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„dziesiątka”, czyli 
festiwalowe cyfry
X	 Międzynarodowy	 Festiwal	 Gombrowiczowski	 czas	 za-
cząć!	Przez	7	najbliższych	dni	czeka	nas	prawdziwa	teatralna	
„gombro-uczta”.	 Przed	 nami	 nie	 tylko	 kilka	 artystycznych	
wieczorów,	 lecz	 także	 imprezy	 towarzyszące:	 panele	 dys-
kusyjne,	spotkania,	rozmowy,	promocje,	czytania…	Jubileu-
szową	edycję	MFG	Teatr	Powszechny	przygotował	 z	praw-
dziwym	 rozmachem!	 A	 co	 zobaczymy	 podczas	 X	 odsłony	
festiwalowej?	Ano:

spektakle	lalkowe	(jeden	ze	szczurem	w	roli	głównej)

przedstawień	zagranicznych	
(z	Anglii,	Niemiec,	Argentyny,	Francji,	Białorusi)

spektakli	konkursowych	ocenianych	
przez	5-osobowe	jury

przedstawień	podczas	całego	Festiwalu	  
(+	kilka	innych	różnych	eventów)

Oj,	będzie	się	działo…	Zapraszamy!
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szanowni 
Festiwalowicze!
Trzymacie	 w	 rękach	 pierwszy	 numer	 popołudniówki	
gombrowiczowskiej	„Pełną gębą”	–	to	numer	startowy,	
który	ukazuje	się	w	dniu	inauguracji	X	Międzynarodowe-
go	Festiwalu	Gombrowiczowskiego	w	Radomiu.

„Pełną	Gębą”	 nie	 jest	 typową	gazetą	 festiwalową…	Po-
wstała	 po	 to,	 by	 pokazać	Gombrowicza	 i	 radomski	 Fe-
stiwal	z	nieco	innej	strony.	Chcieliśmy	zabawić	się	formą	
(przez	małe	„f”),	spisać	swoje	dawne	„gombro-skojarze-
nia”,	 subtelnie	zażartować	z	Wielkich	Polaków,	pośmiać	
się	z	festiwalowej	mody.	Mamy	nadzieję,	że	podczas	lek-
tury	(w	antrakcie,	rzecz	jasna!)	choć	raz	uśmiechniecie	się	
pod	nosem…

Recenzje	 krytyczne,	 autorskie	 komentarze	 i	 opisy	 wie-
lu	 wydarzeń	 gombrowiczowskich,	 czyli	 pełną	 relację	
pofestiwalową,	 już	 niebawem	 będzie	 można	 przeczy-
tać	 w	 internetowym	 magazynie	 teatralnym	 Teatralia	 
(www.teatralia.com.pl).	

Zapraszamy	do	lektury	Teatraliów	i	„Pełnej	Gęby”!

redakcja Teatraliów radom

PS	
Na	wszystkie	 uwagi	 dotyczące	 „Pełnej	Gęby”,	 na	 słowa	
pochwały	 i	konstruktywnej	krytyki	czekamy	z	niecierpli-
wością.	Piszcie	do	nas	na	adres:	radom@teatralia.com.pl
Być	może	za	2	lata	wrócimy	w	poszerzonej	formie!?

„dzienniki” Teatru imka
– w piątek, 26.10., o godz. 20.00
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skojarzenie i:
(sala miejskiego ogólniaka, lekcja pol-
skiego)
ZAŻYWNA	POLONISTKA
Kto	nie	przeczytał	„Ferdydurke”?
KUJONKA
Ja.	Bo…	zaczęłam,	ale…	to	 jakieś	głu-
pie	jest…	Nic	z	tego	nie	rozumiem…
(na myśl przychodzi: „jak zachwyca, je-
śli nie zachwyca”)
ZAŻYWNA	POLONISTKA
Przeczytaj	 do	 końca!	Wtedy	możemy	
pogadać.
KUJONKA
(posłuchała, przeczytała, zachwyciła się)
(kurtyna)

skojarzenie ii:
(Biblioteka Jagiellońska, ogromna i sta-
rodawnie urządzona sala czytelni głów-
nej, w której właśnie zainstalowano kli-
matyzację, tyle że jeszcze nie nauczono 
się jej dobrze regulować – silne zimne 
powiewy przewracają kartki książek)

gombrowicz, 
czyli 
wspomnienia
polskie   
Sztuka	w	pięciu	
skojarzeniach Grabowski	 postawił	 sobie	 za	 zadanie	

pokazanie	 różnorodności	 tematów,	
postaw	 i	 masek	 przybieranych	 przez	
Gombrowicza w „dzienniku”.	 Rozpi-
sał	jednego	bohatera	na	kilku	aktorów,	
w	 różnym	wieku,	 używających	 innych	
środków;	 również	 kobiety	 –	 Iwonę	

dwa oblicza gombrowicza
Co	pisano	o	Gombrowiczu	w	Teatraliach

Bielską	i	Magdalenę	Cielecką.	To	trafny	
pomysł	–	dobrze	ilustruje	wachlarz	ról,	
w	 które	w	 swoich	 pozornie	 szczerych	
i	 notatkach	wchodził	 pisarz.	 Jest	więc	
arystokrata	 (a	 przynajmniej	 udający	
arystokratę),	 jest	 i	 trickster,	 burzący	
salonowy	konwenans.

PILNA	STUDENTKA
(pochylona nad „Ślubem”, potem nad 
„Iwoną, księżniczką Burgunda”, marz-
nie, czyta, śmieje się, czyta, przytrzymu-
je kartki ręką, żeby się nie przewracały, 
czyta, wychodzi czytelniczo kontenta…)
(kurtyna)

skojarzenie iii:
(budynek Wydziału Polonistyki UJ przy 
Gołębiej 16, sala na piętrze, egzamin  
z literatury XX wieku)
PROFESOR		G.
W	jakich	okolicznościach	Gombrowicz	
znalazł	się	w	Argentynie?
PRAWIE	 PRZYGOTOWANA	 STU-
DENTKA	
(zna odpowiedź, bo z przyjemnością 
przeczytała „Trans-Atlantyk”, po kilku 
kolejnych pytaniach wychodzi z bardzo 
dobrym w indeksie)
(kurtyna)

w stołecznych teatrach pojawiły się dwa „gombro-przedstawienia”: 
„dzienniki” w Teatrze imka w reżyserii mikołaja grabowskiego oraz 
„Polacy” w Teatrze Polskim, przygotowani przez gabriela gietzky’ego. 
niby literacki materiał ten sam, ale różne punkty widzenia, powstały 
więc zupełnie inne spektakle.

skojarzenie iV:
(tania książka przy Brackiej w Krako-
wie)
STUDENTKA	 ŚMIERDZĄCA	 GRO-
SZEM
(grzebie w książkach)
O!
(podchodzi do kasy, płaci za wybrane 
książki, wychodzi z 3 tomami „Dzienni-
ka” pod pachą)
(kurtyna) 

skojarzenie V:
(mieszkanie warszawskie)
KOBIETA	PRACUJĄCA
Co	 tu	 napisać	 o	 tym	 Gombrowiczu?	 
Z	czym	mi	się	on	kojarzy?
(myśli przez chwilę, siada, pisze)
Trzeba	będzie	w	końcu	ten	„Dziennik”	
przeczytać.
(kurtyna)

magdalena cicha

„Koniec  
i bomba, 
a kto 
czytał ten      
    trąba”



�

PoPołudniówka   gombrowiczowska   redagowana   Przez    TeaTralia 

Witek:	 –	 Wie	 pan,	 ja	 właściwie	 nie	
wierzę	w	Boga.	Moja	matka	była	wie-
rząca,	 ja	nie.	Ale	 ja	chcę	żeby	Bóg	ist-
niał.	Chcę	–	to	ważniejsze,	niż	gdybym	
tylko	 był	 o	 jego	 istnieniu	 przekonany.	 
(„Pornografia”)

Stefan:	–	Nie	można	uważać	za	szczyt	
osiągnięcia,	 że	 się	nie	wierzy.	Niewie-
dza	 to	 mniej	 niż	 wiedza,	 a	 niewiara,	
mniej	 niż	wiara,	 bo	 „nie”,	 to	 negacja,	
słabość.	(„Do	naukowców	Warszawy”)

Witek:	–	Ona	wierzy	w	Boga	z	powodu	
swoich	 defektów	 i	 wie	 o	 tym.	Gdyby	
nie	miała	defektów,	to	by	nie	wierzyła.	
Ona	wierzy	w	Boga,	 ale	 jednocześnie	
wie	o	tym,	że	Bóg	to	jedynie	plaster	na	
jej	psychofizyczne	defekty.	(„Iwona”)

inne Polaków dialogi...
Stefan:	 –	Bogu	natomiast	przysługuje	
działać	przez	takie	narzędzie,	jakie	On	
chce	wybrać	i	nie	jest	to	wcale	problem	
chwały	narzędzia,	tylko	woli	Bożej.

Witek:	 –	 Bóg?	 Jaki	 Bóg?	 Ojciec?	 Jaki	
ojciec?	Ja	sam	 ich	sobie	ustanowiłem.	
Oni	z	 łaski	mojej,	z	mojej	woli!	Po	cóż	
klękać	przed	nimi?	Dlaczego	nie	klęk-
nąć	 przed	 sobą,	 sobą,	 sobą,	 jedynym	
źródłem	prawa	mojego?	(„Ślub”)

Stefan:	 –	 Trudno	 jest	 więc	 „wierzgać	
przeciw	 ościeniowi”,	 przeciwko	 Bogu	
żyjącemu	 w	 ludziach.	 To	 jest	 prze-
cież	–	Bóg	utajony,	Deus	absconditus!	
To	jest	wielka	tajemnica	Boga	ukrytego	 
w	ludziach,	zawsze	w	nich	obecnego.

Witek:	–	Cnota,	sama	w	sobie,	jest	nie-
ciekawa	 i	 z	 góry	wiadoma,	 cnota	 jest	
załatwieniem	sprawy,	to	jest	śmiercią;	
grzech	jest	życiem.	(„Sienkiewicz”)

Stefan:	 –	 Cóż	 z	 tego,	 gdy	 człowiek	
współczesny	raz	po	raz	przekonuje	się,	
że	jednak	jest	zniewolniczony.

Witek:	 –	 Ostateczną	 instancją	 dla	
człowieka	jest	człowiek,	nie	zaś	żadna	 
wartość	absolutna.

Stefan:	–	Jeżeli	więc	ogarną	Cię	wątpli-
wości,	czy	oko	Boże	widzi	Cię,	wiedz,	że	
w	rowie	wiosennym	nawet	żabę	widzi.

rozmowę podsłuchał i spisał 
łukasz ofiara

Zmieniają	się	też	tematy.	Od	–	stawia-
nej	 na	 odległość	 –	 diagnozy	 kultury	
polskiej	(słynny	passus	o	Sienkiewiczu,	
„pierwszorzędnym	pisarzu	drugorzęd-
nym”)	po	anegdotki	dotyczące	argen-
tyńskich	 przyjaciół.	 Trudno	 mówić,	
która	 interpretacja	 aktorska	 najlepiej	
wpisuje	 się	 w	 wyobrażenie	 o	 Gom-
browiczu.	W	 końcu	 to	 nie	 konkurs	 na	
sobowtóra.	 Wszystkich	 wykonawców	
jednoczy	 pewien	 dystans,	 blaza,	 lek-
kie	 spowolnienia	 –	bardzo	 tu	pożąda-
ne.	Pamięta	 się	 zwłaszcza	Magdalenę	
Cielecką,	która	potrafi	połączyć	kobie-
cość,	 delikatność	 z	męską	 nonszalan-
cją	 i	 zdecydowaniem.	 Wyłamuje	 się	
za	to	Tomasz	Karolak,	próbujący	krzy-
czeć	Gombrowiczem.	 Chyba	 nie	 tędy	
droga,	 za	 dużo	 histerii.	Niesamowicie	
wypadają	 fragmenty	 śpiewane	 przez	
Olgę	 Mysłowską,	 specjalizującą	 się	 
w	wykonywaniu	muzyki	barokowej.	Jej	
głos	bardzo	pewnie	prowadzony	świet-
nie	współgra	z	dramaturgią	tekstu.

Grabowski	 w	 finale	 ucieka	 przed	 lek-
kością	salonowego	bla-bla-bla	i	uderza	
w	poważniejsze	tony.	Kończy	fragmen-
tem	„Ja	będę	po	stronie	Boga	do	końca	
swoich	dni”.	Szkoda,	że	nie	wyciągnął	
i	 nie	 rozwinął	 tej	 kwestii	 wcześniej.	 
A	tak	oglądamy	sprawny,	elegancki	wi-
zualnie	spektakl,	trochę	o	niczym.

Zupełnie	 inny	 punkt	 wyjścia	 przyjął	
Gietzky.	 „Polacy”	 to	 spektakl	 z	 tezą,	
nachalnie	 sprzedawaną	 widzowi.	 Ra-
fał	 Kosewski	 zbudował	 scenariusz	 
z	 „Dziennika”	 i	 homilii	 oraz	 przemó-
wień	kardynała	Stefana	Wyszyńskiego.	
Pomysł	 ciekawy:	 zestawić	 przemy-
ślenia	 dwóch	 wielkich	 Polaków	 o	 Po-
lakach,	 spisane	 w	 podobnym	 czasie.	
W	 pierwszym	 momencie	 przychodzi	
zaskoczenie,	 jak	 zbieżne	 mogły	 być	
refleksje	 tych	 dwojga	 ludzi	 na	 temat	
swoich	 rodaków.	 Nie	 sposób	 jednak	
oprzeć	 się	 wrażeniu,	 że	 reżyser	 chce	
pokazać	Wyszyńskiego	 jako	tego	„do-
brego”.	Zepsutego	pisarza	ma	ratować	
przed	 całkowitym	 potępieniem	 właś-
nie	 zaskakująca	 zbieżność	 stanowisk	 
w	kilku	punktach.

Mimo	 to	 rozwiązania	 sceniczne	 jasno	
wskazują,	 kto	 jest	 pozytywnym	 boha-
terem	 tej	 konfrontacji.	Wyszyński	 (Ol-
gierd	Łukaszewicz)	pije	wodę	z	blasza-
nego	kubka	(w	końcu	jest	więziony),	dla	
Gombrowicza	 (Radosław	 Krzyżowski)	
przeznaczono	 wino	 oraz	 winogrona.	
Pisarz	 elegancki,	 w	 lnianym,	 jasnym	
garniturze	i	kapeluszu,	które	znamy	ze	
zdjęć	 zrobionych	 w	 Vence.	 Kardynał	 
w	skromnej	sutannie.	Podobnie	nachal-
ne	 kontrasty	 odnajdziemy	w	 scenariu-
szu.	Witold	mówi	słynne:	„Poniedziałek.	
Ja.	Wtorek.	 Ja...”,	 na	 co	 Stefan	 odpo-
wiada	apostrofą	do	Boga.	Na	Boga.

Scenografia	Marii	Kanigowskiej	pozwa-
la	oglądać	naszych	bohaterów	z	bliska,	
obserwować	mimikę	ich	twarzy,	gesty.	
Obudowany	metalową	konstrukcją	po-
dest	umieszczono	po	środku	widowni.	
Aktorzy	poruszają	się	głównie	w	pionie	
i	 poziomie,	 co	 daje	 ciekawe	 złudze-
nie	 dwuwymiarowości	 całego	 obrazu.	
Szkoda	 tylko,	 że	 spektakl	 jest	 jedno-
wymiarowy.

marta woźniak
(recenzje opublikowane w Teatraliach, 

19 kwietnia 2011 r.)

cd. ze str. 2

„Polacy” Teatru Polskiego w warszawie – we wtorek, 23.10., o godz. 19.30 
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Ferdydurke	 czy	 Ferdydurka?	Ale	 co	 to	 właściwie	 oznacza?	
Zapowiedź	 omawiania	 lektury	 nie	 zachwyca,	 nie	 zachęca	
też	zapewnienie,	że	 jest	to	książka	zupełnie	 inna	niż	teksty	
wcześniej	analizowane	w	szkole.	Podczas	omawiania	na	lek-
cji	 tworzy	się	aura	niepewności,	wręcz	tabu	–	na	 ile	można	
sobie	pozwolić,	jakich	słów	raczej	powinno	się	unikać.	

Przeanalizowanie	poszczególnych	etapów	z	życia	Józia	jesz-
cze	w	jakimś	stopniu	mieści	się	w	ogólnym	światopoglądzie	
młodzieży,	ale	schody	zaczynają	się	chociażby	przy	pojedyn-
ku	na	miny.	Niewiarygodnie	prawdziwa	zabawa	rozpoczyna	
się,	 kiedy	 uczniowie	 biorą	 Ferdydurke	 na	warsztat	 teatral-
ny	–	wchodząc	w	role,	rozumieją	czytany	tekst,	rozpoznają	
emocje.	 Bardzo	 realnie	 odgrywają	 relacje	 między	 belfrem	 
a	uczniem,	nie	oszczędzając	przy	tym	satyrycznego	spojrze-
nia	 na	 rzeczywistość,	 którą	 przecież	 sami	 tworzą.	Okazuje	
się,	że	lekturą	też	można	się	bawić.	

Najbliższe	sercom	uczniowskim	są	sceny	ze	szkoły,	potem	na	
chwilę	ich	czujność	interpretacyjna	zostaje	uśpiona	na	stancji	
u	Młodziaków,	aby	ze	zdwojoną	siłą	zagłębić	się	w	finałową	
schadzkę	w	pokoju	młodej	 pensjonarki.	Często	 zastanawia	
młodych	czytelników,	po	co	i	jakim	cudem	chłopaki	wyrusza-
ją	na	wieś.	Kiedy	jednak	Miętus	brata	się	z	parobkiem	Wal-
kiem,	głębszy	sens	tekstu	przestaje	mieć	znaczenie.	

belfer

Gazetę	„Pełną	Gębą”	
redagują	TEATRALIA	

(www.teatralia.com.p
l)

zespół:	Paulina	Borek-Ofiar
a,	Agata	Jastrzębska,	

Diana	Tomaszewska,	

Magdalena	Cicha	(goś
cinnie),		Łukasz	Ofiara

	(gościnnie)

korekta:	Agata	Jastrzębska,	Iw
ona	Sośnicka	

skład i łamanie:	Grupa	Inserat

druk:	www.druknaczas.pl

kontakt:	radom@teatralia.com.pl

Jak zachwyca, 
jeśli nie zachwyca?
Ferdydurke	okiem	belfra

„Przeklinam	 modę”	 –	 pisał	 Gombrowicz	 w	 „Operetce”…	 
A	jak	wypada	zaprezentować	się	podczas	X	Międzynarodo-
wego	 Festiwalu	 Gombrowiczowskiego?	 (żeby	 następnego	
dnia	napisali	o	Tobie	na	Plotku.pl)

gęba –	otwarta	z:	wrażenia,	wzruszenia,	olśnienia

mina –	myśląca	i	wskazująca	na	nieustanną	interpretację	
przedstawień

Pupa –	zbolała	od	tygodniowego	siedzenia	w	teatrze

łydka –	zmęczona	ciągłym	uczestnictwem	i	bieganiną	po	
imprezach	festiwalowych	

Płaszcz –	oczywiście	„podszyty	dzieckiem”

Pod pachą  – „Pełną gębą”     ;-)

PBO

gombrowicz stylista, 
czyli festiwalowy 
dress code


