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„ 

Twórczość Gombrowicza zawiera, między innymi, taki mmeJ więcej 
sens: nikt nie może być naprawdę sobą, wszyscy j esteśmy mniej lub 
bardziej sztuczni, zafałszowani; a jednak nie ma wyjścia - musimy być 
sobą, to kwestia być albo nie być, życia lub śmierci. 

(Dominique de Roux) 



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

Argentyna. Buenos Aires. 
1944-46 Ślub 
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. 

W~old G«nbmwicz. Rys. Mariana e.rtolu 

• 
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„ 

RODOWÓD 

Mam opowiedzieć panu moje życie w związku z moim dziełem? Nie znam ani mojego życia, ani dzieła. Wlokę za 
sobą przeszłość, jak mglisty ogon komety,. a co do dzieła, też niewiele wiem, bardzo niewiele. 
Ciemność i magia. 
Widzi pan, z góry muszę przeprosić, że w tych zwierzeniach, dość zresztą pobieżnych, nie będę mógł uniknąć ta

kich słów mocniejszych, jak na przykład magia. Albo ciemność . Czytałem kiedyś wspomnienia pewnego alpinisty 
ze wspinaczki na trudną i wysoką górę. Otóż ten opis był zupełnie sfałszowany. gdyż autor poczuwając się do 
sportowej skromności pisał "lewa noga mi się osunęła i zawisłem przez dziesięć sekund nad przepaścią, póki pra
wą nogą nie wymacałem wystającego kawałka skały". Sportowa skromność nie pozwoliła mu uzupełnić tego zda
nia ogromem przepaści, ogromem wysiłku i ogromem lęku. 

Na pociechę dodam. że w moim życiu i dziele dramat i antydramat splatają się nierozdzielnie, więc wielkie słowa 
zostaną zrównoważone małymi słowami. 

Witold Gombrowicz. Testament 
Rozmowy z Dominique de Roux 

Wyd. Literackie, Kraków 1996 



IWONA 

Mimo wszystko Pamiętnik z okresu dąjrzewania wciągnął mnie w świat artystyczny i przysporzył pewnego pre

stiżu w kołach awangardy. Zacząłem bywać w kawiarniach literackich Warszawy, ale bynajmniej nie w najle

pszym towarzystwie. Grupa poetów Skamandra i ich tygodnik, 'Wiadomości Literackie", przewodziły młodszemu 

pok olen iu, lam rozdawano honory i robiono reklamę. Jakoś nie przylgnąłem do stolika kawiarnianego skaman-

... drytów - b o może moja wiejska nieśmiałość drżała przed ich wielkomiejskością - a może nie chciałem pojawić się 

w roli nowicjusza - i może chciałem być panem na własnym folwarku - dość, że sprawiłem sobie własny stolik, 

niesamowity, z udziałem aspirantów i pretendentów, na pół jedynie urodzonych w sztuce, prowincjonalnych grafo

manów, rozwichrzonych myślicieli , młodych poetów, zgłodniałych, nie wymytych marzycieli - wszystko okraszone 

kilkoma rzeczywistymi talentami - i w tym gronie ja z niezmordowaną wytrwałością, z żelazną. godną podziwu, 

konsekwencją mówłem, mówiłem i mówiłem, co wieczór, co noc, głupstwa, głupstwa ... które jednak nie były głu

pstwami, bo jednak były gdzleś jakoś moimi prawdami. Utrzymanie stylu stało się najwyższym prawem. Przyzna

ję , nie robiłem zbyt poważnego wrażenia i nawet robiłem wszystko, by nie robić poważnego wrażenia. Opętany 

formą, byłem gotów stać się jej błaznem wieczystym. 

• Nawiązałem przyjaźń ze świetnym (za mało znanym w świecie) Brunonem Sclmlzem, z Adolfem Rudnickim . 

Przeważnie Żydzi byli mymi intelek tualnymi przyjaciółmi i oni też stanowili większość mojej publiczności. Zwano 

mnie niekiedy żydowskim królem. (Żydom bardzo wiele mam do zawdzięczenia). 

Co robić? Wciąż nie czułem si.ę na siłach by podjąć rozgrywkę z moim losem. Aby zyskać na czasie zabrałem się 

do pisania sztuki teatralnej . Tak narodziła się Iwona, księżnićzka Burgunda. 

Ten utwór zgotował mi niespodziankę . Ogłoszona w roku 1935 Oeśli dobrze pamiętam) w miesięczniku "Ska-
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mander", Iwona nie zwróciła na siebie większej uwagi i przedwojenne teatry polskie nią się nie zainteresowały. 

(Dostałem wówczas manu 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, zła

pała 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 od

cięła w Argentynie, prawie o niej zapomniałem. W dziesięć lat potem, jak dojrzały owoc z dr..::ewa, 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 parn słowach. Książę Filip, następca tronu, spotyka na spacerze to 

dziewczę niepociągające„. odpychające„. Iwona jest rozlazła, apatyczna, słabowita, nieśmiała , nudna i trwożliwa. 

Książę od pierwszej chwili nie może j,ej znieść, zanadto go denerwuje; ale zarazem nie może znieść tego, że musi 

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

chać 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 rozkładowym. Obecność 

niema, zastraszona, jej rozlicznych defektów sprawia, iż każdemu przychodzą na myśl własne jego tajone braki, 

brndy, grzeszki.„ i wkrótce dwór zamienia się w wylęgarnię potworności. I każdy ż tych potworów, nie wyłączając 

księcia, poczyna dyszeć żądzą zamordowania nieznośnej Cimcirymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie swoje 

blaski, wszystkie wyższości i wspaniałości i "z wysoka" ją zabija. 

• 

• 

Oto historia Iwony„. czyż aż tak trudna do zrozumienia? Ale skłonny jestem przypuścić, że m~ jakiegoś pe~ 
cha, dzięki któremu to co najprostsze, najwyraźniejsze. w moich utworach jest odbierane w sposob najbardziej 

fantastyczny i dzisiaj jeszcze zdarza mi się czytać recenzje z Iwony w których mowa, że to satyra poli~czna na~~
żym komunistyczny w Polsce, że Iwona jest Polską, czy też wolnością, lub że to "satyra na monarchię · Uffi ~.eJ
sza z tym, co innego wydaje mi się godne podkreślenia. Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem z biol~~i, mz z 

socjologii. Po wtóre, że jest rodem z owego bezdroża mojego, gdzie mnie dopadła nieo~aniczona dowolnosc kształ
tu, ludzkiego kształtu, jego rozwiązłość, jego wyuzdanie. Ciągle więc to we mnie było„. i ja byłem w tym„ · 

Witold Gombrowicz Testament 
Rozrrwwy z Dominique de Roux. Wyd. Literackie, Kraków 1996 

PRAPREMIERA Iwony, Księżniczki Burgunda odbyła się 

29 września 1957 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, 

w reżyserii Haliny Mikołajskiej . 
"(„ .) W Warszawie wystawili moją komedię "Iwonę", z wielkim 

sukcesem („.)" napisał Gombrowicz w liście do Suzanne Arlet, 

datowanym 14 II 58. 
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KRONIKA "Lr' 

• 12 lu tego odbyła się n a scenie im. Stanisława Heba
n owskiego (szósta w bieżącym sezonie) premiera 
"Prób " Bogusława Schaeffera, w reżyserii Marcina 
Eh rlicha. ze scenografią Grażyny Ehrlich i muzyką 
Anny Prejzner . 

• 13 lutego - w wigilię WALENTYNEK - staraniem Re
stau racji Nieboska Komedia i Lubuskiego Teatru 
wystąpiło n a Scenie Kab aretowej czworo naszych 
ak torów (Hanna Klepacka, Anna Zdanowicz, Jerzy 
Kaczmarowski i Ludwik Schiller) w towarzystwie 
pianisty oraz Sławomira Gowina w roli konferan
sjera. .. Słowem - "Arcywalentynki dla dojrzałych 
lub doświadczonych. czyli Małżeński Teatrzyk Klę
ski". 

• 14 lutego na Scen ie im. St. Cynarskiego niepodziel
nie królowały WALENTINKI . Od wczesnego popo
łudnia dla zupełnie dojrzałych zakochanych 
(znaczną cześć widowni stanowili słuchacze Zielo
nogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) śpiewał 

Alosza Awdiejew. Potem odbył się koncert poetycki 
w wykonaniu naszej aktorki Jolanty Szajny, która 
poprowadziła również konkurs na najlepszą inter
pretację współczesnego wiersza. Nagrodą był we
ekend dla dwóch osób w Bukowym Dworku, 
ufundowany w ramach spnsoringu przez Zielono
górski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu. Nagrodę 
zdobyła p. Irena Piątkowska. Wieczorem - WALEN-
1YNKI Z TEATREM I RADIEM ZIELONA GÓRA. Ob
darowana słodyczami publiczność obejrzała 

pierwszą część "Prób" B. Schaeffera oraz sceny mi 
łosne z "Romea i Julii" W. Szekspira w wykonaniu 
Tatiany Kołodziejskiej i Artura Belinga. Potem były 
konkursy dla publiczności, prezentującej sceniczne 
umiejętności i talenty. 

• 1 7 lutego odbyła się studencka premiera "Prób" Bo
gusława Schaeffera. 

• 21 lutego Edward Żentara - monodramem "Konopiel
ka" według Edwarda Redlińskiego - rozpoczął, 

trwający do 1 marca, Przegląd Współczesnego Dra
matu Polskiego. Podczas Przeglądu zobaczyliśmy 
"Śmierć porucznika" Sławomira Mrożka w reżyserii 
Andrzeja Malickiego, wystawioną przez Teatr im. A. 
Fredry z Gniezna, "Farrago" Lidii Amejko w reżyse-

rii Bartosza Zaczykiewicza (Teatr im. W. Bogusła
wskiego z Kalisza), sztukę Tadeusza Różewicza 

"Świadkowie czyli nasza mała stabilizacja" w reży
serii Jana Różewicza i wykonaniu Teatru Współ
czesnego z Wrocławia. Na zakończenie - Piotr 
Cyrwus i Wojciech Skibiński zaprezentowali "Emi
grantów" S. Mmżka. Trzy spośród wieczorów Prze
glądu poswięcono filmom dokumentującym 

twórczość teatralną Tadeusza Kantora, Jerzego 
Grotowskiego i Tadeusza Różewicza. Pokazy były 
możliwe dzięki życzliwej pomocy Ośrodka Badań 
Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Te
atralno-Kulturowych z Wrocławia. Filmy omawiał 
pracownik Ośrodka, Bruno Chojak. Salę szczel'nie 
wypełniała przede wszystkim młodzież. 

• Farsą R. Cooney'a 'Wszystko w rodzinie" zainau
gurowaliśmy 5 marca działalność drugiej (po ża
rach)i stałej sceny poza siedzibą. Nowa scena 
Lubuskiego Teatru mieści się w żagańskim Pałacu 
Kultury. 

• Tego samego dnia w naszym Teatrze - kolejna (podo
bno przedostatnia ... ) premiera Kabaretu "POTEM" -
"Paskudy i wywłoki". 

• Aktor naszego Teatru Paweł L. Gilewski otrzymał w 
marcu Zielonogórskiego Czarta Kulturalnego - jed
ną z siedmiu tegorocznych nagród przyznanych 
przez redakcję Lubuskiego Informatora Kulturalne
go. W uzasadnieniu napisano: "za udany debiut i 
kreacje aktorskie w "Narkomanach", "Próbach" i 
'Wszystko w rodzinie". 

• 21 marca odbył się kolejny spektakl Sceny Muzycz
nej Lubuskiego Teatru. Teatr Muzyczny z Poznania 
przedstawił naszej publiczności "Porwanie Sabi
nek" P.T. Schonthan w reżyserii Bogusławy Czos
nowskiej, scenografii Jacka Zagajewskiego 
choreografii Jerzego Wojtkowiaka. 

• 22 marca - "Romeo i Julia (Sceny z Szekspira). 
PrzedstaW:ienie prowadzone przez Adama Hanusz
kiewicza, który jest również autorem transkrypcji 
szekspirowskiego tekstu. W spektaklu zobaczyli
śmy również Dorotę Marnzycką (Julia), Roberta Ku
delskiego (Romeo) i Juliana Mere (Ojciec Laurenty). 

• 26 marca odbyły się na naszej scenie dwa koncerty 
Kabaret Ot. TO. 

• Nazajutrz - MIĘDZI'NARODOWY DZIEŃ TEATRU. 
Już w południe, dla najmłodszych widzów , "Tygrys 



Pietrek" z niespodziankami. Dla dojrzalszych -
wznowienie monodramu Kazimierza Brauna "Mo
drzejewska" w reżyserii Waldemara Matuszewskie
go, scenografii Ewy Strebejko. W roli Heleny 
Modrzejewskiej - Tatiana Kołodziejska. (Premiera 
odbyła się 15 listopada 1995 roku w Salonie Stacji 
PAN w Paryżu podczas tournee Lubuskiego Te
atru) . Wieczorem - "Próby" B. Schaffera oraz spot
kanie Zespołu i przyjaciół Teatru połączone z 
aukcją rekwizytów teatralnych i koncertem poetyc
kim Jolanty Szajny. 

• 12 kwietnia wystąpił na naszej scenie J erzy Zelnik . 
W jego wykonaniu obejrzeliśmy monodram według 
tekstów Adama Mickiewicza " Idę z daleka, nle 
wiem , z piekła czyli z raju ". Był to początek odby
wającego się w Lubuskim Teatrze Przeglądu Mono
dramów 'Wielcy aktorzy - wielka literatura". 

• 15 kwietnia kolejny występ Teatrów Nieprofesjonal
nych. Tym razem - z Wągrowca Teatr Prób i spe
ktakl "Mięso Szalonych Krów" w reżyserti Jana 
Kas pera. 

• 18 kwietnia odbyła się premiera "Niezwykłych przy
gód Pana Kleksa" Jana Brzechwy w reżysertł Kon-

rada Szachnows kiego i scenografii Jerzego Micha
laka . Muzyka Stefana Kisielewskiego została opra
cowana przez Juliana Kurzawę i zaaranżowana 

przez Jana Walczyńskiego. W roli Pana Kleksa zo
baczyliśmy Ludwika Schillera . 

• 20 kwietnia - ciąg dalszy Przeglądu Monodramów 
'Wielcy aktorzy - wielka literatura". Tym razem Mi
kołaj Grabows ki i "Mój Gombrowicz". Przedstawie
nie oparte na fragmentach "Dzienników'' 
'Trans-Atlantyku" Witolda Gombrowicza. 

• 22 kwietnia - gościnny występ naszego Teatru w 
Gnieźnie, gdzie zaprezentowaliśmy "Narkomanów" 
w adaptacji i reżyserii Krzysztofa Rościszewskiego. 

• 26 kwietnia gościllśmy Olgierda Lukaszewicza. W ra
mach Przeglądu Monodramów, tym razem - teksty 
Stanisława Wyspiańskiego w spektaklu zatytułowa
nym "A kaz tyz ta Polska, a kaz ta. „" 

EL1EKTRO·CIE 'PŁOWNIA 
,,ZIELONA GÓRA'' 

SPÓŁKA AKCYJNA 

65-005 ZIELONA GÓRA, 
tel. 327 1 O 53 

a'I. Zjednoczenia 
fax 327 10 60 

e-mail : ec@ec.zgora.pl 
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gdzownicwo S.A. w Warszawie 
ODDZIAŁ 

ZIELONOGÓRSKI ZAKŁAD GÓRNICTWA NAFTY I GAZU 
Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 15, tel. 068/ 327 20 81, 

fax 068/ 327 16 05 

Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu jest największym 
polskim producentem ropy naftowej i gazu ziemnego, Prowadzi 
działalność poszukiwawczą i eksploatacyjną na bogatych w 
złoża ropna - gazowe terenach zachodniej i północnej Polski! 
Przez trzydzieści lat istnienia Zakład wydobył blisko 63 mld m 
gazu oraz ponad 3 !Tlln ton ropy. Roczna produkcja gazu, 
sięgająca 3 mld m , zaspokaja ok. 20 % krajowego 
zapotrzebowania na to paliwo. Roczne wydobycie ropy 
kształtuje się na poziomie 1 OO tys. Ton. 

Wydobywana przez Zakład ropa trafia do polskich rafinerii. Gaz 
przekazywany jest krajowej sieci gazowniczej oraz 
sprzedawany bezpośrednio indywidualnym odbiorcom pozasystemowym. Do grona największych należy 
Elektrociepłownia Gorzów S.A W niedalekiej przyszłości dołączą zakłady papiernicze "Kostrzyn Paper" w 
Kostrzyniu oraz elektrociepłownia w Zielonej Górze. 

Zakład realizuje strategiczne dla kraju inwestycje. Jedną z najważniejszych jest budowa podziemnego 
maga~ynu gazu w Wierzchowicach. Pojemność docelową wierzchowickiego magazynu zaplanowano na 4,3 
mld m gazu. Wielkość ta nada mu rangę jednego z największych w Europie. 

69,l4MHz 103MHz 

RADIO ZACHÓD 

Wspiera działalność Teatru 

FOTIJO MOLSK 
ul. Westerplatte 9, ul. Drzewna 10, Zlelona Góra 
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SCENY 

UBUSKIEGO TEATRU 
C> 

:1 im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze 
ENA KAMERALNA „LT" 

Im. Stanisława 
(stula) Hebanowskiego 

(1972-7983) 
Kierownika literackiego 
.LT" w latach 196(}63 

DUŻA SCENA „LT" 
Im. stanisława Cynarskiego 

„~ 
-

l .. ,. . 

(1973- 7970) 
AKTORA 

.Był kamieniem węgielnym tego Teatru· 
Henryka [)oboszowa 

SCENA STUDYJNA „LT" 
Im. Haliny Lubicz 

(1906- 7997) 
AKTORKI 

• Pełnomocnik Dyrektora dis Sceny Lalkowej 
JERZV LAMENTA 

• Kier. Działu Administracji. 
Specjalista d/s lnwest. i Remontów 

GRAŻYNA BOGUSŁAWSKA 
• Sekretariat 

KRYSTYNA PILCH 
• Impresariat 

ALICJA MARKIEWICZ 
DARIA KOCHOWSKA 

• Specjalista dis widowni 
ALICJA FIC 

• Księgowość 
MARIA PIGULSKA 
HELENA CETNER 
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