, stwarzającą. Jeden z błysków tej ilumi
nacji wydarzył mi się w Tatrach - pamiętam - w lecie, by
łem już dobrze po dwudziestce, wyjechałem kolejką linową 
z Zakopanego na Kasprowy Wierch i spędziłem noc 
w schronisku, gdzie nikogo nie było, ściany tylko, wyłożo
ne dwoma rzędami łóżek, masą materaców, chmury 
włóczące się po ziemi i zalepiające wzrok, zimno, wilgoć, 
jakieś obałwanienie ... Trzeciego dnia rozjaśniło się 

i w ostrości ożywczej powietrza i światła zeszedłem, jeśli 
się nie mylę, na Halę Gąsienicową (dziś już gui.>iQ się 

w tych górach) i tam, w schronisku, zastałem dwie wy
ci czki młodzieży szkolnej, jedną żeńską, a drugą męską. 
Chłopcy i dziewczynki, nic nadzwyczajnego, ale błąkała 
się po nich jakaś możliwość uwiedzenia ... i niedorozwinię
ci , drobność ich, szczupłość dziecinna jeszcze za miast 
osłabić to wrażenie sprawiło właśnie w jakimś nagłym 
przeinaczeniu, że ta możliwość uwodzicielska stała się 

tym potężniej sza i te dwie grupy przetworzyły się w dwa 
chóry i śpiew wytrysnął olbrzymi, natchniony i przemienił 
si ę w Piękność. A też było coś „wewn tr znego" w tym śpie
wie bezgłośnym i wyniosłem z tego także tę myśl, że pięk

ność, utajona w młodości gatunku ludzkiego, jest czymś 
nader specjalnym, czym: „wewnętrznym". 

( ... )Ale jak t o? Więc młodość , która jest gorsza, niższa, 
jest jednak piękniejsza? No tak, zrozumiałe z punktu wi
dzenia biologicznego, że słabszy, podrzędny, ten potrzebu-
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jący opieki, ten lichy i nieumiejętny, musi zjednać sobie ła
skę mocniejszego. Mężczyzna dorosły nie potrzebuje uwo
dzić, jest silny, góruje, panuje. Wdzięk i piękność są brqnią 
kobiety, młodzieńca i dziecka, istot słabszych. 

Z tego jednak wynikałoby, że ... że ... Piękność to Niż
szość. 

(„.) „Człowiek jest między Bogiem, a Młodym". 
Co się wykłada: człowiek ma dwa ideały, boskość i mło

dość. Chce być doskonały, nieśmiertelny, wszechpotężny -
chce być Bogiem. Chce być kwitnący, świeży, wstępujący 
w życie - chce być Młody. Pragnie doskonałości, ale lęka 
się jej, bo wie, że jest śmiercią. Nie chce niedoskonałości, 
ale przyciąga go ona, bo jest życiem i pictknością. 

I znowu, nic nadzwyczajnego, taka sobie myśl. .. a dla 
mnie jakaż lampa rozświetlająca! 

Albowiem w pisaniu moim istnieje tendencja - ponie
kąd konspiracyjna, nielegalna - by naturalny rozwój ludz
ki od niedojrzałości do dojrzałości uzupełnić dążeniem 
wręcz odwrotnym, prącym w dół, z góry do dołu, od dojrza
łości do niedojrzałości. Już w Ferdydurke widać, jak bar
dzo, walcząc o moją dojrzałość, jestem jednak zadurzony 
w mej niedojrzałości. To mnie korciło zawsze: człowiek ma 
dwie mety, jest rozpięty między dwoma biegunami. Tak, 
zapewne, Dorosły jest nauczycielem, mistrzem, panem 
Młodego. Ale czyż ten Dorosły nie uczęszcza po cichu do in
nej szkoły, gdzie Młody nad nim rządy obejmuje? Czyż 
wściekła dynamika życia, to sprężenie, zdławienie, stano
wiące o jego energii, byłoby bez tego możliwe? 
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Ja jestem odpowiedzialny za świat 

Ja jestem panem świata! O nie .śmiejcie się ze mnie. 
Wiem, wiem, jam chłystek siedemnastoletni. 

Niczem jestem, jestem szczeniakiem 
Nie bierzcie mnie na serio 
Ja sam siebie nie biorę na serio ... A jednak ja jestem ... 

Jestem i na moich barkach spoczywa wszystko. 
O, jah to być może! Abym zarazem był tak niedojrzały 
I tah dojrzały! Boże! Boże! Boże! - Boże mój bosy 

Na bosaha Boże - wybaw mnie z rozterki mojej! 

Od dawna coś popsuło się między mną a światem. 
Świat mi się wymknął 
Mnie nie lubi, ani ja jego - jakaś niechęć 

Powstała między nami. 

Witold Gombrowicz 
w latach dwudziestych 
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Dorastałem. Trzema osobnymi torami, które żadnego 
połączenia ze sobą nie miały. 

Więc naprzód ja, jako chłopiec z „dobrego domu", 
grzeczny, raczej zdrowy, niebrzydki, choć i niepiękny, 

owszem, poprawny, emablujący kuzynki, uczeń ani zły, ani 
dobry, trochę maminsynek, delikatny, płochliwy, a zara
zem kpiarz, gadatliwy, prowokujący, w szkole często nie
znośny i bity przez starszych kolegów, towarzyski, lekko
myślny, śmiały i nieśmiały, zależnie od okoliczności . 

Po wtóre ja , jako ateista i jako intelektualista i ja, flir
tujący już z lekka ze sztuką. Rozstanie z Bog·iem - sprawa 
wielkiej wagi, bo otwierająca umysł na całość świata -
odbyło się we mnie gładko i niepostrzeżenie, nie wiem, ja
koś tak się stało, że w piętnastym, czy w czternastym, ro
ku życia przestałem się zajmować Bogiem. Ale chyba 
i przedtem nie zajmowałem się nim zanadto. Co się tyczy 
intelektu, to już w szóstej klasie (15 lat) zaglądałem do 
kantowskiej Krytyki czystego rozumu, przechowały mi się 
z tych czasów notatki o sądach syntetycznych a priori. 
Spencer, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Szekspir, Goethe, 
Montaigne, Pascal, Rabelais.„ czego szukałem w tych lek
turach, to stylu, stylu zasadniczego myślenia i zasadnicze
go odczuwania, niezależności, swobody, szczerości i może 
mistrzostwa. Pożerałem styl, sposób mówienia, ton, posta
wę tych ludzi, jak ktoś zgłodniały. Ale tępy byłem, ocięża
ły, jakaś wiejska niezgrabność - i szlachecka naiwność -
i słowiańska rozlewność - wchodziły mi w paTadę, czułem 
się głupi.o. 

Po trzecie ja, anormalny, wykrzywiony, chory, degene
rat - obmierzły i wyodrębniony - przemykający się chył

kiem, bokami . Gdzie szukać tej skazy sekretnej, która 
mnie wyrzucała ze stada ludzkiego? Choroby fizyczne? 
Ależ poza lekkimi podgorączkami. z płuc pochodzącym i , 

wcale niegroźnymi i częstymi wśród chłopców w moim 
wieku (co zmuszało mnie do wyjeżdżania w góry na mie
siąc, lub dwa) byłem dość zdrowy „. cóż więc mogło być 
przyczyną t ego rozprzężenia wewnętrznego, wskutek 
którego ja, chłopiec raczej roześmiany,-,,J:>yłem przedziwną 

pokraką pokumaną ze wszys tkimi Żniekształceniami, 
z całą patologią egzystencji? Byłem - i wiedziałem o tym 
bez najmniejszego zdziwienia i bez cienia protestu - isto
tą anormalną, która nigdy i wobec nikogo nie może przy-
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znać się do siebie, skazaną na wieczyste ukrywanie się, na 
konspirację. Erotyczne siły pchały mnie w dół, na ulicę, 
w samotne i potajemne awantury z dziewkami najniższej 
kategorii na dalekich przedmieściach Warszawy. Nie, nie 
były to prostytutki, ja w tych nieudolnych przygodach szu
kałem właśnie zdrowia, tego czegoś elementarnego, naj
niższego, więc i najrzetelniejszego - cóż począć jednak, 
gdy i to w mych zatrutych dłoniach przemieniało się 
w groteskę . Powracałem z tych dzikich spacerów do mego 
życia „przyzwoitego" maminsynka, do mych naiwności 

chłopca „z porządnej rodziny". Jak to we mnie współistnia
ło? My wówczas - ja i kilku mych przyzwoitych koleżków 
ze szkoły- zawiązaliśmy Klub Wycieczkowy i chadzaliśmy 
na wycieczki za miasto, które to wycieczki były szczytem 
niewinności i przyzwoitości. Jak mogłem jednocześnie 
uczestniczyć w tych obu gatunkach wycieczek? 

Jak to się we mnie łączyło? Ale to się nie łączyło. I żad
na z tych rzeczywistości nie była istotniejsza od innych. 
Byłem cały w każdej z nich. I nie byłem w żadnej. Byłem 
„pomiędzy". I byłem aktorem. 

Życie snuło się zwolna naprzód, rozlazłe, kapryśne ... 
Z dala od polityki i ideologii. Ja sam. 
Prywatny. Potajemny. Obok. 
Zakonspirowany. 
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Ja nie zdam Egzaminu Dojrzałości? 

Jeżeli nie zdam ... 
To ostatecznie co? Nic ... 

Chyba rzeczywiście nie zdam ... 
Gdybym naprawdę był dojrzały, to by świat 
Zachowywał się wobec mnie dojrzale ... 
Niestety, nawet najbliższa rodzina ... 

Rodzice Witolda Gombrowicza 

„Urodziłem się i wychowałem w domu pełnym zacno
ści" - to ironiczne zdanie, rozpoczynające jedno z moich 
opowiadań, mianowicie Pamiętnik Stefana Czarnieckiego, 
może też stanowić początek niniejszych wspomnień. Rze
czywiście byłem maminsynkiem tak zwanej „zacnej" ro
dziny - ale tutaj słowo „zacna" należy użyć bez ironii, gdyż 
był to dom ludzi raczej dobrotliwych i mających swoje 
pryncypia. ( ... ) 

Mój ojciec? Piękny mężczyzna, rasowy, okazały, a też 
poprawny, punktualny, obowiązkowy, systematyczny, 
o niezbyt rozległych horyzontach, niewielkiej wrażliwości 
w rzeczach sztuki, katolik, ale bez przesady. A moja mat
ka była żywa, wrażliwa, obdarzona duZ'ą wyobraźnią, leni
wa, niezaradna, nerwowa (i bardzo), pełna urazów, fobii, 
iluzji. (W rodzinie Kotkowskich sporo było chorób umysło
wych; gdy przyjeżdżałem do mojej babki na wieś bałem się 
okropnie: dom duży, parterowy, przedzielony był na dwie 
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części, w jednej mieszkała moja babka, a w drugiej jej syn, 
brat mojej matki, wariat nieuleczalny, który chodząc w no
cy po pustych pokojach usiłował zagłuszyć strach dziwny
mi rozhoworami, przetaczającymi się w pienia jakieś 

przedziwne, które kończyły się nieludzkim wrzaskiem; całą 
noc to trwało; wdychałem szaleństwo). Ja jestem artystą 
po matce, a po ojcu jestem trzeźwy, spokojny, opanowany. 
Ale moja matka miała też jedną cechę wysoce drażniącą, 
należała mianowicie do osób, które nie umieją zobaczyć 
siebie takimi, jakimi są. Więcej: ona widziała siebie aku
rat na opak - i to już miało cechy prowokacji. ( ... ) 

Imponowało jej to, czym nie była. Podziwiała znakomi
tych lekarzy, profesorów, wielkich myślicieli i w ogóle „lu
dzi poważnych". Jej ideałem był typ matrony o niezłom
nych ideałach i zasadach (katolickich), oddającej się obo
wiązkowi, poświęcającej się dla rodziny. I z jakąż świętą 
naiwnością utożsamiała się z tym, co podziwiała! 

To ona pchnęła mnie w absurd, który stal się później 
jednym z najważniejszych elementów moj ej sz tuki. ( ... ) 

Ale ona nie wiedziała, jak świetnym jest pedagogiem. 
Nic bardziej zdrowego, pouczającego, wyrabiającego cha
rak te r i rozum, od jej wad straszliwych. Ona była dla mnie 
szkołą wartości, do szału dręczony jej samooszukai1stwem 
wyostrzałem w sobie poczucie qualitas, jakości, co jes t fun
damentem wszelkiej pracy artystycznej. Sztuka jest tym 
właśnie: wybieraniem jakości lepszej, odrzucaniem tego co 
gorsze, jest oparta na najsurowszej hiera rchii wartości, na 
ciągłym wartościowaniu. Zaczynałem rozumieć czym jest 
krytycyzm, chłód, dystans, niepoddawanie się kiepskim, 
wygodnym złudzeniom. Bez odrobiny litości, bez miłości, 
z zimną ironią prowadziłem moją grę z nią, przez wiele 
lat. ( ... ) 

Kult absurdu, rzeczywistość - nierzeczywistość , niż

szość - wyższość, pańskość - służba, już wtedy mną 
owładnęły. Jeszcze jedno, ja już wtedy miałem podwójne 
życie. Nie dopuszczałem nikogo do tego czegoś we mnie, co 
było niejasne, odrębne, i za nic nie chciało wydostać się na 
światło dzienne. I jeszcze: zupełnie niezdolny byłem do mi
łości. Miłość została mi odebrana na zawsze i od samego 
zarania, ale nie wiem, czy to dlatego, że nie umiałem zna
leźć na nią formy, właściwego wyrazu, czy też nie miałem 
jej w sobie. 
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Odilon Redon Początki, 1883 
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PAWEŁ MIŚKIEWICZ 

Urodzony w 1964 roku. Ukończył teatrologię na Wy
dziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

J est również absolwentem Wydziału Aktorskiego (1989) 
i Wydziału Reżyserii Dramatu (1995) krakowskiej PWST. 
Od ukończenia szkoły związany jako aktor ze Starym Te
atrem w Krakowie, gdzie grał między innymi w spekta
klach Krystiana Lupy: Aloszę w Braciach Karamazow Do
stojewskiego, Ewalda Tragy w Malte - tryptyhu o synu 
marnotrawnym Rilkego, Harry'ego Kohlera w Lunatyhach 
i Henryka Wendlinga w Lunatyhach II według Brocha. Ja
ko reżyser debiutował w 1994 przedstawieniem dyplomo
wym Wydziału Aktorskiego krakowskiej szkoły teatralnej 
- Czehając na Godota Becketta. Następne realizacje to: 
Śniadanie u Tiffany'ego Capote'a, Hedda Gabler Ibsena, 
Ona Maciąga, Powrót Łukosza - wszystkie w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie; Taniec śmierci Strind
berga w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, Pokojówki 
Geneta w Stowarzyszeniu Teatralnym Laźnia w Krako
wie , Sztuha Rezy w Teatrze Polskim we Wrocławiu 
(główna nagroda na III Festiwalu Komedii TALIA '99 
w Tarnowie), Przebudzenie wiosny Wedekinda w Starym 
Teatrze. Obecne przedstawienie Kosmosu Gombrowicza 
jest kolejną, rozwiniętą (po dyplomie Wydziału Aktorskiego 
krakowskiej PWST w 1998 roku) sceniczną realizacją tego 
tekstu przygotowaną przez Miśkiewicza. 

Paweł Miśkiewicz jest laureatem Nagrody Minister
stwa Kultury i Sztuki im. Bohdana Korzeniewskiego 
w 1996 roku. 
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Powieść Witolda Gombrowicza Kosmos powstała w 1965 roku. 
W maju 1967 roku przyznano pisarzowi za Kosmos międzynaro
dową nagrodę wydawców Prix Formentor. 

Adaptacji dokonano na podstawie Kosmosu, Ślubu i Historii 
Witolda Gombrowicza. 

W programie wykorzystano teksty Witolda Gombrowicza 
z następujących pozycji: Testament. Res Publica, Warszawa 
1990, Dziennik 1961-66, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, 
Kosmos, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, Historia, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, '\fspomnienia polskie, 
Res Publica, Warszawa 1990. Fotografie i ilustracje pochodzą 
z książek: Joanna Siedlecka Jaśnie Panicz, KAW, Gdańsk 1992, 
Maria Janion Kuźnia natury, wydawnictwo słowo/obraz, 1994, 
Rene Paseron Encyklopedia surrealizmu, WAiF, Warszawa 1993. 
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BRE BANKSA 
BANK ROZWOJU EKSPORTU 
ODDZIAŁ we WROCŁAWIU 

50-010 Wrocław, ul. Podwale 63 
tel. (071) 372 33 46, 372 34 72, fax (071) 44 60 56 



O Wrocławiu w Internecie 

• 
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WROCŁAWSKI 

INFORMATOR 
INTERN ET OWY 

OPEL8 

www.wroclaw.plan.pl 

AUTOSERWIS DOLNY ŚLĄSK L & M 
SPÓŁKA Z O.O. 

53-015 WROCŁAW, ul. Karkonowska 50, tel./fax (071) 362 85 13 

PRODUCENT SOKÓW, SYROPÓW Q\YOCOVVYCH, 
NAPOJOW, KONCENTRAT'OW 

52-327 Bielany Wrocławskie 
ul. Wrocławska 52, tel./fax (071) 311 27 31 

Kierownik techniczny 

Asystent scenografa 
Kierownik sceny 
Główny akustyk 

Światło 
Główny rekwizytor 

Pracownie: 

Krawiecka 

Modela tors ko-malarska 
Tapicerska 

Kierownik Biura Promocji 
i Sprzedaży 

Koordynator pracy artystycznej 

Kierownik działu literackiego 
Redakcja programu 

Opracowanie graficzne 
programu 

Witold Turski 

Bajka Tworek 
Marian Wołczewski 
Maciej Prosek 
Zbigniew Sus 

Danuta Wilk 

Joanna Jąkalska 
Zenon Małecki 
Stanisław Wasluck 
Bogusław Urbaniak 

Elżbieta Łozińska 

Agata Ganiebna 

Anna Błaszczak 
Krystyna Kozioł 

Studio Grafiki 
Reklamowej IMPRESJA 

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda 
Wiercińskiego 

50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 
tel. (071) 344 32 76, 344 37 62 

Informacje o repertuarze i rezerwacja biletów 
w Biurze Promocji i Sprzedaży 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. 
Tel./fax (071) 344 37 62, tel. (071) 344 32 76 w. 130 

Kasa biletowa czynna od poniedziałku do soboty 
w godzinach 10.00-13.00 i 14.00-19.00; 

w niedziele i święta w godzinach 17.00-19.00 
Tel. (071) 344 32 76 w. 125 

Informacje o teatrze w Internecie: 
http://www. w ro cl a w.plan. pl/ 

http://www.rej.com.pl/ 
h ttp://www. projekt.rej .com. pl/ 

http://www. teatry.art. pl/ 




