
Radomski dziennik 
                            festiwalowy 
Poniedziałek 

Gombrowicz. 
Wtorek

Gombrowicz. 
Środa

Gombrowicz. 
Czwartek

Gombrowicz. 
Piątek
 Nie, aż tak nie, ale lubię. 
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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!
PBO
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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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Na zegarze mija właśnie
jedenasta jedenaście (…)
Światła jeszcze mi nie gaście

Albo właśnie – gaście! Kurtyna w górę! Widzowie czekają!  
Xi Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski czas zacząć! 
A najważniejszą liczbą – przez wszystkie dni festiwalowe – 
niech będzie właśnie „jedenastka”.

Do konkursu stanęło bowiem 11 spektakli (z Polski, Węgier, 
Francji, Argentyny i innych jeszcze państw). Och, będzie na 
co popatrzeć – będzie barwne widowisko!
A redakcja radomskich Teatraliów opublikuje aż 11 recenzji, 
z których każda będzie miała dokładnie po 11 zdań. O, taka 
zabawa formą!
Zaś szczególnym widzem festiwalowych wrażeń powinien 
czuć się ten, kto będzie co wieczór zasiadał w wyjątkowym 
fotelu – czyli w 11. rzędzie, na 11. miejscu. Ech, takie małe 
teatralne szczęście!
Tylko jury obraduje w nieco mniejszym składzie… 

Paulina borek-ofiara

XI, 11, jedenaście…

(Nieokreślone miejsce…)
KRÓLOWA: Cudowny zachód słońca.
SZAMBELAN: Cudowny, Najjaśniejsza Pani.
KRÓLOWA: Człowiek od tego widoku staje się lepszy.
SZAMBELAN: Lepszy, bez wątpienia.

(Określone miejsce, plac Jagielloński)
WITOLD: A Radom…? Radom nigdy nie był poematem, 
nawet o wschodzie słońca. 
Ale co z tego?! Skoro tutaj, właśnie w tym mieście, 
organizują festiwal mojego imienia. I to już po raz 
jedenasty!
(kurtyna w górę)

Paulina borek-ofiara

witold, książę radomia
Bardzo nam miło, że już po raz drugi trzymacie w rękach 
popołudniówkę gombrowiczowską „Pełną Gębą”! Ten 
specjalny numer przygotowany został przez radomską 
redakcję internetowego magazynu Teatralia i ukazuje się  
podczas inauguracji XI Międzynarodowego Festiwalu Gom-
browiczowskiego. 

Jak pamiętacie – „Pełną Gębą” nie było i nadal nie jest ty-
pową gazetą festiwalową… To próba spojrzenia na Gom-
browicza, jego dzieła oraz prezentowane spektakle z abso-
lutnym przymrużeniem oka.

Tym razem na naszych łamach znajdziecie: fragmenty re-
cenzji przedstawień konkursowych, piłkarsko-słoikowy fe-
lieton o Gombrowiczu-patriocie (tak, tak!), radomską wa-
riację inspirowaną „Iwoną”, festiwalową fotorelację i krótki 
quiz znajomości dramatów mistrza Witolda. Oczywiście – 
wszystko do przeczytania/rozwiązania podczas antraktów.

Już niebawem pełną relację pofestiwalową będzie można 
przeczytać na stronie Teatraliów (www.teatralia.com.pl). 
Obiecujemy każdy spektakl konkursowy zrecenzować krót-
ko i na temat – dokładnie w 11 zdaniach (na cześć tegorocz-
nej edycji festiwalu).

Zapraszamy i życzymy przyjemnej lektury!

Redakcja Teatraliów Radom 

Drodzy Festiwalowicze!
(wariacja na królową, 
szambelana i… witolda)

Sfinansowano ze środków 
Urzędu Miejskiego w Radomiu 
oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
Przyjaciel Teatru – Wodociągi
Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.[Radom
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Teatr Miejski w Gdyni, sygnowany na-
zwiskiem Gombrowicza, tym razem 
swego patrona uczynił bohaterem 
najnowszej sztuki kryminału utkane-
go z oparów międzywojnia. Krzysztof 
Babicki ubierając dramat Pawła Huelle 
w charakterologiczny kostium stwo-
rzony przez artystów teatru, wyko-
rzystał jego potencjał do maksimum. 
I tak oto powstał spektakl dynamicz-
ny, wieloznaczeniowy, wydobywający 
na światło dzienne same obyczajowe 
smaczki dwudziestolecia międzywo-
jennego. Taniec, piękne kobiety, rewia, 
śpiew i ulotna radość z „odzyskanego 
śmietnika”… a przy tym Gombrowicz 
uwikłany w morderstwo podczas przy-
gotowań do rejsu transatlantykiem.

Intryga kryminalna, wartka akcja 
i gombrowiczowski anturaż, to jest: 
gęba, pupa, parobek i literatura dla ku-
charek. Chichot i zaczepki portowych 
mewek, stukot kawiarnianych kielisz-
ków i obcasów fordanserek z Adrii, ma-
rzenia o transatlantyckich wojażach 
miejscowych biczkomerów, obietnica 
raju gospodarczego z Gdynią w roli 
głównej – dwudziestolecie międzywo-
jenne w portowym przybytku w całej 
okazałości. Tak nakreślona rama cza-
soprzestrzenna posłużyła autorowi 
dramatu i reżyserowi jako tło wydarzeń 
wyjętych wprost z kroniki kryminalnej 
z wrobionym w morderstwo Witoldem 
Gombrowiczem na czele. Perspekty-
wa rejsu Chrobrym do wybrzeży Ar-

w oparach adrii i Portowej, czyli międzywojenna 
gdynia pełną gębą

gentyny oddala się od bohatera wraz 
ze znalezieniem przez niego w pokoju 
hotelowym zwłok parobka Walka (ko-
lejna bardzo dobra rola Szymona Sę-
drowskiego). Dopiero przesłuchanie 
policyjne, stanowiące retrospekcyjne 

wejrzenie w wydarzenia poprzedniego 
wieczoru wyjawi personalia prawdzi-
wego zabójcy. (…)
Doskonała baza dramaturgiczna w po-
staci tekstu Huellego, rama wizualna, 
a także umiejętność przeniesienia 
widza w kuluary międzywojnia nie są 
głównymi atutami przedstawienia 
Babickiego. Bo cóż po epoce bez jej 
piewcy, szczerzącego się ironiczno-
-groteskowym grymasem. A takim 
był twórca Ferdydurke i takim też jest 
wcielający się w jego postać Dariusz 

Twórczość Gombrowicza stanowi te-
mat wdzięczny dla reżyserów teatral-
nych. Iwona na polskiej scenie pojawia-
ła się dość często, jednak wersja Agaty 
Dudy-Gracz, promowanej na reżyserkę 
nowego pokolenia, znacząco różni się 
od poprzednich realizacji scenicznych.

Reżyserka pozwala aktorom na inte-
rakcję z widzami zanim ci na dobre 
rozsiądą się w swoich fotelach. Do 
„klasycznej” teatralnej sceny zapro-
jektowano bowiem fragment sceny na 
kształt wybiegu, który dzieli przestrzeń 
zajmowaną przez publiczność i znacz-
nie zmniejsza dystans między widzami 
a aktorami. Postać Iwony pojawia się 
nim spektakl na dobre się rozpocznie, 
budząc niemałe zaintrygowanie wśród 
widzów. Aktorka siedzi na krześle 
w najbardziej wysuniętej części sceny, 
ubrana w powłóczystą halkę, a na jej 
głowie znajduje się czapka wykonana 
z wycinków z gazet. Nakrycie głowy być 

Piszę ten tekst w momencie, kiedy po 
warszawskich ulicach kroczą dumnie 
ubrani we wzorzyste kilty Szkoci. Po-
między nimi – niemniej dumnie (wszak 
są tu gospodarzami!) – maszerują 
dziarsko nasi rodzimi „szalikowcy”. 
Za kilka godzin wszyscy wylądują na 
Stadionie Narodowym, aby oddać się 
patriotycznemu szałowi dopingowania 
swojej reprezentacji futbolowej. 

Kilka dni temu natomiast wszyscy by-
liśmy świadkami historycznej (mówią, 
że pierwszej od czasu Grunwaldu) vic-
torii polskiej piłki nożnej nad zespo-
łem niemieckim. Wszystkich ogarnęła 
euforia i jakieś wyjątkowe uniesienie. 
Lud znad Wisły pokazał, co jest wart. 
Daliśmy solidnego łupnia samym mi-
strzom świata. Nawet syn mojego ko-
legi powiedział, że cieszy się, że jest 
Polakiem. I jakby tak sportowo po-
patrzeć: daliśmy łupnia Niemcom we 
wszystkich ważniejszych dyscyplinach 
drużynowych w tym roku. A przecież 
zawsze boje z sąsiadami zza Odry były 
dla nas bardzo symboliczne (z tymi zza 
Bugu z resztą też). I jak człowiek wraca 
z takiego stadionu, to już ta Ojczyzna 
trochę mu się wydaje milsza, i czy-
ściej jest na ulicach, i podatki nie takie 
straszne. Człowiek zaprzyjaźnia się ze 

Szymaniak. Artysta stworzył kreację 
wybitną. Z każdego gestu, miny, sło-
wa dosłownie wychodzi Gombrowicz 
intelektualista, Gombrowicz szyder-
ca, Gombrowicz zagubiony w gąsz-
czu ludzkich zachowań, co można 

poczytać za intuicyjny i koncepcyjny 
majstersztyk aktora. W scenach pod-
szytych siarczystą ironią polemik lite-
rackich czy rozmów o obyczajowości 
bywalców gdyńskich przybytków roz-
rywki prowadzonych z rejsowym kom-
panem Straszewiczem (świetna rola 
Piotra Michalskiego) odciska się ślad 
treści Ferdydurke, Dzienników i innych 
dzieł autora Kosmosu, pojawiają się 
też dosłowne cytaty, które twórca Ca-
storpa sprytnie i umiejętnie przemyca 
i wkłada w usta poszczególnych boha-
terów.

Kolibra lot ostatni to jeden z tych spek-
takli, które trzeba obejrzeć nie tylko 
ze względu na walory estetyczne, ale 
przede wszystkim na atmosferę, któ-
rą sobą buduje. Ulotność epoki, któ-
rą ukazuje, chwyta za serce i porusza 
nostalgiczne struny emocji u widow-
ni. Wprowadzony koloryt lokalny, za 
sprawą doboru miejsca wydarzeń, do-
daje opowiedzianej historii swojskości. 
Międzywojenna Gdynia pełną gębą. 
Kryminalny dreszczyk tylko dodaje jej 
rumieńców.

anna kołodziejska
Teatralia Trójmiasto (12 lutego 2014)

Więcej czytaj na www.teatralia.com.pl

witkacy zamiast gombrowicza?
może stanowi symbol anonimowości  
i uniwersalności, być może jednak jest 
to signum temporis czasów, w których 
przyszło bohaterce żyć. Materiał, z 
którego uszyto czapkę, przypomina 
bowiem modernistyczne typografie. 
Ciało Iwony jest nieznośnie bierne, 
a wrażenie niemocy potwierdza brak  

jakichkolwiek dźwięków. Enigmatycz-
ność tej postaci zostaje skontrasto-
wana z jej transparentnym ubiorem, 
stanowiąc jeden z bardziej wyrazistych 
chwytów reżyserii. (…)

kamila kulesza
Teatralia Łódź (8 maja 2014)

Więcej czytaj na www.teatralia.com.pl

zanim wsiądziesz na Trans-atlantyk
swoją Ojczyzną. Kochamy Cię, Polsko! 
Jesteś wielka! Tak, z pewnością takie 
spotkania stadionowe są mocnym za-
strzykiem patriotyzmu.

Ale w tydzień po tych patriotycznych 
igrzyskach, równo 100 kilometrów od 
Stadionu Narodowego, zaczyna się 
święto Tego, który z Polską nie był za 
pan brat; człowieka, którego Polska 
parzyła. Zaczyna się święto antypatrio-
tyzmu; dni gorzkich przemyśleń nad 
naszą urodą narodową. To duch Gom-
browicza nadchodzi powiedzieć, że nie 
ma się z czego cieszyć…

My, i tak zanadto dobrze o tym wiemy, 
bo zwycięstwa piłkarskie to nie wszyst-
ko. Część naszych rodaków powieliła los 
słynnego pasażera MS „Chrobry” i, lecąc 
ryanair’ami i wizzair’ami, kupiła bilet tyl-
ko w jedną stronę. Nie ma co się dusić 
w polskim sosie. A potem, podczas ich 
sporadycznych wizyt ojczyźnie, daje się 
słyszeć, że tam ludzie są inni, jacyś milsi, 
bardziej tolerancyjni, życie jest w ogóle 
jakieś łatwiejsze. „Płyńcież do Stwora 
tego św. Ciemnego co od wieków zdy-
cha, a zdechnąć nie może” – zdaje się 
powtarzać za autorem „Trans-Atlantyku” 
polski emigrant w Glasgow czy Dublinie.
Ale może Gombrowicz w Radomiu ma 

nam coś innego do powiedzenia? Jego 
antypolskość, to w rzeczywistości przy-
gotowanie na życie obok innego; na kry-
tyczne spojrzenie na siebie, nie tylko jako 
na Polaka, lecz także jako na człowieka. 
To paradoksalnie jakieś wychowanie do 
wolności, do spojrzenia na rzeczywistość 
nie przez pryzmat mitów i stereotypów, 
ale przez własną nad nią refleksję. I by-
najmniej nie chodzi tu o wykształcenie 
jakiejś płytkiej tolerancji (która jest dziś 
jakże stereotypowa). Wręcz przeciw-
nie – trzeba spoglądać na świat w praw-
dzie, czasem idąc bardzo w poprzek po-
wszechnemu mainstreamowi. 

A więc polecam festiwal w Radomiu, 
zwłaszcza tym, których korci kupić bilet 
do Glasgow czy gdzie indziej. Może nie 
trzeba szukać upragnionej wolności od 
ciasnoty polskiej formy aż tak daleko? 
Może ta wolność tkwi gdzieś w nas? 
Trzeba się tyko z nią zmierzyć. 

Na koniec – patriotyczna zachęta do 
wszystkich naszych bliskich „radom-
skich emigrantów”, tych z Warszawy 
i z Krakowa (w tym i do autora tych 
słów). Do Radomia można przyjechać 
nie tylko po słoiki, lecz także na całkiem 
fajny festiwalowy spektakl.

Łukasz Ofiara

http://www.teatralia.com.pl
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Test ze znajomości dramatów gombrowicza!
kto to powiedział?

Ja? Ja? (chrząka) najjaśniejszy Panie! (kłaniają się)

ach, jak pani to powiedziała! 
Pani ma znakomity wygląd – dumnej królowej!

Początek, środek i koniec – fotorelacja
sobota – gombrowicz wtorek – gombrowicz sobota – gombrowicz


