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Każdy polski jubileusz teatralny to zagłuszanie nieczystego sumienia. Bicie się 

w piersi. Gromkie okrzyki: przepraszamy! Za co przeprasza się klasyka - jubila

ta? Za umieranie jego dzieł, za upupienie w szkole, za brak przełożenia zdobyczy 

krytyki !literackiej na zdobycze sceny. I wreszcie - za brak programu promocji 

jego twórczości za granicą - pisał w „Tygodniku Powszechnym" w 2004 (Roku 

Gombrowicza) Łukasz Drewniak. Jego słowa mają w tym wypadku sens dwo

jaki. Odnoszone wówczas do „klasyka - jubilata" - Witolda Gombrowicza, dziś 

dla Teatru Miejskiego Jego Imienia, świętującego swoje 50 - lecie, mają również 

znaczenie symboliczne. 

- Jak świętować jubileusz półwiecza teatru? 

Godnie i uroczyście 
- Jak zaś świętować jubileusz półwiecza teatru imienia Tego, który 

nie znosił pompy, nudy i pospolitości?2 

To już nie takie proste ... 

w takim razie Nasze zdrowie ... ! 
11 marca 2000 roku nasz teatr przyjął imię Witolda Gombrowicza. Stał się naj

prawdopodobniej pierwszym i jedynym na świecie Teatrem noszącym imię au

tora Ferdydurke. Jego rodzicami chrzestnymi' zostali Rita Gombrowicz - żona 

pisarza i Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni. 

Ówczesna dyrektor teatru Julia Wernio długo przygotowywała się do uroczy

stości nadania imienia. Już 29 lipca 1999 roku na Nabrzeżu Francuskim w Gdyni 

odsłonięta została tablirn upamiętniająca miejsce, skąd pisarz w 1939 roku1 od

płynął do Argentyny i już nigdy do kraju nie powrócił. 

Z jego twórczością związane są sukcesy sceniczne naszego teatru. Gdyńscy wi

dzowie doskonale pamiętają realizacje sztuk Witolda Gombrowicza dokonane 

przez Waldemara Śmigasiewicza i Macieja Preyera: Ferdydurke (1993), Iwonę, 

księżniczkę Burgunda (1998), Operetkę (2000). lirans-Atlantyk (2004). Adaptacji 

i reżyserii tryptyku Bakakaj Witolda Gombrowicza podjęli się też w 2004 roku 

młodzi twórcy: Urszula Kijak wyreżyserowała Szczura, Paweł Passini Zbrodnię 

z premedytacją, a Tadeusz Gogolewski Ucztę u hrabiny K. 

2 Co prawda 1rnren1a Gombrowicza od lat d11es1ęc1u, ale dekada wplywów patrona na 1nstytuqę jest 
dekadą wielką 1 niemal rneskonczoną 



·, „· „. ··: - A kuku! ( 1961- 66) 

·· ukazywał się na łamach „Kultury" od 1953 aż 

do śmierci autora. „Dziennik kupuje się dlatego, że autor 

sławny. A ja dziennik pisałem, żeby stać się sławny. Oto 

całe qui pro quo". („Testament") 

Egzystencjalistą jest ten, kto bezpośrednio styka się 

z życiem - bezpośrednio, to znaczy jako człowiek, a nie 

jako Polak, jako komunista czy faszysta, nie poprzez 

jakąś wiarę czy doktrynę, system. Egzystencjalista 

wie, że żadna 
idea ani teoria nie 

I 

wyczerpują sensu zyc1a. 
(„Wędrówki po Argentynie") 

Dzieło Gombrowicza, jak na wiek dwudziesty, jest unika

tem, bo nie ma w nim jednego opisu kopulacji {„.) Zauważ

my jednak, że nie ma w nim też dotyku. Ludzie dotykają 

ludzi wyłącznie, żeby siebie władzą napompować, do

tkniętych umniejszyć. (Czesław Miłosz, „Kim jest Gombrowicz?") 



„Zrobi( gębę" to 

opatrzyć człowieka 

inną twarzą 

niż jego własna, 
zniekształci( go( ... ) 

. . 
a przypraw1an1e pupy 
jest właściwie identyczną 
operacją, z tą tylko różnicą, 
że tu idzie o traktowanie 
dorosłego jak dziecka, 
o udziecinnienie{. „) 

obie te metafory są 
związane z aktem 
deformacji, której człowiek 
dopuszcza się 
na człowieku {„ .) („Wspomnienia polskie") 

Dramat nieukończony, znany ze szkiców uporządkowanych 

przez Konstantego Jeleńskiego (koncept przerodził się kilka lat 

późn i ej w ). Początek to rozprawa z rodziną : bohater, 

Witold, przestaje z parobkami i wraca bez butów, co w oczach 

bliskich jest skandalem. Prywatna patologia Witolda stanie 

się - jak to ujął Jeleński - uniwersalną misją . Witold pójdzie 

z nią do Cesarza, chodzących „przy ostrogach" piłsudczyków„ . 

„Bosa noga moja bezbronna jest wobec historii" - krzyczy. 

Czy naprawdę mężczyzna najbardziej męski, z kobietą zwią

zany, jest zupełnie nieczuły na wdzięki i piękność Młodszego? 

(„ .) Czy nie jest tak, że mężczyzna urzeczony, na zawsze ocza

rowany chłopcem i jemu poddany woli skryć się w ramionach 

kobiety, która Jest dla niego poniekąd chłopcem dozwolonym? 

W tym stwierdzeniu jest sporo przesady i jakaś cząsteczka 

prawdy. (..Testament") 

Jest bardziej rodem z biologii, niż z socjologii . Jest rodem 

z owego bezdroża mojego, gdzie mnie dopadła nieograniczona 

dowolność kształtu, ludzkiego kształtu, jego rozwiązłość, Jego 

wyuzdanie. (..Testament"). 

to pierwszy dramat Gombrowi

cza, opublikowany został w 1938 roku w „Skamandrze". 





Młodość 
Przygody moje z dwoma boginiami, młodością i pięknością, mógłbym 

zawrzeć może w czterech tezach, bardzo dla mnie odkrywczych. 

Pierwsza: Młodość to Niższość 

Druga: Młodość to Piękność 

Trzecia (jakże ekscytująca 1 ): A więc Piękność to Niższość 

Czwarta (dialektyczna): Człowiek jest rozpięty pomiędzy 

Bogiem a Młodym. (.,Testament") 

Operetka 
Ostatni dramat pisarza; naszkicowany już w 1955 roku, ukończony 2 wrze

śnia 1966. W Polsce wystawiono go pierwszy raz w 1975 roku. 

Utwór zrodzony z najbardziej prywatnych, niewymawialnych kompleksów 

obsesji nawiązujący do pierwszych, młodzieńczych prób pisarza z formą 

„świadomie złą" - stał się w ostatecznej wersji majstersztykiem technicz

nej, „operetkowej" wirtuozerii, a jednocześnie manifestem autora, jego te

stamentem skierowanym do potomności. 

(Jerzv Jarzębski, „Podglądanie Gombrowicza") 

Opętani 
Powieść sensacyjna w odcinkach, drukowana od czerwca do końca sierpnia 

1939 roku pod pseudonimem Zdzisław Niewieski na łamach dwóch dzien

ników - „Dobry Wieczór - Kurier Czerwony" w Warszawie oraz „Ekspresu 

Porannego - Kielce - Radom''. 

Witold wstydził się tej książki i przyznawał, że jedynym celem jej napisa

nia było wysokie honorarium - pięć tysięcy złotych. 

(Jerzy Gombrowicz, „Komentarz biograficzny do twórczości Witolda Gombrowicza") 

Franco Fontana, Prawdziwe Wcielenie Skromności, 

1989 r., 9 x 9 cm, fotografia 



Jest kraj pomiędzy Wschodem a Zachodem, gdzie Europa już 

poczyna się wykańczać, kraj przejściowy, gdzie Wschód i Za

chód wzajemnie się osłabiają . Kraj przeto formy osłabionej„. 

Żaden z wielkich procesów kultury europejskiej nie przeorał 

tak naprawdę Polski, ani renesans, ani religijne walki, ani re

wolucja francuska, ani rewolucja przemysłowa; tu tylko zła

godzone echa dochodziły (.„) Katolicyzm? Kraj jest wprawdzie 

w orbicie Rzymu, ale polski katolicyzm jest bierny, polega na 

ścisłym przestrzeganiu katechizmu, nigdy nie był twórczą 

współpracą z kościołem. (..Testament") 

Ukazała się w 1960 roku w Paryżu, pisana w latach 1955 -

57. Nie jest to satyra, powieść, klasyczna powieść„ . Powieść 

o dwóch panach w średnim wieku i dwojgu młodzieniaszkach, 

powieść sensualnie metafizyczna. Fe, co za wstyd! (z przed

mowy do wydania francuskiego). 

A jeśli „Pornografia" jest próbą odnowienia polskiego eroty

zmu? Próbą odnalezienia erotyzmu, który by bardziej odpo

wiadał naszemu losowi - i naszej historii z lat ostatnich, zło

żonej z gwałtów, niewolnictwa, poniżenia, walk szczenięcych, 

będącej zstąpieniem w ciemną krańcowość świadomości i cia

ła? („Dziennik") 

Wieczysty aktor, ale aktor naturalny, ponieważ sztuczność jest 

mu wrodzona, ona stanowi cechę jego człowieczeństwa 

to znaczy 
- być człowiekiem 

udawać człowieka 

to „zachowywać 
się" jak człowiek, nie będąc nim 
w samej głębi 

- być człowiekiem 

to recytować 
człowieczeństwo ( ... ) 
Przecież nie jest tak, że człowiek ma się pozbyć swojej maski 

- gdy poza nią nie ma żadnej innej twarzy - tu tylko można 

żądać, aby uprzytomnił sobie swoją sztuczność i ją wyznał. 

(„Dziennik 1957 - 1961") 



.-

51 ub 
Jest snem. Snem Henryka, żołnierza polskie

go podczas ostatniej wojny, gdzieś we Francji, 

w wojsku francuskim, wal,czącego z Niemcami. 

W tym śnie dochodzą do głosu lęki Henryka 

o rodzinę, pozostawioną w Polsce, ale też nie

pokoje bardziej zasadnicze człowieka współ

czesnego na przełomie epok („ .} Ślub jest sen

ny i pijany, ja sam nie umiałbym odczytać go 

W CałOŚCi, tyle tU mroku. (..Testament") 

Dramat pisany w latach 1944 - 45, ukazał się 

w Paryżu w 1953 roku. Prapremiera odbyła się 

(bez zgody autora} 6 kwietnia 1960 roku w Te

atrze Studenckim przy Poliitechni·ce Śląskiej 
w Gliwicach. Reżyserem był Jerzy Jarocki (w su

mie wystawiał sztukę sześciokrotnie}, sce

nografem - Krystyna Zachwatowicz. W 1963 

roku w paryskim Theatre Recamier wystawił 

go z wielkim powodzeniem argentyński reży

ser Jorge Lavelli. (również w scenografii Zachwatowicz) 

Trans - Atlantyk 
Pierwsza powieść pisana na emigracji (w latach 1948-1950), 

wydana w 1953 roku w Paryżu. 

Jest po trosze wszystkim, co chcecie: satyrą, krytyką, trakta

tem, zabawą, absurdem, dramatem - ale niczym nie jest wy

łącznie, ponieważ jest tylko mną, moją „wibracją", moim wyła

dowaniem, moją egzystencją. Czy to o Polsce? Ależ ja nigdy nie 

napisałem ani jednego słowa o czymś innym, jak tylko o sobie 

- nie czuję się do tego „upoważniony" 

(z przedmowy do „Trans - Atlantyku") 

Opowiadam staroświecko - gawędziarską prozą, jak to 

w przeddzień wojny w Argentynie wylądowałem, jak wybuch 

wojny tam mnie złapał („ .) „Trans - Atlantyk" rodził mi się po

niekąd jako „Pan Tadeusz" a rebours. („Testament") 

• 

Zycie 
Zawsze ze wzruszeniem 
odkrywam obecność logiki 
w chaosie.mojej egzystencji. 
Jestem mistyk, gdy pochylam 
Si' ę nad moim życiem.(„Testament") 



/ 

SLUB, 
WIECZNY 

/ 

SLUB 
Człowiek jest 
poddany 
temu co 
tworzy się "między" 
ludźmi 

i nie ma dla niego 
innej boskości 
jak tylko ta, 
która 
z ludzi się 
rodzi. 

Taki jest właśnie ten ,.kościół ziemski", który objawia się 

Henrykowi we śnie . Tu ludzie łączą się w jakieś kształty _ 

Bólu, Strachu, Śmieszności lub Tajemnicy, 

w nieprzewidziane melodie i rytmy, 

w absurdalne związki i sytuacje 

i, poddając się im, są stwarzani przez to, 

co stworzyli. W tym kościele ziemskim 

duch ludzki uwielbia ducha 

międzyludzkiego. 

H@nryk wynosi ojca do godności króla, 

a to iżby ojciec udzielił mu ś ~ubu; po czym 

sam ogłasza się królem i1 sam sobie pragnie 

udzielić ślubu . W tym celu usiłuje zmusić swych 

poddanych, aby napełnili go boskością : 

pragnie on stać się 

WŁASNYM 
SWOM 
BOG EM. 

Ale to wszystko dokonywa się poprzez Formę: 

to znaczy, że ludzie, łącząc się między sobą, narzucają 

sobie nawzajem taki czy inny sposób bycia, mówienia, 

działania „. i każdy zniekształca innych, będąc zarazem 

przez nich zniekształcony. 



Stąd dramat ten jest przede wszystkim dramatem Formy. Tu nie idzie, jak w in

nych sztukach, o znalezienie najwłaśc iwszej formy na oddanie jakiegoś konfl iktu 

idei lub osób, ale o odtworzenie wieczystego konfliktu naszego z samą Formą. 

Jeś l iby w sztuce Szekspira ktoś krzyknął na ojca swego „świnio", dramat pole

gałby na tym, iż syn obraża OJCa; gdy jednak to zdarza się w sztuce niniejszej, 

dramat dzieje się między tym, kto krzyczy a własnym jego krzykiem„. gdyz krzyk 

ten moze zabrzmieć dobrze lub źle, przyczyn i ć s i ę do wywyzszenie swego twór

cy lub też, przeciwnie, wtrącić go w przepaść wstydu i hańby. 

Ta deformaqa, której poddany jest w pierwszym rzędz ie główny bohater, Henryk, 

urzeczywistnia s i ę jak następuje. 

Z jednej strony - świat wewnętrzny Henryka deformu
je świat zewnętrzny: jemu to wszystko się śni, on jest 

„sam", a te osoby są jedynie jego marzeniem 1 nieraz bez

pośrednio wypowiadają własne jego stany uczuciowe. 

Jeżeli więc ni stąd, ni zowąd, scena staje się rozpustna, 

patetyczna lub tajemnicza, jeżeli dana osoba nagle staje 

się złośliwa lub smutna, to za sprawą natężonej pracy 

jego ducha. 

Ale, z drugiej strony, to świat zewnętrzny narzuca się 
Henrykow1. Czasem, jak powiedzieliśmy, zdarza się, ze 

osoby dramatu zmieniają nagle ton i mów ią coś nieocze

kiwanego - ponieważ tego właśnie oczekiwał od nich 

Henryk. Czasem jednak Henryk zachowuje się w sposób 

nieprzewidziany i niezrozumiały dla niego samego, po

nieważ musi przystosować s ię do swych partnerów, oni 

dyktują mu styl . 

'YVsĆyst(o tu bez 
}'1--~e rJl' 1 · 

_:}-lenn , _s~n1arza sen, 
a se11 - .:)-lenry(a, 
a(cja też stivarza się; 
11ie1LstL1-1111ie sa111a, 

Gld;ie st 1varzaJfI się; 
1vzajen1 ąie i całość 
riaprzód (u niezna-

. . 
2Jni rozn11qzaniorn. 



(„ .) List od Camusa z zapytaniem, czy zgadzam się aby polecił Ślub pewnemu 

dyrektorowi teatru w Paryżu . Co robić? Ślub bez teatru jest jak ryba bez wody 

- tak, bo to nie tylko dramat pisany dla teatru, ale, przynajmn iej w zamierze

niu swoim, to sama wyzwalająca się teatralność istnienia. Mam jednak obawy, 

że nikt oprócz mnie nie zdoła tego wyreżyserować i że przedstawienie runie 

z wielkim wstydem moim, grzebiąc na długie lata karierę sceniczną utworu. Naj

większa trudność na tym polega, że Ślub nie jest opracowaniem artystycznym 

jakiegoś problemu czy sytuacj i ale luźnym wyładowaniem wyobraźni , wytężo

nej, co prawda, w określonym kierunku . To nie znaczy, aby Ślub nie opowiadał 

nam pewnej historii : to dramat człowieka współczesnego, którego świat został 

zrujnowany, który (we śnie) ujrzał dom swój zamieniony w karczmę, narzeczoną 

- w dziewkę. Pragnąc odzyskać przeszłość, człowiek ten ogłasza ojca swojego 

królem, w narzeczonej chce widzieć dziewicę. Daremnie. Gdyż nie tylko świat mu 

zrujnowano, on sam uległ ruinie i już skońezyły mu się tamte uczucia„. Nato

miast na gruzach dawnego odsłania się świat nowy, pełny okropnych zasadzek 

i nieobliczalnej dynamiki, pozbawiony Boga, stwarzający się z ludzi w przedziw

nych konwulsjach Formy. Upojony wszechwładzą swojej rozpętanej ludzkości, 

on ogłasza się królem, bogiem, dyktatorem i chce za pomocą tej nowej mecha

niki sprawić aby odżyła w nim czystość, miłość„. tak, on sam sobie da ślub, na

rzuci go ludziom, zmusi aby go ratyfikowali! Lecz ta rzeczywistość, stwarzana 

przez formę, zwraca się przeciwko niemu i go druzgoce. To anegdota„. Ale nie 

wyczerpuje ona treści Ślubu, gdyż ten nowy świat , który ujawnia się tutaj, nie 

jest z góry wiadomy, nawet autorowi, dramat jest jedynie próbą artystycznego 

dotarcia do rzeczywistości , którą kryje Przyszłość. To sen o epoce, wyrażający 

męczarnie naszej współczesności, ale też sen wyprzedzający epokę, usiłujący 

odgadnąć... na marginesie akcji śniący duch bohatera-artysty chce przebić ciem

ność, to senna walka z demonami jutra, to celebracja świętego obrządku nowego 

i nieznanego Stawania się „. Więc Ślub na scenie powinien stać s ię górą Synaj, 

pełną mistycznych objawień , chmurą, brzemienną tysiącem znaczeń, rozpędza-



ną pracą wyobraźni i intuicji, Grand Guignolem, obfitującym w igraszki, zagadko

wą missa solemnis na prz 

jest snem i toczy się w ci 

tylko błyskawice (bardzo przepraszam, że w sp 

ale inaczej nie mógłbym dać do zrozumienia, ja 

tak go ujmiecie - jako wyładowanie duszy, br 

nadchodzących czasów, jako nabożeńst 

do tego, aby go rozjaśniały 

k górnolotny wyrażam się, 

ś wystawiony Ślub). Jeżeli 

nej niejasnym przeczuciem 

nie; ale nie zapominajcie, że to przed 

zyczne, to jest, że wszystkie blask' 

wyżywanie się w grze dla samej g 

rozpętanej formy, upojenie się maską, 

inny uczynić je rozkoszą . A wreszcie nie 

zapominajcie, że jego ostateczny tragizm polega na przerażeniu człowieka, który 

widzi, że kształtuje się w sposób 

pomiędzy człowiekiem a formą. 

ebie nie przewidziany - na rozdźwięku, 

holijny jest sens tych wskazówek. Na-

prawdę chodzi o to, że ja w ogóle nie mam żadnej pewności, czy za mojego życia 

Ślub zostanie wystawiony. 

Witold Gombrowicz Dziennik, 1954 



O sztuczności . 

Regułą podstawową jest sztucznośf. Fakt ten uwydatniał sam Gombrowicz 
w uwagach poprzedzających książkową edycję dramatu: „Studiując tekst nor
malnej sztuki, aktor może z treści zdania wywnioskowaf, jak to zdanie ma byf 
wypowiedziane. Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana: dialog jest bardziej 
sztuczny, nieraz najprostsze słowa nabrzmiewają sztuanośc1ą• ( •• ) A więc 
sztucznośc I Jako program I jako temat. Celi ona jednak znaczy? lnterpretowat 
ją motna w spos6b rozmaity. Wyjaśnienie najprostsze byłoby takle: istnieje 
OIJ'omna sfera użye językowych, kt6re traktuje się jako normalne, zwykłe, na
turalne nie budzące wątpltwosd. nie skłanlaj11ce do zdziwienia, przezroczyste, 
natychmiast kierujące ku trełcł wypowiedzenia („.) ~ Idea słowa przylega
jącego do rzeay, a przede wszystkim- do sytuacji wypowiadania („.) punktem 
odnłesłanla I zasadnłaym kryterium byłoby nadal potoczne używanie Języka. 
Jego wzorce najberdztej rozpowszechnione I w pełni przez iwfadomołf spo
łecz~ akceptowane. 

Jest to kwestia dla Gombrowłczowskłej sztucznoid Istotna, ale nie spos6b ca
łej sprawy do niej ogranfczaf, owa sztuanośf byłaby w6wczas tylko formą 
przekory. Koncepcja pisarza jest l„bsza ł dużo bardziej zasadnicza: sam Język, 
Mzyk Jako całoie, j•zyk we wszystkich swych prze,awach jest domeną sztua
nokl. M6wląc - jakkolwiek I cokolwiek - jest się z natury rzeczy sztucznym. 
Wiara w naturaJnoif czy prostotę pewnych użyc języka byłaby więc jedynie 
przejawem fałszywej śwladomoid. Utycia, odchodzące od normy, od obowią
zującej przeciętności (nie w oceniającym sensie tego słowa), nie są w żadnym 
wypadku nadużyciami czy dZiełem przekory. Ujawniają naturę mowy. Skoro ję
~k jest ze swej Istoty sztuczny, skoro nieznany mu jest stan niewinności i bez
łntaresownołd, sztucznośf tę trzeba nieustannie potqowaf I demonstrować. 
w tym tylko wypadku nie padnie się jej ofiarą, opuści się sferę naiwnej wiary 
(.„) Nie Jest to jednak sprawa samej tylko, daj.cej się sformułował. pojęciowo 
koncepcji. Ta przede wszystkim kwestia praktyki językowej. W • - rzecz uj
mując najbardzlej schematycznie, wyraziła się ona w sięgnięciu, z jednej strony 
po wfersz, z drugiej - po iwarę (a dokładniej po pseudo - wiersz I pseudo -
gwarę). Pierwszy ma język uwznloślaf, druga - obniżać I trywlallzowaC. 





JUBILEUSZ 
40-LECIA PRACY 
ARTYSTYCZNEJ 

Małgorzata 

Talarczyk 
Debiutowała w „Apetycie na czereśnie" Agnieszki Osieckiej 19 li

stopada 1970 roku w jel@niogórskim Teatrze Dolnośląskim. Od 1982 

roku, z dwu lletnią przerwą, jest aktorką Teatru Miejskiego w Gdyni. 

Scena łaskawa pozwoliła artystce kreować najróżniejsze postacie, 

od świętych i dziewic począwszy, poprzez kobiety bezwzględne, po 

troskliwe matki. Owa różnorodność, obok prawdy, jest dla Małgo

rzaty Talarczyk istotą aktorstwa. Zagrała m.in. Kasandrę w „Od

prawie posłów greckich" Jana Kochanowskiego, Marię Magdalenę 

w „Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim" Mikołaja 

z Wilkowiecka, Pudla w „Brytanie Brysiu" Aleksandra Fredry, Klau

destynę de Montreuil w „Bezimiennym dziele" Stanisława I. Witkie

wicza, Nauczycielkę w „Konopielce" Edwarda Redlińskiego, Hermię 

i Tytanię w „Śnie nocy letniej" Williama Shakespeare'a, Księżną Hi

malaj w „Operetce" Witolda Gombrowicza, Iwonę i Królową Małgo

rzatę w „Iwonie, księżniczce Burgunda" Witolda Gombrowicza, Alę 
i Eugenię w „Tangu" Sławomira Mrożka, Matkę w „Balladynie" Juliu

sza Słowackiego, Gwinonę w „Lilii Wenedzie" Juliusza Słowackiego. 

Pracowała pod kierunkiem m.in.: Adama Hanuszkiewicza, Henryka 

Tomaszewskiego, Waldemara Śmigasiewicza, Jerzego Rakowieckie

go. Rolą Pani Marii w „Kompozycji w słońcu" Ingmara Villqista w 

ostatnich latach zapisała się w sercach widzów i pamięc i krytyków. 

Jest laureatką Nagród Artystycznych Prezydenta Miasta Gdyni, na

gród aktorskich na festiwalach teatralnych w Toruniu i Opolu oraz na 

Festiwalu Sztuk Współczesnych we Wrocławiu . Od 1983 roku, z kil

kuletnią przerwą, pozostaje nauczycielką zadań aktorskich w Stu

dium Wokalno -Aktorskim przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Ba

duszkowej w Gdyni . Kilkudziesięciu dyplomantów osiągnęło dyplom 

aktorski pod jej ręką. Od 1996 roku przewodniczy gdańskiemu Od

działowi Związku Artystów Scen Polskich. W 2004 roku otrzymała 

Złoty Krzyż Zasługi . 

„Prawdziwą rewelacją jest Małgorzata Talarczyk w roli Pani Marii 

(„Kompozycja w słońcu"). To zakochana, piękna kobieta, którą czas 

i doświadczenie życia zmieniły w surową, gderliwą staruchę. Drep

ce po pokojach noga za nogą, suwając przed sobą krzesło . Czasem 

spod maski starości wychyla się dawna Maria, zakochana i czuła, co 

czyni ją bardziej tragiczną". 

Roman Pawłowski, „Gazeta Wyborcza" 

„„ .pojawia się Pani Maria - Małgorzata Talarczyk. Sunie wolno, z tru

dem, przystaje opierając się na krześle„. Czasem ostra i pełna gnie

wu, niekiedy słaba w beżsilnej złości. Zamknięta w sobie. Oszczędna 

w gestach. Nie rozgrywa tej roli na krzyku. Emocje są w niej. Czasem 

tylko spojrzeniem wyraża rozpacz. Znakomita rola". 

Grażyna Antoniewicz, „ Dziennik Bałtycki" 



spis treści 

Witold Gombrowicz 
(1904-1969) 

By nigdy nie mówić 
w sposób nudny 

Ślub, wieczny ślub 
(idea dramatu) 

Czy Ślub zostanie 
wystawiony? 

Jubileusz 40-lecia 
pracy artystycznej. 
Małgorzata Talarczyk 
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Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Ingmar Villqist 
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Wojciech Zieliński 
Główna księgowa: Krystyna Mękwińska 
Dział literacki: Sabina Czupry.ńska, Marzena Szymik-Mackiewicz, Agnieszka Osiwalska 
KoordyrJator projektu edukacyjnego: Anna Zalewska-Uberman 
po. koordynatora pracy aritystycznej: Aleksandra Borowiak 
Kierownik administracji liona Czech 
Kierownik techniczny/kierownik pracowni oświetleniowej: Marek Perkowski 
Kierownik sceny: Arkadiusz Brandys 
Kierownik warsztatów: Włodzimierz Miłecki 
Kierownik pracowni akustycznej: Wiesław Miecznikowski 
Pracownia krawiecka: Bożena Kulas, Ewa Badziong 
Pracownia fryzjerska i charakteryzatornia: Jadwiga Pikiewicz 
Garderobiane: Marzena Bochnak, Violetta Brandys 
Rekwizytor: Krzysztof Dąbek 
Sekretariat: Marta Jezierna 

Biuro Promocji i lmpresa ~iat tJ : 

Aleksandra Borowiak, Sylwia Marzec, Iwona Walkusz 
58 660 59 22 
poniedziałek- piątek 9.00-16.00 

Kasa Teatru: 
Edyta Łapińska, Renata Smolińska 
58 660 59 46 
poniedziałek-piątek 11.00-19.00 
sobota-niedziela 15.00-19.00 

Całodobowa informacja o spektaklach: 
58 660 59 20 

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni 
81-381 Gdynia, ul. Bema 26 

www.teatrgombrowicza.art.pl 
sekretariat@teatrgombrowicza.art.pl 

Redakcja programu i wybór materiałów: 
Sabina Czupryńska, Marzena Szymik - Mackiewicz 

Oprac owanie graficzne: M •Studio, www.mstudio.com.pl 

W przygotowaniu: 
Szymon Bogacz Wszystko, co chcielibyście powiedzieć po śmierci ojca, 
ale boicie się odezwać. Sztuka ta pod tytułem W imię Ojca i Syna została wyróżniona 
w konktJ rsie o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną 2009, reżyseria: Piotr Kruszczyński 

Premiera: 12 listopada 201 O 

Sponsorzy: ZE ZBIO ÓW 
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Nr 9/2010 

Zbigniew Majchrowski 

ŚLIJB BEZ TEATRU 
JEST JAK R~BA BEZ WOO~ 

„Ślub bez teatru jest jak ryba bez wody" 
- przyznawał sarn Gombrowicz. Od chwili 
ukończenia dramatu w 1946 roku w Argen
tynie na wszelkie sposoby zabiegał o wpro
wadzenie dzieła na scenę, a jednocześnie był 
wyjątkowo podejrzliwy wobec teatru. Rozsyłał 
maszynopis utworu komu się da: Jarosławo
wi Iwaszkiewiczowi w Warszawie, Marii Kun
cewiczowej w Londynie. ale i do czołowych 
wówczas pisarzy francuskich - Alberta Ca
musa i Andre Gide' a, jak też do sławnego ak
tora Jean - Luis Barraulta. wreszcie do filo
zofa Martina Bubera. Pełnym pasji artystom 
teatru, Irenie i Tadeuszowi Byrskim, którzy 
po 1956 roku odważyli się zaryzykować wy
stawienie dramatu w kraju, zabronił jednak 
premiery w kieleckim Teatrze im. Żeromskie
go, tłumacząc: „Bomba nie jest po to, aby 
wybuchała na peryferiach". Z kolei na wieść 
o przymiarkach do inscenizacji Ślubu w Te
atrze im. Słowackiego w Krakowie w 1958 
roku pisarz odpowiada listownie bratu: „ten 
utwór jest wyrafinowany i perwersyjny. nie 
wiem, co i ile da się wydobyć z niego, sarn 
trochę się gubię w tym gąszczu„. oczywiście 
to między nami, żeby nie zapeszyć reżysera". 
W późniejszych Rozmou:ach z Dominikiem 
de Roux pisarz będzie mówił o „sfinksowej 
formie" swego dramatu: „Tak, Ślub jest i sen
ny i pijany i szalony. ja sarn nie wniałbyrn 
odczytać go w całości, tyle tu mroku". Mrok, 
gąszcz ... może Dantejski „ciemny las"? 

Gdy tuż po II wojnie powstaje Ślub, 
Gombrowicz jest już po czterdziestce, w „lo
zańskiej" porze życia, w okresie gruntow-

nego obrachunku z egzystencją. Osobisty 
kryzys „wieku męskiego" zbiegł się z histo
ryczną katastrofą. „Świat wypadł z formy" 
- powiada szekspirowski Hamlet i słowa 
te powtarza w innej konfiguracji gombro
wiczowski Henryk. „Sarn już na wielkiej 
pustej scenie, na proch się moja myśl 
skruszyła" - mówi Konrad w Wyzwole
niu Wyspiańskiego i również Henryk w po
dobnym położeniu zaczyna swój monolog. 
Można w Henryku zobaczyć współczesne
go Hamleta jak i wciąż powracającego na 
scenę romantycznego Bohatera, a jedno
cześnie można widzieć w nim dyktatora na 
podobieństwo Hitlera czy Stalina („Jeżeli

by ktoś spiskował albo sabotował, to wziąć 
za mordę„ ."). 

Jest więc w Ślubie nadzwyczajny splot 
różnorodnych tonacji: tragedia i farsa, ku
plety i lamentacje, oniryczność i obsce
niczność, gesty profanacji i gesty fałszywej 
sakralizacji, szlachetna fraza Pana Tade
usza i folklor podmiejskiej zabawy. Wznio
słe stale przeplata się z trywialnym: zjed
nej strony tradycja szekspirowskich kronik 
królewskich i romantyczne echa z Mickie
wiczowskich Dziadów, z Nie - Boskiej 
komedii Krasińskiego, a z drugiej - ję

zykowe wybryki w stylu Franciszka Rabe
lais'ego czy Alfreda Jarry'ego. 

Jeszcze przed oficjalną polską premie
rą, czyli inscenizacją Jerzego Jarockiego 
w warszawskim Teatrze Dramatycznym 
w 1974 roku, Ślub wywierał inspirujący 
wpływ na polski teatr - powinowactwa 

dadzą się odnaleźć zarówno w Tangu Sła
womira Mrożka (1964). jak i w Apocalyp
sis cum Figuris Jerzego Grotowskiego 
w Teatrze Laboratorium (1969). co przeni
kliwie dostrzegł Konstanty Puzyna: „ .. . Apo
calypsis cum Figuris w swojej zewnętrz
nej, formalnej strukturze cała przecież, 

jak w pestce, zawarta jest już w Ślubie. 
Łącznie z plugawą atmosferką 'popijawy', 
z kreowaniem Ciemnego na Zbawiciela 
przez zebranych, z narzucaniem sobie ról, 
zderzeniami tonacji i języka. szyderstwem 
i wzniosłością. bluźnierstwem i sakrą". 

Jeszcze silniej wpłynął Ślub na interpreta
cje dramatów szekspirowskich przez Jana 
Kotta, zebrane w książce Szekspir współ
czesny. Co więcej, tak odczytywany Szek
spir zastępował nieobecnego na scenach 
Gombrowicza Uedna Iwona, księżniczka 
Burgunda Barbary Krafftówny nie miała 
tej rangi). 

Sarn Gombrowicz w liście z Buenos Aires 
pisał do Martina Bubera : „Nie przeczę. że 
w moim dramacie istnieje element ekscen
tryczności i nawet rozbawienia, ale jest on 
skompensowany bardzo wielką szczerością 
i prostotą. a także maksymalną - w mo
jej skali - powagą w podejściu do zasad
niczych zjawisk życia". Pierwsze światowe 
wystawienia Ślubu - w Paryżu, Sztokhol
mie i Berlinie - przypadają na lata sześć
dziesiąte i jest to czas „teatru absurdu", 
toteż w inscenizacjach przeważa właśnie 
ekscentryczność. Musiało upłynąć wiele 
lat, nim teatr poszedł wreszcie za oryginal
ną wizją dramatopisarza - stało się chy-

- ba tak dooiero w krakowskim orzedstawie-

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Rok założenia 1959 

Witold Gombrowicz , 
~J„„h'' 



atrze im. Słowackiego w Krakowie w 1958 
roku pisarz odpowiada listownie bratu: .ten 
utwór jest wyrafinowany i perwersY.jny, nie 
wiem, co i ile da się wydobyć z niego, sam 
trochę się gubię w tym gąszczu ... oczywiście 
to między nami. żeby nie zapeszyć reżysera". 

W późniejszych Rozmowach z Dominikiem 
de Roux pisarz będzie mówił o .sfinksowej 
formie" swego dramatu: .Tak. Ślub jest i sen
ny i pijany i szalony. ja sam nie umiałbym 
odczytać go w całości, tyle tu mroku". Mrok, 
gąszcz ... może Dantejski .ciemny las"? 

Gdy tuż po II wojnie powstaje Ślub, 
Gombrowicz jest już po czterdziestce, w .lo
zańskiej" porze życia. w okresie gruntow-

niczność, gesty profanacji i gesty fałszywej 
sakralizacji, szlachetna fraza Pana Tade
usza i folklor podmiejskiej zabawy. Wznio
słe stale przeplata się z trywialnym: zjed
nej strony tradycja szekspirowskich kronik 
królewskich i romantyczne echa z Mickie
wiczowskich Dziadów, z Nie - Boskiej 
komedii Krasińskiego, a z drugiej - ję

zykowe wybryki w stylu Franciszka Rabe
lais'ego czy Alfreda Jarry'ego. 

Jeszcze przed oficjalną polską premie
rą. czyli inscenizacją Jerzego Jarockiego 
w warszawskim Teatrze Dramatycznym 
w 1974 roku, Ślub wywierał inspirujący 
wpływ na polski teatr - powinowactwa 

Żegnamy naszego wspaniałego 
Aktora i Przyjaciela 

Sławomira 

Lewandowskiego 
13.06.1949 - 7.10.2010 

tej rangi). 
Sam Gombrowicz w liście z Buenos Aires 

pisał do Martina Bubera : .Nie przeczę. że 
w moim dramacie istnieje element ekscen
tryczności i nawet rozbawienia, ale jest on 
skompensowany bardzo wielką szczerością 
i prostotą. a także maksymalną - w mo
jej skali - powagą w podejściu do zasad
niczych zjawisk życia". Pierwsze światowe 
wystawienia Ślubu - w Paryżu. Sztokhol
mie i Berlinie - przypadają na lata sześć
dziesiąte i jest to czas .teatru absurdu", 
toteż w inscenizacjach przeważa właśnie 
ekscentryczność. Musiało upłynąć wiele 
lat. nim teatr poszedł wreszcie za oryginal
ną wizją dramatopisarza - stało się chy
ba tak dopiero w krakowskim przedstawie
niu Jarockiego z 1991 roku (pokazywanym 
również w Teatrze TV}, a sam Jarocki mu
siał wcześniej kilka razy zmierzyć się z ma -
terią Ślubu. by ostatecznie wybrać formę 
możliwie oszczędną. 

Ślub niejako przeczekał sukcesy anty
mieszczańskiego .teatru absurdu", prze
czekał młodzieżową „kontrkulturę" z jej 
utopią .teatru wspólnoty", wreszcie prze
czekał antytotalitarny „teatr aluzji" i . teatr 
drugiego obiegu". Gombrowicz słusznie 

przypuszczał. że jego sztuka zyska przewa
gę nad wszelkimi doktrynalnymi wizjami 
świata. Dzisiaj Ślub nadal wprawia w za
kłopotanie inscenizatorów i widzów obez
władniając mnogością możliwych odczytań. 

W końcu to nasz trzeci arcydramat - obok 
Mickiewiczowskich Dziadów i Wesela Wy
spiańskiego. • 

Zbigniew Majchrowski 
Kierownik Zakładu Antropologii Litera
tury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu 
Gdańskiego 

Aktor Teatru Miejskiego im. Wi
tolda Gombrowicza w Gdyni od 
1985 roku. Zmarł podczas prób 
do spektaklu Ślub, w którym kre
ować miał postać Pandulfa. 

Studiował aktorstwo na Wydziale Ak
torskim PWSTiF w Łodzi. Ukończył fi
lologię romańską na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W cza
sie studiów występował w Studenckim 
Teatrze NURT pod kierunkiem Janusza 
Nyczaka - zagrał tu Hrabiego Szarma w 
polskiej prapremierze Operetki Gombro
wicza. Debiutował w Teatrze im. Bogu
sławskiego w Kaliszu we wrześniu 1973 
roku (rola Mikoły w tołnierzu i bohate
rze Shawa). Następnie występował w Te
atrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. 

-

Witold Gombrowicz , 
„Slub" 

reżyseria: Waldemar Śmigasiewicz 
scenografia: Maciej Preyer 
muzyka: Krzesimir Dębski 

asystentka reżysera: Katarzyna Bieniek 
asystentka scenografa: Urszula Kowalska 

premiera 22.10.2010 

Obsada: 
Ojciec - Bogdan Smagacki 

Matka - Dorota Lulka 
Matka - Olga B. Długońska 

Henryk - Rafał Kowal 
Władzio - Maciej Sykała 

Mania - Małgorzata Talarczyk Qubileusz 40-lecia pracy artystycznej) 
Mania - Katarzyna Bieniek 

Pandulf - !Sławomir Lewandowski! 
Pijak - Stefan lżyłowski (gościnnie) 

Pijak - Mariusz żarnecki 
Pijak - Elżbieta Mrozińska 

Pijak - Teresa Lipowska (gościnnie) 
Pijak - Leon Krzycki 
Pijak Filip Frątczak 

Od 1976 roku w Teatrze Wybrzeże, na
stępnie sześć sezonów w teatrze im. Wi
lama Horzycy w Toruniu, i od 1985 roku 
w Teatrze Miejskim w Gdyni. 

W naszym teatrze stworzył wie
le wspaniałych, niezapomnianych ról. 
m.in.: Pigwa w Śnie nocy letniej. Szo
stakowicz w Kursie mistrzowskim 
Pownella, Polo w Kapeluszu pełnym 
deszczu Gazzo, Nick w Farsie na trzy 
sypialnie Ayckbourna, Kapelan w Da
mach i huzarach, król Ferdynand Ara
goński w Księdze Krzysztofa Kolumba 
Claudela, Lech w Lilli Wenedzie, Pap
kin w Zemście, rycerz Miles Hendon w 
Księciu i żebraku. Młodziak w Ferdy
durke, Wujek w Kartotece. Archanioł 
w Pastorałce Schillera. Oberon w Śnie 
nocy letniej, Filon w Balladynie, Sę
dzia w Mistrzu Piotrze Pathelin, re-

żyser Uoyd Dallas w Czego nie widać 
Frayna. Stomil w Tangu (Nagroda Pre
zydenta Miasta Gdyni). Georges w mu
sicalu Klatka wariatek, Starszy Pan A 
w Niespodziewanym końcu lata Przy
bory i Wasowskiego , Kat w Anioł zstą
pił do Babilonu. Stworzył też szereg 
niezapomnianych kreacji szmonceso
wych w programach kabaretowych Marka 
Pacuły. Jego ostatnie role to: Lennox, Ro
botnik III , Paulus Snyder - Święta Joan
na szlachtuzów. Jaszuński - Dyzma, 
Mathieu - Plotka, Dr Jan Burdygiel 

Wariat i zakonnica. Burmistrz -
Zorba. Louis Leplee (Papa) - Piaf, Don 
Kichote - Don Kichote, Gość w kapelu
szu, Młody mężczyzna - Kartoteka, 
Pastor - Wizyta starszej pani. Tokarz 
- Liliom, Hrabia Respekt - Fantazy. 
Wuj - Proces, Doktor - Woyzeck. • 
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I tak oto. premierą Ślubu Witolda Gom
browicza w reżyserii Waldemara Śmigasie
wicza, zakończyliśmy obchody jubileuszu 
50-lecia naszego Teatru. Zazwyczaj tak 
uroczyście urodziny każdego teatru ob
chodzi się co ćwierć wieku. To okazja do 
podsumowań, spojrzenia wstecz, ale też 

i do pochwalenia się. na co nas teraz stać. 
Przygotowaliśmy dla Państwa w sezonie 
2009/2010 dziewięć premier - to bardzo 
dużo jak na taki maly teatr. W normal
nych sezonach prezentujemy cztery, pięć 
premier. z tego jedną na Scenie Letniej 
w Orłowie . Ale jubileusz ma swoje prawa 
i oczekiwania publiczności wobec teatru 
też są wtedy inne. Od października 2009 
zaprezentowaliśmy: Tramwaj zwany po
żądaniem Tennessee Williamsa, w reżyse
rii Piotra Kruszczyńskiego, Kostkę smalcu 
z bakaliami i Beztlenowce mojego autor
stwa i reżyserii, Kamienie w kieszeniach 
Marie Jones w reżyserii Zbigniewa Brzozy, 
Fantazego Juliusza Słowackiego w reżyse
rii Piotra Cieplaka, Ostatnią taśmę Samu
ela Becketta w reżyserii Katarzyny Deszcz, 
Scenariusz dla trzech aktorów Bogusła
wa Schaeffera w reżyserii Waldemara Raź
niaka, Liliom Ferenca Molnara w reżyserii 
Grażyny Kani. W październiku zaprezentu
jemy ostatnią jubileuszową premierę. Ślub 
Witolda Gombrowicza w reżyserii Walde
mara Śmigasiewicza. Towarzyszyć jej bę
dzie sesja naukowa Trans-Polonia. Z Gdy
ni w świat, przygotowana przez profesora 
Zbigniewa Majchrowskiego, który kieruje 
Zakładem Antropologii Literatury i Kry
tyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskie
go. Już w listopadzie premiera Wszystko. 
co chcielibyście powiedzieć po śmierci 
ojca, ale boicie się odezwać Szymona Bo
gacza w reżyserii Piotra Kruszczyńskiego. 

liśmy teatralne archiwalia: plakaty, afisze. 
wydawnictwa. kostiumy, rekwizyty. doku- _ 
rnentacje audio i video. Zorganizowaliśmy ~ 
szereg spotkań rocznicowych współpra- ~ 
cowników i przyjaciół teatru, Wielki koncert ~ 
Złote Lata Sax Clubu. Sax Club Gene- ~ 

<lubik!.u~z ~ IEda 
PRArY ARTYSTVCZNE<I 
Malgnl"zafg Talaff;zylt/ 

Obchody naszego jubileuszu to nie tylko 
premiery. W Muzeum Miasta Gdyni zorga
nizowaliśmy wystawę poświeconą półwie

czu naszego Teatru, na której, na dwóch 
poziomach ekspozycyjnych, zaprezentowa-

Aja na to ... 

ration. w którym wzięły udział największe ~ 
gwiazdy polskiego, powojennego jazzu oraz ~ Debiutowała w Apetycie na czeresme 
Przegląd Sztuk Samuela Becketta, na ~ Agnieszki Osieckiej 19 listopada 1970 roku 
które uzyskaliśmy dofinansowanie z Mi- ~ w jeleniogórskim Teatrze Dolnośląskim. Od 
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narado- ~ 1982 roku, z dwuletnią przerwą. jest ak
wego. Kontynuowaliśmy cykl wydawniczy ~ tarką Teatru Miejskiego w Gdyni. Scena 
książek. towarzyszących poszczególnym ~ łaskawa pozwoliła artystce kreować najróż
premierom. składający się na serię klasy- ~ niejsze postacie. od świętych i d_Ziewic pa
ków dramaturgii XX/XXI wieku. Cyklicz- ~ cząwszy. poprzez kobiety bezwzględne . po 
nie ukazywały się numery naszej gazety ~ troskliwe matki. Owa różnorodność, obok 
teatralnej Ferdy Durkego, komentującej ~ prawdy, jest dla Małgorzaty Talarczyk 
zdarzenia z naszego życia teatralnego. ~ istotą aktorstwa. Zagrała m.in. Kasandrę 

Na zakończenie obchodów jubileuszu ~ w Odprawie posłów greckich Jana Ko-
50-lecia Teatru Miejskiego w Gdyni przy- ~ chanowskiego, Marię Magdalenę w Histo
gotowaliśmy dla Państwa, wspólnie ze zna- ~ ryi o chwalebnym zmartwychwstaniu 
komitym wydawnictwem SłowoK)braz/ ~ 
Terytoria album poświęcony pięćdziesię- ~ 
cioletniej historii Teatru Miejskiego im. Wi- ~ 
tolda Gombrowicza w Gdyni. = 

Przed nami, do końca 2010 roku. poza ~ 
premierami. jeszcze V Międzynarodowy ~ 
Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych = 
RAPORT - konkursowy przegląd dziesię- _ 
ciu polskich i trzech zagranicznych spek- :; 
takli, powstalych na podstawie polskiej 
współczesnej dramaturgii. _ 

Przeżyliśmy w tym sezonie kilka tak ~ 
nam potrzebnych sukcesów, do których ~ 
trzeba zaliczyć premiery Kamieni w kie- ~ 
szeniach, Fantazego. Liliom, pierwsze ~ 
zaproszenia na ogólnopolskie festiwale. ~ 
pierwsze recenzje w ogólnopolskiej prasie ~ 
teatralnej. Ale to dopiero poe7.-ątek. ~ 

Dziękujemy Państwu za towarzyszenie ~ 
naszemu Teatrowi w tym jubileuszowym se- ~ 
zonie i zachęcamy do współtworzenia gdyń
skiego Teatru w następnym półwieczu . • 

Ingmar Villqist = 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny ~· Kasandra w Odprawie posłów greckich Jona 

Kochanowskiego, 1984. foto: Tadeusz Link 

Komentarze Witolda Gombrowicza 
on ogłasza się królem. bogiem. dyktato
rem i chce za pomocą tej nowej mechani
ki sprawić aby odżyła w nim czystość, mi
łość ... tak, on sam sobie da ślub, narzuci 
go ludziom. zmusi aby go ratyfikowali! Lecz 
ta rzeczywistość. stwarzana przez formę. 
zwraca się przeciwko niemu i go druzgoce. 
To anegdota .. . Ale nie wyczerpuje ona treści 
Ślubu, gdyż ten nowy świat. który ujawnia 
się tutaj. nie jest z góry wiadomy. nawet 
autorowi, dramat jest jedynie próbą arty
stycznego dotarcia do rzeczywistości, którą 
kryje Przyszłość . To sen o epoce, wyraża
jący męczarnie naszej współczesności. ale 
też sen wyprzedzający epokę. usiłujący od
d!lrln:::łr n.a mard'ine.~iP ~Jc,..ii śniA<"'V r111ch 

Czy Ślub zostanie 
wystawiony? 

Pudel w Brytanie Brysiu Aleksandra Fredry, 1984. 
foto : Tadeusz Link 

pańskim Mikołaja z Wilkowiecka, Pudla 
w Brytanie Brysiu Aleksa ndra Fredry, 
Klaudestynę de Montreuil w Bezimiennym 
dziele Stanisława I. Witkiewicza. Nauczy
cielkę w Konopielce Edwarda Redlińskie
go, Hermię i 'fytanię w Śnie nocy letniej 
Williama Shakespeare'a, Księżną Himalaj 
w Operetce Witolda Gombrowicza. Iwonę 
i Królową Małgorzatę w Iwonie. księżnicz
ce Burgunda Witolda Gombrowicza, Alę 
i Eugenię w Tangu Sławomira Mrożka, 
Matkę w Balladynie Juliusza Słowackie
go. Gwinonę w Lilli Wenedzie Juliusza 
Słowackiego, Panią Marię w Kompozycji 

Gwinona w Lilli Wenedzie Juliusza Słowackiego, 
1993. foto: archiwum teatru 

„ .. . pojawia się Pani Maria 
- Małgorzata Talarczyk. Su
nie wolno, z trudem, przystaje 
opierając się na krześle„. Cza
sem ostra i pełna gniewu. nie
kiedy słaba w bezsilnej złości. 
Zamknięta w sobie. Oszczędna 

w słońcu Ingmara Villqista, Meg w Urodzi
nach Stanleya Harolda Pintera. Hrabinę 
Respektową w Fantazym Juliusza Słowac
kiego. Pracowała pod kierunkiem m.in.: 
Adama Hanuszkiewicza. Henryka Toma
szewskiego. Waldemara Śmigasiewicza. Je
rzego Rakowieckiego. Jest laureatką Nagród 
Artystycznych Prezydenta Miasta Gdyni. na
gród aktorskich na festiwalach teatralnych 
w Toruniu i Opolu oraz na Festiwalu Sztuk 

Księżna Himalai w Operetce Witolda, Gombro
wicza, 2000. foto: Ewa Grabowska-Sadłowska 

Współczesnych we Wrocławiu. Od 1983 roku. 
z kilkuletnią przerwą, pozostaje nauczyciel
ką zadań aktorskich w Studium Wokalno -
Aktorskim przy Teatrze Muzycznym im. Da
nuty Baduszkowej w Gdyni. Kilkudziesięciu 
dyplomantów osiągnęło dyplom aktorski pod 
jej ręką. Od ]996 roku przewodniczy gdań
skiemu Oddziałowi Związku Artystów Scen 
Polskich. W 2004 roku otrzymała Złoty 

Krzyż Zasługi. • 
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Czy Ślub zostanie 
wystawiony? 

„List od Camusa z zapytaniem, czy zga
dzam się aby polecił Ślub pewnemu dy
rekto.rowi teatru w Paryżu. Co robić? Ślub 
bez teatru jest jak ryba bez wody - tak, 
bo to nie tylko dramat pisany dla teatru, 
ale, przynajmniej w zamierzeniu swoim, to 
sama wyzwalająca się teatralność istnienia. 

Mamjednak obawy, że nikt oprócz mnie nie 
zdoła tego wyreżyserować i że przedstawie
nie runie z wielkim wstydem moim, grze
biąc na długie lata karierę sceniczną utwo
ru. Największa trudność na tym polega, że 
Ślub nie jest opracowaniem artystycznym 
jakiegoś problemu czy sytuacji ale luźnym 
wyładowaniem wyobraźni, wytężonej, co 
prawda, w określonym kierunku. To nie 
znaczy, aby Ślub nie opowiadal nam pew
nej historii: to dramat człowieka współcze
snego, którego świat został zrujnowany, 
który (we śnie) ujrzał dom swój zamienio
ny w karczmę, narzeczoną - w dziewkę. 
Pragnąc odzyskać przeszłość, człowiek ten 
ogłasza ojca swojego królem, w narzeczo-

nej chce widzieć dziewicę. Daremnie. Gdyż 
nie tylko świat mu zrujnowano, on sam 
uległ ruinie i już skończyły mu się tamte 
uczucia... Natomiast na gruzach dawnego 
odsłania się świat nowy, pełny okropnych 
zasadzek i nieobliczalnej dynamiki, pozba
wiony Boga, stwarzający się z ludzi w pr.te
dziwnych konwulsjach Formy. Upojony 
wszechwładzą swojej rozpętanej ludzkości, 

on ogłasza się królem, bogiem, dyktato
rem i chce za pomocą tej nowej mechani
ki sprawić aby odżyła w nim czystość, mi
łość„. tak, on sam sobie da ślub, narzuci = 
go ludziom, zmusi aby go ratyfikowali! Lecz ~ Gwinona w Lilli Wenedzie Juliusza Słowackiego, 
ta rzeczywistość, stwarzana przez formę, ~ 1993. foto: archiwum teatru 
zwraca się przeciwko niemu i go druzgoce. ~ 
To anegdota ... Ale nie wyczerpuje ona treści ~ 
Ślubu, gdyż ten nowy świat, który ujawnia ~ 
się tutaj, nie jest z góry wiadomy, nawet ~ 
autorowi, dramat jest jedynie próbą arty- ~ 
stycznego dotarcia do rzeczywistości, którą ~ 
kryje Przyszłość. To sen o epoce, wyraża- ~ 
jący męczarnie naszej współczesności, ale ~ 
też sen wyprzedzający epokę, usiłujący od- ~ 
gadnąć„. na marginesie akcji śniący duch ~ 
bohatera - artysty chce przebić ciemność, ~ 
to senna walka z demonami jutra, to cele- ~ 
bracja świętego obrządku nowego i niezna- ~ 
nego Stawania się„. Więc Ślub na scenie ~ 
powinien stać się górą Synaj, pełną mistycz- ~ 
nych objawień, chmurą. brzemienną tysią- ~ 
cem znaczeń, rozpędzoną pracą wyobraźni ~ 
i intuicji, Grand Guignolem, obfitującym ~ 
w igraszki, zagadkową missa solemnis na ~ 
przełomie czasów u stóp niewiadomego oł- ~ 
tarza. Ten sen jest snem i toczy się w ciem- ~ 
nościach, on ma prawo do tego aby go ~ 
rozjaśniały tylko błyskawice (bardzo prze- ~ 
praszam, że w sposób tak górnolotny wy- ~ 
rażam się, ale inaczej nie mógłbym dać do ~ 
zrozumienia, jak ma byś wystawiony Ślub). ~ 
Jeżeli tak go ujmiecie - jako wyładowanie ~ 
duszy, brzemiennej niejasnym przeczuciem ~ 
nadchodzących czasów, jako nabożeństwo ~ 
przyszłości - powinien zagrać na scenie; ~ 
ale nie zapominajcie, że to przedstawienie ~ 
ma być tyleż zmysłowe, ile metafizyczne, to ~ 
jest, że wszystkie blaski i grozy rozpętanej ~ 
formy, upojenie się maską. wyżywanie się ~ 
w grze dla samej gry, powinny uczynić je ~ 
rozkoszą. A wreszcie nie zapominajcie, że ~ 

„ .. . pojawia się Pani Maria 
Małgorzata Talarczyk. Su

nie wolno, z trudem, przystaje 
opierając się na krześle„. Cza
sem ostra i pełna gniewu. nie
kiedy słaba w bezsilnej złości. 
Zamknięta w sobie. Oszczędna 
w gestach. Nie rozgrywa tej roli 
na krzyku. Emocje są w niej. 
Czasem tylko spojrzeniem wy
raża rozpacz. Znakomita rola". 

Grażyna Antoniewicz, 
Dziennik Bałtycki 

jego ostateczny tragizm polega na przera- ~ Matka w Balladynie Juliusza Słowackiego, 1997. · 
żeniu człowieka, który widzi, że kształtuje ~ foto: Ewa Grabowska-Sadłowska 
się w sposób dla siebie nie przewidziany ~ 
- na rozdżwięku, pomiędzy człowiekiem ~ 
a formą. Melancholijny jest sens tych wska- ~ 
zówek. Naprawdę chodzi o to, że ja w ogóle ~ 
nie mam żadnej pewności, czy za mojego ~ 
życia Ślub zostanie wystawiony. • ~ 

Witold Gombrowicz Dziennik, 1954 

[prapremiera Ślubu odbyła się (bez zgo
dy autora) 4 (lub 6) kwietnia 1960 w Te
atrze Studenckim przy Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach w reżyserii Jerzego Jarockie
go, ze scenografią Krystyny Zachwatowicz. 
W 1963 roku w paryskim Theatre Recamier ~ 
wystawił go z wielkim powodzeniem argen- ~ 
tyński reżyser Jorge Lavelli, również ze sce- ~ 
nografią Krystyny Zachwatowicz. Witold ~ 
Gombrowicz zmarł 25 lipca 1969 roku.] ~ 

rys. Monika Gałkowska 
Eugenia w Tangu Sławomira Mrożka, 1999. 

~ foto: Ewa Grabowska-Sadłowska 

Pani Maria w Kompozycii w słońcu Ingmara Vil
lqista, 200 l. foto: Joanna Siercha 

„Prawdziwą rewelacją jest 
Małgorzata Talarczyk w roli 
Pani Marii [„Kompozycja w słoń
cu"]. To zakochana, piękna ko
bieta, którą czas i doświadcze
nie życia zmieniły w surową. 
gderliwą staruchę. Drepce po 
pokojach noga za nogą, suwa
jąc przed sobą krzesło. Czasem 
spod maski starości wychyla 
się dawna Maria, zakochana 
i czuła, co czyni ją bardziej 
tragiczną". 

Roman Pawłowski, 
Gazeta Wyborcza 

Meg w Urodzinach Stanleya Harolda Pintera, 
2009. foto: Marcin Marzec 



Gazeta Teatralna Ferdy Durkego 

P
odsumowując 50-ty, jubileuszowy sezon Teatru Miejskiego 
im. Witolda _Gombrowicza w Gdyni. redakcja Ferdy Durkego zwró
ciła się do najbardziej obiektywnych, zdaniem redakcji, krytyków 

teatralnych z prośbą o wskazanie tych spektakli naszego teatru, które ich 
najbardziej osobistym i emocjonalnym zdaniem (pasujące tu słowo „su
biektywny" nie zostaje użyte ze względu na redaktora Jacka Sieradzkiego) 
wstrząsnęły światem. 

strona 3 

10 spektakli Teatru Miejskiego, 
które wstrząsnęły światem 
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Jacek Sieradzki 

Skok przez przepaść 

Poproszony przez Teatr im. Gombrowi
cza o wypowiedź na temat gdyńskich 
spektakli, które wstrząsnęły światem, 

zacząłem grzebać nie tyle w głowie, ile 
w starych notatkach. I znalazłem zapiski 
dotyczące spektaklu, który o ile może nie 
wstrząsnął całym światem, to z pewnością 
wstrząsnął mną. Myślę o premierze sprzed 
równo dziesięciu lat. o spektaklu Zabić 
was to mało Andrzeja Pieczyńskiego. 

Spektaklu przełomowym, wprowadzającym 
współczesne, drastyczne treści obyczajowe 
na deski teatru grającego dotąd głównie 
grzeczny konwencjonalny repertuar. Pa
miętam tamto zakulisowe napięcie. I potem 
poczucie zasłużonego sukcesu. O przedsta
wieniu pisałem w nocie dla Polityki, oczy
wiście w dużo bardziej oszlifowanej formie; 
musiałem przecież zmieścić streszczenie 
sztuki nieznanej czytelnikom tygodnika, 
wprowadzić ich w tematykę spektaklu i do
piero potem formułować oceny. Notatki 
były robione dla samego siebie. Nie wiem, 
czy będą całkiem zrozumiałe (dla pamięta
jących spektakl mam nadzieję . że owszem). 
Tak czy owak nie chcę ich tu upiększać, 
uzupełniać, czy opatrywać przypisami. Są 
archiwalnym świadectwem bardzo ciepłych 
emocji. Mam nadzieję. że zamawiającym 

wspomnienie do jubileuszowego wydania 
Gazety Teatralnej i o takie emocje chodzi. 
Spektakl gdyński oglądałem 18 listopada 
2000 roku. Notowałem pewnie następnego 
dnia. 

Wydarzenie, po którym trudno otrzą

snąć się z zadziwienia. Niewiarygodne 
skupienie widowni. przeżyWanie tematu 
i zdarzeń. chęć gadania. Po raz pierwszy 
w życiu podczas dyskusji , którą prowadzi
łem po spektaklu. sam nie bardzo byłem 
w stanie dorwać się do głosu. Andrzej Pie
czyński okazał się po prostu dobrym reży
serem. Większość autorów paprze własne 
teksty - on uwypuklił wszystkie jego zalety. 
a i umiał przekonująco sprzedać i to, co jest 
tu jednak wadą. Marek Braun zbudował 
plastikową klatkę z rozchylanymi szyba
mi. Punktem wyjścia było studio radiowe, 
w którym toczy się prolog, ale metaforyza
cja okazała się bardzo szeroka; śmieliśmy 
się. że ma gotową uniwersalną przestrzeń 
do wszystkich realizowanych sztuk, łącz
nie z klasyką. Pieczyński umiał znakomicie 
podnieść napięcie własnej sztuki. Dobitny 
przykład konstrukcyjny: rzecz się zaczy
na słuchowiskiem. Jeszcze jak siadamy 
w krzesłach, słyszymy z głośników krzyki 
mężczyzny i płacz dziecka; jest to już przej-

mujące, grane na full. bez udawactwa. Po
tem scena się rozświetla i widać, że to tylko 
słuchowisko: aktorzy mówią do mikrofo
nów, dźwiękowiec (Sławomir Lewandowski) 
robi efekty zabawnymi przyrządami. Na- ~ 
stępuje demistyfikacja napięcia. sytuacja ~ 
jest właściwie komiczna - choć w trakcie § 
nagrania aktorzy z nestorowatym Stefa- ~ 
nem Iżyłowskim na czele pruli się. zupeł- § 
nie jak nie w zawodowym teatrze. Po czym ~ 
dopiero teraz rusza właściwy dramat. Ak- ~ 
torki mają znakomicie przygotowany pod- § 
kład emocjonalny: rozbudzoną ciekawość ~ 
i emocje, muszą mu sprostać, podnieść ~ 
napięcie na kolejny stopień. To się udaje. § 
a co przytomniejsi pamiętają przy tym. że ~ 
główna bohaterka chwilę wcześniej wy- § 
biegła ze studia radiowego. Może to więc ~ 
dalej fikcja? A może projekcja wyobrażeń ~ 
zmaltretowanej? ~. 

Bohaterką dnia jest Karolina Adamczyk, 
aktorka, w której możliwości nie wierzyłem. 
Wydawała mi się do ról konwencjonalnych 
za nazbyt bezwdzięczna, a do ról drama
tycznych zbyt drewniana. Tu fantastycznie 
trzyma poziom emocjonalnego rozwibrowa
nia, pokazuje histeryczną bezwyjściowość 
swojej bohaterki. gra jej rozpacz - a nie 
czystą przemoc. Szwankuje technika: 
chwilami nie słychać jej słów, ale przy tym 
poziomie szamotaniny uczuciowej wybacza 
się to łatwo. Przepięknie partneruje jej Te
resa Wasiak skupiona, wsłuchana, swoją 

koncentracją tworząca tamtej coś w rodza
ju rezonansu. 

Słabości sztuki Andrzeja Pieczyńskiego 
to nade wszystko ów nazbyt nieprawdopo
dobny finał, kiedy się okazuje, że na dziew
czynę, jak na Hioba spadają już wszystkie 
nieszczęścia świata, łącznie z eksplozją -
gazu na osiedlu. Spektakl kończy się bez 
mocnego akcentu, trochę nijako; nie czy
tam ze sceny sugestii samobójstwa boha
terki (a tak parę osób na widowni odebrało 
jej wyjście, prosto przez pleksiglas na żywy 
świat). 

Niemniej te pasywa ustępują wobec ak
tywów. Świetnego języka, wiarygodności 
sposobu mówienia bohaterów bez epato-

Juliusz Słowacki Fantazy. Reżyseria Piotr Cieplak, scenografia Andrzej Witkowski, muzyka Paweł 
Czepułkowski, realizator dźwięku Marek Piotrowski. Premiera 5 marca 201 O r. W roli Hrabiego 
Respekta Sławomir Lewandowski . 

Witold Gombrowicz /wona, księżniczka Burgunda . Reżyseria Waldemar Śmigasiewicz, scenografia 
Maciej Preyer, muzyka Krzesimir Dębski . Premiera 1 2 lipca 1998 r. 
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Andrzej Pieczyński Zabić was to mało. Reżyseria Andrzej Pieczyński, scenografia Marek Braun, mu
zyka Robert Kanaan. Prapremiera 7 października 2000 r. W roli Anki Karolina Adamczyk; w roli 
Marty Teresa Wasiak. 

resa Wasiak skupiona, wsłuchana, swoją ;;; 
koncentracją tworząca tamtej coś w rodza- ~ 
ju rezonansu. i; 

Słabości sztuki Andrzeja Pieczyńskiego ~ 
to nade wszystko ów nazbyt nieprawdopo- ~ 

dobny finał, kiedy się okazuje, że na dziew- ~ 
czynę. jak na Hioba spadają już wszystkie ~ 
nieszczęścia świata, łącznie z eksplozją ~ 
gazu na osiedlu. Spektakl kończy się bez ~ 
mocnego akcentu, trochę nijako: nie czy- ~ 
tam ze sceny sugestii samobójstwa boha- ~ 
terki (a tak parę osób na widowni odebrało ~ 
jej wyjście, prosto przez pleksiglas na żywy ~ 
świat). ~ 

Niemniej te pasywa ustępują wobec ak- ~ 
tywów. Świetnego języka, wiarygodności ~ 
sposobu mówienia bohaterów bez epato- ~ 
wania widowni wulgaryzmami dla wulga- ~ 
ryzmów, stopniowanie napięcia w samym ~ 
dialogu. Andrzej Pieczyński będzie dobrym ~ 
artystą. jeśli będzie potrafił dźwignąć więk- ~ 
szą formę: tworzył dotąd raczej miniatury. ~ 
Ale to kłopot wszystkich, tworzących dziś ~ 
autorów. ~ 

Julia Wernio szczęśliwa, jakby wykonała ~ 
skok przez przepaść. Widać, jak przeżywa- ~ 

ła to ryzyko. • ~ 

Moje wspomnienia związane z Te
atrem Miejskim w Gdyni są jak 
garść powidoków. które zapisały się 

gdzieś tam głęboko w czasie dwóch dekad, 
kiedy to "będąc młodą„.", potem starszą. 
a potem jeszcze starszą dziennikarką by
wałam na próbach, premierach i spekta
klach. Pierwszym na tyle silnie odbitym, 
żeby dziś jeszcze odczuwać pewne emocje 
na samo przywołanie obrazu, jest Miesz
czanin szlachcicem Moliera w reżyserii 

Waldemara Śmigasiewicza. Zabawna, a za
razem pełna goryczy kreacja Stefana Iży
łowskiego - ten Juordain tak głodny świa
ta, któremu nie potrafi sprostać, skazany 
na śmieszność i strach - no i finał, który do 
dziś przypomina mi jedną z rycin Goi: „Kie
dy rozum śpi, budzą się potwory". Potem 
ten sam reżyser zaszczepił nam Gombro
wicza i tu właściwie od Ferdydurke rozpo
częła się nowa historia teatru, ale wcześniej 
jeszcze chciałabym wspomnieć widowisko, 
które trudno zapewne uznać za dzieło v.ry
bitne, wydarzeniem było jednak niewątpli
wym. Chodzi o Księgę Krzysztofa Kolum
ba Paula Claudela wystawioną na Skwerze 
Kościuszki. Przypomnijmy sobie tylko: Dar 
Pomorza w tle, ogromna ilość statystów, 
próby dostępne dla zwykłych przechod
niów. Imponowała skala przedsięwzięcia, 
opieka artystyczna Andrzeja Wajdy, Daniel 
Olbrychski w roli głównej, a nad wszystkim 
górowała i fascynowała najsilniej postać 
Czesława Niemena w czarnym kapeluszu, 
zamkniętego gdzieś tam w przezroczystej 
klatce ... 

Iwona Borawska 

Wróćmy jednak do Gombrowicza, bo 
i on zaprowadzi nas nad morze. Po nie
wątpliwym sukcesie Ferdydurke przyszła 

Garść powidoków 
kolej na inne tytuły, w tym ten dla mnie 
najważniejszy nie dlatego wcale, że imię 

mam wspólne z panną Cimcirymci. To naj
silniejszy powidok ze wszystkich: Sylwia 
Głaszczyk idzie plażą z ciężkimi butami 
w ręku, jeszcze samotna, poza dworem, 
po prostu jedna z nas. Iwonę księżnicz
kę Burgunda oglądałam wielokrotnie. 
podziwiałam Królową i Króla w chwilach, 
gdy ulegali swym żenującym słabościom 

(Małgorzata Talarczyk jako królowa - po
etka jest absolutnie niezapomniana), za
przyjażniłam się z nową Iwoną i drewnia
ne, a w każdym razie sztuczne wahadło 
słońca stało się dla mnie elementem tek
stu, podobnie jak piasek, w który - jedząc 

karaski bądż nie - powoli zapadamy się 
wszyscy. Myślę, że ważne jest też powietrze. 
To ono, a właściwie jego nadmiar sprawiał, 
że niektóre spektakle sceny letniej wsysały 
mnie jak cudzy sen, od którego nie sposób 
się uwolnić. Anioł zstąpił do Babilonu 
Diirrenmatta na przykład - i jakoś dziw
nie składająca mi się z nim orłowska reali
zacja dramatu Calderona Życie Jest snem 
(oba spektakle w reżyserii Julii Wernio). 
Pamiętam skrzydła i wieżę na wodzie, na
turalne i nierealne zarazem, pamiętam Ra
fała Kowala i samotność jego postaci, jakąś 
dziwną magię znów wiodącą na krawędź je
śli nie życia, to przynajmniej świadomości. 

Zupełnie inaczej to samo powietrze zagrało 
w Mewie Czechowa - miejsce bytów sub
telnych zajęła w nim autentyczna pustka 
w przestrzelonej niebem scenografii Elżbie
ty Wernio. Tu postacią najważniejszą okazała 
się dla mnie Masza oraz to, jak ją zagrała Be
ata Buczek-żarnecka. A ze spektakli ostat
nich? Dotkliwy był Proces Kafki. zwłaszcza 
zaś telefon dzwoniący spod piasku. 

Tego lata woda w OrłoWie podeszła pod 
same łazienki - scena była już gdzie in
dziej, nawet kikuty dawnych teatralnych 
konstrukcji powoli przestają być widoczne 
z brzegu. Kiedy u progu jesieni wybrałam 
się na molo, były tam już tylko zdjęcia z mi
nionych sezonów, w tym to jedno, najwięk
sze: Sławonlir Lewandowski w kostiumie 
Don Kichota, jakby już nieobecny, zapa
trzony w dal dla nas niedostępną. Jakże 
on zagrał Hrabiego Respekta! Wracając 

na scenę przy Bema właśnie Fantazego 
wspominam najsilniej. Piotr Cieplak stwo
r.tył w nim aktorom niezwykłą przestrzeń 
dla słowa, jakieś takie teatralne akwarium, 
dzięki któremu mogli zagrać pełniej, być 
bliżej, prawdziwiej, przywrócić nam Sło

wackiego. Wygląda więc na to, że ostat
nim moim powidokiem jest spektakl, który 
można oglądać z zamkniętymi oczami. .. • 

Cimcirymci 

Witold Gombrowicz Iwona, księżniczka Burgunda. Reżyseria Waldemar Śmigasiewicz, scenografia 
Maciej Preyer, muzyka Krzesimir Dębski. !Premiera 12 lipca 1998 r. 

Miguel de Cervantes Don Kichote. Adaptacja i reżyseria Jacek Bunsch, scenografia Tadeusz Smolic
ki, kostiumy Zofia de lnes, muzyka Janusz Grzywacz, choreografia Przemysław Śliwa. Premiera 16 
lipca 2005 r. W roli Don Kichote Sławomir Lewandowski. 

Friedrich Durrenmatt Anioł zstąpił do Babilonu. Reżyseria Jul ia Wernio, scenografia Elżbieta Wernio, 
muzyka Mikołaj Trzaska, ruch sceniczny Leszek Bzdyl. Premiera 7 lipca 2000 r. W roli Anioła Rafał 
Kowal. 
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strona 4 

Mirosław Baran 

Joanna i etyka 
późnego kapitalizmu 

większości teatrów w Polsce!) spektakl taki. 
jak Święta Joanna szlachtuzów Brechta 
w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. nie 
pojawia się często. I zaznaczam: nie jest 
to przedstawienie wielkie w tym sensie, 
w jakim powtarzają ten m-Tot podręczniki 
historii dramatu i teatru. Nie ma tu wiel
kich gwiazd scenicznych, na widok których 
mdleją widzowie; porywających monolo
gów. które mogą wywołać rewolucję: reży
serii błyskotliwej. wizjonerskiej i nowator
skiej. niczym u największych mistrzów. 

Jest za to głęboka prawda o współcze
snym człowieku, bezlitosna analiza naszego 
świata . Lewicowy tekst z początku ubiegłe-

~ wystawienie Sonaty Belzebuba 
~ jest możliwe tylko wtedy, gdy te-
~ atr upora się z problemem muzy-
~ ki i znajdzie odpowiedniego wykonawcę 
~ roli Baleastadarn (Belzebuba). Muzykę. 
~ która według mordowarskiej legendy mu
~ siałaby przewyższyć "nie tylko sonaty 
~ Mozarta i Beethovena, ale wszystko. co 
~ było i mogło być w muzyce stworzone: 
~taką sonatę. jaką by sam Belzebub na
~ pisał, gdyby był kompozytorem", powa
~ żył się stworzyć Robert Kanaan. Skutek? 
~ Nie do wypowiedzenia. Do wysłuchania. 
~ do czego gorąco namawiam. Muzykę Ro
~ berta Kanaana. która w finale spekta
~ klu rozpłomienia fortepian (fantastyczna 
~ scenografia Elżbiety Wernio) gra Andrzej 
~ Słabiak (Joachim Baltazar de Campos de 
~ Baleastadar), odtwórca tej demonicznej 
~ roli wprost wymarzony. Słabiak jest jed
~ nym z niewielu aktorów, którzy posiada
~ ją autentyczny (?) diabelski błysk w oku. 
~ Ma do tego znakomite "ucho muzyczne" 
~ i należyte przygotowanie wokalne. Swo
~ ją rolę Księcia Ciemności poprowadził 

Gazeta Teatralna Ferdy Durkego 

Janusz R. Kowalczyk 
[Metafizyczne d reszcze. Poezja smkchu, Żeby to j eszcze ktoś pamięta! . .. , 
Radość nagości , J ak w ;m~crciadlc. W pułapce ni"pC\Vllości i o ·acun ia) 

Metafizyczne dreszcze 
z niezwykłą kulturą sceniczną. Przejścia 
od ludzkiej postaci Baltazara do diabel
skiej - Belzebuba są prawie niedostrze
galne . Aktor jest przy tym tak szatański, 
jak tylko człowiek być potrafi. Ekscytu
jąca rola, znakomita forma aktorska. 
W zespole Andrzej Słabiak znalazł do
brych partnerów w osobach Doroty Lul
ki (Hilda Fajtcacy) i Mariuszu Żarneckim 
(Hieronim baron Sakalyi). Julia Wernio 
zaproponowała spektakl, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie: młodzież - muzy
kę. nie przygotowany widz - urzekającą 

.piekielną" scenografię i stylowo-ekscen
tryczne kostiumy, a widz przygotowany 
- dodatkowo metafizyczne dreszcze arty
stycznych spełnień. • 

Teatr nie jest po to. aby było miło. Teatr 
nie jest - a przynajmniej nie powi
nien być - tylko rozrywką. Teatr, we

dług wielu sztuka snobistyczna, pełni waż
ną funkcję społeczną. Wyciąga na wierzch 
fobie i traumy, bezwzględnie obnaża nasze 
najgorsze cechy. Czasem obłaskawia spo
łeczne demony - częściej jednak brutalnie 
pokazuje, że demony nie są martwe. że nie 
żyjemy w idealnym. plastikowym i bezkon
fliktowym świecie z reklamy. Tu przecież 
jeszcze Arystoteles w Poetyce stwierdził, że 
teatr powinien opowiadać o bohaterze po
dobnym do widza: bohaterze takim. by pu
bliczność mogła go zrozumieć. poczuć jego 
ból. stanąć przed podobnymi rozterkami, 
rozpoznać swoją słabość w jego słabości 
i siłę - w sile. Może dziś banał. ale wielu 
dyrektorów i reżyserów o tym zapomina. 

W repertuarze Teatru Miejskiego im. 

. go wieku - oczywiście wyczyszczony przez 
reżysera - brzmi niezwykle świeżo i aktu- _ 
alnie. Bo Brecht nie skupia się na analizie _ 
działania światowego rynku; on skupia się 
na ludziach grających na giełdzie. ich sys
temie wartości. W Świętej Joannie liczą _ 
się tylko pieniądze, a społeczeństwo dzieli 
się - niczym w rzeźni - na tych, którzy 
zarzynają. i tych, którzy są zarzynani. Ta
kie słowa jak „przyjaźń", .sprawiedliwość", 
„uczciwość" są tylko retorycznymi chwyta
mi w przemowach, które mają jeden cel: 
wzbogacenie się. Każdy ludzki odruch nie 
jest czytany inaczej, niż jako chwilowa 
słabość . 

Poezja śmiechu 

Stanisław Ignacy Witkiewicz Sonata Belzebuba, 
czyli Prawdziwe zdarzenie w Mordowarze . Re
żyseria i adoptacjo Julio Wernio, scenografio 
Elżbieto Wernio, muzyko Robert Kanaan, cho
reografia Leszek Bzdyl. Premiera 17 wrześnio 
1995 r. W roli Beleastodora Andrzej Słobiok. 

Gombrowicza w Gdyni (ba. w repertuarze 

Tumidajski sięgnął po mocne środki. 

1 Akcję osadził w mięsnej chłodni - poraża

~ jąco białej. schludnej i zadbanej. bez śla
~ du mięsa czy krwi. Kontrast buduje przej
§ mujące wideo Mirka Kaczmarka. Budzi to 

.Q oczywiste skojarzenie: my jesteśmy czyści, 
0 złe rzeczy dzieją się daleko. Najczęściej na 

.E ekranie telewizora. 
Bertolt Brecht Święta Joanna szlachtuzów. Re- Wizję zaproponowaną przez Tumidajskie-
żyseria, adoptacja i opracowanie muzyczne go można bardzo szybko odrzucić jako sche-
Jarosław Tumidajski, scenografio, video: Mirek matyczną. czarno-białą i uproszczoną. Ale 
Kaczmarek, reżyseria świateł : Ewa Garniec, czy na pewno świat za drzwiami teatru nie 
ruch sceniczny: Anka Jankowska. Premiera 29 przypomina zaskakująco często rzeczywisto-
morco 2008 r. ści wykreowanej na gdyńskiej scenie? • 

Jak w Z\Vierciadle 

S
ześcioro aktorów wraz z pięcioosobo
wym zespołem muzycznym Rama 111 
przybliża nam piwniczne przeboje, 

~ a nawet te z repertuaru zespołu Szwagry. 
~ Widowisko cechuje dobre tempo. Piosenki 
~ przedzielone są trafnie dobranymi scenkami 
~ kabaretowymi. Podobała się Róża śpiewana 
~ przez Elżbietę Mrozińską. słynne pytania. na 
~ które autor nie oczekiwał odpowiedzi (.Dla
~ czego pytania mnożą się i mnożą jak króliki, 
~ a pieniądze jak impotenty?"), wypowiadane 
~ przez Beatę Buczek-Żarnecką (świetnie też 
~ śpiewającą) i zatroskanego clowna Rafała Ko
~ wala. Dariusz Siastacz był prawdziwie impo
~ nującym konferansjerem-dyrektorem cyrku. 
~ Wyśpiewał również .Czarne anioły". znane 
~z repertuaru Ewy Demarczyk. Pastisz słyn
~ nego Majewskiego wykonał Bogdan Sma
~ gacki. śpiewający także Konie Apokalipsy. 
~ Andrzej Pieczyński znakomicie .chwalił po
~ tęgę pieniądza" w brawurowej interpretacji 
~ jednej z ballad do scenicznego Żym1ta Ła
~ zika z Tormes. Tuksty. jak zwykle u Dym
~ nego. charakteryzowały się przemieszaniem 
~ najtkliwszej poezji. z brutalnie trzeźwą oce
~ ną rzeczywistości. Spiętrzenia wulgaryzmów 
~ sięgały poziomu abstrakcji i rozładowały się 
~w gremialnych wybuchach śmiechu. • 

o 
-" 
"' !:'. o =o 
o 

Vl 

6 . _,,_ 
"' !:'. o 

.D 
o 
ó 

• 

Zeby to 
• Jeszcze 
ktoś 

pamiętał ... 
1 ph.~'niczni bywalcy na ogół wiedzą. że 

na parterze kamienicy przy placu Na 
Groblach 12 w Krakowie mieszkał 

Wiesław Dymny Zbiór bzdur, czyli Dymny - żon
gler dwusturęki . Scenariusz i reżyseria Marek Pa
cuła, scenografia Elżbieta Wernio, choreografia 
Leszek Bzdyl, muzyka Zygmunt Konieczny, An
drzej Nowak, Zbigniew Raj, Jacek Zieliński, Jan 
Rejnowicz. Premiera 29 grudnia 1997 r. W roli 
Dyrektora Cyrku Dariusz Siastacz. 

Piotr Skrzynecki. Po Groblach oprowadzała 
akompaniująca sobie na skrzypcach Patry
cja Kujawska. Razem z wdzięcznie grającą 
na flecie Karoliną Adamczyk, zaśpiewały 
Katarynkę ze Sztukmistrza z Lublina. 
Na parterze i piętrze pojawiali się inni in
terpretatorzy pomysłowo opracowanych 

W gdyńskiej interpretacji tekstu nie- - płynnie przechodziły jedna w drugą. Per-
bagatelny udział miały natura!- fekcja zespołowego grania zwalniałaby od -
ne warunki miejsca: piasek plaży, opisu poszczególnych ról. gdyż tr.1.:eba by 

morska bryza, szum fal. krzyki mew, a na- wymienić nazwiska wszystkich aktorów. Nie -
Radość nagości 

wersji znanych przebojów. Beata Buczek
Żarnecka kusiła Pocałunkami. Olga Bar
bara Długońska bawiła rozpalającą zmysły 
choreografią Zahipnotyzuj mnie. Dorota 
Lulka zaskoczyła widzów operowym wyko
naniem Takiej głupiej. Rafał Kowal im
ponująco opanował pauzy w intonacjach 
piosenek z repertuaru Mieczysław Święcic
kiego: Przejdą wiosny i lata i Jęczmienny 
łan, a Bogdan Smagacki zbierał zasłużone 
brawa za Grand Valse Brillanre i żarto-

wet terkot silnika przelatującej nieopodal sposób jednak pominąć dwóch, dla których 
paralotni. A już widok księżyca w pełni, udział w tej premierze był jednocześnie ju-
przeglądającego_ ~ę ~ bałty_cld~h ~~a~h. do_-__ b~il~e~u_szem~~-p_ra_cy--'--~twó~-rcze~ ... 1·_ 4_5_1_a_t_na __ s_ce_ ni_e _ _ _ 

~' _„, „. „ -~ a
retkę gdyńska scena może zapisać na 
ncie sukcesów. Sztukę. w której świa

~ _ _ towe procesv rewolucvine autor sprowa-
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ruch sceniczny: Anka Jankowska. Premiera 29 
marca 2008 r. 

przypomina zaskakująco często rzeczywisto
ści wykreowanej na gdyńskiej scenie? • 

Jak w zwierciadle 
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~jednej z bailad do scenicznego Żywota Ła
~ zika z Tormes. Teksty, jak zwykle u Dym
~ nego, charakteryzowały się przemieszaniem 
~ najtkliwszej poezji, z brutalnie trzeżwą oce
~ ną rzeczywistości. Spiętrzenia wulgaryzmów 
~ sięgały poziomu abstrakcji i rozładowały się 
~ w gremialnych wybuchach śmiechu. • 
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g/er dwusturęki. Scenariusz i reżyseria Marek Pa
cuła, scenografia Elżbieta Wernio, choreografia 
Leszek Bzdyl, muzyka Zygmunt Konieczny, An
drzej Nowak, Zbigniew Raj, .!lacek Zieliński, Jan 
Rejnowicz. Premiera 29 grudnia 1997 r. W roli 
Dyrektora Cyrku Dariusz Siastacz. 
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akompaniująca sobie na skrzypcach Patry
cja Kujawska. Razem z wdzięcznie grającą 
na flecie Karoliną Adamczyk, zaśpiewały 
Katarynkę ze Sztukmistrza z Lublina. 
Na parterze i piętrze pojawiali się inni in
terpretatorzy pomysłowo opracowanych 
wersji znanych przebojów. Beata Buczek-
Żarnecka kusiła Pocałunkami. Olga Bar
bara Długonska bawiła rozpalającą zmysły 
choreografią Zahipnotyzuj mnie. Dorota 

W gdyńskiej interpretacji tekstu nie
bagatelny udział miały natural
ne warunki miejsca: piasek plaży. 

morska bryza. szum fal, krzyki mew. a na
wet terkot silnika przelatującej nieopodal 
paralotni. A już widok księżyca w pełni. 

przeglądającego się w bałtyckich falach, do
słownie zapierał dech w piersi. Nie były to 
efekty, które mają się tylko podobać. Kiedy 
w tekście była mowa o wojennej zawierusze 
i odcięciu bohaterów od kraju. wystarczy
ło, by postacie siedząc w piaskach plaży 
spoglądali ponad morskie fale. a widz czuł 
ucisk w gardle. Równie mocny efekt bez 
owej naturalnej scenografii wydaje się nie 
do osiągnięcia. Smigasiewicz ma niezwykła 
zdolność. W swoich Gombrowiczowskich 
przedstawieniach umie tak poprowadzić 

aktorów, że grają jak z nut. To niezwykłe, 
że grzęznące w piasku orłowskiej plaży 

nogi wykonawców nie przeszkadzały im 
poruszać się w doskonale wyćwiczonym 
tempie muzyczno-rytmicznych przebiegów. 
Starannie zakomponowane sceny, zarów
no kameralne, jak i z udziałem kilkunastu 
postaci - niekiedy na tn:ech planach gry 

- płynnie przechodziły jedna w drugą. Per
fekcja zespołowego grania zwalniałaby od 
opisu poszczególnych ról, gdyż trzeba by 
wymienić nazwiska wszystkich aktorów. Nie 
sposób jednak pominąć dwóch, dla których 
udział w tej premierze był jednocześnie ju
bileuszem pracy twórczej. 45 lat na scenie 
obchodził Stefan Iżyłowski, z niezrównanym 
wdziękiem i poczuciem humoru interpretu
jący postać Gonzala; natomiast 40-lecie -
Andrzej Rychter w roli lekko demonicznego 
Rachmistrza. Trans-Atlantyk szczęśliwie 

dobił do gdyńskiego brzegu, dając poczu
cie, że nie każde rocznicowe przedstawienie 
musi być uroczystym odfajkowaniem jubile
uszu pisarza, którego twórczości czas zdaje 
się nie imać. Przeciwnie, umiejętnie odczy- _ 

Radość nagości 
Lulka zaskoczyła widzów operowym wyko
naniem Takiej głupiej. Rafał Kowal im

- ponująco opanował pauzy w intonacjach 
- piosenek z repertuaru Mieczysław Swięcic-

tana, jest dzisiejszym Polakom niezbędna - ~ Witold Gombrowicz Operetka. Reżyseria Wal
jak zwierciadło, w którym szczególnie wyra- ~ demar Śmigasiewicz, scenografia Maciej Preyer, 
ziście rysują się nasze nie zawsze najmilsze ~ muzyka Krzesimir Dębski, ruch sceniczoy Le
narodowe cechy. fobie czy manie. Waldemar ~ szek Bzdyl. Premiera 11 marca 2000 r. W roli 
Śmigasiewicz podsuwa nam to Gornbrowi- ~ Albertynki Beata Buczek-Żarnecka, w roli jej 
czowskie lustro. I ręka mu nawet nie drgnie, ~ Matki Teresa Lipowska, w roli Ojca Sławomir 
żeby łatwiej nam się było przejrzeć. • ~ Lewandowski. 

W pułapce niepewności 
• • 
i osaczema 

~akc]n: 

Perfekcyjny Harold Pinter. Widowisko 
Barbary Sass o zagrożeniach czyhają
cych na człowieka w nieprzyjaznym mu 

świecie. Nabrzmiałe znaczeniami pauzy zdają 
się więcej mówić niż słowa, które tylko z rzad
ka odsłaniają skrywane intencje bohaterów. 
Czas - ponad pół wieku od premiery sztu
ki - bynajmniej nie stępił jej ostrza. Gdyń
ska wersja w reżyserii Barbary Sass oddaje 
niespieszny rytn1 Pinterowskiej frazy, nie
oczekiwanie wpędzającej świadomość widza 
w pułapkę niepewności i osaczenia. Główny 

_ bohater Stanley (Piotr Michalski) to rozleni-
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Tytuły artykułów pochodzą od redakcji. Ich autorem jest Ferd.y Durke, legendarny 
załotyciel naszego pisma, człowiek o szerokich horyzontach. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do ingerowania w teksty w granicach przyzwoitości. 

wiony, niespełniony pianista pod czterdziest
kę. Od roku jest jedynym gościem Petera 
i Meg (Eugeniusz K. Kujawski i Małgo17..ata 
Talarczyk), sześćdziesięcioletnich właścicieli 
podupadąjącego nadmorskiego pensjonatu. 
Traktują go jak syna, co pozwala mu żerować 
na pobłażliwości gospodarzy - zwłaszcza 

pani domu, która obdarza go też uczuciem 
zgoła niematczynym. Banał codziennego by
towania trojga ludzi przerywa nagłe wkrocze
nie niejakich Goldberga i McCanna (Grzegorz 
Wolf i Rafał Kowal), którzy wynajmują pokój. 
Na wieść o tym Stanley wpada w dziwny 
popłoch, szybko udzielający się i widzom. 
Tajemniczy osobnicy, o manierach ugrzecz
nionych speców od mokrej roboty, urządzają 
bohaterowi ... prqjęcie z okazji urodzin, choć 
sarn zainteresowany twierdzi, że ma je dopie
ro za miesiąc. Podczas pijatyki - z udziałem 
także Meg oraz seksownej dwudziestolatki 
z sąsiedztwa Lulu (Katarzyna Bieniek) -
Stanley zostaje poddany brutalnemu praniu 
mózgu. Obaj przybysze przebierają go - bez
wolnego jak kukłę - w garnitur biznesmena 
i wywożą nad ranem w niewiadomym kie
runku. Barbara Sass sprawia, że rachunek 
win, który Pinter wystawia współczesnemu 

a
eretkę gdyńska scenamw..e zapisać na ~ kiego: Przejdą wiosny i lata i Jęczmienny 
oncie sukcesów. Sztukę, w której świa- ~ łan, a Bogdan Srnagacki zbierał zasłużone 

l1 towe procesy rewolucyjne autor sprawa- ~ brawa za Grand Valse Brillante i żarto
~ dził przewrotnie do konfliktu interesów arysto- ~ bliwy Ogon. Piosenki refleksyjne mieszały 
'g kracji i lokajstwa - inscenizator rozegrał na ~ się z wesołymi. Dziewczyny były piękne, ta
~ dwóch płaszc-q.mach. Z wierzchu polor. takt, ~ jemnicze, pełne uwodzicielskiego wdzięku. 
"""" bon ton, uduchowione szczebioty. Czasem tył- ~ Panowie obnosili, jak należy. twarze z wy
j ko otwierają się klapy i wysuwają czyjeś bezi- ~ razem skupienia na odgadywaniu tajemni
c mienne ręce ze szczotkami, by wyczyścić no- ~ cy bytu. Rozmarzeni widzowie wychodzili 
ó -
0 

ski modnych butów. Pod spodem bowiem, na~ nucąc refrenowe: ... Matko Swięta, żeby 
J. ni7..szyrn poziomie, wre inne życie. Widać, choć ~ to jeszcze ktoś pamiętał. Bez obaw. To 

tylko częściowo. jakieś milczące, pokurczone. ~ przedstawienie, z graną „na żywo" muzyką, 
licho odziane postacie, które .wiatr historii" ~ zapamięta każdy. • 
wypuści wkrótce na wyższy poziom. Zanim ~ 
jednak lokajstwo ruszy, by gonić „tych, co ~ 
uciekają", odbędzie się pokaz mody przy- ~ 
szłości. W świetle latarki Fiora wyłaniają ~ 
się hitlerowskie mundury. O dziwo, opaska ~ 
ze swastyką robi dziś większe wrażenie niż ~ 
C"'Wierć wieku ternu. W jednoczącej się Euro- ~ 
pie nie brak bowiem i tych, którzy chcieliby ~ 
skompromitowane emblematy uczynić modą ~ 
przyszłości. Alternatywą pozostaje Albertyn- ~ 
kowa radość nagości. Oczywiście, jeśli prezy- ~ 
dent zawetuje ustawę o zakazie pornografii, _ 
bo inaczej całą Operetkę trzeba będzie wy- ~ 
stawiać na nowo. W ślad za nowym odczy- ~ 

taniern treści, man1y też interesującą formę ~ 
ich podania. Zespół pracuje w znakomitej ~ 
harmonii, na pełnych obrotach. Swietne role ~ 
Mariusza Żarneckiego (Hrabia Szarm) i Da- ~ 
riusza Siastacza (Mistrz Fior) - tu prLerwę, ~ 
bo musiałbym przepisać cały afisz. Klimat ~ 
przedstawienia współtworzy oryginalna mu- ~ 
zyka KrLesimira Dębskiego oraz pełna wdzię- ~ 
ku i dynamiki choreografia Leszka Bzdyla. • ~ 

Jaki śmieszny jesteś pod oknem. Zwierzenia Zyg
munta Koniecznego. Scenariusz i reżyseria Marek 
Pacuła, muzyka Zygmunt Konieczny, Scenogra
fia Elżbieta Wernio, choreografia Leszek Bzdyl, 
kierownictwo muzyczne Włodzimierz Grzechnik. 
Premiera 5 lutego 2000 r. 

światu, ożył na scenie w najlepszym wyda
niu. Wszystkich nas może nieoczekiwanie 
dopaść pr.qpadek wtłoczenia - bez udziału 
naszej woli - w ten czy inny uniform. Nikt 
nie potrafi równie bezlitośnie uka7..ać opre
syjności naszego „najlepszego ze światów" 
niż Pinter. Barbara Sass dzięki grze całego 
zespołu wspaniale wydobyła ów podskórny 

~ lęk prLed niepewnym jutrem. Tkwi on na 
~ dnie naszych dusz i pęta wolę, szczególnie 

:~ dziś, kiedy zewsząd jesteśmy bombardowa-
c: 

"[:! ni sensacjami o ogólnoświatowym kiyqsie. 
~ Rewelacją widowiska okazał się Eugeniusz 
0 K. Kujawski. Jako odtwórca roli Petera miał 

] do przekazania najmniej tekstu. Swoim wy-
Harold Pinter Urodziny Stanleya. Reżyseria Bar- mownym milczeniem wyraził jednak więcej, 
bara Sass, scenografia Paweł Dobrzycki, mu- niż pozostali aktorzy nieustanną gadaniną. 
zyka Michał Lorenc. Premiera 7 lutego 2009 r. Niesamowita, zapadająca w pamięć. przej-
W roli Meg Małgorzata Talarczyk; w roli Petera mująca rola. Już dla niej warto wybrać się 
Eugeniusz K. Ku jawski. na to przedstawienie. • 
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