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Mowa ciała

Juz po r,1drugi w swojej prucy artystycznej ,,Pro-

visoriurn'' sięgnęlo po Fcrdydurke, ale dzisiaj to już

zupelnie inny niż w Iatach sierlemdziesiątych zespól

i Gombrowicz już nie (en sam' obecnie teatr Janusza

opryńskiego lączy sw.e sily z grupą aktorską Kompa.

nia ,,Tcatr'', co zmienia wyprircowaną wcześniej styli-

stykę' zaś powieść weszla do szkó| jako |ektura obo-

wiązkowa, którą licgaliŚci chętniej poznają z bryków

niż w osobistym kontakcie z dzielem. Ponadto jest to
już' Fcnlydurke kilkakrotnie zreir|izowana na scenie

oraz i.stnicjąca w wersji fi|mowej i spopularyzowana
przez te|ewizję. Co nicg<lyś bylo c7.ytaną z wypiekami

na twarzy sensacją literacką (dziwna jest w na$zym

kraju rcccpcja sztuki)' dzisiaj stanowi klasyczną pozy.

cję obroslą w przymus szko|ny i komentarze Ętyczne.
Jan Bloński' Micha| Glowiński i Jerzy Jarzęb.ski

powiedzieli nicmal wszystko o dziele Witolda Gom-
browicza - o formie i między|udzkich interakcjach,

totei sięgający po powicŚć jako lnateńa.l teatra|ny mogą

korzystać z istniejących tropów interpretacyjnych, co
przy i|ości pLacjestjuż nie|adr zadaniem. Kłżda de.
cyzja jc<lnuk stawia przed adaptatorami wymóg indy-
widualncj selekcji tekstu, by juk najprecyzyjniej bu-
dowała zamierzony ksztalt kreowanego świata a przy
(ynl odpowiadala posiadanym nrożliwościom scenicz.
nynl. D|it,,Provisońunr'' i Kompanii,'Tea!/, oznacza-
|o to wybór _ związany z arty.\tyczną opcją grup -
naznaczony oszczędnością lbrmy. Powieściowy świat
zostal zrcdukowany do zdarzeń rozpisanych na cztc.
rech aktorów. W skladzie zespolu nie ma kobiet. więc
sccny z panną Zutą i panią M|odziakową nie weszly do
przcdstawicnia lub też zyska|y symbo|iczne zsępstwo.
Bohatcrki nxrcznic nie zaistnilly, byly natomiast obecne
w fornric tcatra|nego ckwiwa|cntu (wsze|ako możti.
wcgo do zastosowunia przy zalożeniu, ze widz zna
pierwowz-tlr).

Kolojna kwestia związuu z adaptacją lo postęPowa.
nie wohuc narracji i narr.ltora peIniącego dwie pozo.
stającc w slalej wspólza|eżności funkcje: tego, który
zuptttttiętuje ziurzeniu i tldtwurzu je w strukturulnyn
p.,rzĄ.lku i tego, kuiry na hieżt4co dzialu i optlwiudu
u dziuluniuch, burtlc stwotzony przez sicbie tutl. (!e-

zy Jarzębski Gru w combnlwicztt). W |ubelskim przed.

stawieniu jesl on dopuszczony do glosu tylko ttzy razy

- ztczyna.spektakl zdaniami z pierwszego rozdzialu
powicści, kiedy po obudzeniu rozważa.swą tożsarno.{ć.

Potem przcd lekcją laciny i na wsi charakteryzując
gęĘ parobka. Wydawaloby się więc, że jego obecność

w funkcji komentatora zostala dristycznie zminimali-
zowana. T}mcza.sem swój stosunck do zdartń wynin
mimiką i gestem. I chociar:ź na*stępuje ciągla zmiana

ról między Józiem, dzialająpą Posbcią.sccniczną i opo.

wiadającym - zespo|onymi w cie|e jednego aktora'

możemy doraźnic rozpoznawać jedną z dwu funkcji,
mimo, iż brak kwestii .slownych. Pomysl reżyserski
polega na tym, by Józio, ilekroć przestajc być mlo.
dzieńcem uczestniczącym w życiu szko|y w sposób

na pozór autentycznyt a staje się kimś' kto nie anga.

żuje się w udzial, lecz ze świadomością trzydzieslaka
og|ąda poczynania innych, sadowi się między innymi'

Zajęcie ccntralnego miejsca daje mu szczcgólną szan.

sę. Zwracając się to ku jcdnej ze stron, to ku drugiej

wyrazem twazy daje świadectwo stosunku do tcgo'

co robią i mówią. Zdaje się wplywoć na oich, tak jak.

by dorzucal okre'ś|cnia modc|ujące zachowania. To

bardzo trafny zabieg ilustrujący spostrzeżenie autora:

Przekleństwem ludzkości jest, iż' egzystencja nuszu

na tym świecie nie znosi żtldnej okreśhnej i stalej

hierarchii, lecz źe wsz.ystko ciqgle plynic, przelewa

się, rułzu i klżtly nusi być odczytuny i oceniony przez

każlego.
Wizja scenograficzna Fertlydurke szczęśliwic z wa-

loru cstclycznego czyni wehikul idei. Na pudelkowej

scenic sześcian o zlznng2gny6h krawędziach. Wewnątz

uniwesa|ny przedmiot - |awką w razie potzeby: par.

kowa, szko|ną ogru|owa oraz wysuwune zza niej okno.

Wokól tak wyznaczonego centrum skupla się akcja

i powstają zape|nione postaciami obrazy o zwartej kom-

pozycji. Jeżeti bowiem bohaterowie chcą się na niej

zmieścić muszą siedzicć cilsno, noga w nogę, ramię

w ramię. Ruch którcgoko|wiek z nich automatycznic

wymusza zmianę pozycji pozosta|ych. oto widzimy z

calą wyrazistościąjltk czhlwiek puzwula się ugniatać

i naciskać, nie ńoż'nd istnieć sunoittnic (Jun Bloń.
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.i;iltórych narlmiar odczuwuny jest' kiedy teatr korzysta

,iz prozy, i wzmocnilir silę wyrazu' Również kostium

.i;sluży| spójności konccpcji. Józio-narrator w szarym

i;'cleganckim gamiturze między chlopcami w uczniow-

;slich mundurach. Jakżeż dwuznaczna staje się jego

ilobccność na lekcjlrch w szkolc dyrektora Piórkow.

i" skiego i jego gra milosna z sie<]emnastolatką i jego

i. wieczkł ,,na swobodę''.

Formu, śmiech i rzecz.y lslulecz,|e). 
.\ł',lizul|izo'.

pja mechanizmu pozwo|ila n:r rezygnację ze slów,

obydwie wartości pisarstwa Gombrowicza: wni-
|' kliwa rcfleksja i żywy komizm w spektak|u zyskaly
i stosownc odzwierciedlenie iI nawet pewną aktualiza.

cję' Jako reakcja na bieżącc wydarzenia pojlwila się

lu.scena walki na krzyże zastępująca w pewnym mo.

: mcncie rniny w pojerlynku między Syfonem i Miętu.
sgn. Jeden zapalu sicdmioratnienny świecznik' drugi

wyciąga symbol chrrcścijaństw.r i w ge'ście zAcietrzż-
wienia do.stawia kolejne. Potem, już obydwaj w myc-
}ach, sprawdzają swc żydostwo chuchając sobie w

. twarzpelni wzajemnego wstrętu.

Naomimt ku ucicsze publiczności Gombrowiczow.
ski opis świata zostal wzmocniony o dzisiejszy sposób

roóawiunia. Powieściowe obrzydliwości fizjoIogiczne

mają tu zwielokrotnioną częstotliwość i wyostrzoną
postać. To już nie Eylko obmierzle wypirulnie 3gby i pa-

lcc skapany w spluwaczce czy kapka u nosa. Bohatero-

wie raz po nz demon.strują swą cielesność od najmniej

estclycznej strony. Wytrzepywanie lupieżu i zabawa

nim, wycieranic tylka cudzą g|ową, kanonada nieprzy.
stdnych dźwięków przerywających nuukę łaciny' trze.

wia targane odruchem wymiotnym po alkoholowej liba-

cji to czgść scenicznej egzystencji postaci. Ze w:izystkim

tym splata się erotyka prł,edstawiona lak, aby zaspo.
koić drzemiącą w większoŚci z nirs sk|onność do voy.
euryanu. Mimowolnie znajdujemy się w pzycji pod.

glądaczy slledzących wy|aniające się z ciemności dwie

pary nóg, których przynateź'ność do osób możemy roz.
poznać na podslawie toczącego się dia|ogu. Ich zmie.
niający się ukla<l wtajemniczl nas w etapy ńliżenia.
Srtysfakcji, jaką ma świaclek domyślrjący się nie.

tlwuznacznej istoty z-darzeń, dostarcza nanl scena,

kiedy uczniowie zaczynają dziwnie kiwać się nad

pulpitem szkolncj lawki. Jcj rytmiczne drganie i oglu-

piale miny chlopaków upewniają nls w sluszności
pierwszego rozpoznania. PubIiczność chichoce'
Podobnie oddzialują milosne cierpienia Józia obwą.
chująccgo w erotycznym uniesieniu - jzrk nam się

zrazu wydaje - pończoszkę Zuty. Wkrótce jednak

postępujący w zapa|e milosnym bohater wk|ada so.

bie ów fetysz na g|owę. Wówczas widzimy, źje są to

ca|kiem wspólczcsnc czarnc rajstopy a zakochany
nicszczęśnik wygląda w nich trochę jak zunirskowa.
ny bandyta a trochę jak kró|ik z oklapłymi uszami.
opisane zabicgi sceniczne lnogą dawuć wrażenie try.
wialności, której na szczęścic w przedstawicniu daje
się uniknąć, bowiem elementy phskiego humoru są

zmieszane z duchową finezją w proporcjach nie na.
ruszających reccptury autora powieści.

Ale niczym bylby pomysl inscenizacyjny bez do-
brego aktorstwa, a ten wymóg lube|scy wykonawcy
spełni|i zna}omicie, kreując aż ki|kanaście po.staci.

Wszyscy jakby stworzcni do Gombrowiczowskich po-

staci. Michal Zgiet w roli Syfona jako cudny Orlik-
Sokó|, nieuświadomione Chlopię jest tak samo prze-

konujący jak z prostacką gębą WaJka. Jacek Brzcziński,
nieco starszy od pozostalych, swój wiek wykorzystu-
je jako atut przy tworzeniu postuci profesorów Pimki,
Bladaczki i nawiedzołego .\laruszkr. locinnika oraz

wuja Hurleckiego. witold MMurkiewicz, Józio - narra-

tor godzi w swojej kreucji - wyraz dystansu ze świa.

dectwami zaangrżowanego uczostniclwa i dojrzalo.(ć

z niedojrza|ością. Ponadto tworzy coś w rodzaju osi

symetrii między Syfone m a Miętusem. podkreślającej

zasadę odbicia. Natomia.st ten ostatni w wykonaniu

Jaros|awa Tomicy przekonuje n:s, że mamy do czy.
nienia z obrazem o zdeformowanym ksztalcie.

Kiedy więc okienko ziemiM.skiego dworku, w którym

nrajaczą jeszcze cztery twaŻe, zilsnuwają teatra|ne

dymy, kończ4c spektakl wyreżyserowany przez Janusza

opryńskiego i Wito|rla Mazurkiewicza niczym s|owa:

Koniec i bumba / A kto czynl rcn |rqhu| powieść,

nam oprócz prosĘ satysfakcji pozostaje trud zastana-

wiania się, o czym to wltściwie by|o. Która z myśli

Gombrowicza zostala uznana za kluczową i czy spo-

sób jej wyartyku|owania w przedstawieniu czyni ją

dla nas istotnym prob|emem? Pisarz zauw;lzyłl. czlo.
wiek jest nujglęhiej uzulezniony od swegu txlbicia w

duszy drugieyo człowieka, cfulćby to tluszu bylu kre.

lyniczna. A myśmy przeciez ciąg|e widzie|i Flzyclną
interferencję. W odpowiedzi pnychodzi jcdnak świa.

domość, że dusza wyraża się w lnowie ciala.

Magdalena Jąnkowska
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