


Nie chciałbym być znów młody. choć zazdroszczę. 
Nawet nie wiedzą. iac.y są szczęśliwi. 
Powinni witać hymnem wschody słońca, 
Co dzień układać pieśń nad p1eśniam1. 
Ale od siebie nie mógłbym być wolny, 
W mój los i geny wplątałbym się znowu. 
Lepiej że taka nędza dana tylko raz. 

Czesław Milosz 
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Być dorosłym i martwym 

Czym 1est właściw i e młodość? Kazde pokolenie 
na nowo próbułe odpowiedzieć sobie na to pyta
nie. Bohater Absolwenta Terry Johnsona Benja
min równiez znaJdUJe się w prze łomowym mo
mencie . Skończył szkołę . Zdał maturę. Ma 2 1 lat. 
jest dorosły. Przed nim świetlana przyszłość . Cóz 
można chcieć więcej? BenJam1n nie pragnie jed
nak dorosłośn Przygląda się swoim rodzicom. 
ich zna1omym. Dorosłość to klęska „Tworzywa 
sztuczne", obo1ętność i zakłamanie . Ale 1 pienią 

dze, które wyznaczaJą gdzie i z kim się 1est Czy 
tego chce Beniamin? „Mam tego wszystkiego do
syć. - stwierdza Tego wszystkiego - nie wiem 
dokładnie czego. ale wiem, że mam tego wszyst
kiego powyzej uszu. Chcę czegoś innego" . Dlate
go postanawia odejść 1 żyć inaczej pośród „zwy 
czajnych" ludzi. których me ma i którzy wydają 

mu się doskonali. Ta próba kończy się jednak roz
czarowaniem. Powrotem do domu i przy1ęciem 

postawy, ze w zyou nic mi się JUŻ me zdarzy . 
• Moje cale życie 1est nic nie warte". Nuda. Ten 
moment rozczarowania popycha go w ramiona 
Pani Robinson. Ale 1 tam nie znajdzie sposobu na 
życie . Nieprawdziwy świat 1 zakłamani ludzie. 
W końcu pojawia się Elaine, córka Pani Robinson, 
w któreJ Beniamin chcia łby zobaczyć rozwiązanie 
wszystkich swoich problemów To tak Jakby sta
rość spotkała na swej drodze młodość, pełną 

optymizmu i nadziei, ale i głupoty. To Elaine ma 
zm ienić jego nudne 1 bezwartośoowe żyoe . Ben
jamin bierze więc los w SWOJe ręce Dosłownie . 

Zakochuje się i oświadcza Ela1ne. Tyle że Benja
min, który nie chciał być dorosły. nie choał być 
martwy 1ak jego rodzice, teraz choć zaprzecza. 
zaczyna naśladować ich życie . Urszula Grabowska 1 Marcin Kobierski 
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Dlaczego „Absolwenfl Dzisiaj. tu 1 teraz? Dlate
go. że po trzydziestu latach niewiele się zmienilo. 
Poza tym wszystkim, co stanowi zewnętrzny v-ty

raz formy naszego żyoa. Mamy za sobą szereg 
rewolucj i obyczajowych, mass-media nauczyły 

wielu z nas, 1ak się zachować w danym momen
cie zycia" W porządku . I co z tego? N adal to , 
czego pragniemy najbardziej w1ąze się z potrzebą 
bliskośc i z drugim czlowiekiem. To coś, na co 
czekamy nazywamy przyjaźrną, m1lośaą, pożąda

niem. „ Szukamy tego bez przerwy, nawet o tym 
nie wiedząc. Rozglądamy się dookola wypatrując 
isk1erk1 , która przeskakuje pomiędzy dwojgiem lu
dzi sprawia, że dotyka ich stan laski. Dobro 1 Z lo 
naszego świata , a które takze jest w nas iest wy 
nika z tego szukania. Z calego zycia zapamiętamy 
prawdopodobnie tylko te chwile - niezaleznie od 
tego. jak dluj;O trwały w których stalo się . . wła
śnie to COS. 

Piotr Łazarkiewicz 

Urswla Grabowska 

Nie lubi! w takiej chwili ludzi doroslych 
1 do1rzalych. Nie lubi! ich nigdy, gdy nastawala 
ciemność. Zwykl był wówczas myśleć. że ludzi 
nie ma. Świat zd wał się w takich chwilach 
pustym , ponurym domem, a pierś przeszywa! 
dreszcz, jak gdyby musial błądzić od pokoju do 
pokoju - mroczne pokoje, gdzie nie wiadomo, 
co kryją kąty - po omacku przekraczać progi , 
których nie miala po nim w1ęce1 dotknąć stopa 
ludzka, aż w którymś z pokojów zamkną się na
gle za nim drzwi i przed nim drzwi (. .. ). 
Upodobanie Tor!essa do pewnych nastrojów 
było pierwszym napomknieniem duchowego roz
woju, który potem ujawnil się 1ako talent do zdu
miewania się. Później bowiem zawładnęla nim 
osobliwa wręcz zdolność. Coś zmuszalo go do 
przeżywania wydarzeń , ludzi, rzeczy, tak, nieraz 
nawet samego siebie w taki sposób, ze miewał 
przy tym uczuoe zarówno nierozw1ązalne1 ob
cośo , 1ak też niewytlumaczalnego, nigdy w pełni 

nieusprawiedliwionego powinowactwa. ( ... ) 
Robert Musil 
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Katarzyna Litwin Maron Kob<ersk1 

Katarzyna Gniewkowska 

Czeslaw Miłosz 

Młodość 

Twoja nieszczęśliwa i głupia mlodość . 

Twoje przybycie z prowinq1 do miasta. 
Zapotniałe szyby tramwajów. ruchliwa nędza w tłumie . 
Przerazenie kiedy wszedle' do lokalu. 
który dla ciebie za drogr 
Ale wszystko za drogie. Za wysokie . 
Ci tutaj muszą spostrzec twoje nieobyoe 
I niemodne ubranie i niezgrabność 

Nie było nikogo . kto by przy tobie stanął i powiedz1al 

jesteś ladnym chlopcem. 
Jesteś silny i zdrów, 
Twoje nieszczęścia są uro1one. 
N ie zazdrościlbyś tenorowi w paloe z wielbłądziej wełny, 

Gdybyś znał jego strach i wiedział. jak Zginie 

Ruda, z powodu której przezywasz męki . 

Tak wydaje c1 się piękna. jest lalką w ogniu. 
N ie ro.wm1esz, co krzyczy ustami pajaca. 

Kształt kapeluszy, kró1 sukien. twarze w lustrach 
Będziesz pamiętać nie1asno. 1ak coś co było dawno 
Albo zostaje ze snu . 

Dom, do którego zbhzasz się z drzeniern, 
Apartament, który oeb1e olśniewa. 
Patrz, na tym miejscu dźw1g1 uprzątną gruz. 

Ty z kolei będziesz mieć, posiadać. zabezpieczać, 

Mogąc wreszoe być dumnym, kiedy nie ma z czego 

Spełn ią się twoje zyczenia, obrócisz się wtedy 
Ku czasowi utkanemu z dymu i mgły. 

Ku mieniącej się tkaninie jednodniowych żywotów, 

Która faluje , wznosi się 1 opada 1ak niezmienne morze. 

l<siązk1, które czytaleś, nie będą więcej potrzebne, 
Szukaleś odpow1edz1, zyłeś bez odpowiedzi. 

Będziesz iść ulicami iarzących się stolic południa 
Przywrócony twoim początkom, widząc w zachwyceniu 
81eł ogrodu. kiedy w nocy spad! pierwszy śnieg . 
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tt&,o ttrnt 
(The Craduate) 

Adaptacja Terry Johnson 
Na podstawie powieści Charlesa Webba 

i scenariusza filmowego Caldera Willinghama i Bucka Henry'ego 
Na podstawie porozumienia z Canal + 

Tłumaczenie F'"Jysty leska 

Benjamin Braddo 
Pani Robins 

Pani Bra 
Barman, Recepcj 

Psychiatra, 

j ' 

Reżyseria św teł) . 
Asystent reży era 

Inspicjentka ' 
Suflerka 

L..' 

yna kowska (gościnnie) 

Litewka (gościnnie) 
· la Grabowska 

arzyna Litwin 
dan Grzybowicz 

rian Ochalik 
briela Frycz 
tarzyna N owak 

resa Twardziak 
] anna Jaworska 

Premiera 4 listopada 2001 r. 
Originałly Produced on the London Stage by John Reid & Sacha Brooks 
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Czy to być może myśh - ze się 

ieszcze nic rzeczywistego ani ważnego nie 
widziało . ani poznalo, am rzeklo1 Czy to być 
może, 1ż przez tysiące lat m1alo się czas patrzeć , 

myśleć 1 spisywać 1 ze się te tysiące lat spędzilo 
iak pauzę szkolną, w której Zjada się kromkę chle
ba i 1ablko1 

Tak. to może być. 

Czy to być może . iż mimo nalazków 
i postępu . mimo kultury, relig11 1 mądrości świata 
pozostało się na pow1erzchn1 zyoa? Czy być 

może, iż tę powierzchnię . która ostatecznie Jed
nak byłaby czymś . pokrylo się nieslychanie nud
nym matenalem. skutkiem czego wygląda Jaksa
lonowe meble podczas letnich wakacji? 

Tak, to moze być . 

Czy to oze być . że calą historię świa
ta zrozumiano falszywie? Czy to być może. iż 

przeszlość jest fałszywa, gdyż mówiono o jej 
masach tak. Jak gdyby opowiadano o zbiegowisku 
licznych ludzi. zamiast mówić o tym jednym. 
wokoło którego stal i, pon1ewaz, byl obcy 
i umarfy1 

Tak. to moze być . 

Czy to być może. iż mniemano. że 
trzeba dogonić to . co się wydarzyło , zanim s ię 
przyszlo na świat1 Czy to może być, że trzeba 
bylo przypomnieć kazdemu, iż powstał z wszyst
kich poprzednich ludzi, że on to wie 1 dlatego nic 
nie powinien sobie pozwolić wmówić tym 
którzy wiedzą co innego? 

Tak, to może być. 

Piotr Rózańsk . Katarzyna Litwin. Marcin Kobierski . Marek Litewka 
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Czy to moze być, że wszyso; a ludzie 
znają najdokladnieJ przesz lość , której rne było 

nigdy7 Czy może być . że wszystkie rzeczywistoś
ci nie są niczym dla nich? Że życie ich upływa 
niezwiązane z niczym. jak zegar w pustym po
koju? 

Tak, to może być. 

Czy to moze być, ze się me nie wie 
o tych dziewczynach. które przecie zyią7 Ze 
się mówi .. kobiety" . ,dz1ea" , „chlopcy" , a nie 
przeczuwa się (rne ma się pojęaa mimo całego 
wyksztalcerna), że slowa te JUŻ dawno me maią 
liczby mnogiej. a tylko niezliczone liczby poje
dyncze? 

Tak, to może być . 

Czy to być moze, iz są ludzie mów1ąo; 
„Bóg" 1 myślący, ze to jest coś wspólnego? -
I spójrz na dwoie dzieci szkolnych kupi sobie Je
den scyzoryk , a sąsiad kupi sobie taki sam tego 
samego dnia. I pokazuią sobie po tygodniu te dwa 
scyzoryki, 1 widać , ze JUŻ bardzo malo są podob
ne do s1eb1e - tak odmiennie rozwinęły się 

w odmiennych rękach . (Tak - powie na to jedna 
z matek - bo wy zawsze wszystko musicie od 
razu zużyć) . Więc tak czy możliwe 1est przy
puszczenie , że można mieć Boga, me zużywa
iąc Go1 

Tak , jest mozliwe. 

jezeli wszakze wszystko to Jest moz
liwe, jeże l i ma choć szczyptę mozhwości - to 
wtedy, na miłość boską, musi się coś stać! 

Rainer Maria Rilke 

Fragmenl wiersza Czesia wa 1losza Dolsze o .olJCe oraz 
Wiersz Mlodośl' pochodzą z tomu Dolsze o~olice 
Wydawnictwo Znak . Kraków 1991. 

Fragment pow1eSC1 Roberta Musila Niepoko;e ""Ychowon<o 
Torlesso, przeklad Wanda Kragen. Wydawnictwo Książka 
i W .edza. Warszawa 1980. 

F1agment proLy Reinera Mani Rilkego. Pomięrnik Molre 
Laundsa Bngge przeklad Witold Hulewicz. Wydawnictwo 
PAVO, Warszawa 1993. 
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Inspicjenci - Suflerzy 
Olga Borgo'L 
Sylwia Domin 

Joanna jaworska 
Magdalena Lemieszka 

Teresa Twardziak· Bazylczuk 

Pracownia elektroakustyczna 
Wlodz1m1erz Marecl<1 

Piotr Kubie 
Marek Salda 

Pracownia elektryczna 
Mar I< Ol rnacz 
W1eslaw Fala'3 

Krzysztof Gr L dCZ 

Rekwizytorni 
Beata Kow1cka 

Moni•a Ha zhlc 

Pracownia fryzjersko-perukarska 
Krystyna Krupol'1'ka 

Janina Wątor 

Garderobiane 
Wladyslawa Jachym 
Krystyna loz1riska 

Pracownia dekoratorska 
Urszula Czernicka 
Teresa P1payńska 

Agata Stanczyk 

Obsługa sceny 
MariuSL B laż 

Roman Kaim 
Wojciech Mucha 

Adam Swistak 
M1chal Sob\Kk1 

Pracownia tapicerska 
(ugeni lJSZ Wi<1tr 

Pracown ia krawiecka 
Adam Adlewsk1 
Violetta Goldyn 
Monika Gawor 
Hahna Mullcr 

Lucjan Ochotny 
Otylia Piwowarska 
Andrzeł Szcrądala 

Anna Urbańs 
Irena Włosek 

1m. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
ul. Karmelicka 6, 3 I · I 28 Kraków 
e-mail: info@bagatela.krakow.pl 

www.bagatela.krakow.pl 

Telefony centrala 422 26 44, 422 66 77 

sekretanat 422 18 15 , 422 12 37 

Dział Marketingu 
Kierownik 292 72 20 

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

Biuro Rezerwacji Biletów 
29 72 19, 422 66 77 w. I I 

tel.tfax 422 45 44 w dni robocze od 8.00 18.00 
e-mail: bilety@bagatela.krakow.pl 

Kasa biletowa 
4226677w. 12 w godz. 09 .00-1 9. 15 
w niedziele 3 godziny przed spektaklem 

w poniedziałki I 0.30 17.00 

asystent dyrektora, koordynaqa pracy artystycznej 
Renata Derejczyk 

kierownik muzyczny 

Janusz Butrym 

kierownik Działu Marketingu 
Krzysztof Dubiel 

kierownik sceny 
Andrzej Doliński 

redakqa programu Renata Derejczyk 
pro1ekt graficzny Urszula Czernicka 

zdjęci Piotr Kubie 

Druk Zaklad Graficzny COLONEL 
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