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Autor 
Gombrowicz Witold (1904-1969), jeden z najwybitniejszych pisa

rzy polskich XX w. - awangardowy prozaik, dramaturg i eseista. Poto
mek starej rodziny szlacheckiej. Studia prawnicze na Uniwersytecie 
Warszawskim, filozoficzne i ekonomiczne w Paryżu. Przez krótki czas 
aplikant w sądach warszawskich. Następnie poświęcił się wyłącznie 
pracy literackiej. 

W sierpniu 1939 wyjechał do Argentyny, gdzie zastała go wojna. 
Z początku pracował dorywczo, później w I. 1947-1953 w Banku Pol
skim w Buenos Aires. Stronił na ogól od polskiej emigracji, z którą się 
nie rozumiał i nie mógł zdobyć jej uznania. W 1963 - stypendium w 
Berlinie, w 1964 zamieszkał pod Paryżem i wreszcie w Vence na połu
dniu Francji, gdzie zmarł. W 1967 otrzymał międzynarodową nagrodę 
Prix Formentor. 

Debiutował zbiorem opowiadań psychologiczno-fantastycznych Pa
miętnik z okresu dojrzewania (1933). Wydanie rozszerzone pt. Ba
k.akaj 1957. W innym wyborze 1989 pt. Zbrodnia z premedytacją). 
Utrzymana w tonie groteski powieść Ferdydurke (1937) zarysowała 

główne problemy jego twórczości: potęgę formy oraz ról społecznych w stosunkach między ludźmi 
i w ich psychice. 

Do wojny opublikował jeszcze sztukę Iwona, księżniczka Burgunda (1938, wystawienie 1957) 
oraz nie dokończoną powieść Opętani (druk w gazetach codziennych 1939 pod pseudonimem 
Zdzisław Niewieski, Paryż 1973, wydanie krajowe 1990). 

W Argentynie napisał głośny dramat Ślub (wystawienie polskie 1960) oraz powieść Trans-Atlan
tyk (1953 wydanie łączne w Paryżu, 1957 wydanie krajowe), w której potraktował satyrycznie pol
skie stereotypy narodowe i kulturalne. Kolejne ważne utwory to powieści Pornografia (Paryż 1960, 
1968) i Kosmos (Paryż 1965, 1986). Bardzo znaczący jest również groteskowo-parodystyczny dra
mat Operetka (wystawienie w Polsce 1975). 

Szeroki wachlarz problemów intelektualno-artystycznych oraz informacji biograficznych przy
niósł Dziennik 1953-1956(Paryż1957, wydanie krajowe 1986),Dziennik 1957-1961(Paryż1962 
wraz z Operetką 1986), Dziennik 1967-1969 (1993). 

Międzynarodowe uznanie zyskał Gombrowicz pod koniec życia. Jego dramaty mają liczne prze
kłady na języki obce oraz inscenizacje w wielu teatrach na świecie. 

Dzieła zebrane tom 1-10 (Paryż 1969-1990), Dzieła tom 1-10 (1986) w wydaniu krajowym. 

Dlacze8o Gombrowicz pisał sztuki teatralne? 
Po kiego licha Gombrowicz pisał sztuki? Prze

cież - prócz lat gimnazjalnej, może studenckiej je
szcze młodości - nigdy nie chodził do teatru. Nie 
interesował się też inscenizacjami własnych dra
matów. Wystarczał mu teatr wewnętrzny, to co 
pisząc „widział". 

Ale znów jego zachowanie -współżycie z ludź
mi - miało wiele teatralnych rysów. Nie szukał 
dużej publiczności: dość mu było paru osób, w 
ostateczności jednej ... aby rozpocząć z nimi grę , 

w której partnerzy nie od razu mogli się połapać 
(o ile w ogóle rozumieli, co z nimi Gombrowicz 
wyrabiał). Była to oczywiście gra o prestiż, o za
władnięcie uwagą innego, a przynajmniej o zbicie 

go z tropu ... Stąd - a także z lektury całego dzieła! 
-wniosek, że Gombrowicza interesowało mniej to 
co teatralne, czyli przedstawione publiczności. .. ale 
raczej to co dramatyczne, czyli wynikające ze spo
tkania - spięcia, zderzenia - międzyludzkiego. 

Ale ta Gombrowiczowska „dramatyczność" 
inna jest od Szekspirowskiej, Molierowskiej. Nie 
jest - aby przypomnieć za Szondim - „relacją mię
dzyludzką" uchwyconą w akcie „postanowienia". 
W żadnym wypadku nie można też o dramaturgii 
Gombrowicza powiedzieć, że „słowa są wszystkie 
decyzjami, wypływają z sytuacji i trwają w niej". 
Raczej przeciwnie: te słowa mówią się jakby same, 
wbrew woli bohatera, mówią się też niejedno-

Autor 
znacznie i nieostatecznie ... Co gorsza, gubią się 
nieraz, przepływając jakby w inny rejestr; tracą 
kontakt z postacią, która je wypowiedziała. Maż.
na to powiedzieć zwięźlej: postacie Gombrowicza 
nie tylko nie są panami swego losu. One nawet 
nie są ze swym losem tożsame (. .. ). 

W wieku XX dramat coraz bardziej się „epizu
je". Co druga sztuka to dzisiaj montaż, panorama 
albo inscenizowane opowiadanie. Przypominam 
tylko dla porządku, bo epickim kluczem da się u 
Gombrowicza otworzyć tylko „Operetka". Zdarze
nia rozwijają się tam - wbrew poprzednim oświad
czeniom Gombrowicza - niezależnie od jakichkol
wiek działań postaci. ( ... ) „Operetkę" rozumiemy 
od razu alegorycznie: jeśli tak, rządzi nią schemat 
intelektualny (. .. ) „Ślub" można w całości zinter
pretować jako wewnętrzne rojenie Henryka, tro
chę wbrew sugestiom pisarza. „Henryk stwarza 
sen, a sen - Henryka" - twierdził nie całkiem jasno 
Gombrowicz, upierając się, że „świat zewnętrzny 
narzuca się Henrykowi" (. .. ) „Ślub" nabiera ma
ksymalnej spoistości wtedy, kiedy rozumieć go 
jako dramat jaźni.Jest przecież jeszcze ,,Iwona ... ", 
która nic a nic się nie starzeje ... 

W tych trzech przypadkach mamy do czynie
nia z podwójną jakby manipulacją. ,,Iwona" pre
zentuje się niewinnie jako komedia salonowa (oby
czajowa), „Ślub" jako historyczny dramat (szekspi
rowski czy szekspiropodobny); wreszcie „Operet
ka" .. jako operetka. Kiedy jednak się nad tymi trze
ma -znakomitymi! - sztukami pochylić i pomyśleć, 
pierwsza okaże się tragigroteską, druga - drama
tem jaźni, trzecia - przypowieścią, historyczną 

„Lehr-Stiick" ... Wszędzie zatem wyrazisty wzorzec 
gatunkowy zostaje przełamany innym - i to tak, że 
sparodiowany zostaje nie tylko on, ale także jego 
następca!. .. co oczywiście nastręcza reżyserom 
nieopisanych trudności.Jakie się więc dziwić czę
stym (choć cichym) opiniom, że teatr Gombrowi
cza jest już nazbyt literacki, przerafinowany ... Ale 
najwybitniejsi - Sjoberg, Jarocki - poradzili sobie 
doskonale ze „Ślubem"! ,,Iwona" cieszy niezbyt 
nawet uczoną publiczność. „Operetka", odwołu
jąca się do gatunku najbardziej przystępnego, 
sprawia - rzecz ciekawa - najwięcej trudności. To 
zderzenie kankana z kacetem czeka jeszcze na 

„Ślub", Cezary Żoły1iski 
i Aleksander Maciejewski 

swojego reżysera. 
Czytając te trzy sztuki, mamy silne wrażenie 

podobieństwa. Piętno Gombrowiczowskiej orygi
nalności wyciśnięte zostało wyraźnie. Skąd jednak 
bierze się to wrażenie jedności czy pokrewień
stwa? Może za mało zwracano dotychczas uwagę 
na podobieństwo pomysłów ... i nawet intryg. Ksią
żę Filip pragnie ożenić się z Iwoną. Henryk chce 
zawrzeć ślub z Manią i po to, aby ceremonia zy
skała społeczne uznanie, czyni rodziców monar
chami. Wreszcie birbant Szarm, ostatni z Himala
jów, czyni co umie i może, aby uwieść Albertyn
kę. Bohaterem jest więc zawsze - prawdziwy czy 
urojony - książę, młody pan, który ucieleśnia nie
uchwytny prestiż wyższości. Żaden jednak ślub -
czy romans - nie dochodzi do skutku. Stąd grote
skowa śmierć Iwony, zbrodnia Henryka, który 
strąca z tronu rodziców, przyjaciela popycha do 
samobójstwa ... I w tym samym momencie traci 
ochotę na Manię! Także „Operetka" kończy się 
rewolucją, która nic nie stwarza, niczego po sobie 
nie zostawia ( ... ) 

Podobnie rzecz się ma z postaciami kobiecy-
mi. Albertynka jest, owszem, piękna, ale rozpacz
liwie głupia i bezwolna. Mania przyjmuje każdą 
rolę, którą narzucają jej Ojciec, Henryk czy Pijak. 
Podobnie z Iwoną, której nie można niczym za
jąć, nijak określić, nikim zaciekawić (. .. ) 

(z: ]an Błoński „Forma, śmiec/1 i rzeczy 
ostateczne. Studia o Gombrowiczu'·, Znak 1994) 

"Przedmiotem rozwa.tań Gombrowicza były formy w jakiś sposób wynaturzone, np. niedojrzałość, 
brzydota, sarmatyzm. Interesowała go przede wszy tklm Forma zdolna służyć opisaniu skomplikowa
nego świata stosunków międzyludzkich i psychiki". W taki oto sposób krótkie opracowania informują 
o oryginalnej twórczości Gombrowicza. Każdy słownik wspomina ..formę", z którą pisarz walczył na 
słowa i którą wyśmiewał, w podobnej banalnej ,,formie" zamykając jego twórczość. Może dopiero wy-
tawienie sztuki na de kach teatru wyrwie Gombrowicza z pęt konwenasu słownikowego? 



Wykonawcy 
Pana 503a w piętę całuję 

Rozmowa z Karni1 '1 L' idrzak - czyli I woną 

- Na gorzowskiej scenie pokazałaś się po 
raz pierwszy jako Panna Młoda z „Wesela". 
W końcu poprzednJego sezonu zagrałaś w 
sztuce „Żegnaj,, Judaszu". Teraz reżyser 
powierzył Ci tytułową rolę Iwony, księżniczki 
Burgunda. 

- Koledzy mówią, że powin
nam Pana Boga w piętę cało

wać w podziękowaniu za możli

wość takiego debiutu i to pod 
kierunkiem samego Ryszarda 
Majora. 

- Czy chciałaś być aktorką 
od najmłodszych lat? 

Brałam udział w wielu 
szkolnych przedstawieniach, 
wieczornicach i akademiach, ale 
w latach szkolnych najbardziej pa
sjonowałam się sportem. Lubi
łam biegać, odnosiłam spore 
sukcesy w przełajach. 

- Teatr też wymaga \\)'· 
trzymałości i kondycji. Jednak \\)'brałaś 
sztukę ... 

- Po maturze pojechałam aż do Krakowa, a 
pochodzę z Malborka, aby przez rok w Prywat
nym Studiu Aktorskim przygotowywać się do 
egzaminów do szkoły teatralnej. Przykładałam 
się do nauki, ale - niestety, nie dostałam się na 
studia. Wróciłam więc w rodzinne strony i roz
poczęłam pracę w teatrze w Elblągu jako sufler 
i inspicjent. 

- Z nadzieją, że kiedyś wejdziesz na 
scenę. 

- Cichą. Nie minęły cztery miesiące mojej 
pracy, gdy Ryszard Major rozpoczął gościnnie 
reżyserowanie sztuki Moliera, przyjechał Alik 
Maciejewski, który tam grał i zostałam porwa
na do Gorzowa. 

- Wkrótce potem weszłaś na scenę. 
- I poczułam co to znaczy odpowiedzial-

ność. W Studio przygotowywaliśmy sceny z 
różnych sztuk, ale tam graliśmy tylko dla siebie 
i wykładowców. Tutaj każde wejście na scenę a 
nawet próbę okupuję silnym zdenerwowaniem. 
Nie sypiam, boli mnie żołądek, wszystko draż
ni. Ale gdy wejdę na scenę , gdy powiem pierw
szą kwestię, ten stan napięcia natychmiast 
mija. Na szczęście. 

- Spodziewałaś się, że reżyser Ryszard 
Major powierzy Ci rolę Iwony? 

- Absolutnie nie. Miałam nadzieję na rolę 
jednej z dam dworu. A gdy dyrektor Major na 
pierwszym spotkaniu z zespołem, podczas roz-

działu ról podał moje nazwisko 
jako Iwony, krew uderzyła mi do 
głowy. Przeżyłam szok. No i - jak 
zwykle - zaczęłam się denerwo
wać. 

Iwona prawie nic nie 
mówi na scenie. To lepiej czy 
gorzej dla aktorki? 

- Nie trzeba się uczyć tekstu, 
v.ięc niby lepiej, ale znacznie ła
twiej buduje się rolę z tekstem. 

- Jaka będzie Twoja Iwona? 
- Chciałabym, żeby była zwy-

kłą dziewczyną, tyle że wmanew
rowaną w obcą sobie sytuację i v.cy
korzystywaną przez innych do 
rozgrywek między sobą. Nie 

chciałabym ostatecznie jej definiować, bo prze
cież ciągle pracuję nad rolą a całe przedstawie
nie dopiero krzepnie. 

- Czy pieFwsze role na scenie upewni
ły Cię, że powinnaś być aktorką? 

- Nie wiem, czy pozwoli na to moje silne de
nerwowanie si ę przed wejściem na scenę, ale 
postanowiłam, że przystąpię do egzaminu, aby 
uzyskać pełne uprawnienia. Już sobie zgroma
dziłam podstawowe podręczniki. Muszę jednak 
najpierw przepracować co najmniej trzy lata, no 
i zagrać wiele ról. 

- Życzę, żeby były różnorodne. 

„Żegnaj, judaszu" 
Kamila Pietrzak i Aleksander Maciejewski 

Wykonawcy 
Od Iwony do Królowej 

Rozmowa z Bea lą Chorąży kiewicz - Królową 

- Przed 14 laty, w poprzedniej realiza
cji „Iwony, księżniczki Burgunada", byłaś 
tytułową Iwoną. Jak wspominasz tamtą rolę? 

-Z dużym sentymentem. To była moja pierw
sza samodzielna rola po skończeniu studiów. Do 
tego reżyserował sam Ryszard Major, wtedy 
dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego 
w Szczecinie, scenografię przygotowywali Ewa 
i Wiesiek Strebejkowie, udział brał cały duży 

zespół naszego teatru. Przedstawienie zyskało 
bardzo dobre opinie, pokazywaliśmy je na 
Festiwalu Klasyki 
Polskiej w Opolu. 

- Czym obecna 
realizacja będzie 
się różnić od po
przedniej? 

- Szybko dorosłaś. To nie pierwsza rola, 
w której grasz osobę starszą od siebie. 

- Kilka już mi się zdarzyło. Ostatnio - Matka 
w „Taki nam się snuje dramat", kiedy to mia
łam syna starszego od siebie. Na scenie wiek 
aktora nie jest najistotniejszy. Widocznie reży
serzy zobaczyli we mnie większą dojrzałość 

psychiczną, może większą świadomość środków 

aktorskich. Dla mnie najważniejsze, że jestem 
obsadzana w rolach ciekawych, mąd-rych. 

- Za takie role dostałaś w Dniu Teatru 
„Pierścień Melpo
meny'' - nagrodę 

w plebiscycie pu
bliczności. A pa
miętam, że kilka 
lat temu Twoja 
obecność 

w teatrze stała 
pod znakiem za
pytania. 

- Na to pytanie 
powinien odpowie
dzieć Ryszard Ma
j or. Przyznam że 
przed 14 laty tak 
koncentrowałam 

się na swojej roli 
i tak bezgranicznie 
ufałam reżyserowi, 

że nie zajmowała 
mnie wymowa ca

- Wtedy praco
waliśmy w teatrze 
razem z mężem, 
mieliśmy małego 

synka i nikogo bli
skiego, kto mógłby Beata Chorqżykiewicz 
nam pomóc w co

dziennych kłopotach. Zdecydowaliśmy, że obo
je weźmiemy roczny urlop od teatru, aby się 

przekonać, czy teatr jest naprawdę wart po
święcenia mu życia. Mąż rzeczywiście znalazł 
sobie ciekawe zajęcie poza teatrem i nie wrócił 
na scenę. Mnie natomiast wciągnięto do pracy z 
zespołami amatorskimi, w przygotowanie ruchu 
w widowiskach i do innych zajęć bliskich pracy 
scenicznej. Wiedziałam, że od teatru nie uciek
nę. W pełni przekonana wróciłam na scenę. 

Dostałam kilka ciekawych ról współczesnych 
kobiet w sztukach amerykańskich. Mogłam dys
kutować san1a ze sobą. Tamten czas wspomi
nam jako świadome dojrzewanie do teatru. Te
raz ta świadomość pozwala mi grać osoby dużo 
starsze ode mnie, 
z większym bagażem życiowych doświadczeń. 

łego przedstawienia. Teraz, z pozycji Królowej, 
a także jako osoba bardziej dojrzała, widzę osa
dzenie sztuki we współczesnych sporach o wła
dzę, w atmosferze kampanii prezydenckiej. 
Ba, jestem gotowa nawet dyskutować z reży
serem i to nie tylko na temat swojej roli. Z po
przedniej „Iwony" pamiętan1 swoje przeżycia 
i tylko niektóre obrazy. Mam wrażenie, że były 
one bardziej sceniczne, więcej w nich było tea
tralnej magii. Obecna realizacja rysuje mi się 
jako prostsza, bardziej współczesna. Będą tak
że duże różnice w warstwie plastycznej. Ewa 
Strebejko ubrała nas w kostiumy z lat 30-
tych, w wysmakowane stylowo sukienki, ele
ganckie, ale spokojne. Ewa Krechowicz, au
torka obecnej scenografii i kostiumów, lubi 
teatr mody, bawi się strojami aktorów. Zostali
śmy ubrani w szaleńcze kostiumy. 

- Po 14 latach jesteś Królową. 
- Wtedy Królową była Alina Horanin, którą 

zawsze podziwiałam. Teraz pani Alina jest na 
emeryturze, a rola przypadła mnie. 

- N a przykład takie jak Królowa 
w „Iwonie". 

Dziękuję za rozmowę. 



O sztuce 

Kandydatka do Itczynej ręki 
Pewnego dnia, a było to już w czasach uni

wersyteckich, zaprosił nas \V imieniu rodziców 
na wieczorne przyjęcie. Chodziło o pannę , z którą 
ojciec chciał go swatać. Zręczniej było zaprosić 
ją razem z nami bowiem spotkanie nie nabierało 
tak rodzinnego charakteru. Innych panien nie 
było. „Kandydatka", bodaj Iwonka, mniej więcej 
w naszym wieku, niebrzydka, ale bez specjalne
go wdzi ku, miała bardzo wysokie czoło rozdzie
lone po środku, gładko przyczesane włosy i za
kłopotany u śmiech. Na głupią nie wyglądała. 
W każdym razie na pewno zdawała sobie spra
wę z uczuć ojca. Być może że i syna, tak bardzo 
tamtym przeciwnych. Odebraliśmy wrażenie, że 
!tek dość jej się podobał. Wydawać się mogło, 

Iwona i ciotki 

że wie, po co ją zaproszono. Pochodziła ze śre

dnio zamożnego domu w sąsiedznvie Maloszyc 
i z malżer1stwem zapewne nie byłoby trudności. 

Pan Gombrowicz był w świetnym humorze, 
p łen najlepszych nadziei i zamiarów. Uważał, 
ze jeśli panna nie spodoba się , to It k nie ma 
oczu. atka zachowywała do skonałą neutral
ność. Zapewne była spokojna o do wyniku im
prezy. 

Pokolacyjny salon odbył się na siedząco, nikt 
bowiem z nas czter eh ni umiał tar1czyć. Tylko 
pan domu okrążył par razy z panną salon przy 
gramofonie i tak się skończyły oględziny i zalo
ty do ltczynej Gak zwykliśmy mówić) ręki. 

Nazajutrz była dłuższa debata. Ustaliliśmy, 
ie to nie jest właściwa kandydatka. Żądaliśmy 
urody i wdzięku albo wdzi ku połączonego z in
te le ktem. Tutaj jednak spotkaliśmy bunt i 
odmienne zdanie delikwenta: 

Grzechy króla i królowej 

- Intelekt? Zwariowaliście? Do czego potrzeb
ny mi jest intelekt? Czy nie zdajecie sobie spra
wy, co to by było za piekło? Do czego mi w ogóle 
żona potrzebna? Ojcu się podoba, to chce, że
bym się żenił, bo sam nie może . Jeśli się kiedy 
ożenię, to tylko z kucharką. 

- Z kucharką nie musisz się żenić - kontruję. 
- Możesz ją wynająć, oddalić. Zwłaszcza, gdy się 
popsuje. 

- Toteż nie mam zamiaru. Ale kucharka to 
boska osoba. Jeżeli, to tylko z nią. 

Tadeusz Kępiński 
Witold Gombrowicz i świat jego młodości, s. 79 

• Witolda Gombrowicza 
w domu zdrobniale naz~ 
wano likiem. 

O sztuce 

,,Iwona, księżniczka 5ur8unda" 

( ... ) Ten utwór zgotował mi 
niespodziankę . O głos zo na 
w roku 1935 Geśli dobrze pamię
tam) w miesięczniku „Skaman
der'', Iwona, nie zwróciła na sie
bie większej uwagi i przedwo
jenne teatry polskie nią się nie 
interesowały. (Dostałem wów
czas manii gardzenia aktorkami 
i żeby upokorzyć najsławniejsze 
przedstawiałem się im za każ
dym razem, gdy je widziałem; 
kiedy po raz piąty przedstawi
łem się szarmancko jednej 
z nich na jakimś przyjęciu, zła-
pała szklankę z wodą i chlusnę- Okładka I wydania 

li nie może jej znieść, zanadto 
go denerwuje, ale zarazem nie 
może znieść tego, że musi nie
nawidzić nieszczęsnej Iwony. 
I wybucha w nim bunt przeciw 
prawu natury, które młodzień
com nakazuje kochać tylko po
wabne dziewczęta. - Ni pod
dam się temu, będę ją kochał! -
rzuca wyzwanie swej naturze 
i zaręcza się z Iwoną. Iwona, 
wprowadzona na dwór królew
ski, jako narzeczona księcia, 
staje się czynnikiem rozkłado
\vym. Obecność niema, zastra
szona, jej rozlicznych defektów 
sprawia, iż każdemu przycho
dzą na myśl własne jego tajone 

ła mi w twarz krzycząc : „teraz „Iwony" w Polsce z 1958 r. 
pan mnie zapamięta!". Może, 
gdybym nie przedstawiał się tak tym aktor
kom ... ) Dość, że Iwona w Polce przedwojennej 
nie została zauważona, aja, gdy wojna mnie od
cięła w Argentynie, prawie o niej zapomniałem ... 
W dziesięć lat potem, jak dojrzały owoc drze
wa spadły na mnie jej sukcesy w Paryżu, 
w Sztokholmie i gdzie indziej, był to niespodzie
wany sukurs w ciężkiej bitwie, jaką wiodły moje 
powieści. 

Tragikomiczną histo1ię Iwony ująć można w 
paru słowach. Książę Filip, następca tronu, spo

tyka na 
spacerze 
to dziew
czę niepo
ciągają

ce ... odpy
chające ... 
Iwona jest 
rozlazła, 

apatyc z
na, słabo
wita, nie
śmiała, 

n u d n a 
i trwożli

wa. Książę 
od pierw
szej chwi-

braki, brudy, grzeszki. .. i wkrótce dwór zamie
nia się w wylęgarnię potworności. I każdy z tych 
potworów, nie wyłączając księcia, poczyna dy
szeć żądzą zamordowania nieznośnej Cimci
rymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie 
swoje blaski, wszystkie wyższości i wspaniało
ści i „z wysoka" ją zabija. 

Oto historia Iwony ... czyż aż tak trudna do 
zrozumienia? Ale skłonny jestem przypuścić, 
że mam jakiegoś pecha, dzięki któremu to co 
najprostsze, najwyraźniejsze . w moich utwo
rach jest odbierane w spo ób najbardzi j fanta
styczny i dzisiaj jeszcze zdarza mi się czytać 
recenzje Iwony w których mowa, że to satyra 
polityczna na reżym komunistyczny w Polsce, 
że Iwona jest Polską, czyt ż wolnością, lub że 
to „satyra na monarchię". Uff! Mniejsza z tym, 
co innego v.ydaje mi si godne podkreślenia. 
Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem z biolo
gii, niż z socjologii. Po wtóre, że jest rodem 
z owego bezdroża moj go, gclzi mnie dopadła 
nieograniczona dowolność k ztał tu, jego roz
wiązłość, jego wyuzdanie. Ciągle to we rnni 
było ... i ja byłem w tym ... 

Witold Gombrowicz 
Testament 

A utorem obwuluty i ilustracji 
do ,,Iwony" był Tadeusz Kantor 
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,,Iwony" Qyszarda Majora 

1977 'TEATR „WYBRZEŻE" w Goru'1SKU 
,,Iwonę, księżniczkę Burgunda" Gombrowi

cza wystawiano już rozmaicie: w poetyce teatru 
okrucieństwa, w sztafażu bajeczno-baśniowym, 
a nawet na wrotkach do wtóru walca Jana Straus
sa w scenerii wiedeńskiego ogródka z minionej 
epoki. Sam Gombrowicz nie określił ani miejsca, 
ani czasu akcji, pozostając przy metaforycznym 
„wszędzie i nigdzie". 

Ryszard Major -
reżyser i Jan Ban ucha 
-scenograf pozostali w 
tym względzie wierni 
Gombrowiczowi. 

ki, przydało jej niepotrzebnych dłużyzn i cele
bracji. W konsekwencji inscenizacja zaczyna w 
drugim i trzecim akcie nużyć, a różne ozdobni
ki sceniczne, niewiele tu pomagają. Scenografia 
jest prosta, oszczędna - jakby jej autor, Jan Ba
nucha, liczył, że akcja i słowo same tu wystar
czają. Ale w tym kształcie scenicznym nie wy
starczają". 

S. Sierecki, Iwona, księżniczka Burgunda, 
Wieczór Wrbrzeża, 

nr36/1977r. 

Pierwszy akt roz
grywa się na tle półko
listego horyzontu, 
gdzieś w smętnym pej
zażu, z bezlistnymi 
drzewami i drucianym 
płotem; drugi i trzeci -
w jednym pudełko
wym wnętrzu: w wiel
kiej srebrnej klatce, w 
której ściany i sufit to 
niby lustro, niby nowo

Scena zbiorowa z „Iwony" 

W Gdańsku trafi
łem na dwie znakomi
te sztuk.i, w bardo po
mysłowej inscenizacji 
Ryszarda Majora. Były 
to: „Białe małżeństwo" 
Różewicza (znacznie 
lepsze niż warszaw
skie) i „Iwona, Księż
niczka Burgunda" . 
Major, którego pan1ię
tamy ze studenckich 
początków w „Pleona
zm usie", po niezbyt 

w Teatrze „ Wybrzeże" w Gdaiisktt 

czesna szklano-metalowa konstrukcja (. .. ) 
Przez większą część wieczoru publiczność 

na gdańskiej „Iwonie" prawie ryczy ze śmiechu. 
Imjednak akcja bardziej się rozwija, tym elemen
ty komiczne zaczynają odsłaniać swą pamfleto
wą funkcję . Major przez cały spektakl bawi nas, 
uwydatniając elementy groteskowe i humory
styczne, a na zakończenie ... wali nas obuchem 
w łeb! Uderzeniem tym jest scena uczty. W 
mrocznej sali, wśród rozbawionego tłumu zebra
nych, miota się osaczona Iwona. (. .. ) Sieć z roz
ciągniętych sznurów dławi ją, udaremnia uciecz
kę, obezwładnia, wreszcie zabija ( ... ) ,.Iwona ... " 
jest przedstawieniem wesołym do pewnego cza
su. Refleksje jakie pozostawia nie są jednak we
sołe". 

A.Paprocka, Odrębność skazana na 
zagładę, Dziennik Bałtycki nr 35/ 1977 r. 

„Ktoś z moich znajomych zakpił , że Gombro
wicz stworzył w „Iwonie, księżniczce Burgunda" 
własną wersję „Trędowatej". Wiem, że niektórzy 
entuzjaści Gombrowicza oburzą się na to porów
nanie, ale mnie się ono spodobało. 

Spektakl gdański reżyserował Ryszard Ma
jor, twórca sceny, któremu chyba najlepiej od
powiada ten właśnie typ teatru . Może tylko prze
sadne smakowanie tekstu wytrąciło rytn1 sztu-

szczęśliwych początkach na warszawskim Oub 
raczej praskim) gruncie, wylądował na Wybrze
żu pod opiekuńczymi skrzydłami Hebanowskie
go. I strzelił w dziesiątkę Różewiczem (przed ro
kiem) oraz trochę dalej od dziesiątki, ale także 
dobrze - Gombrowiczem. Major, mimo swych 
zbuntowanych, studenckich rodowodów teatral
nych, podobnie jak Hebanowski, szanuje w tea
trze dramaturgię . Zawsze szanował, by nie rzec: 
wielbił, słowo. Teraz rozszerzył ten stosunek na 
pełen tekst. Rozszerzył niekiedy przesadnie, jak 
np. w „Iwonie" prezentując ją bez skrótów, co 
było bł dem, choćby ze względów obsadowych. 
Ale ni narzekajmy, i tak jest o niebo lepszy niż 
wielu jego, nieco starszych kolegów, na zapas 
mianowanych młodymi i zdolnymi. ( ... ) 

Najistotniejsze jest to, że Major znalazł współ
czesny ton Gombrowicza. Ton naszego, nie pi
sarza, czasu. Stąd też przybliżył go tak bardzo, 
uczynił klarownie czytelnym. Jasnym aż do koń
ca, prześwietlonym i prześwietlającym. („.) Naj
ważniejszą wydaje mi się owa jasność, czytel
ność, konsekwencja spektaklu. To, co mimo po
tkni , udało si ę osiągnąć Majorowi: otworzyć 
Gombrowicza szerokiej widowni. Rozhermety
zować go." 

Andrzej Hausbrandt, 
Człowiek wychodząc z morza .. . 

Qealizacje ,,Iwony" przez Qyszarda Majora 

„Zgodnie z życzeniem Gombrowicza podkre
śla Ryszard Major w swej inscenizacji „wszyst
kie elementy groteski i humoru. Jego „Iwona" 
gęsta jest od drobiazgowo opracowanych pomy
słów, arlekinad, pantomim, zabawy trochę w sty
lu commedia dell'arte. Dużo wysiłku, wiele in
wencji włożył Major w przygotowanie tego przed
stawienia. Uwspółcześnił znaczenia utworu, po
kazując w Iwonie „milczącą kontestatorkę", nie 
walczącą lecz repre
zentującą inną sferę 
doznań, reakcji, myśle
nia. („ .) Major potrafi 
znakomicie aranżować 
tego typu „show'' i czy
ni to tak dobrze, że żal 
mu rezygnować z oka
zji do popisania się. 
Wolałbym więcej sa
mokontroli, więcej 
wstrzemięźliwości w 
stosunku do własnej 
bogatej inwencji i fan
tazji". 

Io nazwisko reżysera . Ryszard Major (ostatnio 
związany z Teatrem Współczesnym w Szczeci
nie) prezentował już bowiem w mieście nad 
Wartą - w ramach GST - kilka sztuk wysoko oce
nianych przez krytykę i gorąco przyjmowanych 
przez publiczność. Trzeba przyznać, że zespół 
wywiązał się ze swych zadań bardzo dobrze i jako 
całość podobał się publiczności". 

Zenon Nowopolski, 
Iwona , Księżnicz

ka zagubiona, Stilon 
Gorzowski, nr 23/ 

1986 r. 

Tadeusz Rafałkowski, 
Zwycięski świat 

pozorów, Głos Wybrze
ża, nr 39/1977 r. 

Ludwina Nowicka, Beata Chorążykiewicz, 
Danuta Lewandowska 

,Jest to przedsta
wienie autorskie, zna
komicie zrozumiane 
przez zespól. Zniewala, 
wręcz oszałamia formą 
teatralną. Nie jest to 
tylko Gombrowicz, to 
przede wszystkim Ma
j or, którego walnie 
wspomagają Strebej
kowie (scenografia), 
Głowiński (muzyka) 
i aktorzy. Teatr to 
jedność wszystkich 
sztuk. I taka jest wła
śnie ,,Iwona .. .'', jedno

„Iwona" w Gorzowie 1986 r. 
„Pie rwszych 20 

minut spektaklu -to „przebijanie" językowej ba
riery (choć w rękach widzów widnieją stre
szczenia sztuki), oswajanie z własną teatralną 
konwencją, wzajemne „badanie się „ sceny i 
widowni. Pełne przełamanie bariery następuje 
przy występie Floriana Staniewskiego.Jego Ino
centy ze swą kapitalną gestykulacją, urywany
mi, załamującymi się „kwestiami" - zostaje bez
błędnie odebrany przez widownię. Wybuchy 
śmiechu, głośne oklaski przy otwartej kurtynie. 
(„.) Po spektaklu - w foyer, pierwsze opinie bre
meńskiej publiczności: 
Treści .,Iwony", jej znaczenia odebraliśmy zna
komicie poprzez aktorstwo, tak wyraziste, czę
sto - pantomimiczne. Świetna reżyseria - taka 
sama gra". 

O występach gościnnych „ Teatru Wybrzeże" 
w Bremie: Tadeusz Ra/alowski, Z Tespisem 

nad Wezere, Głos Wybrzeża, 16-17.12.1978 r. 

1986- -TEATR IM. J. OsrERWY w GoRZowrn 
„Na premierę Iwony, Księżniczki Burgunda 

gorzowscy teatromani oczekiwali z dużym zain
teresowaniem. Jego główną przyczynę stanowi-

rodna, choć migotliwa, pulsująca". 
Krystyna Kami1iska, 

Adresat - ludzie myślący, Ziemia Gorzowska, 
nr 43/ 1986 r. 

„Z uczuciem zadowolenia powrócił z wystę
pu w Warszawie gorzowski teatr, który zaprezen
tował ,,Iwonę , księżniczkę Burgunda". ( ... ) Oba 
przedstawienia w Teatrze Żydowskim zgroma
dziły komplety widzów, a co ważne, nie była to 
publiczność „organizowana". Drugi powód, to 
reakcja tej właśnie, wyrobionej publiczności: była 
bardzo przychylna wykonawcom. Na sali znala
zło się kilku znanych ludzi sztuki, a wśród nich 
wytrawny znawca literatury XX-wiecznej Artur 
Sandauer. I właśnie zdanie tego konesera przy
niosło zespołowi największą satysfakcję: nie tyl
ko odwiedził on w trakcie przerwy dyrektora Ba
niukiewicza za kulisami, by wyrazić swą aproba
tę, lecz po przedstawieniu złożył gratulacje całe
mu zespołowi". 

ada, 
Udany wyst~p gorzowskiego teatru w Warszawie, 

Gazeta Lubuska, nr 40/1 987 r. 



Po premierze „Że8na j, Judaszu" 

Pięlno Judasza 

czyli moralitet dla lustratorów 

Spośród czterech Ewangelii, ostatnia - napi
sana przez św.Jana, wydaje się być konstrukcją 

bazową, na której Irenel_\SZ Iredyński zbudował 
współczesne studium zdrady w dramacie 
„Żegnaj, Judaszu". Trzej ewangeliści twierdzą, 
że ryży apostoł zdradził Mistrza z chciwości, 

ale żaden nie potrafi tego motywu uwiarygo
dnić. 30 srebrników w on czas stanowiło sumę 
raczej symboliczną, więc interpretatorzy szu
kają motywu w sferze ideowej. Judasz zbyt 
szybko zwątpił w sukces, widząc sieć coraz bar
dziej oplatającą Mistrza i wyznawców jego 
nauki. Jezus występował publicznie i jakąż 

trudność mogło sprawić Sanchedrynowi na
mierzyć go i aresztować. Dlaczego wybrali 
Judasza? Może chcieli skompromitować ideę 
przez uderzenie w najsłabszy punkt jej głosi

cieli. Skąd my to znamy? Judasz przystał na 
warunki zdrady oferowane przez przeciwników 
nowej wiary wiedząc, że swoim ,judaszo
wym" pocałunkiem tylko przyśpieszy nieu
chronny koniec. Ale skutl<l zdrady przerosły jego 
wyobraźnię. Okazał się za słaby, żeby żyć z 
piętnem i odebrał sobie życie. Kompromitują

cy dowód - pieniądze podrzuca w świątyni... 
Żaden z Ewangelistów oprócz św. Jana nie 

wspomina, że Jezus wskazał Judasza jako przy
szłego zdrajcę . Musiał zatem odkryć jego sła
bość i zwątpienie. Mistrz wydaje wyrok, zanim 
jego uczeń popełni czyn hańbiący. A popełnić 
go mógł z wielu powodów: z żalu, z 
przekory, z zemsty za brak zaufa
nia itd. Tak to się dzieje w środowi
sku ludzkim. W boskim mogło być 
inaczej? 

Iredyński napisał dramat nie o 
tamtym Judaszu, a o człowieku 
współczesnym, noszącym jego imię 
z kaprysu i uporu ojca. Wbrew zda
niu matki i protestom księdza, 

którego ojciec przekonał ostatecz
nym argumentem, że Judasz to 
przecież apostoł. Trudno rozwijać 
ten wątek wspomniany tylko na po
czątku dramatu, choć byłoby to pew
nie interesujące . Czy to imię z pięt-

nem nie miało czasem chronić syna przed 
pułapkami życia, w które wpadają nieprzygoto
wani - takim wpisanym na trwałe w życiorys 
memento czy ostrzeżeniem? Albo pomysłem na 
stworzenie człowieka silnego, innego niż tam
ten, który na wieki je skompromitował? Autor 
wydaje się skłaniać ku ostatniemu motywowi. 
Jego bohater jest naprawdę silny, bo przez całe 
życie musiał bić po gębach tych, co z niego 
szydzili. Posądzony o udział w zakazanym ru
chu politycznym, przeszedł piekło przesłuchań 
i tortur. Ciało ma pokryte bliznami, ale duszę 
czystą. Nikogo wtedy nie wydał, sprawy, której 
się oddał nie zdradził. Został zwolniony. Praw
da, że mało prawdopodobne? Tak właśnie pomy
ślą przywódcy ruchu„. („.) 

Jeszcze co najmniej dwie rzeczy zasługują 
na słowa uznania. Oryginalna muzyka gorzow
skiego kompozytora Andrzeja Benia, zwłaszcza 
walc, melodyjny i dramatyczny zarazem oraz 
scenografia Ewy Krechowicz, wykorzystująca 

zdezelowany sprzęt sportowy i istniejące na sali 
okna i drzwi. Jedne prowadzące do ogrodu, dru
gie na zaplecze dużej sceny. Przez te ostatnie 
oglądamy ruinę łazienko-umywalni z żeliwnym 
zlewem, kapiącym kranem„. i drabiną. Doju
daszowego nieba. 

Ireneusz Krzysztof Szmidt, 
Ziemia Gorzowska, nr 17 z 2000 r: 

Po premierze „Że8na j, Judaszu" 

Zdrada 

w senach 
Zrujnowana sala gimnastyczna. Na matera

cu leży mężczyzna i czyta jakąś „Filozofię", obok, 
na koźle siedzi drugi mężczyzna. To Judasz 1 Jan 
- rozmawiają o enigmatycznym Szefie i swoim 
uczestnictwie w tajnej organizacji. Tak zaczyna 
się jeden z ciekawszych dramatów Ireneusza Ire
dyńskiego „Żegnaj, Judaszu". 

Akcja „Żegnaj, Judaszu'' w reżyserii Ryszar
da Majora dzieje się także w sali gimnastycznej. 
Judasz -Aleksander Maciejewski -jest spokoj
nym, pewnym siebie mężczyzną, który za Spra
wę jest gotów oddać nawet życie. Tę pewność 
widać w oszczędnych gestach aktora.Jego prze
ciwnikiem jest) an -Krzysztof Kolba. Cwaniacz
kowaty, niewiele rozumie z tego, co się wokół 
niego dzieje, jest ślepo posłuszny Szefowi, a po
tem Piotrowi. Krzysztof Kolba zagrał tę rolę 
wręcz koncertowo - lekko kołyszący się krok, 
pozornie przerysowane gesty i mimika dowodzą, 
że doskonale panuje nad rolą . Nie ma tu żadnej 
nonszalancji, żadnej fanfaronady. Dręczący Ju
dasza Piotr - Cezary Żołyński - kojarzyć się 
może z funkcjonariuszem Inkwizycji. Nikomu i 
niczemu nie wierzy. I to też jest dobra rola. 

Ale dwie największe kreacje w tym spektaklu 
to Komisarz - Krzys-.ltof Tuchalski i właściwie 
debiutująca Kamila Pietrmk - Młodziutka Bla
da. Tuchalski gra tu bezwzględnego, zimnego, po
zbawionego empatii policjanta. Chłodna i bez 
emocji gra aktora nie pozostawia ani cienia wąt
pliwości, że mamy przed sobą wyjątkową kana
lię, tyle tylko, że noszącą frak i białe rękawiczki. 

Kamila Pietrzak jest po prostu młodziutką. 
przestraszoną dziewczynką. Uczy się dopiero, co 
to dobro, ale też zachowa się zaskakująco podle. 
Kamili Pietrzak udało się wydobyć wszystkie niu
anse tej trudnej roli. Wychodzi obronną ręką z 
emocjonalnych pułapek. 

Ryszard Major sięgnął po rzadko grywany 
dramat Iredyńskiego i zrobił bardzo dobre przed
stawienie. Bez zbędnego patosu stworzył uniwer
salne przedstawienie. Tym razem mamy skon
densowany dramat ludzkich emocji, tak silnych, 
że trzeba długiej chwili po spektaklu, aby się z 
nich otrząsnąć. 

Renata Ochwat, 
Gazeta Zachodnia z 27.03.2000r: 

Wieczność 

brzęcząca srebrnikami 

„Żegnaj, Judaszu" to spektakl, który na dłu
go pozostaje w pamięci: prowokuje, niepokoi i 
zadaje pytania. Dodatkowe atuty to tempo, dy
namika, napięcia, dobrze skomponowane sceny 
i wreszcie sami aktorzy doskonale portretujący 
swoje postacie: Jan (Krzysztof Kolba) ze swymi 
przerysowanymi, prawie groteskowymi gestami, 
Judasz (Aleksander Maciejewski) powoli tracą
cy swą wiarę, Piotr (Cezary Żołyński) szorstki, 
zimny i wyznający tylko własną prawdę, Mło
dziutka Blada (Kamila Pietrzak) z jednej strony 
bezbronna i czysta, z drugiej ze strachu bezwol
na i zdolna do najgorszej zdrady oraz Komisarz 
(Krzysztof Tuchalski) pod zewnętrzną warstwą 
wyrachowania i cynizmu skrywający zgorzknie
nie, jakiś własny bolesny dramat. 

Sztuka „Żegnaj Judaszu" powstała w 1965 
roku. Jej prapremiera odbyła się w 1968 roku 
w Zurychu, w Polsce trzy lata później wystawił 
ją Konrad Swinarski w Teatrze Kameralnym 
w Krakowie. Przez te trzydzieści lat dramat nie 
stracił na aktualności : bo wieczna jest banalność 
i powtarzalność ludzkich życiorysów, moralnych 
wielkich wyborów, a także wielkich podejrzeń, 
wobec tych. którzy choć trochę łamią stereo
typy. 

Hanna Ciep iela, 
Gazeta Lubuska 



Teatr gorzowski wraz z przylegającym doń 
ogrodem zlokalizowany jest na historycznym 
Przedmieściu Santockim. Otaczają go ulice: Te
atralna, Ogrodowa, Warszawska i Szkolna. Tuż 
obok znajduje się Muzeum Okręgowe, kino „Ko
pernik", Młodzieżowy Dom Kultury, Szkoła Mu
zyczna nr 2, zaś po drugiej stronie Warty, tuż obok 
zejścia z nowego mostu Wojewódzki Dom Kultu
ry. Można zatem śmiało stwierdzić, iż jest to go
rzowskie centrum kulturalne z teatrem w samym 
środku. Teatr gorzowski w chwili jego powstania, 
miał mieć takie właśnie przeznaczenie. W swej 
pierwotnej koncepcji pełnił funkcję „etablissemen
tu", tzn. mieszczańskiego założenia ogrodowo-te
atralnego. Podstawą jego istnienia był niewielki 
ogród, zorganizowany na wzór nieregularnego 
parku. 

Mieszczańskie założenia teatralno-ogrodowe 
były bardzo popularne w Europie w I po!. XIX wie
ku. Wywodziły się z dworskiego teatru na wolnym 
powietrzu. Jego zamysł został jednak nieco zmo
dyfikowany dla potrzeb nowej klasy społecznej. 
Jedną z najważniejszych cech tych założeń było 
łączenie przeżyć estetycznych z uciechami natu
ry kulinarnej oraz najrozmaitszymi formami roz
rywki i wypoczynku. Dlatego właśnie obok budyn
ku teatru, w którym mieściły się dodatkowo re
stauracja lub kawiarnia, stawiano kręgielnie, alta
ny, pergole, letnie sceny i muszle koncertowe. 
Ogródki mieszczańskie były miejscem wszelkich 
imprez: popisów cyrkowych, kabaretów, fars 
i wodewili a także koncertów symfonicznych, wy
stępów chórów i przedstawień teatralnych. 

Założenie gorzowskie powstawało od 
1872 do 1886 r. Nie odbiegało od formuły, 
przedstawionej powyżej. Pełny program funkcjo
nalno-przestrzenny obejmował siedem obiektów: 
teatr zimowy z restauracją, letni bufet, mu
szlę koncertową; drewnianą otwartą weran
dę; przeszkloną werandę pełniącą rolę let
niej kawiarni; teatr letni oraz kręgielnię. 

Ówczesny Gorzów (Landsberg) zamieszkiwa
ło 12-15.000 ludzi. W mieście nie było stałego tea
tru. Podjęcie inicjatywy wybudowania takiego 
kompleksu było spełnieniem ambicji i dążeń mie
szkańców. Od 1816 r. gościły w Gorzowie przyje
zdne trupy teatralne. Występowały zazwyczaj w 
przystosowanym do tego celu, dawnym kościele 
garnizonowyn1, usytuowanym tuż za murem miej
skim (obecnie pn.-zach. narożnik ul. Sikorskiego 
i Dzieci Wrzesińskich, vis a vis apteki „Pod Słoń
cem"). Ze względu na zły stan techniczny, budy
nek opuszczono w 1836r.W1847 r. rozebrano go 

Teatr 
a na jego miejscu wzniesiono neoromański budy
nek sądu powiatowego. Po latach prowadzenia 
działalności teatralnej w różnych, nie przystoso
wanych do tego pomieszczeniach, na początku lat 
70-tych XIX wieku postanowiono wznieść budy
nek teatru na Przedmieściu Santockim. 

Projektant wzorował się na modnych wów
czas, skromnych formach neoklasycystycznych. 
Funkcjonowało wtedy przekonanie, że obiekty 
użyteczności publicznej, takie jak teatr, nie mu
szą zewnętrznym wyglądem zdradzać swego prze
znaczenia. Skupiano się na wnętrzach, oświetle
niu, wyposażeniu, stosownej kolorystyce. Budy
nek gorzowskiego teatru do tego stopnia nie wy
różniał się wśród innych kamienic stojących przy 
ulicy Teatralnej, nie wzbudził zainteresowania 
miejscowych badaczy aż do 1910 roku. 

Na samym początku spełniał wiele funkcji, 
m.in. był mieszkaniem restauratora i najprawdo
podobniej biurem dyrektora na piętrze. Sala tea
tralna posiadała tak dobrą akustykę, że organizo
wano w niej' różne spotkania i zabawy towarzyskie. 
Aby można było w miarę szybko przemienić salę 
teatralną w taneczną, wymontowywano krzesła. 
Wszystkie były ruchome, specjalnie przystosowa
ne do szybkiego demontażu. 

Prawdziwą rewolucję przeszedł gorzowski te
atr w 1881 roku. 25 marca zamurowano pierwot
ne wejście w elewacji frontowej, od ul. Teatralnej. 
W miejsce drzwi wykonano okno. Schody wejścio
we rozebrano. Dlatego też trudno jest badaczom 
dokładnie określić, jak wyglądały przed rozbiór
ką, ile miały stopni, jak.ie poręcze je ozdabiały. 
Główne wejście przeniesiono na fasadę ogrodo
wą. Z tamtej bowiem strony toczyło się życie kul
turalne miejscowej elity. Z tego też powodu zde
cydowano wybudować w pn.-zach. narożniku 
działki teatralnej teatr letni. Składał się z dwóch 
zasadniczych części: zadaszonej widowni o drew
nianej, ażurowej konstrukcji z fosą orkiestrową i 
dwiema lożami oraz murowanej sceny z pełnym 
podsceniem, z garderobami dla pań i panów po 
przeciwnych stronach. Zanim budowę ukończo
no, wielokrotnie zmieniano projekty. Przesuwano 
scenę, zmniejszano garderoby. Wreszcie 12 ,czerw
ca 1886 r. teatr letni był gotowy i prawdopodobnie 
jeszcze w tym samym roku odbyła się w nim 
pierwsza premiera. 

Teatry ogrodowe zaczęły zanikać u kresu XIX 
wieku. Drewniane konstrukcje, pergole i galeńe 
były charakterystyczne dla budynków zdrojo
wych, a nie kulturalnych. W drugim dziesięciole
ciu XX wieku zmianie podległ kompleks gorzow-

ski. Podupadł on nieco w czasie I wojny świato
wej, dlatego nowy dyrektor Carl Schneider po
stanowił nie wracać do koncepcji niemodnych „te
atrów ogrodowych" i lekkiego repertuaru. Chciał 
stworzyć teatr dramatyczny i operetkę, przemia
nowując go na Teatr Miejski. Ta zmiana statusu 
gorzowskiego teatru spowodowała, że jego do
tychczasowy układ funkcjonalno-przestrzenny, 
forma architektoniczna i wystrój musiały ulec 
zmianie. Przede wszystkim pogłębiono scenę o 4 
metry i podwyższono o ok. 5 metrów. Zrobiono 
tym samym miejsce na sznurownię o półkolistym 
horyzoncie, co popra
wiło możliwości insce
nizacyjne. Następne 
zmiany wprowadzano 
w latach 1923-25. Zli
kwidowano restaura
cję, na jej miejscu po
wstały dwie, syme
trycznie usytuowane 
szatnie dla widzów oraz 
hall kasowy z dwiema 
kasami. Układ ten pra
wie w niezmienionej 
formie zachował się do 
dziś. W ścianie frontowej, między dwoma oknami 
wybudowano wejście do teatru, ozdobione kolum
nowym portykiem w oparciu o berlińskie analo
gie z lat 20. W tympanonie, zwieńczającym portyk 
trójkątnego frontonu , umieszczono napis „In 
schwerer Zeit der Kunst geweiht'' („W cięż
kich czasach sztuce poświęcony"). 

W miejscu przeszklonej werandy powstało fo
yer, które wykorzystywane jest jako „mała sce
na". Na widowni wprowadzono amfiteatralny 
układ siedzeń, nowy półkolisty balkon z 5. rzęda
mi siedzeń, dwie nowe loże prosceniowe oraz 
strop z ozdobnym plafonem. W całym budynku 
wprowadzono, zachowaną do dziś, stolarkę 
drzwiową . 

Efekty przebudowy i nowy wystrój wnętrz, przy 
utrzymanej dobrej akustyce, osiągnęły zamierzo
ny cel. Nadburmistrz Otto Gerloff sl\\1erdził, że 
taką sceną i warunkami mogłyby się szczycić na
wet teatry wielkomiejskie. Budynek był jednym 
z bardziej reprezentacyjnych w mieście. 

W tym okresie teatr letni pełnił funkcję maga
zynu rekwizytów. Dotrwał w takim stanie do lat 
80. Zdemontowano go w 1988 r. z powodu zagro
żenia pożarowego . Główny budynek zachował 
swoją formę i \vystrój od czasu gruntownego re
montu z lat 20. Pomimo burzliwej histońi. wielu 

przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych, pomi
mo dwóch wojen światowych, gorzowski kompleks 
teatralny zachował się do naszych czasów, pełniąc 
niemal przez cały czas swą pierwotną funkcję tea
tralną. Zachowała się także znaczna część doku
mentacji projektowych i budowlanych, co w odnie
sieniu do historii tych ziem, stanowi rzadkość. Nie 
zachował się tylko najważniejszy z dokumentów: 
pierwotny projekt architektoniczny teatru zimowe
go z 1871/2 roku. 

Założenie teatralno-ogrodowe ma już prawie 
130 lat. Budynek teatru przeszedł kilka remontów, 

jest pieczołowicie odna
wiany, upiększany 

i w 1971 r. wpisany do 
rejestru zabytków. Jed
nak nie wszystkie 
obiekty go otaczające 
są w podobnym stanie. 
Budynek mieszkalny 
zlokalizowany po pół
nocnej stronie założe
nia, zgodnie z planami 
miasta, przeznaczony 
jest do rozbiórki. Jest 
on mniej więcej współ

czesny budynkowi teatru, wybudowany został 
w III ćwierćwieczu XIX wieku prawdopodobnie 
przez projektanta i budowniczego mistrza ciesiel
skiego Arndta, twórcy teatru letniego i kręgielni. 
Jest to budynek historyczny, szkoda więc, by spo
tkał go taki los. Podobnie rzecz się ma z teatral
nym ogrodem. On także stanowi swego rodzaju 
zabytek, ponieważ zachowała się część pierwot
nego drzewostanu. Ponadto założenie zlokalizo
wane jest najprawdopodobniej na cmentarzysku 
ciałopalnym kultury łużyckiej z III w. p.n.e. 
W związku z tym jego teren obejmuje się również 
ochroną archeologiczną. 

Oprac. Daria Żok 
Na podstawie dokumentacji „Założenie teatral

no-ogrodowe w Gorzowie Przy ul. Teatralnej 9" prz~ 
gotowanej przez arclzitekta-konserwatora Henryka 
Jana Kustosza. 
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RAMKĘ do zdjęć otrzymasz GRATIS! 
Gorzów, ul. Sikorskiego 126/128 
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