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Najpierw kilka poważnych i 
pryncypialnych danych 
encyklopedycznych. WŁADYSŁAW 
ZAWISTOWSKI urodził się w 1954 
w Gdańsku, gdzie do dziś mieszka. · 
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, 
polonista. We wczesnej młodości należał 
do różnych przejściowych grup literackich, 
obecnie prezes gdańskiego oddziału 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich . . 
Wieloletni kierownik literacki Teatru 
Wybrzeże, współzałożyciel Fundacji 
Theatrum Gedanense. Poeta, prozaik, 
dramaturg, tłumacz, krytyk, redaktor. 
Autor tomów poezji: Czyli ja (1976), 
Płonące biblioteki (1978), 
Ptak w sieci dalekopisu (1978, 1980), Geografia 
(1983), Powitanie jesieni (1987), Ciemna 
niedziela. Wiersze i poematy wybrane (1993). 
Autor sztuk teatralnych: 
Wieloryb (1979), Podróż do krańca 
mapy (1980), Wysocki (1983), Stąd do 
Ameryki (1988), Farsa z ograniczoną 
odpowiedzialnością (1993). 
Notka biograficzna w najnowszej edycji 
wierszy i poematów "prawie zebranych", 
czyli w "Ciemnej niedzieli", zawiera taką 
jeszcze, nieco enigmatyczną informację: 
Zawistowski jest autorem ... także "wielu 
innych książek, tekstów krytycznych 
i publicystycznych". 
Ponieważ znamy się z Adzikiem Z. 

prawie dwadzieścia lat, i nawet w tej 
znajomości-przyjaźni nie specjalnie 
przeszkadza-nam odległość między 
Gdańskiem i Krakowem, mogę tu 
zdradzić (mam nadzieję - nie narażając 
tzw. dobrych stosunków), że owe "wiele 
innych książek", dyskretnie nie 
wymienionych, to głównie znakomite 
kryminały. Pisywane pod pseudonimami 
dla miłego grosza, ale chyba i dla 
pisarskiej frajdy. Nie ma bowiem lepszej 
szkoły rzemiosła niż powieść kryminalna, 
pod warunkiem oczywiście, że się 
przestrzega reguł gry. A Zawistowski nie 
tylko że przestrzegał, to jeszcze w dodatku 
pisał naprawdę pierwszorzędne w swoim 
gatunku utwory, które niejednego 
zawodowca wpędziłyby w kompleksy. 
Dziś, w kapitaliźmie, można, myślę, już 
mówić o tym głośno, to znaczy 
o tworzeniu w celach zarobkowych. 
Bo w końcu umówmy się, trzeba z czegoś 
żyć. Zwłaszcza jak się żyje naprawdę 
głównie z tego, że się myśli i pisze. 
Fenomen Zawistowskiego polega między 
innymi właśnie na tym, że w równie 
skuteczny sposób umie on być subtelnym· 
lirykiem o natchnionej duszy, co 
rozrywkotwórcą świetnie rozeznanym 
w konwencjach tak zwanej kultury 
masowej. Jest to przypadek tak w polskiej 
kulturze rzadki, że szczerze mówiąc nawet 

ZAWISIOWSKI 
I 
DLACZEGO 



mi w tej chwili nie przychodzi do głowy 
nikt inny, kto mógłby być Zawistowskiemu 
konkurentem. 
Poznałem go kiedyś, gdy byliśmy piękni 
i młodzi, jako rzeczonego "subtelnego 
poetę" o świetnym warsztacie literackim 
i bardzo niebanalnej wyobraźni. Potem 
okazało się, że pisze też sztuki teatralne. 
Ktoś, kto w Polsce pisze sztuki, i to dobre, 
jest w ogóle zjawiskiem nadzwyczajnym, 
więc Zawistowski urósł jeszcze bardziej. 
Ale prawdziwym zaskoczeniem, ba -
szokiem - była jego sztuka Wysocki, którą 
przeczytałem w 1983 roku w Dialogu. 
Był to czas, wiadomo, okropny. Stan 
wojenny jeszcze szumiał w uszach, nie 
wiadomo było co' ze sobą robić w życiu, 
w teatrze i w ogóle. I nagle ten niespełna 
trzydziestoletni poeta z Gdańska pisze 
szt~kę wprost o nas, choć akcja dzieje się w 
słynnym 1863 roku. Sztuka jest polityczna, 
ale i "ludzka", z doskonałymi rolami, 
mądra, głęboka, znakomicie napisana. 
Pobiegłem z nią do Jerzego Golińskiego. 
Tytułowa rola była jakby stworzona z 
myślą o nim. Też się zachwycił. I odbił 
piłeczkę w moją stronę: - Ja zagram, ale ty 
wyreżyserujesz. 

No i on zagrał, ja wyreżyserowałem. Była 
jeszcze z nami pani Halina Zaczek, i Ula 
Popiel, i Janek Peszek, i Tomek Międzik, 
i Marian Dziędziel. .. 

Tak powstało jedyne przedstawienie, które 
w nie kochanym przez siebie 
Teatrze im. J.Słowackiego wyreżyserował 

krytyk teatralny zwany mną. Bardzo to 
było wszystko dziwne, niezwykłe, 
cudowne, aferalne i tak dalej. Przygody 
polityczno-administracyjne z tym 
spektaklem zasługują na osobną opowieść. 

I bardzo wiele nauczyłem się teatru. 
Przepraszam za te sentymenty. 
Potem różne rzeczy się działy. Życie sobie 
szło i myśmy sobie szli, raz w zgodzie 
z życiem, raz mniej. Aż, po dziesięciu bez 
mała latach, krytyk, który ku swojemu 
zdumieniu wylądował w Teatrze 
im. J.Słowackiego na stanowisku 
kierownika literackiego, został zaproszony 
do udziału w jury telewizyjnego konkursu 
na sztukę współczesną. Przeczytał 
kilkadziesiąt zaszyfrowannych pod 
pseudonimami utworów i tak naprawdę 
spodobał mu się tylko jeden. Walczył 
o nagrodę dla tego utworu i po niewielkich 
przepychankach udało mu się. 
Sztuka nosiła tytuł Farsa z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Pozostało tylko 
otworzyć kopertę i zobaczyć, kto jest jej 
autorem. 

Tadeusz Nyczek 
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Reżyseria 
Andrzej KIERC 

Scenografia 
Urszula SIPIŃSKA & US Style 

Kostiumy 
Dorota Korfel 

Muzyka 
Paweł KUKIZ & Zespół PIERSI 

Asystenci reżysera 
Marcin Kuimiński, Marek Walczak 

Anastazja 
Włodzimierz Waldek 

Isaura Szulc 
Inkasent 

Płotka 
Żaneta 
Leszcz 

Przybyś 
Ukleja 
Karol 

Kol uszka 
Sandra 

Pani z redakcji "Bilionera" 
Dzielnicowy 

Yatokamoto Yomisouri 
Maryśka Walczak 
Kamerdyner Jan 

Władysław 
ZAWISTOWSKI 

Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 
GenaWYDRYCH 
Marcin KUŹMIŃSKI 
Marta KONARSKA 
Andrzej BRYG 
Sławomir FEDEROWICZ 
Joanna ŻURAWSKA 
Lukasz RYBARSKI 
Ryszard SOBOLEWSKI 
Maciej JACKOWSKI 
Marian DZIĘDZIEL 
Wojciech SZAWUL . 
Agnieszka SCHIMSCHEINER 
Bożena ADAMEK . 
Marek WALCZAK 
Błażej PESZEK 
Beata RYBARSKA 
Andrzej KIERC 

Inspicjent Anna Wójcicka 
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Kraków, ul. 29 Listopada 130, telefon 127-054 
Nowy Sącz, ul. Berka Joselewicza 8, telefon 420-497 w. 38 

Andrzej Kierc: O czyją ograniczoną 
odpowiedzialność chodzi? Prowokacja? 
Asekuracja? 
Władysław Zawistowski: - Ani jedno, 
ani drugie. To poprostu dobry tytuł, 
spełniający tę sarną rolę, co opakowanie 
dla towaru. A ta farsa, jak każda, jest 
również towarem: a więc materiałem na 
przedstawienie, które będzie popularne 
i teatr zagra je sto razy przy kompletach, 
a nie pięć razy na festiwalach. 
Jeśli znajdę w tytule element asekuracji, 
to już raczej w ostentacyjnym (bo na 
pierwszym miejscu) położeniu 
określenia gatunkowego - Farsa. 
Ten gatunek dramatyczny jest bowiem 
prawdziwym Parkiem Jurajskim 
polskiego teatru, a niesłusznie, o czym 
przekonują choćby dokonania 
współczesnych Anglików - Michaela 
Frayna, Petera Shaffera czy Alana 
Ay.ckoboume' a. 
Jak twierdzą uczeni teatrolodzy, mój 
tekst jest bodaj pierwszą polską farsą od 
czasów mniej więcej późnego Ochaba. 
Jedni więc zdążyli przez ten czas 
o farsach zapomnieć, inni w tym czasie 
dopiero się urodzili i nie mieli nigdy 

· okazji współczesnej farsy oglądać. Muszę 
się z tym demograficzno
gerontologicznym faktem liczyć. 

Asekuracja? W takim sensie, w jakim jest AUTOR 
nim każda ścisła informacja. Idąc na W ODPOWIEDZI 
farsę, przygotujcie się na błazenadę REŻYSEROWI 
i śmiech. Niekoniecznie aż tak NA PROŚBĘ 
wyrafinowany, jak guma Hollywood KIEROWNIKA 
sugar free. LITERACKIEGO 
A.K.: Z czego ma być ta ściana między 
sekretariatem a gabinetem, co? 
Wł.Z: Kiedy chcę wyrwać ząb, idę do 
dentysty, a kiedy chcę mieć scenografię, 
idę do scenografów. Na pewno coś 
wymyślą„ . Nie jest to wcale zadaniem 
dramaturga, choć oczywiście lepiej, by 
jego pomysły były wykonalne. Ale czy 
Słowacki dumał jak oddać na scenie 
szczyt Mont Blanc?„. 
A.K: Czy nazwisko księżnej będzie 
służyć optymistycznemu i radosnemu 
zakończeniu sztuki? 
Wł.Z. : Nie. Sztuka nie kończy się 
radośnie i optymistycznie. W wersji 
brulionowej księżna nazywała się 
inaczej. Zorientowałem się jednak, że 
użyłem nazwiska rodziny rzeczywiście 
utytułowanej i reprezentowanej nadal 
w Polsce "w męskim pogłowiu" (tak to 
się mówi między heraldyka:riU). 
Tymczasem nie chciałem (i nie chcę 
nadal) nikogo niewinnie obrażać. Ci, 
których opisuję, na pewno do sądu mnie 
nie podadzą, choćby dlatego, że jest ich 



pełno, od Kościerzyny po Maków 
Podhalański. I bardzo dbają o swoją 
anonimowość, a nie popularność! 
A zatem -TAFARSAJEST SZTUKĄ 
BEZ KLUCZA! Co nie bez powodu kładę 
wersalikami. 
Zrezygnowałem z nazwiska 
pierwotnego, dając Koniecpolską, gdyż 
Koniecpolscy już wymarli (w "męskim 
pogłowiu"), nie grozi mi więc proces 
o zniesławienie.O jeszcze inne powody 
można by spytać dramaturga Tadeusza 
Słobodzianka. 

A.K.: Na czyje zamówienie(?) l~suje 
Pan "zwrot na wschód?" 
Wł.Z.: Fakt, iż pewna grupa 
negatywnych jednostek udaje się 
gdziekolwiek, nie oznacza, że lansuję ten 
kierunek turystyczny. Wręcz przeciwnie. 
A.K.: Jaki byłby morał tej sztuki (gdyby 
pisali ją Fredro albo Kołakowski, daliby 
morał na końcu)? 
Wł.Z.: Nie jestem przekonany, że 
moralizowanie należy powierzyć akurat 
farsopisarzom. Rozumiem jednak, że 
chodzi o wyraźniejszą pointę. Proszę 
bardzo: Kiedy zakładasz spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością, zważ, 
czy twoi wspólnicy nie są ludźmi o 
nieograniczonej nieodpowiedzialności. 

Władysław Zawistowski powierzył 
realizację prapapremiery sztuki 
"Farsa z ograniczoną 
odpowiedzialnością" Teatrowi 
im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. 
4 marca br. prapremiera tej sztuki 
odbyła się w Teatrze Kameralnym 
w Sopocie, za zgodą Autora. 
Teatr im. J. Słowackiego dotrzymał 
wszystkich zobowiązań wobec 
Władysława Zawistowskiego. 
Szczerze nas zmartwił 
brak wzajemności. 

Sezon 1993/94 
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Koordynacja pracy 
artystyci;nej 
Kierownik techniczny 
ds produkcji 
Kierownik techniczny 
ds eksploatacji, światło 
Realizacja światła 
Realizacja diwięku 

Brygadier sceny 
Rekwizytor 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 
malarsko-modelatorskiej 
stolarskiej 
ślusarskiej 

perukarskiej 
tapicerskiej 
szewskiej 
Kierownik Impresariatu 

Ceny biletów: 
Duża scena 
I miejsca 

Kinga Głowacka 

Ryszard Hodur 

Ryszard Starobrański 
Janusz Zielonka 
Marek Buchta 
Tomasz Kaim 
Józef Wolski 
Stanisław Nocoń 

Maria Szczypczyk 
Leszek Wyżga 
Maria Hodur 
Stanisław Nieć 

Adam Rojek 
Bożena Rybak 
Michał Rzepka 
Władysław Nowakowski 
Beata Gracz 

bilety normalne 50 tys. 
bilety ulgowe 40 tys. 

II miejsca 
bilety normalne 40 tys. 
bilety ulgowe 32 tys. 

Miniatura: 
bilety normalne 40 tys. 
bilety ulgowe 32 tys. 

Spektakl "Bobok" 
bilet normalne SO tys. 
bilety ulgowe 40.tys. 

Spektakl "Antygona w Nowym Jorku" 
bilety normalne 70 tys. 
bilety ulgowe SO tys . 

W repertuarze Teatru: 
DUŻA SCENA: 
Anonim Wenecki 
A. Fredro 
B. Friel 
M.Gogol 
A. Osiecka, 

AMOR! 
DAMY I HUZARY 
TAŃCE W BALLYBEG 
MARTWE DUSZE 

Z. Konieczny ŚNIEŻYCA 
W. Szekspir BURZA 
G. Tabori WARIACJE GOLDBERGOWSKIE 
S.I. Witkiewicz POŻEGNANIE JESIENI 
S. Wyspiański WYZWOLENIE 
Wł. Zawistowski FARSA z O.O. 

TEATR MINIATURA: 
P. Corneille lLUZJA KOMICZNA 
F. Dostojewski BOBOK 
J. Głowacki ANTYGONA W NOWYM JORKU 
R. Harling STALOWE MAGNOLIE 
W. Szekspir JULIUSZ CEZAR 

NAJBLIŻSZE PREMIERY: 
T.Capote ŚNIADANIE U TIFFANY'EGO 
A.Czechow WIŚNIOWY SAD 

Teatr im. Juliusza Słowackiego, Pl. św Ducha 1, 31-023 Kraków 
Informacja i rezerwacja biletów - Impresariat Teatru tel. 22-40-22 
Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty 
w godz. 11-14 i 15-19, tel. 22-45-75 w. 26 
W niedzielę 2 godziny przed spektaklem 
Przedsprzedaż rozpoczyna się pięć dni przed spektaklem. 
Wypożyczalnia kostiumów, ul . Radziwillowska 3, tel. 21 34 13 
czynna codziennie w godz. 9.00-13.00 

Projekt plakatu i programu: Piotr Kunce 
Druk: AGAT-PRINT 
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