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w Szczecinie 
dyrektor naczelny: Zenon Butkiewicz 
dyrektor artystycz ny: Anna Augustynowicz 

w repertuarze: 

DUŻA SCENA 

Adam Mickiewicz 
Ballady i romanse 

Grzegorz Nawrocki 
Młoda śmierć 

Molier 
Świętoszek 

MAŁA SCENA - MALARNIA 

Stig Larsson 
Naczelny 

Pablo Picasso 
Pożądanie schwytane za ogon 

Cl a re Mel 11tyre 
Bez czulo§ci 

Stig Larsson 
Siostry, bracia 

w przygotowaniu: 
Bernard-Marie Kolces 
Zachodnie wybrzeże 



Być może, a nawet jest pewne, moja literatura jest 

bardziej krańcowa i szalona niż ja. Nie sądzę aby to 

wynikało z jakiegoś braku kontroli - jest to raczej 

doprowadzenie do ostatecznych konsekwencji formal

nych pewnych oczarowań, które wówczas , w książ

kach, wyolbrzymiają się - ale we mnie pozostają one 

czym były, co jest tylko nieznacznym odchyleniem 

wyobraźni, jakąś lekką „ inklin acją". Dlatego, mówiąc 

bardziej konkretnie, nigdy nie zdobyłem się ani nie 

zdobędę na odmalowanie w sztuce zv..ryczajnej 

miłości, zwyczajnego czaru, dlatego ta miłość , ten 

czar są u mnie strącone w podziemia , zduszone, 

zdławione, dlatego w tej rzeczy nie jestem zwyczajny 

tylko demoniczny (groteskowy demonizm!). Ukazując 

groźne spięcia niecenzuralnych uroków, wywlekając 

na światło dzienne liryzm kompromitujący, pragnę 

was wykoleić - to kamień, który kładę na szynach 

waszego pociągu. Wydobyć was z układu, w któ1ym 

s ię znajdujecie, abyście znów doznali młodości 

i pięknośc i, ale doznali inaczej„. 

Witold Gombrowicz 

Dzien niki 19.53 - .56 

Lucien Goldmann 
TEATR GOMBROWICZA 

z tomu: 
GOMBROWICZ I KRYTYCY 

Temat tej sztuki jest prosty i jasny. Spotkanie 

Dworu fantastycznej krainy, złożonego z Króla, 

Królowej, Księcia i dworzan, z es e n c ją ; spotkanie 

nie do zniesienia, gdyż es en c j a objawia prawdę 

w społeczeństwie, gdzie wszyscy zaciekle usiłują 

ukryć ją nie tylko przed innymi, lecz także przed 

sobą aż do chwili, gdy powstaje jednomyślne posta

nowienie zabicia intruzki „z wysoka", jak podkreśla 

Gombrowicz, i przywrócenia sytuacji wyjściowej. 

A teraz kilka słów o postaci Iwony. Gdyby nie 

było repliki, w której „z pogardą " dla innych Iwona 

potwierdza swoją wiarę, można by ją określić -

i dlatego mówiłem o pokrewieństwie z egzystencja

lizmem - jako złączoną z nicością . Iwona nie ma 

zalet, jest głupia, brzydka, nie odzywa się prawie 

nigdy, jest przedmiotem wrogosc1 szyderstwa 

wszystkich; w swoich rzadkich replikach mówi nam 

tylko, że jest uwięziona w kole, z którego nie ma 

wyjścia . Dwie stare ciotki, które prowadzą Iwonę 

w świat, są głęboko nieszczęśliwe, położyły bowiem 

całą nadzieję w tej siostrzenicy, której nikt nie chce 



i któ ra za r ewn1..: pozostanie na stałe na icb ut rzy ma

niu. Dworzanie b ioq Iwonę za ce l swoich szycJers tvv . 

Lecz oto Ksi:~żę, znudzony wiecznymi powtó rze

niami coclziennoś i, zblazowany, nie iecJz~ic co 

robi( , żeby zain teresować się egzyste ncj:o:i, \ V pada na 

pomysł , by zaszokować OLoczenie rott;:ż n m żartem , 

i ogłasza. że poślubi Iwonę. Król i Królowa na 

początku bardzo zgorszeni, gudz:i się w końcu z sy

tuacją z obawy rrzed skandalem; panowie i da my 

Dworu 7.m uszcni S<! odno..-: ić sit;: c.! > I•wony tak jak do 

narzeczonej Ksic;cia Wsz ·scy s;;1 zdezorien towa ni , a ż 

nagle dwie da my \'yrnm ·ia ją sol ie p ubl icznie, że 

mają fałszywe zęby i biusty. Oburze nie przybie ra 

konk retny bztałt. D wór roz umie, c.llaczcgo Książę 

oznajmił , że kock t Iw mę : dla tego, by ukazać wady 

dworzan t ż by je "vyk rić. Tworz się opozycja. Sam 

Ks ią żę , znużony własn m i'.artem, chce rozstać się 

z Iwoną , lecz s postrzega , ż , nie jest to ju ż możliwe ; 

Iwona nim Z'lWłaclrn,·ła, on je st w niej, ona jest 

w nim. Musi wzi;;1ć na serio to , n zacz~1ł jako grę . 

A znów Kró l odk rywa , ż l\vona przypomina m u 

i na nowo uśvv iad~im ia jego stare zbro dn ie, któ re 

dawno zepchn4I w nieparni, ~, i że budzi w nim 

chęć, by hyć sobą i nadal zab ijać. Królowa ·zu je. że 

jej najbardziej osobista tajemnica , kLórą najgłębiej 

u k1yła . bo społe ·z ńst\.v< > n ie mogłohy je j t:aak ·e p

tować , z.osrab jej odc...·hr~ma i może sLać <> i ę publi · zną 

własności~!; Kr() IOv\·a lub i r )l'.Z j~ pisze \\ iersze. 

Króli mówi~!c, ni · w srołeczu1:-.Lwil' nie moze nacb l 

funkcjonować , o ile nie pozh<'{'dz ie się ono Iwony 

Osobno i nie uzgadniaj<1c tego z innymi, Kró l, Kró

lowa i Książę znajdują się w tej samej sa li z tym 

samym zamiarem: zamordować Iwonę. Szambelan 

tłumaczy jednak, że mord rstwo byłoby sprzeczne 

z przyzwoitością z obyczajami, które powinny 

panować na dworze cywilizowanego kraju. Iwona 

jest nieśmiała , niezręczna w ruchach; na obiedzie 

zaręczynowym poda się jej karasie i przez zastrasze

nie doprowadzi do tego, że Iwona zadławi się ością 

i umrze. Wszyscy zgadzają się i projekt rzeczywi.~cie 

zostaje zrealizowany. 

Po śmierci Iwony Król, Królowa, Książę i dygni

tarze czują się zdezorientow~tni; jak mają się zacho

wać teraz, gdy życie może rozpocząć się na nowo? 

jak zareagować na tę nagłą i radykalne! odmianę? 

Dwór zachowa formy ogłaszając żałobę oficjalną po 

zgonie księżniczki krwi. Wszyscy klękają , żeby s i ę 

pomodlić, tylko jeden Książę waha się jeszcze: przy

wołują go do porządku i w końcu on również klęka 

wraz z innymi. W przywróconej jednomyślności, 

„normalne" życie może toczyć s ię dalej. 

Zdięcict zamie zezom? u· p mgramie pocho Izą z prób .1pektetkl11. 



WITOLD GOMBRO\X1ICZ 

IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 

osohy: 

IWONA 

KRÓL IG 'ACY 

KRÓLOWA MAŁGORZ T 

KSIĄŻĘ FILIP - na~ri; pc1 tronu 

BEATA ZYGARLICKA 

TAOFCSZ ZAPAŚ!\IK 

ANNA JANl IS7.EWSKA 

PAWEŁ "J ICZEWSKI 

DAR!l'SZ PICK 

SZ J'vlBELAN JACEK POLACZEK 

IZA - clama c[,niru MAGDALENA i\ IYSZKIE\\/ICZ 

CYRYL - prZ)·jaciel KSIĘCIA ARKAO!(ISZ BUSZKO 

CYPRIAN KONRAD PA\\71CKI 

CIOTKI IW0 1 'Y \VIESł W ORŁOWSKI 

JACEK PIĄTK )WSKI 

!1 OCEt ·y - dworzanin 

WALENTY - lokaj 

DOSTOJ!'ilK 

DAMY DWORU 

ŻEBRAK 

REŻYS :1nA 
SCE lOGRA Fl 

i\IUZl: 
REŻYSEHIA ŚWIATŁA 

rrzec.lstawienie prow~1c.lzi 

sto szesnasta pn.!111iera 

K.O BERT G OEK 

GHZFGORZ i\!ŁUDZIK 

ZBIGNIEW WITKO\\'.ISKI 

KAT RZ NA Bli)AKIEWICZ 

!WO KA KO~ LSKA 

GRAŻY1 'A MADEJ 

EWA SOBIECH 

M \TE USZ llEJGER 

AN-..,.A Al lGl lS'rYNOWICZ 
WALOEi\IAIZ Z WO DZI1. SKI 

JACEK OSTASZE~ !'\Kl 
KRZYSZT i; SEi DKE 

Jolanta Kar.~zul 

Lur:es1ó1 l ':J96 





Sponsorem spektaklu jest: 

II ODDZIAŁ W SZCZECINIE 
70-302 SZCZECIN, SKR. POCZT 713 

UL. BOH. GETIA WARSZAWSKIEGO 24 

TELEFONY: CENTRALA 33-81-95, DYR. 33-64-79, Z-CA DYR. 34-73-44 

TELEX: 425-802, FAX 330-490, 332-989, 341-247 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZVCH USŁUG 

(„.) Ten utwór zgotował mi niespodziankę. 

Ogłoszona w roku 1935 (jeśli dobrze pamiętam) 

w miesięczniku „Skamander", Iwona, nie zwróciła na 
siebie większej uwagi i przedwojenne teatry polskie 
nią się nie zainteresowały. (Dostałem wówczas manii 
gardzenia aktorkami i żeby upokorzyć najsławniejsze 

przedstawiałem się im za każdym razem, gdy je 
widziałem; kiedy po raz piąty przedstawiłem się 

szarmancko jednej z nich na jakimś przyjęciu, złapała 
szklankę z wodą i chlusnęła mi w twarz krzycząc 

„teraz pan mnie zapamięta!". Może, gdybym nie 
przedstawiał się tak tym aktorkom„.) Dość, że Iwona 
w Polsce przedwojennej nie została zauważona, a ja, 
gdy wojna mnie odcięła w Argentynie, prawie o niej 
zapomniałem. W dziesięć lat potem, jak dojrzały 

owoc z drzewa, spadły na mnie jej sukcesy 
w Paryżu, w Sztokholmie i gdzie indziej, był to 
niespodziewany sukurs w ciężkiej bitwie, jaką wiodły 
moje powieści. 

Tragikomiczną historię Iwony ująć można w paru 
słowach. Książę Filip, następca tronu, spotyka na 
spacerze to dziewczę niepociągające„. odpychające„. 

Iwona jest rozlazła, apatyczna, słabmvita, nieśmiała, 

nudna i trwożliwa. Książę od pierwszej chwili nie 
może jej znieść, zanadto go denerwuje; ale zarazem 
nie może zmcsc tego, że musi nienawidzieć 

nieszczęsnej Iwony. I wybucha w nim bunt przeciw 
prawu natury, które młodzieńcom nakazuje kochać 

tylko powabne dziewczęta. - Nie poddam się temu, 
będę ją kochał! - rzuca ·wyzwanie swej naturze 
i zaręcza się z Iwoną. 

Iwona, wprowadzona na dwór królewski, jako 
narzeczona księcia, staje się czynnikiem rozkła

dowym. Obecność niema, zastraszona, jej rozlicznych 



defektów sprawia, iz każdemu przychodzą na myśl 

własne jego tajone braki, brudy, grzeszki. .. i wkrótce 
dwór zamienia się w wylęgarnię potwomosci. 

każdy z tych potworów, nie wyłączając księcia, 

poczyna dyszeć żądzą zamordowania nieznośnej 

Cimcirymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie 
swoje blaski, wszystkie wyższości wspaniałości 

i „z wysoka" ją zabija. 
Oto historia Iwony. .. czyż aż tak trudna do zrozu

mienia? Ale skłonny jestem przypuścić, że mam 
jakiegoś pecha, dzięki któremu to co najprostsze, 
najwyrazmeisze, w moich utworach jest odbierane 
w sposób najbardziej fantastyczny i dzisiaj jeszcze 
zdarza mi się czytać recenzje z Iwony w których 
mowa, że to satyra polityczna na reżym komunisty
czny w Polsce, że Iwona jest Polską, czy też 

wolnością, lub że to „satyra na monarchię". Uff! 
Mniejsza z tym, co innego wydaje mi się godne pod
kreślenia. Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem 
z biologii, niż z socjologii. Po wtóre, że jest rodem 
z owego bezdroża mojego, gdzie mnie dopadała 

nieograniczona dowolność kształtu, ludzkiego 
kształtu, jego rozwiązłość, jego wyuzdanie. Ciągle 

więc to we mnie było„. i ja byłem w tym„. 

Ll~WEST' 
POLSKA 

Witold Gombrowicz 

Testament 

Panorama 
Firm zAwsze POD RĘKĄ 

zastępca dyrektora: Mirosław Gawęda 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

kierownik techniczny: Włodzimierz Bojakowski 

operatorzy świateł: Janusz Kłym, Robert Skrzyniarz 
akustycy: Andrzej Banaś, Adam Dzidziszewski 

główny brygadier sceny: Brunon Melkis 
brygadier sceny: Andrzej Miszkurka 
pracownia ślusarska: Józef Kazubski 

pracownia stolarska: Włodzimierz Młyńczak 
pracownia krawiecka damska: Irena Błońska 

pracownia krawiecka męska: Zofia Kazimierczak, Jerzy Burmistrzak 
pracownia tapicerska: Stanisłmv Falkowski 

pracownia fryzjerska: Renata Szwed, Elżbieta Wiśniewska 

garderobiana: Krystyna Storożyńska 
rekwizytorka: Barbara Cieśluk 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Bolesław Pyzdrowski, tel. 34 23 75. 
Kasa teatru przy Wałach Chrohrego ?>, 

czynna \V dni powszednie (z vv-yjątkiem poniedziałków) 

od 1000 do 1300, 

a także zawsze na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. 
Kasa prowadzi telefoniczną rezerwację bil tó w, tel. 34 23 75. 

opracoi>vanie progr3111U: l 7 ~1 heb C~1w~J;:i 

n:1 okb(k 'e ; przestrzeń ~cenLc z.na 

( rysun t: k technic zny \\~ BojJ.ko\v5k ii:go 
\VCdług prc>jcktu \V Z:t'IYO<.L: ifr„J.;.ic:go) 

wydawca: Teatr Współczesny, \'\fały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin 
skład i druk: ComGroąih ~zez~cin 

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI 

POLIGRAFICZNE 

70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 30 
tel./fax (O 91) 22 04 26, 22 42 62 




