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AKCJA 
Dla ułatwienia czytania podaje się w skrócie przebieg akcji. 

AKTi 
We śnie ukazuje się Henrykowi - żołnierzowi we Francji podczas ostatniej wojny - jego 

dom w Polsce i rodzice. 
Dom wydaje się przemieniony w karczmę, rodzice - w karczmarzy. Z trudnością rozpo

znaje Henryk swoją narzeczoną, Manię, w karczemnej służącej. Ale oto wchodzi Pijak na 
czele innych Pijaków i - gdy Ojciec - karczmarz wzbrania mu dobierać się do Mani - za
czyna prześladować Ojca. 

Ojciec, w strachu, krzyczy że jest nietykalny„. 
- Nietykalny jak król! - wołają Pijacy. Wówczas Henryk, który już od jakiegoś czasu 

znajdował się w stanie niezwykłego patosu, klęka przed ojcem i, oddając mu hołd, prze
mienia go w Króla Nietykalnego. Nietykalność ta chroni Ojca przed "dotknięciem" Pijaka i 
w ten sposób może on ujść jego prześladowaniu. 

Gdy Henryk zaczyna słabnąć w swoim uczuciu czci synowskiej, Ojciec proponuje mu 
następujący układ: ty uznasz mnie królem a ja, moją władzą królewską przywrócę twojej 
narzeczonej - dziewce godność i czystość, utracone w karczmie, przemienię ją w "dziewi
cę nietykalną" i każę wam dać ślub "przyzwoity'', który uświęci i oczyści wszystko„. 

AKT li 
Przygotowuje się "przyzwoity ślub" Henryka z Manią. Ale władza Króla jest zagrożona 

zdradą (spisek wśród dygnitarzy). 
Henryk czuje, że wszystko zależy od tego, jak on sam odniesie się do swego snu: 

"mądrze" czy też "głupio". Wygłasza "mądrą" przemowę i dzięki temu osiąga chwilową 
przewagę nad żywiołem Zdrajców. 

Ale, w chwili gdy ślub już ma być udzielony, wdziera się Pijak (który zdołał wymknąć 
się z więzienia) i, przy poparciu Zdrajców, ponownie uderza na Króla, usiłując "dotknąć " 
go swoim spotężniałym Palcem. 

Henryk biegnie na pomoc Ojcu i narzeczonej.Rzeczywistość zatacza się między "głu
potą" a "mądrością". Pijak, zwyciężony "mądrością" Henryka, na pozór ustępuje„. ale jed
nocześnie, proponuje mu rozmowę na stronie, aby w inny sposób, podstępem, osiągnąć 
cel zamierzony. 

Scena przetwarza się w five o·clock. - Pomóż nam obalić tego Króla słabego i bezbrpn
nego - kusi Pijak Henryka - a uczynimy cię królem i będziesz mógł sam sobie udzielić Siu
bu własną twoją mocą. 

Henryk, półpijany, widzi z przerażeniem, iż został wciągnięty do spisku„. ale w ostat
nim momencie odzyskuje przytomność i, udając, że zgadza się na tę propozycję, prowo
kuje wybuch zamachu stanu i rozkazuje aresztować Pijaka. 

Ale Król-Ojciec nie może już opanować swego strachu, spotężniałego, "królewskie
go".„ Zaczyna bać się własnego syna i ten strach przetwarza Henryka w prawdziwego 
zdrajcę: zwraca się przeciw ojcu, zrzuca go z tronu i ogłasza się Królem. Teraz, na ko
niec, opanował sytuację! Teraz sam sobie, jako Król, udzieli ślub l!J ! 

Lecz Pijak, łącząc w sposób sztuczny wobec całego dworu Manię z Władziem, przyja
cielem Henryka, wtrąca nowego króla w piekło zazdrości. 

AKT Ili 
Rządy Henryka są rządami tyrana. Przygotowuje swój Ślub. Rozumiejąc, iż to inni 

przetwarzają człowieka w istotę wyższą, obdarzoną władzą, a nawet w Boga, postanawia 
zmusić swych poddanych, aby oznakami czci i posłuszeństwa "napompowali" go bosko
ścią. Wówczas zdoła udzielić sobie ślubu "naprawdę świętego", ślubu, który przywróci 
czystość i dziewiczość narzeczonej - dziewce. 

Ale zazdrość go osłabia. Rodzice, mszcząc się za prześladowania i tortury, rozniecają 
jeszcze bardziej ogień jego podejrzeń. 

Tylko śmierć Władzia mogłaby przywrócić mu spokój i siłę. Ale na to, aby śmierć ta 
stała się ostateczną afirmacją władzy królewskiej, potrzeba, by Władzio sam się zabił z 
rozkazu Henryka. Henryk poddaje mu tę mysi, choć zdaje sobie sprawę, że to "właściwie 
nie jest na serio". 

W momencie decydującym, gdy już ma udzielić sobie ślubu, Król', dręczony wyrzutami 
sumienia i zazdrością, zaczyna słabnąć pod ciosami Pijaka, który znów wystąpił do walki1

• 

Wówczas ukazuje się trup Władzia: przyjaciel zabił się, aby spełnić wolę Henryka. 
Henryk nie wie czy to wszystko "jest prawdą czy nie jest prawdą". Widzi się wobec 

świata fikcji, snu, kłamstwa, świata formy. A jednak ten świat odpowiada jakiejś rzeczywi
stości, coś wyraża. 

Przygnieciony czynem (śmiercią Władzia), który popełnił, a którego jednak nie popełnił, 
czynem, który pochodzi z niego, a który jednak jest różny od niego, Henryk ogłasza się 
niewinnym. Ale jednocześnie, poddając się formalnej logice sytuacji, temu naciskowi For
my, która wyznaczyła mu rolę mordercy, rozkazuje siebie uwięzić. 

... 

-

Gombrowicz: 

• Niestety trudno mi będzie odpowiedzleć 

szczegółowo na te wszystkie pytania 

ze względu na moją astmę, będę zatem 

raczej zwięzły: 

1. Jaka była Pańska formacja? 
- Trudno mi o tym mówić . Tak to jakoś poszło samo 

z siebie. Proszę zresztą ;przeczytać moje Rozmowy z 
Dominikiem de Roux. · 

2. Co na Pana najbard~lej wpfynęło w c:IZiedzl-
nie literatury? 

- Pisarze polscy: Mickiewicz, Pasek; 
Pisarze francus'c : Montaigne, Rabelais, A. Jany i 

nadrealiści (nie wprost - raczej jako atmosfera); 
Pisarze angielscy: Szekspir, KluP Pickwicka Dicken-

sa, Chesterton; , 
Pisarz rosyjski: Dostojewski; 
Pisarze niemiecc : Goethe i Tomasz Mann; 
Jeszcze kilku pisarzy klasycznych, jak Cervantes i 

kilku filozofów (w sensie artystycznym), wpływ raczej w 
dziedzinie styll.l: Schopenhauer, Nietzsche. 

Ale kształtowałem się wbrew stylowi moich ulubio
·nych pisarzy. 

3. Czy malarstwo grało dużą rolę w Pańskim 
dziele'? · 
· - Malarstwo? Jestem nięprzyjacielem malarstwa i 

zwalczam je za pomocą papierosa. Istnieją wartości 
usprawiedliwione i wartości nałogowe. Pótrzeba chleba 
jest usprawiedliwiona - potrzeba papierosa, malarstwa 
- to nałóg. Nabyty jak? Przez olbrzymi rynek, sztuczną 
kulturę, wrażliwość zniekształconą przez wsp6łZawod
nictwo, narzuconą hierarchię wartości , itd. Moja pole
mika z Jean Dubuffet na ten temat ukaże się w 
numerze "Cahier de J·Herne" mnie poświęconym. 

4. Czy może Pan, coś powiedzieć o genezie 
swojej pierwszej sztuki? 

- Iwona, księżniczka Burgunda? - Wszystko, co pi
szę, powstaje jakoś samodzielnie, poza mną. 

s.-Jak pracuje Pan nad sztoką? 
- Proszę przeczytać moje Dzienniki. 

6. Czy asystuje Pan przy próbach? 
- Nigdy. 

7. Czy wybiera Pan reżysera? Czy Pan z nim 
współpracuje? A z aktorami? 

· Nigdy. 

8. Czy l)lógłby Pan coś powiedzieć o ewolucji 
swego dzieła? Dokąd zmierza Pana teatr? Jaki 
jest jego rodowód? 

- Mój teatr tak samo wybiera swoje własne drogi, jak 
I inne moje utwoiy. Kiedy zaczynam sztukę, nie mam 
pojęcia, dokąd mnie zaprowadzi. T o samo jeśli chodzi 
o całoś~ mego teatru. Jestem. cyniczny, liczę na efekt, 
na poezję i zwłaszcza na wartość sceniczną. Trzy sztu
ki, które ńapisałem , zostały pomyślane i ukończone z 
dala od jakiegokolwiek wpływu, ponieważ nie chodzę 
nigdy do teatru, a ta!<że dlatego, ż~ ~yłem ~ Argenty
nie z dala. od środowisk teatralnych 1 l1terack1ch. W tych 
warunkach musiałem liczyć wyłącznie na siebie same
go. Kiedy w roku 1964 dwie moje sztuki wystawiono w 
teatrze, krytyka zaliczyła mnie do teatru absurdu Ione
sco i Becketta. Tymczasem moje sztuki były napisane: 
jedna w 1935, druga w 1946 roku, czyli na długo przed 
teatrem Becketta i Ionesco; Zresztą mój teatr nie jest 
teatrem absurdu i jestem zasadniczo przeciwny obsesji 
absurdu I w ogóle·przeciwny tonowi współczesnej lite
ratury. To staje się nudne. 

9. Czy w Pana sztukach są postacie? Czy, tez 
są: to zjawiska symboliczne? . 

- Żadne zjawiska symboliczne. Nie jestąm pisarzem 
XIX wieku. 

10. Czy to, co Pan pisze1 jest "nowym te-
atrem"? 

- Nie wiem, co to takiego. 

11. Genet, Beckett, Ionesco, Arrabal, Art!lud? 
- Trudno o nich w kilku słówach. Zasadniczo podzi

wiam, ale z daleka, bo w teatrze nie byłem od trzydzie„ '· 
stu lat. 

12. Co jest dla Pana idealną przestrzenią te
atralną? 

- Zwykły, spory teatr z dobrąakustyką. 

13. Dekoracje, światła, diwięki - .czy .grpią. rolę 
w Pańskim teatrze? . 

- Tak, i dużą. Ale nie cierpię Stylu "modnego", wiecz
nie tego samego. Zresztą nie mieszam się do tych
spraw, zostawiam wolną rękę reżyserowi. S aję się w 
tej dziedzinie wierzącym z lenistwa, zdaję się ną łaskę 
Opatrzności. 

14. ''Operetka, boski idlot\fzm, teatr doskona-
ły". Czy napisał Pan operetkę? 

- Nie. Naplsahtm tr!!gikomedię w formie operetki. 

15. Jakle są Pana plany na przyszłość? 
- Grób. 
W pierwszych dniach lipca 1969 roku profesor jedne

go z amerykańskich uniwersytetów przysłał Gombrowi
czowi list z szeregiem pytań, dotyczących główn ie jego 
teatru. w celu ogłoszenia tego wywiadu w piśmie po
święconym sztuce dramatycznej. Jak zwykle w ciągu 
ostatnich miesięcy Witold Gombrowicz podyktował 
odpowiedi po francusku swej żonie Ricie, która udo
stępniła nam ten wywiad. 

Kazimierz Głaz 
Gombrowiez w Vence /Inne wspomnienia •. 

3 



4 

Dzieciństwo 

Pochodzę z rodziny szlacheckiej, która przez jakieś cztery
sta lat miała posiadłości na Zmudzi, niedaleko Wilna i Kowna. 
Ta moja rodzina była nieco lepsza pod względem stanu po
siadania, urzędów, koligacji, od przeciętnej szlachty polskiej, 
ale nie należała do arystokracji. Nie będąc hrabią miałem 
pewną ilość ciotek hrabin, ale hrabiny też nie były w najle
pszym gatunku, były takie sobie. 

W roku 1863 car rosyjski! konfiskuje memu dziadkowi, Onu
fremu Gombrowiczowi, jego majątki Lenogiry, Mingayłów i 
Wysoki Dwór, za rzekomy udział w powstaniu polskim. Dzia
dek przenosi się w Sandomierskie (200 km. na południe od 
Warszawy) gdzie za resztki pieniędzy kupuje mały folwark. 
Jego syn, a mój ojciec, Jan, żeni się z posażną córką Ignace
go Kotkowskiego, właściciela dóbr Bodzechów, i kupuje ma
jątek Małoszyce, gdzie ja się urodzftem. 

Mój ojciec nie był tylko obywatelem ziemskim, pracował 
także w przemyśle. Rozpoczął tę pracę jako dyrektor fabryki 
papieru w Bodzechowie, należącej do mego dziadka Kotko
wskiego, a potem zajmował rozmaite stanowiska w zarządzie 
dużych przedsiębiorstw przemysłowych. 

Tak więc w owej proustowskiej epoce, na początku stule
cia, byliśmy rodziną wykorzenioną, o sytuacj i społecznej nie
zbyt jasnej, pomiędzy Litwą a Kongresówką, pomiędzy wsią a 
przemysłem, pomiędzy tzw. lepszą sferą a średnią. To tylko 
pier:wsze z tych "pomiędzy", które w dalszym ciągu1 rozmnożą 

się wokół mnie do tego stopnia, iż prawie staną się moim 
miejscem zamieszkania, moją właściwą ojczyzną. 

Mój ojciec? Piękny mężczyzna, rasowy, okazały, a też po
prawny, punktualny, obowiązkowy, systematyczny, o niezbyt 
rozległych horyzontach, niewielkiej wrażliwości w rzeczach 
sztuki, katolik, ale bez przesady. A moja matka była żywa, 
wrażliwa, obdarzona dużą wyobraźnią, leniwa, niezaradna, 
nerwowa (i bardzo), pełna urazów, fobii, iluzji. ( W rodzinie 
Kotkowskich sporo było chorób umysłowych, gdy przyjeżdża
łem do mojej babki na wieś bałem się okropnie: dom duży, 
parterowy, przedzielony był na dwie części, w jednej miesz
kała moja babka, a w drugiej jej syn, brat mojej matki, wariat 
nieuleczalny, który chodząc w nocy po pustych pokojach usi
łował zagłuszyć strach dziwnymi rozhoworami przetaczający
mi się w pienia jakieś przedziwne, które kończyły się 
nieludzkim wrzaskiem; całą noc to trwało; wdychałem szaleń
stwo). Ja jestem artystą po matce, a po ojcu jestem trzeźwy, 
spokojny, opanowany. Ale moja matka miała też jedną cechę 
wysoce drażniącą, należała mianowicie do osób, które nie 
umieją zobaczyć siebie takimi, jakimi są. Więcej: ona widziała 
siebie akurat na opak - i to już miało cechy prowokacji. 

Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-56 

1904 W Małoszycach urodził się Witold Gombrowicz. 
1929-32 Pamiętnik okresu dojrzewania 
1934-35 Iwona, księżniczka Burgunda 
1937-38 Ferdydurke 
1939 Opętani 

Ar_gentyna. Buenos Aires. 
1944-46 Slub 
1948-50 Trans-Atlantyk 
1951 Historia 
1953 Dziennik 

(będzie go Gombrowicz pisać do 1969 roku) 
1955-57 Pornografia 
1961-62 Kosmos 
1963 Berlin Zachodni. 
1964 Francja. Vence. 
1964-65 Operetka (wersja ostateczna) 
1969 W Vence zmarł Witold Gombrowicz. 

Antonina Gombrowicz, matka Witolda 

Rena Gombrowicz, siostra Witolda 

Witold Gombrowicz w latach 20 

Pięta Achillesa 
A właściwie dlaczego nie wydajesz 

w książce swoich humoresel< które 
kiedyś drukowałeś w "Cyruliku"? - mó
wi do mnie Jurkowski przy pół czarnej 
w IPS·ie. - Były wcale niczegowate. 

: Zupełnie _nie przyszło mi to na 
mysi. .. - odpowiadam. 

- To dałem ci zajęcie. A na razie 
muszę sptw/ać. - Zygmunt sięga po 
kapelusz. - Czekają na mnie w Orbisie, 
gdzie mam dla nicfl zrobić turystyczny 
plakat. Najpierw jednak należy omówić 
szcz~góły i załapać jakąś zaliczkę. 
Czesc. 

- Serwus! - żegnam go. 
Jurkowski rusza ku drzwiom, lecz 

po chwili wraca i odzywa się: 
- Ale, ale! Zupełnie zapomniałem ci 

powiedzieć, co za ohydny skuns czyli 
śmierdzieljest ten nasz Wituś! 

-Jaki Wituś? - pytam nie wiedząc, 
kogo Zygmunt ma na myśli. 

- No, jak to jaki? - dziwi się Jurko
wski. - Nasz Gombrowicz, ten bogacz, 
proszę cjebie, który ma. forsv jak lodu! 

- A coz on zrobił takiego? - pvtam. 
- Nie wiesz?! - woła Zygmunt. - Dru-

kuje_ w "Czerwoniaku" tal<ą samą po
w1esc1ową 

bzdurę, jaką 
my czasem od-
stawią.my, i 
zgarnia po 
dwadzieścia 
Rięć złociszów 
dziennie za od
cinek, zabiera
jąc tę forsę 
sprzed nosa 
facetom, któ
rym naprawdę 
jest trudno! 

- Nie mia
łem pojęcia, że ten jakiś Nię'!'Jies~i1 któ

. ry niedawno zaczął pow1esc w "l\ur1e-
1 rzę _Czerwonym'', to Gombrowicz -
mow1ę. 

- No to teraz już wiesz! - odpowiada 
Jurkowski ze zfością. - Przecież takie 
bujdy to jedyna desRa ratunku dla po
trzeoującycti zarobku. Dołęga-Mosto
wicz zaczął jeść 110 ludzku dopiero, jak 
się odkuł na swoich kretvńsk1ch Niko
dem Dyzma i Profesor Wilczur, czy in
ny Doktor Murek. 1y podparłeś się 
kiedyś jako Karniewski, jak drukowałeś 
swo1ą wybzdę Wyrok zycia w "Exwes
sie", a ja takie same bździny klepię w 
"Gońcu', jak nie mam żadnego pacy
karskiego zamówienia. Ale zeby ten 
milioner, Shoylock, kupiec wenecki i 
Skąpiec Moliera: Gombrowicz, podrzy
nał gardła kolegom, i to w doda!ku _po 
sw9~m. r;ęrdydurke, to zgroza, niel91al
nosc, swinstwo 1 szelmostwo Scap1na. 
Ale zobaczysz! Już ja mu dam w l<ość! 
- rozeźlony Jurkowszczak naciska ka
P.e.lusz głęboko na oc_zy i wychodzi pię
sc1am1 . wypychając kieszenie 
marynarki. 

Zapalam faikę i przez szerokie okno 
patrzę za nim, Jak idzie szybko z papie
rosem w zębach. 

Rozwścieczony na Gombrowicza 
Jurkowski dotrzymuje złowieszczej 
przysięgi. Powieść, którą w "Kurierze 
Czerwonym" drukuje Niewieski, to ro· 
mans pię"knej hrabianki ze sportowcem 
Walczakiem, trenerem tenisowym na 
kortach warszawskiego klubu Legia. 

Po paru d'niach redaktor naczelny 
Prasy Polskiej otrzymuje tajemniczy te
lefon: 

- Tu mówi Walczak - odzywa się 
głos w słuchawce. - Jestem trenerem 
w Legii i proszę, niech pan redaktor 
powie temu swojemu Niewieskiemu, 
czy jak my tam, ?-e itążeli r]I~ przestanie 
W'f.p1sywac o mri1e fęJ swo1e1 głupoty, to 
zo11ę go na kwasne 1abłko. 

Owym Walczakiem jest OCZY'Ą'iście 
Jurkowski, lecz jego telefoniczne 

oświadczenie wystarcza, by przerażo
ny redaktor Butkiewicz niezwłocznie 
zadzwonił do Gom~rowicza wyciągając 
go zaspanego z łozka o dwunasleJ w 
południe. 

Nazajutrz w "Kurierze Czerwonym" 
pod następnym odcinkiem utworu Nie
wieskiego ukazuje się wzmianka: 

Z 11rzyczyn od Redakcji niezależ
nych Autor zmuszony jest przenieść 
akcję powieści z Warszawy do Krako
wa oraz zmienić nazwisko jednego z 
bohaterów. 

Po za11oznaniu się z treścią tej no
tatki czytelnicy w "Czerwoniaku śledzą 
przygody hrabianki Y>J grodzie Krakusa, 
a zaRocflany w arystol<ratce sportowiec 
nazwiskiem leszczuk jest trenerem te
nisoM'm w klubie Cracovia. 

Sielanka trwa jednak niespełna ty
dzieńkczyli de;> czasu, gdy Andrz!"jl Sie
masz o_ wybiera się do rodziny w 
Krakowie. 

Wkrótce na autentycznym papierze 
firmowym z pieczątką Klub Sportowy 
Cracovia nadchodzi z Krakowa do na
czelnego redaktora Prasy Polskiej list, 
w którym trener Leszczu"k obiecuje pi
sarzo'.Vi Niewjeskiemu p9lic;zyq gnaty 
za to, ze naraza go na posm1ew1sRo. 

I znów pod ocfcinkiem powieści uka· 
zuje się notatka 
głosząca, że: 

Z przyczyn 
od RedakCJi nie
zależnych Alltor 
postanawia 
przenieść fabułę 
swego utworu z 
Kral<owa do 
Lwowa i zmienić 
nazwisko jednej 
z postaci. 

, Odtąd piękna 
hrabianka _prze
zywa m1fosną 
traqedię z 

Woźniakiem, tenisowym frenerem lwo
wskiego klubu Pogoń. 

Niestety autm Niewieski ma wyjąt
kowego pecha. Bo właśnie Tadeusz 
Hollender wyjeżdża do ojca, do Lwo
wa. Nic więc dziwnego, że do "Czerwo
nia~a' nadcho9~i na . klubowym 
papierze lwowskiej Pogoni wystukane 
na maszynie oficja ne pismo, w którym 
trener Woźniak przyrzeka panu Niewie· 
skiemu wypę_dz1ć z buzi wszystkie zę
by! jeśli ten pismak nie przestanie robić 
ba ona z lwowskiego sportowca. 

Literat Niewiesf<i z przyczyn od re
diJ.k,Cji nie.zależnych gotów jest prze
niesć akCJę swego ufworu ze Lwowa 
do Łodzi, gdzie istnieje słynny ŁKS -
Łódzki Kluo Sportowy, gdyóy nie to, że 
w Barze Europejskif11 Minkiewicz. po 1Pi-
1anemu wygadał się przed nim ze 
wszystkiego, ostrzegając, że Swiatek 
Karpiński Jako rodowity łodzianin ma w 
tym mieście kilku przyjaciół, zagorza
fych Sp!=Jrtowców, ~tórzy _chętnie podej
mą się odpow1ednie1 1nterwenCJ1. 
Zgnębiony Gombrowicz widząc, ze 
wf<rólce zabraknie mu miast do prze
noszenia powieści, skapitulował 1 na
stępnym odcinkiem zakończył utwór. 

Tego ranka telefonuje do mnie Zyg-
munt 1 woła triumfalnie: 

- Tadeusz! Zauważyłeś? 
- Co takiego? - pytam. 
- Z powiesci Niewieskiego w "Czer-

woniaku" od iutra ani śladu. Finis! Jak 
Jurkowski cos przyrzeka, to murowane 
- Oświadcza. - A co robisz dzisiaj? 

- Siedzę nad moim zbiorem humo-
resek, który rmi podsunąłeś - odpowia
dam. 

- To przerwij tę zbqżną pracę - radzi 
Zygmunt - 1 przy1dz wieczorem do 
Wrobla. Stawiam ci wielką wódę na in
tencję zwycięstwa! 

Jerzy Wittlin 
Ostatnia cyganeria, 1989 
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Wprowadzenie 
Gombrowicza 

W marcu 1937 r. - w obliczu dogmatów 
dzielących ówczesną Europę i w wąskiej 
przerwie, ktora odraczała jeszcze ich star
cie - ukazała "się książka, przeciwstawiają
ca im - nie nowy dogmat, lecz zabawę, 
brak powagi , nieodpowiedzialność wesoł
ka. W jednym z najpoważniejszych mo
mentów, jakie przeżywała ludzkość, 
rozlegał się oto głos , który sam mianował 
się głosem chłystka . Nic dziwnego, że sza
nująca się krytyka niewiele udzieliła uwagi 
temu młodzieńczemu wyskokowi ; pod paru 
entuzjastycznymi artykułami, które się na 
ten temat ukazały, figurowały nazwiska 
całkowicie nieznane. Sam zresztą autor, 
trzydziestóletni ziemianin, wielki bywalec 
warszawskich kawiarń, uwziąl się - rzekł
byś - aby ponarażać się wszystkim: afiszu
jąc przy każdej okazji swe artystyczne 
pochodzenie, czym gubił się w oczach le
wicy, nie omieszkiwał przebierać przy tym 
odpowiednio kpiarskiej miny, czym roz
wścieczał z kolei prawicę . Podobnie książ
ka, o której mowa, rozdawała ciosy na 
lewo i na prawo: nabijając s ię z konserwy 
nie oszczędzała postępowiczów; podrwi 
wając z sanacji nie zdradzała bynajmniej 
skłonności , aby opowiedzieć się po stronie 
marksizmu. W sumie - zdawała się głosić 
ucieczkę - ucieczkę zresztą, jak za chwilę 
zobaczymy, typu dość osobliwego. Sam 
autor zresztą wydawał się obdarzony w jak 
najwyższym stopniu zdolnością do ucie
czek: w przeddzień wybuchu wojny wybrał 
się do Argentyny, skąd nie wrócił - ani w 

Argentyna 

1940 r., aby się stawić u władz londyń
skich, ani w 1945, aby się zgłosić u świeżo 
powstałych - krajowych. Uważany przez 
jednych za dezertera, przez drugich za 
emigranta, Witold Gombrowicz zdawał się 
więc być w sytuacji niezbyt godnej poza
zdroszczenia, jego zaś Ferdydurke - grun
townie zapomniana, gdy oto w 
Październiku 1956 r., w okresie wielkich 
odkryć, zaszło coś nieoczekiwanego: 
ksiażka, wydana lat temu dwadzieścia w 
nakładzie tysiąca egzemplarzy, o której 
dotąd napomykano jedynie jako o "deka
denckiej igraszce", okazała się - nie wiado
mo jakim sposobem - ogólnie znana, jej 

GOMBROWICZ: - Po Ferdydurke 
przerwa w moim pisaniu, lat dzie
sj ęć. Dopiero w 1947-ym pojawił się 
Slub. 

go. Tak beztrosko przygotowywałem 
się do tej podróży, iż tylko przypad
kowi (przypadkowi?) zawdzięczam, 
że nie zostałem w Polsce. Ostatnie
go dnia przed wyjazdem zachodzę 
do kawiarni , już gotów do drogi, ze 
wszystkimi dokumentami w porząd
ku. Ale ktoś mi mówi: - A ma pan 
zezwolenie władz wojskowych? -
Mam paszport zagraniczny, złoży
łem wszystkie zaświadczenia z woj
ska, bez tego nie wydają paszportu. 
- To nie wystarcza! Trzeba mieć je
szcze specjalne, dodatkowe, zezwo
lenie władz wojskowych; to czysta 
formalność, ale bez tego nie wpusz
czą pana na statek. 

6 

DE ROUX: - Te dziesięć lat, to 
dwa lata przedwojnia w Polsce, a 
potem wojna i Argentyna. 

G.: - Tak. Na miesiąc przed wojną 
wyruszyłem do Argentyny, gdzie by
ło mi sądzone przeżyć dwadzieścia 
trzy lata. 

Jak mi się wydarzyła ta Argenty
na? Czysty przypadek (przypadek?). 
Spotykam się w kawiarni Zodiak w 
Warszawie z pisarzem w moim wie
ku, Czesławem Straszewiczem. Mó
wi : - Jadę do Ameryki Południowej . -
Jak to? - Za miesiąc wypływa do 
Buenos Aires nowy transatlantyk 
polski , Chrobry, to jego pierwsza po
dróż . Zaproszono mnie, jako literata, 
żebym coś o tym napisał do gazet. -
Co pan mówi, to może i mnie by za
prosili? - Niech pan spróbuje, zapro
ponuję im, może się uda. We dwóch 
będzie przyjemniej. 

Udało się. Zdarza mi się czasem 
czytać w prasie, że "uciekfem" przed 
wojną do Argentyny. Nic podobne-

Patrzę na zegarek. Siódma za 
dwadzieścia . Urząd wojskowy zamy
kają o siódmej. Łapię taksówkę, pę
dzę , wbiegam po schodach na 
czwarte piętro . Za późno! Drzwi za
mknięte . Trzy minuty po siódmej. 
Dobijam się . Woźny. 

- Biuro już nieczynne. Proszę nie 
robić hałasu . 

Drzwi się zamykają. Żegnaj, Ame
ryko! Zaczynam schodzić melancho
lijnie, gdy wtem tupot. To drużyna 
footballowa, która miała jechać na 
mecz międzynarodowy do Danii. 
Też się spóźnili. Znów walenie do 
drzwi. Tym razem woźny nas wpu-

powiedzenia - zadomowione w potocznym 
języku , jej sceny - cytowane dla ilustracji 
najnowszych przeżyć. Ta biblia Polski nie
znanej, jaka się objawiła po dwudziestu la
tach anonimowości, zawierała - rzekłbyś -
odpowiedź na wszystkie narodowe proble
my, poza tym zaś - wyprzedzała pewne 
późniejsze utwory literatur zachodnioeuro
pejskich. Zaczęto - w związku z tym - prze
bąkiwać o "polskiej formule 
egzystencjalizmu". 

Artur Sandauer, 
Polska formuła egzystencjalizmu, 

"Współczesność" 1959 nr 18 

ścił i tytułem specjalnej łaski poprzy
bijano nam odpowiednią pieczątkę. 

Jak pan widzi, moje dwadzieścia 
trzy lata Argentyny to była kwestia 
paru minut. 

R.: Jak s ię ułożyło życie pana w 
Argentynie? 

G.:- Dobiliśmy do Buenos Aires 
22 (dwójka to moja cyfra) sierpnia 
1939 (suma cyfr 22), po trzygodnio
wej, lekkomyślnej, podróży. Sytu
acja międzynarodowa miała 
tendencję do odprężenia. Następne
go dnia po naszym wylądowaniu 
świat został spiorunowany telegra
mami z Moskwy i Berlina, obwie
szczającymi niemiecko-rosyjski pakt 
o nieagresji . Wojna! Jakoż po upły
wie tygodnia pierwsze bomby nie
mieckie spadły na Warszawę. 
Wciąż mieszkałem na statku wraz 

z moim towarzysiem, Straszewi
czem. Na wiadomość o wybuchu 
wojny, kapitan postanowił wracać do 
Anglii (do Polski już nie można było 
się przedostać). Zrobiliśmy naradę 
wojenną ze Straszewiczem. On zde
cydował się płynąć do Anglii. Ja zo
stalem w Argentynie . 

Dominique de Roux, 
Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż 

1963 

.., 

„ 

[.„ ] Ślub zacząłem już podczas wojny. 
Komponował mi się zwolna i dorywczo w 
mojej egzystencji argentyńskiej z dnia na 
dzień . Wzorem był mi Faust i Hamlet, ale 
jako format jedynie; mnie szło o napisanie 
"wielkiego" i "genialnego" dramatu, powra
całem myślą do tych dzieł, nabożnie w 
młodości czytanych. I mojej wielkiej ambicji 
towarzyszyła jakaś chytrość, chytre do
mniemanie, że łatwiej napisać dzieło "wiel
kie", niż "dobre". Genialność wydawała mi 
się łatwiejsza „ . . 

Dlaczego? Slub, jak wszystkie moje 
utwory zwrócone przeciw formie , jest paro
dią formy, parodią genialnego dramatu. 
Czyż jednak parodiując genialność nie da
łoby si ę przemycić odrobinę własnej ge
nialności? Taka kontrabanda ... 
Ukazać ludzkość w jej przejściu od Ko

ścioła Boskiego do Kościoła Ludzkiego. 
Ale ta idea nie była dana mojemu utworowi 
od samego początku , ja na scenę rzuciłem 

dzę .. . sam nie wiem dlaczego. „ z leni
stwa ... 

R.: - Jak pan umieszcza swoje sztuki 
wobec teatru Becketta i Ionesco? 

G.: - Ja ich nie umieszczam. Umiesz
czają je krytycy. Kiedy Iwona i Ślub starto
wały w Paryżu pisano, że to "teatr absurdu 
Be9ketta i Ionesco". Ale Iwona to rok 1936, 
a Slub 1946, kiedy jeszcze o tych autorach 
nikt nic nie słyszał. Poza tym mój teatr nie 
jest abswdalny. 

Tak, Slub jest i senny, i pijany, i szalony, 
ja sam nie umiałbym odczytać go w cało
ści , tyle tu mroku. I ma rację reżyser, który 
pozwala tej sfiksowanej formie kształtować 
się dowolnie, ryczeć, szaleć, dbając jedy
nie o jakąś prawie muzyczną jednQść tego 
ceremoniału . Mimo to jednak Slub ma 
akcję, która trzyma się kupy, i nie ma po
wodu aby ona nie została udostępniona 
widzowi. Chciałbym, Dominiku, aby te na
sze rozmowy mogły stać się czymś w ro-

do bezpośredniej walki pomiędzy nim, a 
Henrykiem, gdy nagle (jak to zdarza się we 
śnie) scena przekształca się w przyjęcie 
dworskie. Pijak staje się ambasadorem 
wrogiego mocarstwa, namawia Henryka 
do zdrady. 

"Zdradź ojca swego, króla" - oto co 
mniej więcej mówi pijak - "wszak biskup, 
król, kościół, Bóg, to stare przesądy. Sam 
ogłoś się władcą, a wtedy żaden boski, ani 
inny, autorytet ci nie potrzebny, żeby go 
uznali i żeby uznali Manię za nieskalaną, 
tobie poślubioną" . 

To klucz do metafory Ślubu. Przejście 
od świata, oparte90 na boskim autorytecie, 
boskim i ojcowskim, do nowego, w którym 
wola je90, Henryka, ma być boską wolą 
stwarzaiącą. „jak wola Hitlera, Stalina. 

Henryk ulega namowie pijaka. Obala oj
ca-króla. Sam staje się władcą. 

Ale wtedy następuje scena, w której pi
jak prosi Władzia , przyjaciela Henryka, aby 

kwiat nad głową Mani 
trzymał; i naraz kwiat 
usuwa, pozostawiając 
ich w tej sztucznej po
zycji, już nieuzasa
dnionej kwiatem. I 
Henrykowi nasuwa się 
okropne podejrzenie, 
ze Mania„. z Wła
dziem .. . 

"Kapłanie-świnio, ty 
połączyłeś ich n iż
szym, okropnym ślu
bem!" - wybucha. 

Koniec aktu drugie
go. 

naprzód garść wizji, za
lążków, sytuacji, i powo
li, kulawo, to mnie pro
wadziło do owej idei. 
Jeszcze w połowie dru
giego aktu nie wiedzia
łem o co mi chodzi. A to 
kulawe, jakby pijane, 
czy senne, czy szalone, 
tworzenie się mojej Missa 
Solemnis z napięć formy, 
z jej związków, kombina
cji , rymów wewnętrznych, 
wydawało mi się odpo
wiednikiem stwarzania się 
Historii, która też posuwa 
się naprzód, jak pijana i 
senna. 

Zdarzyło się wtedy, 
gdym pisał : 

Opowiem, o nim 'trochę ••• 
W akcie trzecim 

Henryk jest dyktato
rem, wszystkich po-

WŁADZIO Nic. 
HENRYK Nic. 
OJCIEC Przeinaczone. 
MATKA Wykręcone . 
WŁADZIO Zrujnowane. 
HENRYK Wypaczone. 

„. że rozpłakałem się nagle, jak dziecko 
- jedyny to raz zdarzyło mi się coś podo
bnego - nerwy, oczywiście. Gorzko łkałem 
i łzy kapały na papier. Nie sama poufna, 
dotycząca moich prywatnych katastrof, za
wartośc tych słów wypełniła mnie taką roz
paczą, a to, że one tak gładko padały, rytm 
ich i rym poczułem jak kolec nie znający li 
tości , łkałem przerażony wewnętrzną 
składnością nieszczęścia . Po czym prze
stałem łkać i powróciłem do pisan,ia. 

DE ROUX: - Jakie były dzieje Slubu? 
G.: - Przetłumaczyłem go na hiszpański 

przy pomocy mego przyjaciela Aleksandra 
Russovicha i dzięki pomocy Cecylii Debe
nedetti , oraz Stanisława Odyńca, został 
wydany w Buenos Aires. Nie został za
uważony przez sfery artystyczne tej stoli
cy. W 1963 zainteresował się nim Jerzy 
Lavelli , miody argentyński reżyser przeby
wający w Paryżu. Wystawił go w Theatre 
Recamier i ta świetna inscenizacja stała 
się początkiem jego szybkiej kariery, jako 
reżysera . Potem Slub znalazł innego wiel
kiego reżysera w osobie Alfa Sjóberga, 
który wprowadził go na deski Królewskiego 
Teatru Dramatycznego w Sztokholmie. 
Sjóberg włożył. ogromną pracę i zapał w 
opracowanie Slubu, a też potem Iwony, i 
obie sztuki odniosły wielki sukces w Schil 
ler Theater, w Berlinie, gdzie po premierze 
naliczono pięćdziesiąt jeden ideaux. To 
znów winienem reżyserowi Schróderowi i 
świetnemu zespołowi aktorów. Niestety, 
tak się złożyło , że żadnego z tych przed
stawień widzieć nie mogłem. W ogóle nie 
byłem w teatrze od trzydziestu lat co naj
mniej, piszę sztuki, ale do teatru nie cho-

dzaju przewodnika . po moich utworach, 
więc opowiem, co Slub opowiada. Może z 
tego jaki reżyser skorzysta .. 

Co Ślub opowiada - Slub jest snem. 
Snem Henryka, żołnierza polskiego pod
czas ostatniej wojny, gdzieś we Francji, w 
wojsku francuskim, walczącego z Niemca
mi. W tym śnie dochodzą do głosu lęki 
Henryka o rodzinę pozostawioną w Polsce, 
ale też niepokoje bardziej zasadnicze czło
wieka współczesnego na przełomie epo
ki. Ukazuje się Henrykowi jego dom 
rodzinny w Polsce, rodzice i narzeczona, 
Mania. Dom jest spodlony, zmieniony w 
karczmę. Mania jest służącą, dziewką kar
czemną. Ojciec jest karczmarzem. 

Ojciec, prześladowany jest przez pija
ków. Ale oto następuj.a kluczowa scena, w 
której Ojciec broniąc swej człowieczej god
ności przed atakującymi go pijakami woła, 
że jest "nietykalny". 

"Nietykalny, jak król ", wołają szyderczo 
pijacy. 

I wtedy Henryk we śnie oddaje hołd ojcu 
i ojciec przemienia mu się w króla. Ojciec
kroi nie tylko podnosi Henryka do godności 
księcia, ale i przyrzeka że mocą swej wła
dzy królewskiej nakaże mu dać ślub "god
ny", kościelny, który Manię, tę dziewk'< 
karczemną, uczyni z powrotem czystą 1 
nieskalaną.„ jak dawniej. 

Na tym kończy się akt pierwszy. God
ność ludzka - zdawałoby się - jest uratowa
na. 

W akcie drugim odbywają się przygoto
wania do owego "godne90" sakramentu 
ślubnego , którego ma udzielić biskup. Ale 
tu spostrzegamy, że w sen Henryka zaczy
nają wdzierać się wątpliwości. Cały ten ob
rządek ślubny zaczyna coraz bardziej 
chwiać się, jakby zagrożony przez Głupotę 
- jakby on, Henryk, całą duszą po stronie 
mądrości , godności, czystości , nie ufał so
bie „. 

Przywódca pijaków znów wdziera się na 
salę, pijany jak bela! Dochodzi już prawie 

gnębił nie wyłączając 
rodziców. I znów przygotowuje się cere
monia ślubu, ale bezbożnego, mającego 
sankcję jedynie w jego absolutnej władzy . 

Czuje wszakże , że jego władza nie bę
dzie rzeczywista, póki nie zostanie po
twierdzona dobrowolną ofiarą czyjejś krwi. 
Dlatego domaga się od Władzia aby się 
zabił dobrowolnie dla niego. To uspokoi' je
go zazdrość, a jednocześnie uczyni go 
dość potężnym i przerażającym aby urze
czywistnić ślub ... 1 Manię jako "nieskalaną" 
(a także by urzeczywistnić sen„. o co wal
czy od początku) . Władzio się zgadza. 

W ostatniej scenie Władzio się zabija. 
Ale Henryk załamuje się i c9fa w przeraże
niu przed swoim czynem. Slub nie zostaje 
urzeczywistniony. 

ooo 

G.:- Taka jest ta historia. Próbuje ona 
odmalować lęki i zgrozy czlowieka wobec 
świata nadchodzącego , w którym on sam 
sobie będzie Bo9iem i panem. "Boskość" 
Henryka dokonuie się poprzez opanowa
nje innych ludzi , jak boskość Hitlera. W 
Slubie dają się dostrzec mechanizmy no
woczesnego stawania się człowieka i ludz
kości. Nieustanna obecność Formy na 
scenie jest spiritus movens dramatu. Czło
wiek mówi coś i przystosowuje się do tew
go, co powiedział. Jedno słowo rodzi 
drugie. Jedna scena drugą. Nieustanna 
konieczność organizowania rzeczywistości 
w jakiś kształt dorzeczny przyświeca temu 
stwarzaniu się dramatu na scenie. 

A ten, którego porywają wiry tworzącej 
się Formy, ciągle jest w śmiertelnej rozter
ce: czy to na serio? Czy to Mądrość? Czy 
Głupota? Czy rzeczywistość, czy sen? 

Dominique de Roux, 
Rozmowy z Gombrowiczem Paryż 1963 
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wszystkimi innymi wartościami zostały 
mi spustoszone przez jedynego de
mona, który naprawdę był dla mnie 
ważny, przez tę wielką destruktorkę 

wratości, młodość. Nie czułem dla 
nich respektu ponieważ mi na nich 
specjalnie nie zależało i, wobec tego, 
mogłem ich zażywać swobodnie. Nie
trudno przejść po desce na wysokości 
1 O-go piętra, gdy człowiek przestał 

być wrażliwy na wysokość - idziesz 
po, niej, jakby leżała na ziemi. (Ale z 
tego nie można robić zarzutu Ślubowi 
- on bynajmniej nie ukrywa tej właśnie 
"łatwości") 

Witold Gombrowicz, 
Dziennik 1953-56 

r. 
w lroLIJ ~l:!R, llvtc-~ 

,,~~-/f,, 

• l 

1
, I 

·- . -~-- --·--- -··.- ......... „ ; 
~-. i 

.„ 
~ ; 

Zakończyłem przedmowę wezwa
niem, aby nie stawiano mnie w przy
krym położeniu częstując 

grzecznościowymi frazesami przyjęty
mi w takich wypadkach. Wobec tego, 
że dotąd rola spoleczna sztuki rozu
miana jest fałszywie i że, wskutek te
go, nie umiecie właściwie traktować 
artystów ani mówić z nimi - pisałem -
nie mówcie mi nic. Oszczędźcie sobie 
i mnie tego wstydu. Jeśli chcecie dać 
mi do zrozumienia, że dzieło wam się 
spodobało, dotknijcie prawego ucha, 
dotknięcie lewego oznaczać będzie 

sąd ujemny, a dotknięcie nosa - sąd 

pośredni. Tak lekko, nawet lekkomyśl
nie, wprowadziłem w świat argentyń
ski Ferdydurke - albowiem ten 
powtórny debiut zastawał mnie bar
dziej jeszcze nieustępliwym wobec 
czytelnika i jego łaski lub niełaski. 
Uważam za względny sukCl'3s, że w 
tych warunkach nakład w ciągu paru 
lat został prawie wyczerpany i że mój 
wydawca nie stracił na tym interesie, 
a i mnie wypłacił trochę grosza. Zre
sztą przeciętny czytelnik argentyński 
wcale nie był zły, przeciwnie, zdolny 
asymilować, a o ileż mniej dziedzicz
nie obciążony i nafaszerowany kom
pleksami niż Polacy. Ale w 
środowisku, w którym nikt nie ufał so
bie ani nikomu innemu (ta klęska śro
dowisk kulturalnie wtórnych), gdzie 
nie było ludzi mogących narzucić war
tość, Ferdydurke nie mogła uzyskać 
autorytetu - a książkom trudnym i wy
magającym wysiłku autorytet jest ko
niecznie potrzebny po prostu aby 
zmusić ludzi do czytania. Tak czy 
owak znów zostałem wciągnięty w try
by literatury. Zacząłem szkicować dra
mat Ślub, JUZ wyraźnie i, 
powiedziałbym bezwstydnie nastawia
jąc siebie na genialność, celując w 
coś na miarę szczytów, na miarę 

Hamleta lub Fausta, w czym wypo
wiedziałby się nie tylko bóle epoki, ale 
i rodzące się nowe odczuwanie ludz
kości ... Jakże łatwe wydawały mi się 
wielkość i genialność, łatwiejsze bo
daj od poprawności, której wymaga 
przeciętnie dobry tekst, a nie wynikało 
to z jakiejś naiwności mojej lecz z te
go, że wielkość, genialność wraz ze 
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Wskazówki 
dotyczące 

• • •• gry 1 rezyser11 
I) Wszyscy ci ludzie nie wypowiadają 

siebie bezpośrednio, zawsze są sztuczni, 
zawsze grają. Dlatego sztuka jest korowo
dem masek, gestów, krzyków, min„. 

Powinna ona być zagrana "sztucznie", 
ale sztuczność ta nigdy nie powinna tracić 
związku z tym normalnym ludzkim tonem, 
który wyczuwa się w tekście. 

Dwa są elementy, które tej sztuczności 
nadają cechę istotnego tragizmu: Henryk 
czuje, iż te fantazje nie są niewinną zaba
wą, ale realnym procesem duchowym, któ
ry w nim się odbywa, czuje także, iż jego 
słowa i akty są niejako zaklęciem taje
mnych i niebezpiecznych mocy, czuje, iż 

forma go stwarza. Jest on reżyserem . 

2) Z podwójnej deformacji wytwarza się 
coś , co Witkiewicz nazwałby "czystą for
mą" . Osoby dramatu rozkoszują się tą 

swoją grą, upajają się nawet własnym cier
pieniem, wszystko jest tylko pretekstem 
dla zespolenia się w takim czy innym efe
kcie . 

Jedno słowo wywołuje drugie„. jedna 
sytuacja inną„. nieraz jakiś szczegół pęcz
nieje albo, przez powtarzanie, zdania na
bierają niezmiernego znaczenia „. Jest 
więc ważne, ażeby dobrze został uwydat
niony "żywioł muzyczny" tego utworu. Jego 
"tematy", crescenda i decrescenda, pauzy, 
sforzata, tutti i sola powinny być opracowa
ne, jak tekst partytury symfonicznej . Każdy 
aktor powinien czuć się instrumentem w 
orkiestrze, a ruch powinien łączyć się ze 
słowem. Sceny i sytuacje niech płynnie 

przechodzą jedna w drugą, grupy ludzkie 
niech wyrażają jakiś sens tajemny. 

Studiując tekst normalnej sztuki, aktor 
może z treści zdania wywnioskować, jak to 
zdanie ma być wypowiedziane. Tutaj spra
wa jest bardziej skomplikowana, dialog jest 
tu bardziej sztuczny, nieraz najprostsze 
słowa nabrzmiewają sztucznością. Poza 
tym tok dialogu jest bardziej dynamiczny: 
np. gdy jedna osoba wypowiada coś cicho 
i rzewnie, druga odpowiada potężnie i tu
balnie, po czym trzecia przechodzi w 
wiersz i recytuje jakąś rytmiczną strofę . 

3) Podobnie, jak Henryk oscyluje mię
dzy Mądrością i Głupotą, kapłaństwem i 
szaleństwem, tak też sama sztuka nie
ustannie jest zagrożona elementem tande
ty, śmieszności, idiotyzmu. Przejawia się 
to również w języku bohaterów, zwłaszcza 
gdy przemawiają wierszem. Nieraz sztuka 
przybiera charakter wyraźnej parodii Sze
kspira. Dekoracje, stroje i maski aktorów 
winny wyrażać ów świat wiecznej gry, wie
cznego naśladownictwa, sztuczności i mi
styfikacji. 

Witold Gombrowicz 

Projekty kostiumów: Ewa Strebejko 

Matka 

Ojciec 

Gombrowicz a Teatr 

Dramat Ego 
w dramacie historii 
To dziwaczny paradoks, że Gombro

wicz, stawiany w rzędzie najwybitniej
szych dramaturgów polskich 
dwudziestego wieku, zupełnie nie był 
człowiekiem teatru, nie chadzał na 
przedstawienia, nawet własnych sztuk, i 
jak ognia bał się wszelkich eksperymen
tów czy nowatorskich chwytów w insce
nizacji swoich tekstów. Zabawnie 
świadczy o tym rozmowa z Diego Mas
s9nem na temat paryskiej prapremiery 
Slubu: 

"Gombrowicz zwraca się do mnie: 
"Słyszałem, że dekoracje były wykonane 
ze starych pordzewiałych wraków samo
chodów''. Odpowiadam mu, że było to 

Pijak 

wspaniałe! („.) A on na to: "Och, jaki je
stem szczęśliwy, że tego nie widziałem, 
tych pordzewiałych wraków na scenie! 
Znacznie bardziej wolałbym piękne go
tyckie dekoracje, i do tego dużo kolorów. 
- Ciągnął dalej: - Podobno skomponował 
pan muzykę na perkusję?" - "Tak, rze
czywiście, muzyka była napisana na 
dwóch perkusistów. Za kulisami mieli
śmy potężny zestaw instrumentów per
kusyjnych", Gombrowicz odpowiada: 
"Och, jakże jestem szczęśliwy, że tego 
nie słyszałem! Bo wie pan, to, co by mi 
odpowiadało, to Beethoven albo Cho
pin" (R. Gombrowicz: Gombrowicz w 
Europie) 

Gombrowicz nie bez racji nie palił się 
do oglądania przedstawień opartych na 
swoich tekstach. W istocie bowiem dra
mat nie był dla niego partyturą teatralne
go widowiska, domagającą się 
koniecznie scenicznej materializacji. 

Wszystko wskazuje na to, że "drama
tyczność" była raczej atrybutem jego 
psychiki, że w swym wnętrzu przystrajał 
wciąż w maski różne wersje swojego 
"ja" i toczył między nimi nie kończący się 
spór. W tym sensie owa "dramatycz
ność" jest także nieodłączną cechą jego 
powieści i opowiadań, a sztuki teatralne 
różni od nich tylko rezygnacja z owej 
szczególnej nadświadomości, jaką dys
ponuje narrator utworu. 

Dlatego dramaty Gombrowicza, będąc 
wciąż wyzwaniem dla reżyserów, przy
należą jednocześnie do starej prero
mantycznej jeszcze kategorii Lesedrama 
- "dramatu do czytania" - i mogą być 
przyswajane w lekturze. Zarazem te sa
me teksty sprawiają inscenizatorom 
szczególne kłopoty wynikające z małej 
dbałości autora o wymogi, by tak rzec, 
"techniczne": Henryk w Ślubie ani na 
moment nie schodzi ze sceny, co wyma
ga od aktora niebywałego wysiłku i fizy
cznej wytrzymałości . Konwencje 
literackie, językowe czy obyczajowe 
wykorzystywane w dialogach zmieniają 
się tak szybko, że w istocie maszyneria 
zespołowej gry scenicznej nie potrafi za 
nimi nadążyć itd. A jednocześnie wszy
stkie te przeszkody i trudności nie usu
wają ze sztuk Gombrowicza ich 
naturalnej, żywiołowej teatralności. 

Spontaniczna dramatyczność wewnętrz
na samego autora bierze tu górę nad je
go brakami profesjonalnego warsztatu. 
Stąd fenomen, że sztuki Gombrowicza 
są wciąż w dużych nakładach wydawa-

Biskup 

ne i czytane w postaci "książkowej", a 
jednocześnie ten Gombrowicz insce
nizowany prywatnie dla siebie przez 
każdego z tysięcy czytelników zderza 
się z Gombrowiczem poddawanym co
raz to nowym próbom lektur teatralnych. 
Sprzyja to rozmnożeniu ponad miarę 

koncepcji interpretacyjnych . 
Te koncepcje układają się w dwa 

główne porządki, na pozór przeciw
stawne: podług pierwszego z nich dra
maty Gombrowicza skierowane są w 
istocie "do wewnętrz", tzn . ich głównym 
przedmiotem jest psychika autora, te
matem zaś - próba rozwiązania ukrytych 
kompleksów. Zgodnie z taką wersją in
terpretacji wszystkie właściwie dramaty 
Gombrowicza, nie tylko Ślub, rozgrywa
j,ą się w istocie we wnętrzu jego psyche. 
"Gombrowiczem" jest zarówno Filip jak 
Iwona, zarówno Henryk jak Pijak czy 
Władzio, zarówno mistrz Flor jak hrabia 
Szarm czy Albertynka. 

Rozumiane podług drugiego porząd
ku, dramaty Gombrowicza są przede 
wszystkim interpretacją dwudziesto
wiecznej historii, a zatem kierują się "na 
zewnątrz": ich tematem głównym byłaby 
wielka przemiana dokonująca się w 
dwudziestowiecznym człowieku, we 
współczesnych społeczeństwach, syste
mach władzy itd. („.) 

Jerzy Jarzębski 

Projekty kostiumów: Ewa Strebejko 
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Osobom 
interesującym się moją 

techniką pisarską 

przekazuję następującą 

receptę 
Wejdź w sferę snu. 
Po czym zacznij pisać pierwszą lepszą historię, jaka ci 
przyjdzie do głowy i napisz ze 20 stron. Potem przeczy-

~1 tych 20 stronach znajdzie się może jedna scena, kil
ka pojedynczych zdań, jakaś metafora, które wydadzą ci 
się podniecaiące . Napisz więc wszystko jeszcze raz, 
starając się aby te podniecające elementy stały się os
nową - i pisz, nie licząc się z rzeczywistością, dążąc tyl
ko do zaspokojenia potrzeb twojej wyobraźni . 
Podczas tej powtórnej redakcji wyobraźnia twoja przyj
mie już pewien kierunek - i dojdziesz do nowych skoja
rzeń, które wyraźniej określą teren działania . Wówczas 
napisz 20 stron dalszego ciągu, idąc wciąż po linii skoja
rzeń, szukając zawsze pierwiastka podniecającego -
twórczego - tajemniczego - objawicielskiego. Potem na
pisz wszystko jeszcze raz . Tak postępując ani się spo
strzeżesz, kiedy wytworzy ci się szereg scen 
kluczowych, metafor, symboli Uak w Trans-Atlantyku 
"chodzenie", "pusty pistolet", "ogier" lub w Ferdydurke 
"czitści ciała") i uzyskasz szyfr właściwy. I wszystko za
cznie ci się pod palcami zaokrąglać mocą własnej swojej 
logiki, sceny, postacie, pojęcia, obrazy zażądają swego 
dopełnienia i to, co już stworzyłeś, podyktuje ci resztę. 
Jednakże cala rzecz w tym, abyś, poddając się w ten 
sposób biernie dziełu, pozwalając aby stwarzało si~ sa
mo, nie przestał ani na chwilę nad nim panować. Zasa
da twoja w tym względzie ma być następująca:nie wiem 
dokąd dzieło mnie zaprowadzi ale, gdziekolwiek by mnie 
zaprowadziło, musi wyrażać mnie i mnie zaspakajać. 
Zaczynając Trans-Atlantyk nie miałem pojęcia o tym, 
że on doprowadzi mnie do Polski, ~dy jednak to się 
stało postarałem się aby nie kłamac - aby kłamać jak , 
najmniej - i aby wyzyskać tę okazję dla wyładowania 
się i wyżycia ... I wszystkie problemy, które nasuwa c1 
takie samorodne i na oślep stwarzające się dzieło, pro
blemy etyczne, stylu, formy, intelektu, muszą być roz
wiązywane z pełnym udziałem twojej ~ajostrzejszej 
świadomości oraz z maksymalnym realizmem (gdyz 
wszystko to jest grą kompensacji: im bardziej jesteś sza
lony, fantastyczny, intuicyjny, nieobliczalny, nieodpowie
dzialny, tym bardziej musisz być trzeźwy, opanowany, 
odpowiedzialny). 
W rezultacie: pomiędzy tobą a dziełem powstaje walka, 
taka jak pomiędzy woznicą a końmi, które go ponoszą. 
Nie mogę opanować koni, lecz muszę dbać abym się na 
żadnym zakręcie tej jazdy nie wywrócił. Dokąd zajadę -
nie wiem, lecz muszę zajechać cało. Więcej - muszę 

f rzy sposobności wydobyc całą ,rozkosz z tej jazdy. 
w ostatecznym rezultacie: z walki pomiędzy wewnętrz

ną logiką dzieła, a moją osobą (gdyż nie wiadomo: czy 
dzieło jest tylko pretekstem abym ja się wypowiedział, 
czy też ja jestem pretekstem dla dzieła), z tego zmaga
nia rodzi się coś trzeciego, coś pośredniego, coś jakby 
nie przeze mnie napisanego, a jednak mojego - nie bę
dącego ani czystą formą, ani bezpośrednią moją wypo
wiedzią, lecz deformacją zrodzoną w sferze "między": 
między mną a formą, między mną a czytelnikiem, mię
dzy mną a światem. Ten twór dziwny, tego bastarda, 
wsadzam w kopertę i posyłam wydawcy. 
Po czym czytacie w prasie: "Gombrowicz.napisał Trans
Atlantyk aby dowieść„.", "Tezą dramatu Slub jest„.", "W 
Ferdydurke Gombrowicz chce powiedzieć„." 

W. Gombrowicz: Dziennik 1953-56 

Gombrowicz po latac~ 
Rozmowa z ARTUREM SANDAUEREM 

( ... ) Twórczości Gombrowicza towarzyszył Pan 
przez wiele lat. Jak układały się Pana stosunki z pi
sarzem? 
Moja przyjaźń z Gombrowiczem - bo była to przyjaźń -
miała charakter nierówny i napięty. Odkryłem dla siebie 
Gombrowicza jeszcze w 1936 roku, nasza bliższa znajo
mość nastąpiła dzięki Brunonowi Schulzowi w 1939 roku . 
Wtedy napisałem jeden z pierwszych artykułów krytycz
nych o Ferdydurke i wtedy także pojawiłem się w bliskim 
towarzystwie Gombrowicza. Później, przez cały okres, kie
dy dzieła jego nie mogły się ukazywać wspominałem o 
nich, ustnie i pisemnie, gdzie tylko mogłem twierdząc, że to 
jedyna szansa naszej literatury na zdobycie rynku świato
wego, co też okazało się prawdą. Pierwszy w 1956 roku w 
rozgłośni Polskiego Radia powiedziałem o nim "duma na
rodu polskiego" (czego ślad znajduje się w Dzienniku) . Na
stępnie w latach 1956-58 zacząłem kampanię o 
Gombrowicza. Toczyła się ona nie tylko na gruncie pol
skim, ale i zagranicznym, opublikowałem o nim dwa studia 
w Temps Modernes. W ostatnim okresie życia Gombro
wicz był na mnie, jeśli nie obrażony, to urażony, ponieważ 
skrytykowałem ostro jego ostatnią wówczas powieść Po
rnografię. („ .) Wydaje mi się, że to pomyłka w drodze twór
czej Gombrowicza. 

A czy można by ją tłumaczyć? 

Gombrowicz, najznakomitszy chyba prozaik polski okresu 
międzywojennego jest nim przede wszystkim w tych dzie
łach, które napisał w Polsce. Podobnie jak dawni pisarze 
emigracyjni, oderwał się w końcu od narodu, który miał 
przecież swoją dalszą historię. Ten olbrzymi talent nie 
uniknął zesztywnienia. Obsesją jego stała się pewna war
stwowo i klasowo uwarunkowana problematyka. Mamy ją 
w Trans-Atlantyku, mamy w Pornografii, mamy i w Ślubie. 
Tak czy owak - głównym bohaterem, podmiotem lirycznym 
Ślubu jest szlachecki synek - Henryk. Gombrowicz na pew
no zaprzeczyłby temu twierdząc, że to utwór uniwersalny" 
że to, o czym mówię nie jest w nim najważniejsze, bo naj
istotniejsza jest sprawa międzyludzkiej formy. A jednak 
problematyka Ślubu - próba przywrócenia dziewictwa 
shańbionej dziewczynie przez wmówienie otoczeniu, że 
jest dziewicą i przez sterroryzowanie go - jest już anachro
niczna, tak samo jak anachroniczna jest problematyka Po
rnografii - historyjka dwóch panów, którzy - podczas gdy w 
kraju płoną piece krematoryjne zajmują się erotycznym 
podnieceniem młodocianej pary. Rozumiem, można było 
za okupacji tarzać się w rozpuście, ale trzeba było tę rze
czywistość zauważyć: na tym polega nietaktowność Porno
grafii. W Ślubie razi mnie co innego - pewne objawy 
zesztywnienia. Jest to - o dziwo! - dramat z tezą: ma on 
cechy powiastki czy sztuki XVIII-wiecznej. To rezonerstwo 
sprawia, że autor posuwa się do streszczenia dramatu, po
daje jego program i ideologię, co ożenione jest w najdziw
niejszy sposób z surrealizmem. Wychodzi całość, dość 
potworkowata. Trzeba się zdecydować - albo się wykłada 
doktrynę, albo się przedstawia fantasmagorię. 

Gombrowicz po latach. 
Teatr 1974, nr 10 

Bezludna 
wyspa świadomości 

Alchemia. To Adolf Rudnicki z upodobaniem mówił o alchemii te
atru, zawsze podkreślał tajemnicę niejasnych, niewiadomych, 
ukrytych przed racjonalnym okiem procesów, które sprawiają, że 
jakieś przedstawienie nagle ';'Vynosi nas wysoko w niezbad~ne 
przestworza. Po obejrzeniu Slubu Jerzego Jarockiego pomysla
łem, że oto byłem świadkiem albo raczej uczestnikiem alchemicz
nego przeobrażenia jednego z tych, które zdarzają się nadzwyczaj 
rzadko, może raz na parę lat, a może tylko parę razy w_ życiu. Co 
zrozumiałe, bo graniczą z cudem. Jeśli zaś chodzi o Slub, to nie 
pamiętam, żebym kiedykolwiek oglądał przedstawienie, które tak 
bardzo zbliżyło się do owej grani~y cudu. Bar?zo ceniłem i do tej 
pory cenię Slub Krzysztofa Zaleskiego wystawiony we Współczes
nym, niesłusznie i niesprawiedliwie zlekceważony, może ze wzglę
du na pewną kostyczność. Zaleski z piekielną inteligencją 
wypreparował Gombrowicza i pokazał sam kościec, sam ekstrakt. 
Ale to dobre było - Wołłejkę w roli Ojca mam do tej pory w oczach. 
Rozmaite inne Śluby, które widywałem, uciekły mi z pamięci, nie 
pozostawiając poważn]ejszych śladów . Jeśli czegoś żałuję, to te
go, że nie oglądałem S/ubuGrzegorzewskiego. To mogłoby zawa
żyć na ocenach. 
Ale widziałem warszawskie wystawienie Jarockiego w Dramatycz
nym. I w gruncie rzeczy potem, przez wszystkie następne lata, ten 
Slub był miarą, choć przyjęty został dość chłodno i z poczuciem, 
że pojawił się na scenie za późno i że nie jest żadną rewelacją. Co 
prawda, rozczarowanie dotyczyło bardziej sztuki niż spektaklu, 
choć i nad nim krEfCOno nosami. Tak czy inaczej, po Jarockim nikt 
chyba nie zrobił Slubu lepiej aż do maja 1991 roku, kiedy to lepiej 
wystawił Ślub Jarocki. W ten sposób reżyser sam dla siebie usta
nowił konkurencję i sam siebie zdystansował. Co więcej, znowu 
ustalił miarę i to tak wyśrubowaną, że prawdopodobnie przez ileś 
następnych lat nikt tego Ślubu nie przebije. A ten, komu się to 
uda, będzie miał jedną satysfakcję: że otworzy zupełnie nowy roz
dział w interpretacji sztuki Gombrowicza. Bo Jarocki, co chcę pod
kreślić, pewien rozdział zamknął i zatrzasnął drzwi. 
Nie pamiętam już, ile razy mierzył się z Gombrowiczem, przynaj
mniej kilka, licząc od Gliwic w 1960 roku, przez premierę w Dra
matycznym, warsztaty szkolne w Warszawie i w Krakowie aż po 
przedstawienie w Zurychu. Jeśli było to poszukiwanie perfekcji czy 
realizacji idealnej, to udało się. Przedstawienie w Starym jest reali
zacją idealną. Trzeba było na to, bagatela, trzydziestu lat. ( ... ) 

Janusz Majcherek: 
Bezludna wyspa świadomości. 

Teatr 1991, nr7/8 

Podziw i rozczarowanie 
Jerzy Jarocki zafascynowany jest Ślubem od dawna. Zrealizował 
go po raz pierwszy w teatrze studenckim w Gliwicach (1960) i po
tem uparcie wracał do dramatu Gombrowicza. Pracował nad nim 
w szkołach teatralnych w Krakowie i w Warszawie (fragmenty), 
przygotował przedstawienie w Schauspielhaus w Zurychu (1972), 
wreszcie wyreżyserował pełną prapremierę na polskiej scenie za
wodowej w warszawskim Teatrze D~amatycznym. Tak długie ob
cowanie z utworem sprawiło, że Slub nie kryje już dla niego 
żadnych tajemnic. 
W warszawskim przedstawieniu wydobył Jarocki wszystkie walory 
i osobliwości tekstu Gombrowicza. Nie jego wina, że nie stworzył 
tego, czego w tym dramacie nie ma: bardziej znaczących dla dzi
siejszego widza treści pozaartystycznych. Dlatego, mimo całej 
maestrii reżyseri ~ i szczerego, pełnego przekonania zaangażowa
nia zespołu - przedstawienie trochę jednak nuży, rozczarowuje w 
stosunku do utworu i pozostawia widza - jak to zauważył KTT w 
Kulturze - obojętnym . 
Ale wśród problematyki artystycznej. wśród treści formalnych Ślu
bu, porusza się Jarocki z ogromną swobodą, znawstwem i precy
zją. Jakże znakomicie potrafi oddać ową poetykę snu,w której 
postacie stwarzają się nawzajem i nawzajem na siebie oddziały
wują. I ową walkę człowieka z Formą, z własnymi słowami, walkę 

,,. 
11Slub11 

na scenach polskich 

1. Teatr Dramatyczny w Warszawie - premiera 
13.04.197 4r. 

2. Teatr im . .J. Słowackiego w Krakowie 

3. Teatr Polski1 we Wrocławiu 

4.Teatr Polski w Szczecinie 

5. Teatr Wybrzeże w Gdańsku 

6. Teatr Wspótczesny w Warszawie 

7. Teatr im. St. Jaracza w Olsztynie 

8. Teatr im. C.Norwida w Jeleniej Górze 

9. Teatr im. St. Żeromskiego w Kielcach 

10. Teatr im. St. Jaracza w Łodzi 

11. Teatr Rozmaitości w Warszawie 

12. Teatr Współczesny we Wrocławiu 

13. Teatr Polski w Warszawie 

14. Teatr Stary w Krakowie 

oraz 
Rosyjski Teatr Dramatyczny w Wilnie 

Teatr TV (przeniesienie z Teatru 
Wybrzeże w Gdańsku -

13.12.1975 r. 

- 6.01.1976 r. 

-19.11 .1976 r. 

- 20.06.1982 r. 

- 17.09.1983 r. 

-17.12.1983 r. 

- 9.03.1984 r. 

- 16.05.1987 r. 

- 13.10.1990 r. 

-16.02.1991r. 

- 22.02.1991 r. 

- 9.03.1991 r. 

- 20.04.1991 r. 

- 22.05.1994 r. 

1.10.1983 r. 

Krzysztof Globisz (Pijak), Jerzy Radziwiłłowicz (Henryk), 
Aleksander Fabisiak (Kanclerz). Na drugim planie: Szymon 
Kuśmider (Władzio), Dorota Segda (Mania) 

prowadzącą go do klęski. "To nie ja mówię, to mój głos mówi!" -
woła Henryk i to jego wyznanie streszcza najlepiej ów "dramat 
Formy"( ... ) 

Andrzej Władysław Kral: 
Podziw i rozczarowanie. Teatr 1974, nr 11 
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Z ARCHIWUM 

Gornbrowic2 w "TL" 

Na zdjęciu od lewej: 

Książę -Nika Niakas 
Iwona - Małgorzata Talarczyk Mreła 
Cyryl -Maciej Butler 
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Nasz adres: 
Spółdzielnia Prasowo-Akcydensowa "POLIGRAF" 
65-076 Zlelona Góra, ul. Reja 5 
tel. 27--24-34, 25-36-92, 25-58-07, 27-03-44 
fax 27-24-33 

LUBUSKI TEATR 
IM. LEONA 
KRUCZKOWSKIEGO 
w 
ZIELONEJ 
GÓRZE 

WITOLD 

Iwona • 

Kniil J.tnacy e 
Kr&lowa Małcoru.to • 
Ksi4it Filip e 
Sumbełan • .„ . 
Cyryl e 
Cyprian e 
ln_ot"irnly e 

Jt.;RZY SATANOWSKI 

OB!iADA: 

MAtGORZATA I 
TALABCZ\'K-MBEL:\ 

ZDZISLAW GRUDZIE~ 
DA.NUTA AM8Jł02 

NIKO ~·łt\ł\.AS 
ROMAN TALARCZYJ( 

MARTA WOŻNIAK 
MACIEJ BUTLER 
MAREK KOZAK 

LUDWlK SCRJLLt:R 

Walenty 
Ci.otka J 
Ciolk. Il 
7~br:.k 
Do\tOjnilr. 
Wielki !t;diiR 
D..a.ma I 
Dams n 
D1m1 lll 
D1m1 I\' 

ZOFIA MACl.t:JEWSKA 

DYREKTOR 
I JClHOWNIK Allrl'ST~C"L<rri\' 

YST\'NA )IEJSSNF.R 

KllllOWHlX UTOAC1tl 
EWA )(0llUN 

PRF„~l[R .\ 
OSIĄ !I )IAll:CA 
1'11 ROKU 
O GODZI~ )[ l 'IM 
'.'IA OUtf:J 
SCE~U: 

e JÓZEF MlCIL\LCEWICZ 
e JASINA 81'.LAWl:\NKA 
e KR\'ST\''."rłA ŻYLlŚSKA 
e WOJCIECH STAP.'LJ.\K 
e ZOZISL/\W SD\NAKOł\'SKI 
• Mi\Rł'.1\. KOZAK . ... 
e HARBARA L.\Cli 
e HANNA $1..,i\ ZAK (11d•ptka.) 

• 
l•;t'l'•l.IUA: 

HALINA MlKOŁAJSKA 

ABYSTE1'."T BEnlllłKA; li:Z:Plf'l?U RKOaursIJ 
1111•rtUL"i1 : UUllr •.•Clll\L~•·•n1 •CrLU t OYHYWA J.\NKOWSllA 

tltl 

SPÓŁDZIELNIA 
PRASOWO-AKCYDENSOWA 

lPO (L(I GRAF•• 
W Zielonej Górze 

oraz: 

• tygodników. dwutygodników. miesięczników, 
• akcydensów reklamowych I Informacyjnych, 
• książek I broszur (również wielobarwnych), 
• druków powszechnego użytku (bloki. druki luzem). 

wykonujemy również: 

• profesjonalny skład komputerowy, 
• projekty graficzne wraz z wyciągami kolorów. 

.~ 

I 

I 
I 
I 

--------1 
------ f -------- . ·~~~~~~-=s-ez_o_n---,,--199=-=4/~1995 

W REPERTUARZE 

• Erich Segal 'Love Story" 
~~~ ....... -':""""~---:~h.. reżyseria: Tomasz A. Dutkiewicz 

• Kierownik techn zny 
HELENA SZCZERB Ń 

mard-Marie Koltes, "Roberto Zucco" 
reżyseria: Waldemar Matuszewski 

" eksander Fredro, "Damy i huzary" 
reżyseria: Wojciech Pokora 

Sbfokles, ·Antygona" 
reżyseria: Waldemar Matuszewski 

David Willinger, ' Andrea chodzi z dwoma" 
reżyseria: Richard Ronald Reineccius 

Ray Cooney, "Mayday" 
reżyseria: Wojciech Pokora 

• ugene Ionesco, 'Lekcja' 
reżyseria: Krzysztof Rościszewski 

• ntqni Czechow, "Wiśniowy sad" 
reżyseria: Waldemar Matuszewski 

• rtut Beling, Marek Zgaiński "Zastępstwo" 
reżYseria: Artrur Beling, Marek Zgaiński 

• 11Uam Saroyan, "Zabawa jak nigdy" 
eżyseria: Roman Kłosowski 

•A a"l Mickiewicz, "Pan Tadeusz" 
eżyseria: Waldemar Matuszewski 

• T rrum Capote, "Piękne dziecko" 
~aria: Waldemar Matuszewski 

•A mJ<arolewski, "Transfuzja" 
r ~eria: Tomasz A. Dutkiewicz 

• Mi ael Frayn, "Czego nie widać" 
r żySeria: Jan Tomaszewicz 

•Ale der Fredro, "Zemsta" 
r ria: Waldemar Matuszewski 

•Will am Shakespeare, "Sen nocy letniej" 
re seria: Anna Proszkowska 

•Wit d Gombrowicz "Ślub" 
' ria: Krzysztof Rościszewski 

REDAKCJA PROGRAMU: Andrzej Bucki Anna Tokarska 

REZERWACJA BILETÓW 
TEL. (O - 68) 27 - 20 - 56 do 59 
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12 lutego odbyła się premiera "Snu nocy letniej" Willia
ma ShM<espeare w fłumaczenlu Stanisława Barań
czaka i reżyserii Anny Proszkowskiej. Scenografia -
Grażyna Chrzanowska-Skała, muzyka - Waldemar 
Wróblewski, przygotowanie muzyczne - Wiktor Sę
dziński. W obsadzie: Małgorzata Król, Beata Sobicka, 
Artur BeHng, Jerzy ~ta i Ludwik Schiller. 
"Miłość w k6łko pisze ten sam scenariusz teatru za
kochanych, którzy s4 igraszką w rękach wyższej od 
nich siły. Jak lalki animowane "}kami aktorów, ale 
nie z własnej woli: :zagadka miłosci wyraża si11 także 
poprzez materię t'1o przedstawienia. 
Jest w nim radośc, jest humor, jest poezja i magia 
t~ . 
Kto zmęczony jawą, powinien się w tym Snie zanu
rzyć: ma w sobie coś z majowego deszczu" - napisa
no w popremierowej recenzji. 

Sen nocy letniej 
Fot. W. Szmidt 

o 
14 lutego - radiowe i teatralne Walentynki zorganizowa

ne pod hasłem "Kochajcie się z Radiem Zachód". W 
proqramie - przegląd scen miłosnych ze spektakli 
znajdujących się w repertuarze Teatru Lubuskiego 
(Sofokles, Shakespeare, Fredro, Mickiewicz, Cze
chow, Sega/) przeplatany sceną balkonową z "Ro
mea i Julii" W. Shakespeare,a w wykonaniu par 
zakochanych, które jako pierwsze zgłosiły się do ra
diowych "Odlotów". 
Wieczorem Teatr i redaktor Bogusława Patalas,auto
rka audycji "Piosenki z Myszką" zaprosili zakocha
nych po czterdziestce na spektakl "Love story" przy 
lampce koniaku. Warto dodać, że tego wieczoru w ro
li Ojca wystąpił Wojciech Duryasz, w roli Olivera -
wyjątkowo Tomasz A. Dutkiewicz - reżyser spekta
klu. 

o 
18 lutego na Dużej Scenie kolejny_ jubileusz. Dokładnie 

w pierwszą rocznicę premiery (Głogowskiej premiery 
wyjazdowej) SETNY spektakl "Pana Tadeusza" Ada
ma Mickiewicza. We wrześniu ubiegłego roku Prezy
dent Miasta Zielonej Góry przyznał realizatorom i 
wykonawcom jego zespołową Nagrodę Kulturalną 
Miasta za rok 1994. 
Przedstawienie cieszy się nadal ogromnym powo
dzeniem i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym 
czasie miało zejść z afisza. Przypominamy realizato
rów spektaklu: adaptacja - Andrzej Buck, reżyseria -

o 

Fot. W. Szmidt 

22 /ute90 w dniu Ili rocznicy śmierci Tadeusza Ło
mnickiego, tradycyjnie już, w Teatrze Lubuskim w 
Zielonej Górze - wieczór pamięci o Wielkim Aktorze. 
Dyrektor Waldemar Matuszewski wraz z Zespołem 
zaprosił publiczność na lekturę młodzieńczej sztuki 
Tadeusza Łomnickiego "Noe i jego menażeria". 
Widzowie mieli okazję obejrzeć raz jeszcze wystawę 
fotografii Mariusza Stachowiaka "Tadeusz Łomnicki -
w stronę Leara", prezentowaną w foyer Teatru, jako 
stała ekspozycja, od roku 1993. 

LJ 
Tymczasem w Teatralnym Bufecie zawisła urocza i 

przezabawna wystawa zorganizowana z okazji okrą
głej, jubileuszowej rocznicy Urodzin Iwony Kotzur. 
Iwonko - dołączamy się do życzeń! 

o 
W ostatnią sobotę luteqo do naszego teatru Zarząd Lo

kalny PCK w Zielonej Górze zaprosił na karnawałowe 
spotkanie "ze smurfami" 300 dzieci z rodzin nieza
możnych i zastępczych oraz dzieci niepełnosprawne. 
Mali widzowie wspaniale się bawili na spektaklu pt. 
"Smurfowisko, czyli Gargamel złapany", reagując 
śmiechem i okrzykami na sytuacje na scenie. 

Waldemar Matuszewski, scenografia - Ewa Strebejko, Smuńowisko, czyli Gargamel złapany 
muzyka - Czesław Grabowski. Fot. W. Szmidt 
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