


WITOLD GOMBROWICZ 

Urodzi! się w 1904 roku w Małoszycach. W 1911 rodzina przenosi 
się do Warszawy; tu Witold uczęszcza do gimnazjum, następnie do 
Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa). W 1933 debiutuje to· 
mem opowiadań „Pamiętnik z okresu dojrzewania". Sławę przynosi 
mu pierwsza powieść - „Ferdydurke" (1937). W 1938 publikuje w piś· 
mie „Skamander" - debiut dramaturgiczny - „Iwonę, księżniczkę Bur· 
gunda" oraz - pod pseudonimem - powieść sensacyjną „Opętani". 
W 1939, tuż przed wybuchem wojny, wypływa Gombrowicz na wy· 
cieczkę statkiem do Argentyny, który to kraj opuści dopiero w 1963 r., 
przyjeżdżając najpierw do Berlina Zachodniego, następnie osiadając 
we Francji. W 1953 ukazuje się powieść „Trans-Atlantyk" i dramat 
„$lub", w 1960 - powieść „Pornografia", pięć lat później kolejna ,po· 
wieść - „Kosmos" i w 1966 - trzeci, ostatni dramat „Operetka". W 
latach 1957-1962-1966 wychodzą trzy tomy „Dziennika". W 1968 uka· 
zuje się niewielki esej „O ·Dantem", a już pośmiertnie, w 1973, 
„Varia", zawierające powieść „Opętani" oraz artykuły krytyczno·publi· 
cystyczne, opowiadania, notatki, wywiady itp. 

Zmarl w Vence 29 lipca 1969 r. 
Jest najczęściej komentowanym, opracowywanym, analizowanym i syn· 

tetyzowanym pisarzem polskim, którego prawie wszystkie książki zostaly 
przetłumaczone na 16 języków. 
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IWONA 

( ... ) Ogłoszona w roku 1935 (jeśli dobrze pamiętam) w miesięczniku 
„Skamander", „Iwona", nie zwróciła na siebie większej uwagi i prze~
wojenne teatry polskie niq się nie interesowały. Dostałem wówczas 
manii gardzenia aktorkami i żeby u;>okorzyć najsławniejsze przedsta· 
wiłem się szarmancko jednej z nich na jakimś przyjęciu, złapało 

szklankę z wodq i chlusnęło mi w twarz krzycząc „Teraz pon mnie za· 
pomięto!". Może, gdybym nie przedstawiał się tok tym aktorkom ... Uosć, 
ie „Iwono" w Polsce przedwojennej nie zostało zauważono, a jo, gdy 
wojno mnie odcięło w Argentynie, prawie o niej zapomniałem. W dzie· 
sięć lat potem, jak dojrzały owoc z drzewo, spadły no mniej jej suk· 
cesy w Paryżu, w Sztokholmie i g:hie indziej („.) 

Tragikomiczną historię Iwony ująć można w paru słowach. Książę Filip, 
następca tronu, spotyka na spacerze dziewczę niepociągające, odpy· 

chajqce... Iwona jest rozlazła, apatyczna, słabowita, nieśmiała, nudna 

i trwożliwa. Ksiqię od pierwszej chwili nie może jej znieść, zanadto 

go denerwuje; ale zarazem nie może znieść tego, ie musi nienowi· 

dzieć nieszczęsnej Iwony. I wybucha w nim bunt przeciw prawu na· 

tury, które młodzieńcom nakazuje kochać tylko powabne dziewczęta. -
Nie poddam się temu, będę ją kochał! - rzuca wyzwanie swej naturze 

i zaręcza się z Iwoną. 

Iwono, wprowadzono no dwór królewski, jako narzeczono księcia, 

staje się czynnikiem rozklodowym. Obecność niemo, zastraszono, jej 

rozlicznych defektów sprawia, ii każdemu przychodzą no myśl jego 

tajne własne broki, brudy, grzeszki... i wkrótce dwór zamienia się 

w wylęgarnię potworności. I kaidy z tych potworów, nie wylączojąc księ

cia, poczyna dyszeć żądzą zamordowania nieznośnej Cimcirymci. Dwór 

mobilizuje w końcu wszystkie swoje blaski, wszystkie wyższości i wspa· 

niołości i „z wysoko" jq zabija. 

Oto historio Iwony„. 

(Dominique de Roux: „Rozmowy z Gombrowiczem") 

KSIĄŻĘ 

Bo wie pani, ;ak się panią widzi, to aż korci, żeby panią do cze
goś użyć. Na przykład, żeby panią wziąć na linkę i pędzić, albo 
żeby panią użyć do rozwożenia mleka, albo żeby panią kluć szpil
ką, albo żeby panią przedrzeźniać. Pani denerwuje, rozumie pani, 
pani jest czerwona plachta, pani prowokuje. Ha! Istnieją osob·y 
jak stworzone na to, żeby wytrącać z równowagi, drażnić, po
budzać i doprowadzać do szaleństwa. Istnieją takie osoby i każdy 
ma swoją. Ha! Jak pani tu Siedzi, jak pani przebiera tymi palca
mi, jak pani macha tą nóżką! To jest niesłychane! To jest wspa
niale! To jest rewelacyjne! Jak pani to robi? 

IWONA 
(milczy) 

(W. Gombrowic.:: Iwona, akt pierwszy) 

KSIĄŻĘ 

(„.) Nie slyszysz, jak ona bole§nie śpi? Jak okrutnie oddycha? 
J~k ciężko pracuje w sobie, jak tam w niej my oboje zapadamy 
się i jak ona robi z nami, co jej się żywnie podoba - ciekawe co 
ona tam wyrabia z nami, jak ona sobie tam używa na nas„. ' 

IZA 

Znów jesteś anormalny? Nie możesz przestać być anormaln11. 

KSIĄŻĘ 

(ciągle szeptem) 

Jestem normalny, ale n ie mogę być normalny, j eśli ktoś inny jest 
anormalny. Dobrze, będę normalny, i ty także będziesz normal
na, cóż z tego, jeżeli ktoś inny, anormalny, będzie przygrywal 
z boku naszej normalności na takiej malej fujarce tra la la -
a my tańczymy - my tańczymy„. ' ' ' 

(W. Gombrowicz, Iwona, akt czwarty) 



PRAWDZIWY BO.I W KULTURZE (0 KTÓRYM TAK MAŁO 
SIĘ SŁYSZY) NIE toczy się, wedlug mnie, między wrogimi 
prawdami, czy też odmiennymi stylami życia. Jeśli komunista 
przeciwstawia swój światopogląd katolikowi, to jednak są to dwa 
światopoglądy. A także n i e jest najważniejsza ta inna antyno
mia: kultura-dzikość, wiedza- niewiedza, jasność-ciemność, ow
szem, można by powiedzieć, że są to zjawiska, które współgrają, 
wzajemni.e się uzupełniają . Natomiast najważniejszy i najbardziej 
drastyczny i nieuleczalny spór, to ten, który wiodą w nas dwa 
podstawowe dążenia: jedno, które pragnie formy, ksztaltu, defi
nicji, drugie, które broni się przed ksztaltem,nie chce formy. 
Ludzkość jest tak zrobiona, że wciąż musi siebie określać i wciąż 
uchylać się wlasnym definicjom. Rzeczywistość nie jest czymś, 

co dałoby się bez reszty zamknąć w formie. Forma nie jest 
zgodna z isto tą życia. Lecz wszelka myśl, która by pragnęła 

określić tę niedostateczność formy, też staje się formą i przeto 
potwierdza nasze dążenia do formy. 

(„.) W moich utworach ukazałem człowieka rozpiętego na pro
krustowym łożu formy, znalazłem wlasny język dla ujawnienia 
jego głodu formy i jego niechęci do formy, specyficzną perspek
tywą spróbowałem wydobyć na światło dzienne dystans, jaki 
istnieje między nim, a jego kształtem. Ukazałem w sposób chyba 
nie nudny, lllcz wiaśnie zabawny, czyli ludzki, żywy, jak forma 
powstaje między nami, jak ona nas stwarza. Wydobylem na jaw 
tę sferę „międzyludzkiego", która dla ludzi jest decydująca i na
dałem jej cechy siły twórczej. Zbliżyłem się w sztuce bardziej 
może od wielu innych autorów do pewnego widzenia czlowieka -
czlowieka, którego właściwym żywiołem nie jest natura, lecz 
ludzie, nie tylko umieszczonego w ludziach, ale nimi naładowa
nego, natchnionego. 

Staralem się ujawnić, że ostateczną instancją dla człowieka 

jest czlowiek, nie zaś żadna wartość absolutna i spróbowałem 

dotrzeć do tego najtrudniejszego królestwa zakochanej w sobie 
niedojrzałości, gdzie tworzy się nasza nieoficjalna, a nawet nie
legalna mitologia. Uwydatnił11m moc sil reg·resyjnych, ukrytych 
w ludzkości i poezję gwaltu, zadawanego przez niższość wyższo

ści. 

(Wł. Gombrowicz: Dziennik 1953-1956) 

• 

------- --~··---· 

----·~------. 

REPERTUAR BIEŻĄCY 

Du*a Scena 
Chrl•topher Marlowe 

DOKTOR FAUSTU& 

Mała Scena 
Franclazek Zabłocki 

ZABOBONNIK 

Samuel Beckett 

W PRZYGOTOWANIU 

Du*a Scena 

Jullusz Słowacki 

SEN SREBRNY 
SALOMEI 

Mała Scena 
RADOSNE DNI Anonim wenecki z XVI wieku 

Jullusz Słowacki 

BEATRYKS CENCI 
WENECJANKA 
CZYLI MILOŚĆ 

Kierownik techniczny 

Główny energetyk 

$wiat/o 

Operatorzy świateł 

Akustyk 

Peruki I zarosty 

Jan Balcerek 
In*· Ireneusz Podhalall\skl 
Bronisław Zamkotowlcz 
Waldemar Kurkowski 
I Kazimierz Marosz 
Waldemar Skalakl 
Gertruda Kokot, AndrzeJ 
Grzyb, Paweł Stelmach 

Nakrycia głowy Eleonora Rostalska 
Brygadier sceny Piotr Doble 
Rekwizytor Leon Przybylskl ,__ 

p RAC O W N 11 E - KIEROWNICY I ~ 
C:3 
C:Q 

Krawiecka 
Antoni Kolman I Tereea Kawa 
Malarska 

Wltold Warmuzek 
Stolarska 

Joachim Wyetup 
Ośwlatlenlowa 

Bronisław Zamkotowloz 
Tapicerska 

Ryszard Piotrowski 
Modelatorska 

Aleksander Lakomekl 
Szewska 

Wacław Plawgo 
Redakcjo programu - Tadeusz Nyczek 
Opracowanie graficzne - Andrzej Mleczko 

~ 
~ 

~ 

Adres biuro przyjmującego zbiorowe zamówienia no bilety: Dział 
Organizacji Widowni Opole, pl. Lenino tel. 359-41, 390-82. 

~ „ „ 
z 
Ili 

Druk: Opolskie Zakłady Grallczne Im. J. langowaklega w Opolu 2-410/75 2000 1-~/156 U 



KTO JEST NORMALNY ? 
Ja jestem normalny (normalna). Ty jesteś normalny (a). My jesteśmy normalni. 

A on - czy on jest normalny? Czy oni są normalni? On, którego nie znam, nie 
znamy; oni, obojętni. O ich nic nie wiemy, wszyscy „oni" są tajemnicą dla „nas", 
którzy się znamy, lubimy, cenimy, tolerujemy. Każda obcość nosi na sobie znamię 
podejrzenia; cóż można wiedzieć o normalności nieznanego? 

Żyję. żyjesz. żyjemy. Mniej więcej wiemy, czego się mamy po sobie spodziewać. 
Przewidujemy własne reakcje, z grubsza znamy własne myśli, sądy, miłości, przy
jaźnie, niechęci, nienawiści. Jakoś musieliśmy się wzajemnie zaakceptować, choć 

być może to i owo jeszcze mnie, ciebie razi - u niej, u niego. Ale już jesteśmy 
swojscy, fajni. Wybaczamy sobie wiele, z biegiem czasu coraz więcej. Przyzwyczaja
my się do siebie. Nasze wady rażą nas coraz mniej. Rośnie w nas tolerancja niczym 
pieczołowicie hodowany krzak róży; upaja nas zapach, nie czujemy już ukłucia 
kolców mądrej rozwagi i racjonalnego krytycyzmu. Przebywamy obok siebie jak kół
ka tego samego mechanizmu, dotartego, bezszmerowego, istniego perpetuum mo-

bile samozadowolenia. Nie dostrzegamy nawet, jak inni, których nie znamy, o 
których mówimy „oni", utwierdzają nas w tej błogości delikatnymi, - niewidocznymi 
s~ges:iami, że mogłoby być jeszcze lepiej, jeszcze przyjemniej, korzystniej1

• Zawiązu
je się ogólne, powszechne szczęście, zadowolenie; ludtki dwór - od król'a do pa
chołka - czuje się dowartościowany, sympatycznie życzliwy. Jest dobrze. Jest bar
dzo dobrze. Ten facet ma swoje grzechy - ale któż by mu je pamiętał w atmosfe
rze ogólnej korzystności. Tamta pani pisze grafomańskie wiersze - ale jak sympaty
czna jest ta pani. 

I wtedy, gdy wszyscy już wiemy wszystko, gdy zdławiliśmy podejrzenia, strach i roz
sądek, wśród powszechnego szczęścia pojawia się ktoś obcy. Obcy konkretny, już 
nie taki ktoś, który dotąd pozostawał w anonimowej masie „onych". Przychodzi z 
zewnątrz, z nieznanego. Nic o nim nie wiemy. Może być Człowiekiem. Może byi: 
Zdarzeniem. Może być Sprawą„ Oto „Coś" się stało· W nasz biegi spokój wtargnę
ło obca ciało, stanęli~my nagle twarzą w twarz wobec czegoś nieokreślonego, któ
re - podejrzewamy to od razu - może być dla nas grożne. Groźne - bo inne. 
Nieoswojone. Nie przyjmujące naszych reguł gry. Ubrane w inny kostium, inne 
myśli, inny sposób bycia. 



Zaczynamy czuć $ i ę nieswojo. Próbujemy to „Coś" obłaskawić, rozpoznać, dotknąć, 
wchłonąć w nasz św i at. Ale to się nie poddaje, jest właśnie z innego świata my
śli i zachowa:i. Proponuje - niechby tylko swoimi - reakcjami - inny porządek rzeczy. 
Wytrąca ze stanu cięiko dobytego spokoju, świętego spokoju. Nagle okazuje się, 
że ten i ów ma całkiem realne wady, król przecież jest nagi, królowa zmienia się 
w idiotkę-grafomankę, dwór w społeczeństwo błaznów poddanych hipnozie snu 
przykrywającego brudną rzeczywistość. Spoza wystawnych kostiumów wyziera go
le ciało, pokraczne, biologiczne, bezl'Vstydne, ruchy mamy niezdarne, myśli małe i 
głupie- Nasze życie jest stekiem pozorów, kłamstwo rządzi tym światem. 

Kto jest normalnył My - teraz tak jawnie obnażeni wobec siebieł Nasza nor
malność została gwa ltownie zakwestionowana, bo okazała się grą, sztucznością, 
udawaniem, teatrem. Ale przecież nie możemy uznać normalności tego, co zakłóciło 
nasz spokój, bo to oznaczałoby kon ieczność wejścia w inne konwencje, inny spo
sób życia , od którego już odwykliśmy, który wydaje się trudny i daleki, bezpowro
tnie utra cony. Nie, ni , to tamto „Coś" jest - oczywiście - nienormalne. Nienor
malne je t to, co wywołuje w nas ludzi autentyczniejszych, prawdziwszych od tych, 
którymi byl iśmy dotychczas. Nienormalne jest to, co zdziera z nas maski obłudy, 
kłamstwa skrzętnie ukrywanego pod wystawnymi strojami, czyniącymi z nas marione-

tki Wielkiego Teatru, w jaki bawimy się od lat. Nie leży nam szczerość, już zgubili
śmy płacz, śmiech, miłość, nienawiść, już tylko się uśmiechamy, kłaniamy, podlizu
jemy, zginamy w kręgosłupie. To już umiemy - tamtego trzeba by się uczyć. , 
Więc precz z nienormalnością. iNech będzie normalnie, bo inaczej wszyscy zgi

niemy. Zampomnieć o nienormalności, zdusić ją, stłamsić, zabić. O, jaka ulga, Znów 
jesteśmy u siebie. Wśród swoich . Lepiej nam jest tak jak jest, bo to znamy, to na
sze małe zadowolenie, którym nauczyliśmy się oszukiwać uczucia prawdziwsze, głęb
sze. Teraz znowu, po kryjomu, spróbujemy swoich małych grzeszków, o których nikt 
nie wie. Róbmy świństwa, świństewka, śmiejmy się z bliskich, narzekajmy, opowia
dajmy dowcipy, szeptajmy po kątach. Tańczmy pawanę codziennych rytuałów, wróć
my do tego teatru, gdzie za cenę paru słów i gestów możemy być pochwaleni, po
głaskani po głowie. Grajmy tę komedię - wciąż sami przed sobq, mrugając co naj
wyżej, że wiemy o co chodzi, że nas nikt nie nabierze. 

Czy coś w ogóle się stałoł Kiedył Gdziet Czy był tu ktośł 

TADEUSZ NYCZEK 




