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Zdjęcie paszportowe Gombrowicza, Warszawo 1939 

„Sztuka więc także może i powinna burzyć rzeczywistość , rozkładać jq 
na pierwiastki , budować z nich nowe światy niedorzeczne - w tej 
dowolności ukryte jest prawo, naruszenie sensu ma swój sens, szaleństwo 
niszcząc nam sens zewnętrzny, wprowadza nas w nasz sens wewnętrzny". 

Witold Gombrowicz 



Witold Gombrowicz 

Idea dramatu 

Człowiek jest poddany temu co tworzy się "między" ludźmi i nie ma dla niego 

innej boskości jak tylko ta, która z ludzi się rodzi. 

Taki jest właśnie ten "kościół ziemski", który objawia się Henrykowi we śnie. Tu 

ludzie łączą się w jakieś kształty Bólu, Strachu, Śmieszności lub Tajemnicy, w 

nieprzewidziane melodie i rymy, w absurdalne związki i sytuacje i. poddając 
się im, są stwarzani przez to, co stworzyli. W tym kościele ziemskim duch ludzki 

uwielbia ducha międzyludzkiego. 

Henryk wynosi ojca swego do godności króla, a to iżby ojciec udzielił mu ślubu; 

po czym sam ogłasza się królem i sam sobie pragnie udzielić ślubu. W tym celu 

usiłuje zmusić swych poddanych, aby napełnili go boskością: pragnie on stać 

się własnym swoim Bogiem. 

Ale to wszystko dokonywa się poprzez Formę: to znaczy, że ludzie, łącząc się 

między sobą, narzucają sobie nawzajem taki czy inny sposób bycia, mówienia, 

działania „. i każdy zniekształca innych, będąc zarazem przez nich 

zniekształcony. 

Stąd dramat ten jest przede wszystkim dramatem Formy. Tu nie idzie, jak w 

innych sztukach, o znalezienie najwłaściwszej formy na oddanie jakiegoś 

konfliktu idei lub osób. ale o odtworzenie wieczystego konfliktu naszego z samą 

Formą. Jeśliby w sztuce Szekspira ktoś krzyknął na ojca swego "świnio", dramat 

polegałby na tym, iż syn obraża ojca; gdy jednak to zdarza się w sztuce 

niniejszej, dramat dzieje się między tym, kto krzyczy a własnym jego krzykiem „. 

gdyż krzyk ten może zabrzmieć dobrze lub źle. przyczynić się do wywyższenia 

swego twórcy lub też, przeciwnie, wtrącić go w przepaść wstydu i hańby. 

Ta deformacja, której poddany jest w pierwszym rzędzie główny bohater, 

Henryk, urzeczywistnia się jak następuje. 

z jednej strony - świat wewnętrzny Henryka deformuje świat zewnętrzny: jemu 

to wszystko śni się, on jest "sam", a te osoby są jedynie jego marzeniem i nieraz 

bezpośrednio wypowiadają własne jego stany uczuciowe. Jeżeli więc ni stąd, 

ni zowąd, scena staje się rozpustna, patetyczna lub tajemnicza. jeżeli dana 

osoba staje się złośliwa lub smutna, to za sprawą natężonej pracy jego ducha. 

Ale. z drugiej strony, to świat zewnętrzny narzuca się Henrykowi. Czasem. jak 

powiedzieliśmy. zdarza się. że osoby dramatu zmieniają nagle ton i mówią coś 

nieoczekiwanego - ponieważ tego właśnie oczekiwał od nich Henryk. Czasem 

jednak Henryk zachowuje się w sposób nieprzewidziany i niezrozumiały dla 

niego samego. ponieważ musi przystosować się do swych partnerów; oni 

dyktują mu styl. 

Jest to więc deformacja wzajemna - nieustanne zmaganie się dwu sił. 

wewnętrznej i zewnętrznej, które nawzajem się ograniczają. Takiej podwójnej 

deformacji poddany jest wszelki akt artystycznego tworzenia i dlatego Henryk 

upodabnia się raczej do artysty w stanie natchnienia, niż do osoby, która śni. 

Wszystko tu bez przerwy „stwarza się": Henryk stwarza sen, a sen - Henryka. 

akcja też stwarza się nieustannie sama, ludzie stwarzają się wzajemnie i całość 

prze naprzód ku nieznanym rozwiązaniom. 

Ze wstępu do .Ślubu" wg wydania .Dramaty·. Kraków 1986 

Ślub na scenie powinien stać się górą Synaj, pełną mistycznych objawień. 
chmurą, brzemienną tysiącem znaczeń, rozpędzoną pracą wyobraźni i intuicji, 

Grand Guignolem. obfitującym w igraszki, zagadkową missa solemnis na 

przełomie czasów u stóp niewiadomego ołtarza. Ten sen jest snem i toczy się 

w ciemnościach, on ma prawo do tego aby go rozjaśniały tylko błyskawicec 

(bardzo przepraszam. że w sposób tak górnolotny wyrażam się, ale inaczej nie 

mógłbym dać do zrozumienia, jak ma być wystawiony Ślub). 

Jeżeli go tak ujmiecie - jako wyładowanie duszy, brzemiennej niejasnym 

przeczuciem nadchodzących czasów, jako nabożeństwo przyszłości- powinien 

zagrać na scenie; ale nie zapominajcie. że to przedstawienie ma być tyleż 

zmysłowe, ile metafizyczne. to jest że wszystkie blaski i grozy rozpętanej formy. 

upojenie się maską, wyżywanie się w grze dla samej gry, powinny uczynić je 

rozkoszą. A wreszcie nie zapominajcie. że jego ostateczny tragizm polega na 

przerażeniu człowieka, który widzi, że kształtuje się w sposób dla siebie nie

przewidziany - na rozdźwięku między człowiekiem a formą. 

Witold Gombrowicz .Dziennik" 1954 



Na fotografii Witold Gombrowicz siedzący w pierwszym rzędzie (z prawej). 
obok braci. siostry i ich rodzin. 

Michał Głowiński 

Komentarze do „Ślubu„ 

Komentarz l : O szekspiryzmie, historii i tradycji 

Świat dramatów Gombrowicza jest z pozoru światem konwencjonalnym , 

zaludniają go postacie nieznane jego utworom narracyjnym: królowie i królowe, 

książęta i hrabiowie. damy dworu i dworacy, kanclerze i szambelanowie. 

Obracamy się w najlepszym towarzystwie, nawet wtedy, gdy król staje się na 

naszych oczach. przemieniony z karczmarza, byłego ziemianina. Jakiż kontrast 

z powieściami. których bohaterowie też wprawdzie bytują w sytuacjach 

społecznie nieustabilizowanych. dalekich jednak od monarszych splendorów. 

I to jest już wyrazistym sygnałem, że pisarz odwołL1je się do innych niż w swych 

narracjach tradycji, do największych tradycji dramatu - do Szekspira. A za 

jego pośrednictwem także do wielkiego dramatu romantycznego i 

postromantycznego. Osobną sprawą jest stosunek do tradycji najnowszej. do 

dramaturgii Witkacego. 

Teatr Witkacego umożliwił pewien typ konstrukcji dramatycznej, nie jest jednak 

w dziełach Gombrowicza obecny w tym sensie. że nie stanowi kontrapunktu, 

umożliwiającego budowanie własnego świata. nie staje się przedmiotem 

odwołań i aluzji. Obecność Witkacego, czy szerzej - współczesnego dramatu 

groteskowego, dostrzec musi historyk literatury. gdy stawia sobie za cel 

pokazanie Gombrowiczowskich punktów wyjścia, obecność Szekspira 

zauważyć musi każdy, jeśli ma te dramaty zrozumieć. Nie jest to sprawa genezy, 

której świadomość w trakcie recepcji może być całkiem nieistotna. ale struktury. 

Szekspiryzmu u Gombrowicza nie można pominąć. tak zresztą. jak nie można 

go pominąć w niektórych przynajmniej sztukach Witkacego, problem jednak, 

czy i - ewentualnie - w jakiej mierze szekspiryzm Witkiewiczowski oddziałał na 

szekspiryzm Gombrowicza. jest już sprawą dla odbiorcy mało ważną, choć 

oczywiście doniosłą dla historyka literatury. 

ów świat najwyższej socjety, świat utytułowany. jest więc sam w sobie aluzją 

literacką, a w jakiejś mierze. cytatem. Henryk musi w pewnej chwili stać się 

księciem , by rozgrywać swą partię , z podobnych przyczyn: Ojciec - królem. 

Pijak choćby na moment przemienić się musi w Ambasadora. by podołać 

swej roli. Świat Ślubu jest światem metamorfoz. zawieszonym między obozem 

wojskowym we Francji, o polską prowincją, trochę karczemną. o trochę 

szlachecką. o przy tym - odwzorowaniem świata szekspirowskiego. 

Ślub wpisuje się w tradycję wielkich kronik historycznych, tę tradycję w dziejach 

recepcji Szekspira bodaj najdonioślejszą. pięknie udokumentowaną również 

w literaturze polskiej. Fabuło budowana jest jako ciąg scen następujących po 

sobie w porządku chronologicznym , historyczny czas i historyczne miejsce 

zostały dokładnie wskazane. A więc dramat z historii najnowszej? Nie! U 

Gombrowicza podjęcie wszelkiej tradycji jest zarazem jej odrzuceniem. w tej 

podwójności wyraża się jego dialektyka. Ślub jest dramatem ahistorycznym. 

nawet wtedy. gdy na pierwszy plan wysuwają się historyczne realia. Jest nim 

nie dlatego, że pisarz stanął wobec historii bezradny, miał na jej temat wyraźnie 

sprecyzowane poglądy , dał im wyraz w eseju O Dantem. 



Przeszłość to panopticum zrobione z okruchów . „ tym ona naprawdę jest „. 

Więc jednak daje do myślenia, że my jq chcemy, mimo wszystko, mieć pe/nq, 

żywq, wypelnionq osobami, konkretnq „. i że to w nas potrzeba taka uparta„. 

Ktoś sądzący, że "przeszłość jest przecież czymś , czego nie ma" , że składa się z 

przekazów błahych i nieważnych, jak dokument o zakupie przez którąś z 

prababek autora dwu łokci barchanu i imbiru w dniu elekcji króla Michała 

. Wiśniowieckiego, nie ma danych po temu, by pisać dramaty historyczne. 

Historia nie może być w nim chaosem i dziełem przypadku, nie może składać 

się z okruchów. musi mieć sens. Gombrowicz go nie dostrzega, zarówno fakt 

historyczny, jak i sama forma dramatu historycznego mogą być jedynie 

pretekstem do podjęcia tego, co istotne i nieograniczone przez kaprysy 

historycznej dokumentacji, chciałoby się powiedzieć: do podjęcia tego co 

wieczne, gdyby przymiotnik ten do świata Gombrowiczowskiego przylegał. 

Do podjęcia więc sprawy podstawowej: nie tego, jak ludzie tworzą historię, i 

są przez nią stwarzani, ale jak sami się tworzą w procesie interakcji. Historia 

mogłaby być jedynie jakimś jego exemplum, ale pisarza nie zajmują konkretne 

dziejowe determinacje, sprawa ma charakter ogólniejszy. Powtórzmy: mimo 

to świat Ślubu jest światem szekspirowskiej kroniki historycznej; składają się nań 

okrucieństwa i zdrady, zamachy stanu i dworskie intrygi, krótko, walka o władzę. 

Z takich wydarzeń ułożony, Ślub z wielkim trudem jednak poddałby się 

aktualizującej interpretacji politycznej, a w każdym razie z dużo większym 

trudem niż Szekspir. To wszakże, iż bohaterowie tworzą wzajem siebie i swe 

role, osadzeni w panopticum historii. nie jest faktem bez znaczenia. Nie jest, 

choćby z tej racji tylko, że pozwala temu procesowi nadać szczególną ostrość: 

karczmarz ze szlachcica, z karczmarza król, z króla - niewolnik itd. Przywołana 

jedynie jako pretekst, historia zapewnia metamorfozie ról szczególne tempo, 

a przede wszystkim - tworzy dlań ramy i ogólnie strukturalne, i fabularne. 

.Gombrowicz i krytycy· Kraków 1984 

Gombrowicz. Córoba, 1954 

Jan Błoński 

Gombrowicz jako 
tragediopisarz 
Ślub jest snem. Nie ma znaczenia, czy Henryk fizjologicznie śni, choć i to można 

pomyśleć. Śnimy bowiem czasem, że śnimy, lub raczej śnimy wiedząc, że śnimy. 

Na pograniczu jawy i snu świadomość już określa zdarzenia jako fantomy, śniący 



wpatruje się w nie jednak z przyjemnościq. Jak Henryk: "ja w każdej chwili 

mógłbym zbudzić się i unicestwić was - ale nie chcę psuć tego wspaniałego 

„ . upajającego przyjęcia „. i zresztą wtedy o n a także by zniknęła. Dostrajam 

się do was ale z pełną świadomością („ .) bo właściwie to wszystko sprawia mi 

przyjemność". Półżartem można by powiedzieć. że Gombrowicz manipuluje 

głębokością snu .„ale niewiele się dowiemy, szukając psychicznego wzoru 

zachowań Henryka. Jego sen jest snem literackim i równie dobrze można by 

powtórzyć za Gombrowiczem. że upodobnia się on "raczej do artysty w stanie 

natchnienia. niż do osoby, która śni'. Ale i to określenie jest przybliżeniem tylko: 

artyści rzadko halucynują tak przejrzyście i konsekwentnie. Zwidzenia Henryka 

tłumaczą się najjaśniej przez odniesienie do dramaturgicznej konwencji. Na 

scenie śnił już Calderon. po Strindbergu zaś cale gromady dramatopisarzy. 

Gombrowicz jest jednak oryginalny. Zdarzenia Ślubu postrzegamy tak jak 

postrzega je Henryk. Ale Henryk zmienia punkt widzenia, bo raz jest bliżej jawy. 

przytomności. rozsądku, raz głębiej we śnie. we władaniu mocy, których nie 

rozumie. Inaczej: zachowanie - ba. nowet zaistnienie - postaci pojmujemy, 

odnosząc je do procesu toczącego się we wnętrzu Henryka. Lecz ów proces 

toczy się na różnych poziomach świadomości. Dlatego działania i postacie 

przyjmują wciąż kształty nowe, tak niespodziewane, także dla Henryka. Czasem 

Henryk się zamyśla, porządkuje zdarzenia. stara się określić, podsumować 

własną sytuację. Monol'ogując racjonalizuje intelektualnie proces wewnętrzny. 

Wtedy postacie znikają, zaś „. akcja przystaje. Po chwili uczuciowość (czy 

podświadomość) podejmuje znów szturm. Z ciemności wyrajają się pokraczne 

figury. zaś akcja, jak pijany chłop zatacza się od płota zbrodni do płota 

śmieszności. Henryk dialoguje „. lecz z kim? Z postaciami. które sam wypładza. 

Owszem. dostrzega ślady, które na tych postaciach wycisnęła 'zewnętrzność". 

Zapewne nie maltretowałby tak rodziców, gdyby nie doświadczenie wojny, 

przez które przeszedł .„ Podsuwając jednak takie wyjaśnienia, Henryk chce się 

przede wszystkim usprawiedliwić . Czuje, że powoduje nim coś. czego nie 

rozumie. i zwala winę na innych. Ale to coś tkwi w nim. tyle że nie rozpoznane. 

obce. Czuje się różny od swoich uczuć i czynów. Co więcej, nie chce ponosić 

za nie odpowiedzialności. 

Ślub streścić można całkiem prosto. Henryk chce - we śnie - poślubić Manię, 

która z niewinnej narzeczonej zmieniła się w sługę do wszystkiego. Aby uzyskać 

społeczne potwierdzenie upragnionego związku. wielbi własnego ojca i czyni 

go królem . Potem jednak strąca go z tronu i ogłasza się tyranem, aby w końcu 

- nie mogąc znieść brzemienia krwi , za jego sprawą przelanej - abdykować i 

„ 

oddać się w ręce strażników . Co do ceremonii ślubu. kilkakrotnie zapowiadanej 

czy rozpoczynanej, nie może ona dojść do skutku za sprawą Pijaka, który - w 

rozmaitych przebraniach - bądź to walczy z Ojcem i Henrykiem, bądź zohydza 

Manię groźbą "dutknięcia " (czyli splugawienia). uniemożliwiając zadzierzgnięcie 

małżeńskiego związku. 

Spoistość i dorzeczność tej fabuły da się - moim zdaniem - nQJlepiej obronić na 

gruncie dramaturgii subiektywnej. Owszem. Gombrowicz świadomie sięga do 

Shakespeare'a. Przypomina się nie tylko Hamlet, także Ryszard Ili, Król Lear czy 

Makbet. Syn (córka). krewny, wasal zwraca się przeciw ojcu i władcy, sięga 

po koronę, wytraca przyjaciół. rządzi strachem i podstępem. Słowem. narusza 

ordo mundi, porządek . który i pisarz i publiczność uważali za wzorcowy, 

właściwy, dany od Boga . ... Henryk narzuca raczej ład duszy niż społeczeństwa: 

ślub chce wymusić na sobie. nie na partnerach. którzy przecież zatańczą tak 

jak im zaśpiewa. Rozwój zdarzeń jest więc znakiem wewnętrznej przemiany 

bohatera. Ma ona aspekt intelektualny czy wręcz teologiczny: chęć udzielenia 

sobie ślubu - pisze Gombrowicz w Dzienniku - jest ,,konsekwencją („.) myśli. że 

nie Bóg stworzył człowieka, ale człowiek Boga". Ale opiera się o proces. który 

odsłonił się już nam - częściowo - jako historia pożądania. 

Gombrowicz nie lubił o nim mówić. Nic dziwnego. Przypomnę słynne zdanie z 

Dziennika: "źródła moje biją w ogrodzie, u wrót którego stoi anioł z mieczem 

ognistym. Nie mogę tam wejść („ .) bo te źródła wstydem tryskają jak fontanny!". 

Także w Ślubie jest i fascynacja i wstyd. Zaś pisarz. który jawnie wyznawał. że 

chce się podobać. nie miał żadnego interesu w brutalnym stripteasie. „. Stąd 
rada, której udziela dalej krytykom: "tylko z największymi ostrożnościami i krok 

za krokiem schodźcie do głębszych warstw utworu - nigdy nie zgubcie związky 

powierzchni z głębią". Cóż w tym dziwnego - pyta z głupia frant Gombrowicz 

- że "sen (będący wyładowaniem dziennych niepokojów) ukazuje Henrykowi 

ruinę i poniżenie rodziców ( „ .) że w śnie tym, karczemnym, jawią się Pijacy?" 

Takie retoryczne zaklęcia ukrywają w istocie motywację, odsyłając czytelnika 

do banalnego rozsądku (kto boi się w dzień cierpi w nocy koszmary), 

dosłownego skojarzenia (w "karczemnym" śnie pojawiają się Pijacy) albo do 

tradycji literackiej ("ujmijcie też dzieło w związku z przeszłością"). Ale Ślub nie 

jest ani stanem lękowym. ani zlepkiem kalamburów. ani parafrazą 

Shakespeare'a. Rozwija się w określonym porządku uczuciowym i 

intelektualnym, doskonale znanym Gombrowiczowi. Czy czytelnik musi go 

poznać równie dobrze? Chyba niekoniecznie. Dość.jeżeli go - patrząc, czytając 

- przeczuje. 



Gdzie szukać największej oryginalności Ślubu? Chyba w tym właśnie, że 

umieściwszy postacie w wewnętrznym świecie bohatera jego fantazmatowi 

nadał Gombrowicz ciężar i powagę konieczności. Tym samym napisał rzecz, 

którą można by - z niejakim lękiem - nazwać tragedią psychoanalityczną ... 

Bogowie - i Bóg także - są tam nieobecni: może dlatego przybiera ona często 

pokraczny kształt groteski. Pod tym kształtem czuć jednak tragiczną strukturę, 

przesłoniętą bełkotem i fantasmagorią, "rozkoszami partactwa" do których 

przyznawał się Gombrowicz. Dlatego też Ślub jest tak trudny do zrozumienia i 

wystawienia. Tragiczne decorum zostało bowiem zniesione, czy raczej, 

zeświecczone aż do pokraczności: co gorsza oddaliło się od nas samo pojęcie 

tragiczności. Tym jednak większa ambicja i oryginalność Ślubu. 

el casamiento 

EDICIONU l'l AM 
liJINOi Aj.' 

Witold Go""""'-'i~:r 

Okładka pierwszej obcej edycji Ślubu (wyd. EAm, BA 1948). 

Dialog 1990/2 

Przekładu na hiszpański dokonał Alejandro Russovich wespół z Gombrowiczem. 

Gombrowicz. Córdoba 1954 

To co w nim pociągało - poza wspaniałością inteligencji i sposoberri 

wyrażania się - to była jego oryginalność. Znałem niewiele osób 

mogących się poszczycić taką odwagą intelektualną, takimi wartościami 

umysłu. 

Nie był bohaterem fizycznym, ale był bohaterem duchowym. Rzecz jasna, 

uprawiał swojego rodzaju kokieterię, jak na przykład powiedzenie ex abrupto 

do znanego na tutejszym terenie pisarza, że pisze jak tancerka, na puentach 

... Ale jego odwaga intelektualna nie była kokieterią - była integralną częścią 

jego natury. Tego nie spotyka się często. Wyczuwało się w nim również 

indywidualność wręcz niezwykłą i - czemuż tego nie powiedzieć? - geniusz. 

Moim zdaniem jeden z największych pośród ostatnich indywidualistów. 

Zapewne bez szans na następcę. 
Roger Pia 



Gombrowicz Witold, ur. 4.08.1904 w Małoszycach pod Opatowem. zmarł 

25.07.1969 w Vence (Francja) powieściopisarz, dramaturg i eseista. Syn 

ziemianina i przemysłowca, wywodził się ze starej rodziny szlacheckiej 

osiadłej do 1863 na Żmudzi, następnie w kieleckiem. W 1911 zamieszkał z 

rodzicami w Warszawie; 1922 ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki, 

1927 studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W tymże roku 

wyjechał do Paryża, gdzie studiował filozofię i ekonomię. Po krótkiej 

aplikacji w sqdach warszawskich poświęcił się wyłqcznie literaturze. Od 

1934 współpracował z pismami codziennymi i literackimi (głównie z 

"Kurierem Porannym") zajmujqc się m.in. krytykq literackq, znany był w 

kręgach bywalców kawiarni Ziemiańska. W sierpniu 1939 wyjechał do 

Argentyny, gdzie zastała go wojna. Po kilku latach dorywczego 

zarobkowania pracował 1947-53 w Banku Polskim w Buenos Aires. 

Ignorowany przez konserwatywne środowiska emigracyjne, żył dłuższy czas 

w literackim osamotnieniu. W 1963 dzięki rozgłosowi swych ksiqżek uzyskał 

roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w Berlinie Zachodnim, skqd 

przeniósł się w 1964 do Royaumont pod Paryżem, a następnie Vence w 

okolicy Nicei. W 1967 otrzymał Międzynarodowq Nagrodę Literackq 

wydawców (Prix Formentor). 

Twórczość literackq rozpoczqł od na wpół fantastycznych opowiadań, 

poświęconych głównie osobliwym przypadkom psychologicznym (zbiór 

Pamiętnik z okresu dojrzewania 1933, wydanie rozszerzone pt Bakakaj 1957). 

Uwagę krytyki zwrócił groteskowq powieściq - Ferdydurke (1937), w której 

- demaskujqc rozmaite wzorce obyczajowe i kulturowe - sformułował 

główne tematy swej twórczości. Przed wybuchem wojny ogłosił sztukę 

Iwona, księżniczka Burgunda ('Skamander' 1938, wyd. os. 1958, wyst. 1959) 

oraz nie ukończonq powieść sensacyjnq Opętani (druk. 1939 pod 

pseudonimem Z. Niewieski w pismach codziennych). Po dłuższej przerwie 

napisał w Argentynie dramat Ślub i powieść Trans-Atlantyk (wyd. łqczne 

Paryż 1953, wyd krajowe 1957 z komentarzem autora). W pierwszym z tych 

utworów (wyst. krajowe 197 4) pomyślanym jako transkrypcja snu i zarazem 

parodia tragedii szekspirowskiej, wyłożyf najpełniej swojq filozofię stosunków 

międzyludzkich, w drugim określił m.in. swój stosunek do rodzinnej iradycji 

_, 

kulturowej. Dał następnie dwie powieści: w Pornografii (Paryż 1960), 

umiejscowionej w przekształconych realiach okupacyjnej Polski, skupił 

uwagę na - zbrodniczej niekiedy - fascynacji, jakq budzi młodość, w 

Kosmosie (Paryż 1965) zagłębił się w zagadkowe dziedziny psychologii 

erotycznej, badajqc relacje między przypadkiem a znaczeniem zdarzeń. 

Ostatniq jego sztukq jest parodystyczna groteska historiozoficzna Operetka 

(wystawienie krajowe 1975). Wydał jq wraz z trzema tomami prowadzonego 

od 1953 Dziennika (tom 1-3, Paryż 1957-66), w którym mieszajqc osobiste i 

błahe nieraz rozważania z zaczepnymi polemikami i rozważaniami 

filozoficznymi - namalował najosobliwszy zapewne autoportret w polskiej 

literaturze. 

Literatura polska, Przewodnik encyklopedycmy 
War:;zawa 1984 

. 
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We Wsoli ok. 1930 r. Pierw:;zy z lewej siedzi Jan Gombrowicz. za nim stoi Aleksandra 
Gombrowiczowa. z prawej siedzi Witold. 
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Rekomendacjo Martina Bubera dla wydania przekładów Ślubu, Jerozolimo. 30 stycznia 1955. 

Polski pisarz Witold Gombrowicz jest znakomitym autorem o silnym, męskim, nieposkromionym 
talencie bez potknięć i zająknięć. Należy go tłumaczyć. 

Jerozolimo, 30 stycznia 1955 r. Martin Buber 

... 

SLUB I TRANS-ATLANTYK 
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, powracałem myślą do tych dzieł, nabożnie w młodości czytanych. I 

mojej wielkiej ambicji towarzyszy/a jakaś chytrość, chytre domniemanie, że 

łatwiej napisać dzieło 'wielkie', niż "dobre". Genialność wydawała mi się 

łatwiejsza„. 

Dlaczego? Ślub, jak wszystkie moje utwory zwrócone przeciw formie, jest 

parodią formy, parodią genialnego dramatu. Czyż jednak parodiując 

genialność nie dałoby się przemycić odrobinę własnej genialności? Taka 

kontrabanda ... 

Ukazać ludzkość w jej przejściu od Kościoła Boskiego do Kościoła Ludzkiego. 

Ale ta idea nie była dana mojemu utworowi od samego początku.ja na scenę 

rzuciłem naprzód garść wizji, zalążków, sytuacji, i powoli, kulawo, to mnie 

prowadziło do owej idei. Jeszcze w połowie drugiego aktu nie wiedziałem o 

co mi chodzi. A to kulawe, jakby pijane, czy senne. czy szalone, tworzenie się 

mojej Missa Solemnis z napięć formy, z jej związków, kombinacji, rymów, rytmów 

wewnętrznych, wydawało mi się odpowiednikiem stwarzania Historii, która też 

posuwa się naprzód, jak pijana i senna. 

Zdarzyło mi się wtedy, gdym pisał: 

Wł:ADZIO Nic. 

HENRYK Nic. 

OJCIEC Przeinaczone. 

MATKA Wykręcone. 

Wł:ADZIO Zrujnowane. 

HENRYK Wypaczone. 

„. że rozpłakałem się nagle, jak dziecko - jedyny to raz zdarzyło mi się coś 

podobnego - nerwy, oczywiście. Gorzko łkałem i Izy kapały na papier. Nie 

sama poufna, dotycząca moich prywatnych katastrof, zawartość tych słów 

wypełniła mnie taką rozpaczq. a to, że one tak gładko padały, rytm ich i rym 

poczułem jak kolec nie znający litości, łkałem przerażony wewnętrzną 



składnością nieszczęścia . Po czym przestałem łkać i powróciłem do pisania . 

- Jakie były dzieje „ Ślubu " ? 

Przetłumaczyłem go na hiszpański przy pomocy mego przyjaciela Alejandra 

Russovicha i dzięki pomocy Cecylii Debenedetti, oraz Stanisława Odyńca, został 

wydany w Buenos Aires. Nie został zauważony przez sfery artystyczne stolicy. 

W 1963-im zainteresował się nim Jerzy Lavelli, młody argentyński reżyser 

przebywający w Paryżu. Wystawił go w Theatre Recamier i ta świetna 

inscenizacja stała się początkiem jego szybkiej kariery, jako reżysera. Potem 

Ślub znalazł innego wielkiego reżysera w osobie Alfa Sjoberga, który wprowadził 

go na deski Królewskiego Teatru Dramatycznego w Sztokholmie. Sjoberg włożył 

ogromną pracę i zapał w opracowanie Ślubu , a potem Iwony, i obie sztuki 

odniosły wielki sukces. Trzecia realizacja Ślubu na wielką skalę miała miejsce w 

Schiller-Theatre, w Berlinie, gdzie po premierze naliczono pięćdziesiąt jeden 

rideaux. To znów winienem reżyserowi Ernestowi Schroderowi i świetnemu 

zespołowi aktorów. Niestety, tak się złożyło, że żadnego z tych przedstawień 

widzieć nie mogłem. W ogóle nie byłem w teatrze od trzydziestu lat co najmniej, 

piszę sztuki , ale do teatru nie chodzę .„ sam nie wiem dlaczego „. z lenistwa „. 

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

Ja ich nie umieszczam. Umieszczają je krytycy. Kiedy Iwona i Ślub startowały w 

Paryżu pisano, że to 'teatr absurdu Becketta i Ionesco". Ale Iwona to rok 1936, 

a Ślub 1946, kiedy jeszcze o tych autorach nikt nic nie słyszał. Poza tym mój 

teatr nie jest absurdalny. 

Tak, Ślub, jest i senny i pijany i szalony, ja sam nie umiałbym odczytać go w 

całości, tyle tu mroku. I ma rację reżyser, który pozwala tej sfinksowej formie 

kształtować się dowolnie, ryczeć , szaleć, dbając jedynie o jakąś prawie 

muzyczną jedność tego ceremonia/u . Mimo to jednak Ślub ma akcję , która 

trzyma się kupy, i nie ma powodu aby ona nie została udostępniona widzowi. 

Chciałbym , Dominiku, aby te nasze rozmowy mogły stać się czymś w rodzaju 

przewodnika po moich utworach, więc opowiem, co Ślub opowiada. Może z 

tego jaki reżyser skorzysta. 

Co Ślub opowiada. - Ślub jest snem. Snem Henryka, żołnierza polskiego podczas 

ostatniej wojny, gdzieś we Francji , w wojsku francuskim, walczącego z 

Niemcami. W tym śnie dochodzą do głosu lęki Henryka o rodzinę , pozostawioną 

w Polsce, ale też niepokoje bardziej zasadnicze człowieka współczesnego na 

przełomie epok. 

Ukazuje się Henrykowi jego dom rodzinny w Polsce, rodzice i narzeczona, Mania. 

Dom jest spodlony , zamieniony w karczmę. Mania jest służącą, dziewką 

karczemną. Ojciec jest karczmarzem. 

Ojciec, prześladowany jest przez pijaków. Ale oto następuje kluczowa scena , 

w której Ojciec broniąc swej człowieczej godności 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-król nie tylko podnosi Henryka do godności księcia, ale i przyrzeka że 

mocą swej władzy królewskiej nakaże mu dać ślub 'godny", kościelny , który 

Manię, tę dziewkę karczemną, uczyni z powrotem czystą i nieskalaną „. jak 

dawniej. 

Na tym kończy się akt pierwszy. Godność ludzka - zdawałoby się - jest 

uratowana. 

w akcie drugim odbywają się przygotowania do owego 'godnego' sakramentu 

ślubnego, którego ma udzielić biskup. Ale tu spostrzegamy, że w sen Henryka 

zaczynają wdzierać się wątpliwości. Cały ten obrządek ślubny zaczyna coraz 

bardziej chwiać się , jakby zagrożony przez Głupotę - jakby on, Henryk, całą 

duszą po stronie mądrości, godności, czystości, nie ufał sobie „. 

Przywódca pijaków znów wdziera się na salę pijany jak belal Dochodzi już 

prawie do bezpośredniej walki pomiędzy nim, a Henrykiem, gdy nagle Uak 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, sam dasz sobie ślub i zmusisz 

wszystkich, żeby go uznali i żeby uznali Manię za nieskalaną, tobie poślubioną'. 

To klucz do metafory Ślubu. Przejście od świata opartego na boskim autorytecie, 

boskim i ojcowskim, do nowego, w którym wola jego, Henryka, ma być wolą 

stwarzającą .„ jak wola Hitlera, Stalina. 

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

Ale wtedy następuje scena, w której pijak prosi Władzia, przyjaciela Henryka, 



aby kwiat nad głową Mani trzymał; i naraz kwiat usuwa, pozostawiając ich w 

tej sztucznej pozycji, już nieuzasadnionej kwiatem. I Henrykowi nasuwa się 

okropne podejrzenie, że Mania „. z Władziem „. 

" Kapłanie - świnio, ty połączyłeś ich niższym, okropnym ślubem! " - wybucha. 

Koniec aktu drugiego. 

W akcie trzecim Henryk jest dyktatorem, wszystkich pognębił nie wyłączając 

rodziców. I znów przygotowuje się ceremonia ślubu, ale bezbożnego, 

mającego sankcje jedynie w jego absolutnej władzy. 

Czuje wszakże , że jego władza nie będzie rzeczywista , póki nie zostanie 

potwierdzona dobrowolną ofiarą czyjejś krwi. Dlatego domaga się od Władzia 

aby się zabił dobrowolnie dla niego. To uspokoi jego zazdrość, a jednocześnie 

uczyni go dość potężnym i przerażającym aby urzeczywistnić ślub ... i Manię 

jako "nieskalaną" (a także by urzeczywistnić sen „. o co walczy od początku). 

Władzio się zgadza. 

W ostatniej scenie Władzio się zabija. Ale Henryk załamuje się i cofa w 

przerażeniu przed swoim czynem. Ślub nie zostanie urzeczywistniony. 

Taka jest ta historia. Próbuje ona odmalować lęki i zgrozy człowieka wobec 

świata nadchodzącego, w którym on sam sobie będzie Bogiem i panem. 

"Boskość" Henryka dokonuje się poprzez opanowanie innych ludzi, jak boskość 

Hitlera. W Ślubie dają się dostrzec mechanizmy nowoczesnego stawania się 

człowieka i ludzkości. Nieustanna obecność Formy na scenie jest spiritus movens 

dramatu. Człowiek mówi coś i przystosowuje się do tego, 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 

rozterce: czy to na serio? Czy to Mądrość? Czy Głupota? Czy rzeczywistość , 

czy sen? 

Dominique de Roux "Rozmowy z Gombrowiczem· 

Paryż 1969 

KRONIKA TEATRU 
POLSKIEGO W POZNANIU 

KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZVCH ZASP "U STULA" 

07.12.98 r. - Gospodarze - PP. Barbara i Marek Ornochowie zaprosili wszystkich 

bywalców i mHośników Klubu na uroczyste otwarcie wystawy grafik znanego 

poznańskiego artysty Jerzego Rybarczyka - wśród nich exlibris Stanisława 

Hebanowskiego. 

WIGILIA 98 

20. 12. 98 r. 

Uroczyste spotkanie nowej dyrekcji z pracownikami (obecnych było ok. 100 

osób). Przy wspólnym stole dzielono się opłatkiem i kosztowano świątecznych 

potraw. Oprawę artystyczną wieczerzy zapewnili aktorzy Teatru Polskiego 

wykonujący najpiękniejsze polskie kalendy. 

l\JOWE PREMIERY 

09.01.99 r.- Odbyła się 493 premiera w powojennej historii Teatru Polskiego -

była nią "MIMIKA" wg. Wojciecha Bogusławskiego - debiut reżysersk i 



Przemysława Grządzieli, przy współpracy scenograficznej pani Ewy Strebejko. 

17. Ol. 99 r. W przeddzień 16 rocznicy śmierci Stanisława Hebanowskiego 

Teatr Polski świętował swojq kolejnq , 494 premierę - 'ANTYGONĘ" Sofoklesa w 

przekładzie Hebanowskiego. Spektakl reżyserował Waldemar Matuszewski, 

scenografia jest dziełem Ewy Strebejko, muzykę napisał Zbigniew Kozub. W roli 

tytułowej wystqpiła Agnieszka Brzezińska. 

Tradycyjnie już premierowe kwiaty zostały złożone nazajutrz po premierze na 

grobach w Gieczu. 

W dniu premiery na ścianie w hallu kasowym zawisły reklamy firm oraz lista 

nazwisk osób prywatnych - darczyńców i sponsorów Teatru Polskiego. Jako 

pierwsze pojawiły się znaki firmowe GOPLANY i CENTERTELU. 

RECENZJA SZKODLIWA SPOŁECZNIE 

'Słyszałam kilka dni temu radiowq wypowiedź Waldemara Matuszewskiego: 

odnosił tam swojq 'Antygonę" do sytuacji, w której za sprawq Moniki Lewinsky 

- znalazł się prezydent USA. Gdzie Rzym, gdzie Krym? Jeśli dywagacje na takim 

poziomie zajmujq dziś ludzi teatru, wystawiajqcych antycznq tragedię, to 

sprawa wyglqda na sabotaż. I ja bym taki teatr najchętniej po prostu 

kontestowała. Tej możliwości licealistom zazdroszczę.' 

Ewa Obrębowska-Piasecka "GAZETA WYBORCZA" 23-24.01.99 r. 

MŁODZIEŻ W TEATRZE POLSKIM 

24 - 29. Ol. 99 r. 

Po raz kolejny Teatr Polski gościł w swoich progach młodych zapaleńców 

teatralnych z całej Polski . Podczas IX Ogólnopolskiego Forum Teatrów Szkolnych 

na jego scenie wystqpiło ponad 20 zespołów ze szkół średnich całego kraju , 

m.in. z Tarnowa, Sopotu, Szczecina, Katowic, Lublina, Łodzi i Wrocławia. 

Podczas uroczystego otwarcia imprezy gości powitali w imieniu własnym i 

zespołu Teatru dyrektor Waldemar Matuszewski oraz czołowy aktor Mieczysław 

Hryniewicz. Uczestnicy festiwalu brali także udział w warsztatach teatralnych 

prowadzonych w salach CK ZAMEK, w Teatrze Ósmego Dnia i Młodzieżowym 

Domu Kultury nr 2 . Milan Kwiatkowski- kierownik literacki Teatru l\Jowego 

przygotował dla młodzieży "Kuchnię teatralnq" , w której wzięli udział aktorzy 

Teatru Nowego. Gościem specjalnym imprezy był Krzysztof Zanussi. Złote Maski 

najlepszym zespołom : teatrom Pivetta ze Słupska i Panopticum z Lublina 

wręczyło jury w składzie: Witold Dębicki, Teresa Gqsiorowska, Jadwiga Mydlarska 

- Kowal, Zbigniew Kozub, Ewa Wycichowska oraz przedstawiciele młodzieży, 

pod przewodnictwem Macieja Prusa. 

AKTORSKIE ŚPIEWAf\llE W TEATRZE POLSKIM 

1.02.99 r. został przyjęty do naszego zespołu pan Andrzej Borowski -

akompaniator i korepetytor muzyczny - możemy więc zrealizować nasze 

marzenie o inauguracji sceny piosenki literackiej na scenie kabaretowej ·u 
Stula" (trzecia scena Teatru Polskiego).Dla aktorskiego śpiewania budowana 

jest w klubie estrada - obok karykatury jego patrona - widniejq nad niq złote 

maski, dzieło naszej pracowni plastycznej. 

SPOTKANIE Z POETĄ 

8. 02. 99 r. 

"Miłość miłości szuka" - taki tytuł nosił wieczór autorski ks. Jana Twardowskiego, 

który z inicjatywy Państwowego Instytutu Wydawniczego, Drukarni i Księgarni 

św. Wojciecha oraz Fundacji 'Naród Sobie' odbył się na scenie Teatru 

Polskiego. Wiersze poety prezentowali : Jerzy Zelnik oraz aktorzy Teatru Polskiego 

: Katarzyna Węglicka, Mieczysław Franaszek, Mieczysław Hryniewicz, Józef 

Jachowicz i Arnold Pujsza oraz dzieci ze SZkoły Podstawowej nr 62 , z grupy 

'Warsztaty" przy Teatrze Polskim i z grupy muzycznej 'Po deszczu'. Całość 

programu reżyserował Sylwester Woroniecki. Widownię Teatru zapełniły 

nieprzeliczone tłumy wielbicieli poezji ks. Twardowskiego, którzy cierpliwie 

ustawiali się w arcydługiej kolejce, aby po spektaklu otrzymać upragniony 
autograf poety. 



w POSZUKIWAl\JIU DARCZYl\Jców 

12.02. 99 r. - na spotkanie opłatkowe organizowane przez Wójta i Zarząd 

Gminy Tarnowo Podgórne dla właścicieli i dyrektorów firm znajdujących 

się na terenie tej najbogatszej w Polsce gminy zaproszony został również 

dyrektor Teatru Polskiego. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów z 

właścicielami firm i pozyskanie ich jako przyszłych sponsorów Teatru 

Polskiego. Dyrektorowi towarzyszyli kierownik BOW p. Mariola Michalak i 

aktor p. Mieczysław Hryniewicz. Wszyscy chętni do odwiedzenia Teatru 

Polskiego otrzymali zaproszenia na spektakl "Don Juan" w dniu 05.03.99. 

Z zaproszenia skorzystali również obecni na spotkaniu J.E. Ksiądz 

Arcybiskup Juliusz Paetz, przewodniczący Wielkopolskiej "Solidarności" 

Bogdan Klepas, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan 

Mikołajczak. 

POŻEGNANIE "PTAŚKA" 

l3- l4.02.99r. 

Odbyły się dwa ostatnie przedstawienia "Ptaśka" wg Williama Whartona w 

wykonaniu Janusza Stolarskiego i Waldemara Szczepaniaka . Spektakl, 

mimo iż oblegany przez publiczność schodzi z afisza , gdyż kończy się 

licencja na jego wystawianie. Na pożegnalnym spektaklu, 130-tym z kolei, 

z aktorami spotkali się nie tylko ich liczni wielbiciele, ale także władze miasta 

i regionu . Nie zabrakło symbolicznej lampki wina. 

l\JOWE Wł:ADZE ZASP PRZV TEATRZE POLSKIM 

20.02. 99 r. 

Upłynęła kadencja dotychczasowego Zarządu Koła Związku Artystów Scen 

Polskich przy Teatrze Polskim. Podczas walnego zebrania wyłoniono nowe 

władze. Przewodniczącym Koła został Arnold Pujsza. W skład Zarządu 

weszli: Iwona Kotzur, Mieczysław Franaszek, Sławomir Pietraszewski, Edward 
Warzecha. 

NIECODZIENNA WIZYTA 

05.03. 99 r. - Na uroczysty spektakl "Don Juana" przybyli znakomici goście 

zaproszeni na spotkaniu noworocznym, które miało miejsce w Jankowicach w 

dn. 12.02 -właściciele firm z gminy Tarnowo Podgórne, ale również znakomitości 
społeczności poznańskiej: 

J.E. ksiądz Arcybiskup Juliusz Paetz, Marszałek Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, przewodniczący wielkopolskiej 

"Solidarności" Bogdan Klepas, wiceprezydenci Poznania Sławomir Jezierski i 
Michał Parysek. 

Gospodarzami wieczoru byli: Dyrektor Teatru Polskiego Waldemar 

Matuszewski, Prezes Fundacji "Naród Sobie" prof. Lech Trzeciakowski. 

przewodniczący Związku Zawodowego "Solidarność" przy Teatrze Polskim 

p. Antoni Pawlak oraz reprezentanci zespołu aktorskiego p. Maria 

Skowrońska-Ferlak i p. Józef Jachowicz. Po zakończeniu spektaklu 

znakomici goście zgromadzili się w foyer I piętra Teatru, specjalnie 

zaaranżowanym na ten wieczór: w centrum stylowy stolik z leżącym na 

nim dokumentem gotowym do podpisu, po bokach - stoły pełne owoców, 

słodyczy i napojów, pod ścianami wyeksponowane były teatralne kostiumy 

- stylowe suknie ze spektaklu " Pożegnanie' zaprojektowane przez p. Ewę 

Strebejko. Po chwili pojawili się aktorzy występujący w "Don Juanie'. O 

godzinie 21.30 dyr. Matuszewski rozpoczął uroczystość - powitał gości, w 

chwilę później oddał głos prof. Lechowi Trzeciakowskiemu, który wygłosił 

krótki wykład na temat początków i historii Teatru Polskiego,jego doniosłości 

dla duchowego i kulturalnego życia Wielkopolan. Nawiązał do hojności 

występujących na jego deskach Modrzejewskiej i Paderewskiego - którzy 

swoje honoraria przeznaczyli na potrzeby Teatru Polskiego. 

Również przewodniczący Bogdan Klepas zachęcał obecnych do 

finansowego wspierania szanownego Jubilata, który wkrótce obchodzić 

ma swoje 125-lecie istnienia. 

Nastąpił kulminacyjny moment uroczystości - J.E. Ksiądz Arcybiskup złożył 

swój podpis pod Deklaracją Komitetu Obchodów 125-lecia Teatru 

Polskiego. Do podpisów złożonych w dn. 30 Xll 98 r. kiedy to powołano 

Komitet. a honorowy patronat nad obchodami jubileuszowymi objął 

minister Jacek Weiss, dołączyli obecni na uroczystości prezydenci Miasta, 

wójt Gminy Tarnowo Podgórne Waldy Dzikowski. v-ce Starosta Powiatu 



Poznańskiego inż. Jan Grabowski. W imieniu zespołu podziękował sygnatariuszom 

nestor Teatru Polskiego Józef Jachowicz. Jego Ekscelencja nawiązując do 

słów podziękowań za przybycie przypomniał obecnym, że początek jego 

bytności w Teatrze Polskim datuje się na początek lat 50-tych. I wyraził 

chęć dalszego, systematycznego bywania w jego murach - poczynając 

od zbliżającej się premiery "Ślubu" W. Gombrowicza w Międzynarodowym 

Dniu Teatru 27 marca. Obecni wznieśli toast - rozpoczęły się indywidualne 

rozmowy - J.E. Ksiądz Arcybiskup Juliusz Paetz poświęcił chwilę uwagi 

każdemu z obecnych z osobna - w sobie tylko właściwy ujmujący sposób. 

O dokumentację fotograficzną zadbała molierowska Karolka p. Katarzyna 

Węglicka, która do talentu aktorskiego dodała fotograficzny. Na 

pożegnanie J.E. Ksiądz Arcybiskup zaprosił cały zespół aktorski do swojej 

rezydencji na rozmowę przy kawie. 

Arcybiskup Juliusz Paetz w rozmowie z wykonawcami głównych ról 
w spektaklu „Don Juan": Agnieszką Brzezińską i Grzegorzem Emanuelem. 

ZAPROSZENIA Z FRANCJI 

11.03. 99 r. 

Pan Jerzy Jankowiak, działacz polonijny ze Strasbourga oraz Towarzystwo 

Polonijne "MILENIUM" z Wittelsheim w osobie prezydenta tej organizacji pana 

Roberta Małachowskiego zaprosili nasz Teatr na gościnne występy we Francji 

na przełomie września i października. 

Pozostałe szczegóły wizyty, która swoim zasięgiem prócz Strasbourga, Miluzy, 

Nancy,Wittelsheim i Metz ma objąć również Paryź omówi dyrektor Waldemar 

Matuszewski z dyrektorem Instytutu Polskiego Panem Tomaszem Stróżyńskim 

w czasie swojej prywatnej, kwietniowej wizyty w Paryźu. 

W związku z wyjazdem zespołu otwieramy specjalne konto, na które będą 

mogli wpłacać pieniądze miłośnicy naszego Teatru. 

ROZMOWY SEZONOWE 

16 - 17. 03. 99 r. dyrektor Matuszewski przeprowadzał tradycyjne rozmowy 

sezonowe z zespołem aktorskim. 

NARODOWY TEATR WIELKOPOLSKI 

Po uzgodnieniu idei i programu NTW dyrekcja Teatru Polskiego rozpoczyna 

rozmowy ze Starostami poszczególnych powiatów na temat systematycznych 

występów Teatru poza macierzystą siedzibą. (zaczynamy od Śremu i Konina). 

Ideę Narodowego Teatru Wielkopolski należy wywieść z historii Teatru Polskiego 

ufundowanego w czasach zaborów przez rodaków doceniających wartość 

słowa jako obrońcy polskości. 

Nowy podział administracyjny kraju powołał do istnienia Region Wielkopolska, 

który wymaga działań integracyjnych utwierdzających dotychczasowe 

poczucie wspólnoty jego mieszkańców. 



Wykorzystaną w spektaklu suknię ślubną 
według projektu Ewy Strebejko wykonała i ufundowała 

Suknie ślubne i UlizljtoU!e 

firma: 

Salon: 60-518 Poznań, ul. Dąbrowskiego 105, tel. 8476-825 
Pracownia: 60-438 Poznań, ul. Nowokramska 11, tel./fax 8489 444 

/eicli prnq11ieo~ podm' 11rn11 po111oc11ą clło1i i wspo111óc fi11m1sowo pnmi9tnj o ist11ic11irr 

Pw1dmji N A R 0 D · S O B I E pr-:zy Tentr;:e Vo/s/?i111 w 11Jo;:rnm1i11 

11r lw1itn: VVBK SA VI/O 'Pm:11ml 10901362-9377-128-00-0 

Lista darczyńców 

Kazimiera Polcyn Zielona Góra 25,-zl 6. 08. 98 

Krystyna Polcyn Zielona Góra 50,-zl 6. 08. 98 

Anna Gronowska Brwinów 50,-zł 2. 09. 98 

Anna i Andrzej Buck Zielona Góra 50,-zł 7. 09.98 

Barbara i Jerzy Batyra Brwinów 50,-zł 24.09. 98 

Mira Starczyk Calgary, Kanada 100,-zł 30. 10. 98 

Teresa Bergh Stockholm, Szwecja 50,-zł 3. 11. 98 

Leif Erikson Hagersten, Szwecja 50,-zł 3. 11. 98 

Monika i Tadeusz Krupa Zielona Góra 100,-zł 20. 12. 98 

Aldona i Tomasz Dzieliccy Poznań 100,-zł 31. 12. 98 

II Liceum Ogólnokształcące Poznań 10,-zł 23. Ol. 99 

Jolanta Beresińska Poznań 250,-zł 26. Ol. 99 

Małgorzata Marszewska Poznań 100,-zł 2. 02. 99 

Jad wiga Brzezińska Poznań 100,-zł 4. 02. 99 

Jaś Bemy Kórnik 10,-zł 5. 02. 99 

TEATR POLSKI 
w Poznaniu 

Zespól artystyczny 
w sezonie 1998/ 1999 

J\gnieszka Brzezińska 
Gizela Bortel 
Irena Grzonka 
Iwona Kotzur 
Helena Krauze 
Lidia Michałuszek 
Małgorzata Peczyńska 

Maria Skowrońska-Fedak 
Katarzyna Węglicka 
Lucyna Winkel 
Sebastian Grek 
Mieczysław Franaszek 
Mieczysław Hryniewicz 
Józef Jach owi cz 
Przemysław Kozłowski 

Janusz Kulik 
Artur Pierściński 
Sławomir Pietraszewski 
Marian Pogasz 
Arnold Pujsza 
Wojciech Siedlecki 
Janusz Stolarski 
Andrzej Szczytko 
Witold Szulc 
Jakub Ulewicz 
Edward Warzecha 
Sylwester Woroniecki 
Piotr Wypart 
Maciej Zabielski 

Redakcja programu: 
Joanna Nowak 

Opracowanie graficzne i druk: 
lnnina Felińska 

Naś\victlanie: 

Studio Pre-Press i][!]li!i] 

Dyrektor naczelny i artystyczny 

Waldemar Matuszewski 

Kierownik literacki 

Joanna N owak 

Koordynator pracy artystycznej 
Małgorzata Misztal 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Mariola Michalak 

Główny księgo\\)' 

Krystyna Hałuszczak 

Sekretariat 
Renata Stolarska 

Kierownik techniczny 
Andrzej Biskup 

Elektrycy 
Janusz Dratwa 
Adam Łukasiewicz 

Akustycy 
Wiesław Janicki, Barbara Olsztyn 

Brygadier sceny 
Marek Jaworski 

Garderoby 
Emilia Glapa, Izabela Witek 
Aleksandra Nowicka, Ewa Sambor 

Pracownia krawiecka damska 
Marzena Adamska 

Pracownia krawiecka m~ska 
Karol Drzymała 

Stolarnia 
Marian Kowal 

Pracownia obuwnicza 
Henryk Lein 

Charakterrmtornia 
Małgorzata Stawicka 

Modystka 
Aleksandra Turgula 

Pracownia plastyczna 
Antoni Pawlak 

Pracownia dekoracyjno-tapicerska 
Eugeniusz Marszał 

Pracownia ślusarska 
Antoni Michalak 

RckwiZ)'tOrnia 
Czesław Wasiński 

Klub ZASP-u .U Stula" 
Barbara i Marek Ornochowie 
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Teatr Polski. 61-73 7 Poznań, ul. 2 7 Grudnia 8/ I O 

Telefoniczna rezerwacja biletów 
w Biurze Obsługi Widzów i kasie biletowej 

tel. 852 05 41 , 852 56 2 7 

Kasa biletowa teatru czynna od wtorku do soboty 
w godz. 13.00-19.00, w niedziele 16.00-19.00 

Jeśli pragniesz podać nam pomocną dłoń 
i wspomóc finansowo 

pamię taj o istnieniu Fundacji 

NA.R0D·SoBIE 
przy Teatrze Polskim w Poznaniu 

nr konta: WBK SA VI o/P-ń 10901-362-9377-128-00-0 


