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Spektakl zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury 
w Warszawie. Współproducentem przedstawienia jest Towarzystwo 

Edukacji Kulturalnej w Lublinie - organizator IX edycji Międzynarodowego 
Festiwalu "Konfrontacje Teatralne". 

lf I'ł'O IJ) OO ~llłłł O lf Ił~Z 
~, 



"Ślub" bez teatru jest jak ryba bez wody - tak, bo to nie tylko dramat pisany 
dla teatru, ale, przynajmniej w zamierzeniu swoim, to sama wyzwalająca 
się teatralność istnienia. Mam jednak obawy, że nikt oprócz mnie nie zdoła 
tego wyreżyserować i że przedstawienie runie z wielkim wstydem moim, 
grzebiąc na długie lata karierę sceniczną utworu. 

Witold Gombrowicz 

Witold Gombrowicz 

Powie~iopisarz, dramaturg, eseista. 
Ur. 4.08.1904 r. w Małoszycach, zm. 25.07.1969 r. wVence (Francja). 
Syn ziemianina i przemysłowca. W 1927 r. ukończył studia prawnicze na 
Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku wyjechał do Francji, gdzie 
studiował filozofię i ekonomię. Po krótkiej aplikacji w sądach warszawskich 
poświęcił się wyłącznie literaturze. Od 1939 r. współpracował z pismami 
codziennymi i literackimi, zajmując się krytyką literacką. W sierpniu 1939 r. 
wyjechał do Argentyny, gdzie zastała go wojna. Po kilku latach dorywczej 
pracy otrzymał posadę w Banku Polskim w Buenos Aires ( 1947-53). W 1963 r. 
otrzymał roczne stypendium Fundacji Forda i wyjechał do Berlina Zachod
niego, skąd w 1964 r. przeniósł się do Francji. W 1967 r. otrzymał Między
narodową Nagrodę Literacką wydawców (Prix Formentor). Spod jego pióra 
wyszły opowiadania "Pamiętnik z okresu dojrzewania" ( 1933, wyd. rozsze
rzone pt. "Bakakaj", 195 7), powieść "Ferdydurke" ( 193 7), dramat "l\/VOna, 
księżniczka Burgunda" ("Skamander" 1938, wyd. osobne, 1958), nie ukoń
czona powieść sensacyjna "Opętani" (drukowana w pismach codziennych 
pod pseudonimem Z. Niewieski, 1939). Po dłuższej przerwie napisał w 
Argentynie dramat "Ślub" i powieść 'Trans-Atlantyk" (wyd. Paryż 1953). W 
Paryżu zostały wydane również dwie powieści "Pornografia" ( 1960) i "Kos
mos" ( 1965). Ostatnią sztuką Gombrowicza jest "Operetka", którą wydał 
wraz z t. 3 prowadzonego od 1953 roku "Dziennika" (t. 1-3, Paryż 195 7-66). 
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obsada: 
Henryk (Syn i Książę) - Sławomir Maciejewski 
Władzio (Przyjaciel i Dworzanin) - Tomasz M.)Can 
lgnac.y (Ojciec i Król) - Vladas Bagdonas (Litwa, go~innie ) 
Katarzyna (Matka i Królowa) - Jolanta Teska 
Mania (Służąca i Księżniczka) - Maria Kierzkowska 
Pijak - Jarosław Felczykowski i Paweł Tchórzelski 
Pijac.y - Niko Niakas, Filip Frątczak, Pavveł Kowalski 
Dygnitarze (później Kanclerz) - Marek Milczarczyk 

(później Szef Policji) - Grzegorz Wiśniewski 
(później Szambelan) - Ryszard Balcerek 

- *** 
Zdrajc.a - Filip Frątczak 
Dygnitarz-Zdrajca - Pa\Neł Kowalski 
Damy- Anna Romanowicz-Kozanecka, Ewa Pietras, 

Teresa Stępień-Nowicka 

Strażnic.y (później Zbiry)-*** 
Biskup Pandulf- Niko Niakas 
Księżna Plrulu - Pa\Neł Kowalski 
Lokaj - Niko Niakas 

Reżyseria: 

Elmo Niiganen (Estonia) 

Scenografia: 

Anna Sekuła 

W spektaklu wykorzystano muzykę: Arvo Parta, Fryderyka Chopina, 
Ludwiga van Beethovena, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy'ego. 

Asystent reżysera: Marek Milczarczyk 
Inspicjent: Janina Sachwanowicz-Niakas 
Sulfer: Anna Kruzińska 

Premiera: 8 października 2004 r. 
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TESTAMENT. ROZMOWY z DOMINIKIEM DE noux 
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"Ślub" zacząłem już podczas wojny. Komponował mi się z wolna i doryw
czo w mojej egzystencji argentyriskiej z dnia na dzień . Wzorem był mi "Faust" 
i "Hamlet", ale jako format jedynie; mnie szło o napisanie "wielkiego" i "genial
nego" dramatu, powracałem myślą do tych dzieł, nabożnie w młodości czyta
nych. I mojej wielkiej ambicji towarzyszyła jakaś chytrość , chytre domniema
nie, że łatwiej napisać dzieło "wielkie" i "dobre". Genialność wydawała mi się 
łatwiejsza ... 

Dlaczego? "Ślub", jak wszystkie moje utwory zwrócone przeciw formie, jest 
parodią formy, parodią genialnego dramatu. Czyż jednak parodiując genial
ność nie dałoby się przemycić odrobinę własnej genialności? Taka kontraban
da ... 

Ukazać ludzkość w jej przejściu od Kościoła Boskiego do Kościoła Ludz
kiego. 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 wiedzia
łem o co mi chodzi. A to kulawe, jakby pijane, czy senne, czy szalone, two
rzenie się mojej Missa sol/emnis z napięć formy, z jej związków, kombinacji, 
rymów, rytmów wewnętrznych, wydawało mi się odpowiednikiem stwarzania 
się Historii, która też posuwa się naprzód, jak pijana i senna. 
Zdarzyło mi się wtedy, gdym pisał: 
WŁADZIO Nic. 
HENRYK Nic. 
OJCIEC Przeinaczone. 
MATKA Wykręcone. 

WŁADZIO Zrujnowane. 
HENRYK Wypaczone . 
... że rozpłakałem się nagle, jak dziecko - jedyny to raz zdarzyło mi się coś 
podobnego - nerwy, oczywiście. Gorzko łkałem i łzy kapały na papier. Nie 
sama poufna, dotycząca moich prywatnych katastrof, zawartość tych słów 
wypełniła mnie taką rozpaczą, 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. 
ROUX: - Jakie były dzieje "Ślubu"? 
G.: - Przetłumaczyłem go na hiszpański przy pomocy mego przyjaciela 
Aleksandra Russovicha i dzięki pomocy Cecylii Debenedetti, oraz Stanisława 
Odyńca , został wydany w Buenos Aires. Nie został zauważony przez sfery 
artystyczne tej stolicy. W 1963-im zainteresował się nim Jerzy Lavelli, miody 
argentyriski 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 zapal w opracowanie "Ślubu", 
a też potem "Iwony", i ohie sztuki odniosły wielki sukces. Trzecia realizacja 
"Ślubu" na wielką skalę miała miejsce w Schiller-Theater, w Berlinie, gdzie po 
premierze naliczono pięćdziesiąt jeden rideaux. To znów winienem reżyse
rowi 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 ... 

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

go podczas ostatniej wojny, gdzieś we Francji, w wojsku francuskim, walczą
cego 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 narzeczo
na, 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 hold ojcu i ojciec przemienia mu się w 

króla. Ojciec-król nie tylko podnosi Henryka do godności księcia, ale i przy
rzeka, że mocą swej władzy królewskiej nakaże mu dać ślub "godny", koś
cielny, który Manię, tę dziewkę karczemną, uczyni z powrotem czystą i nie
skalaną ... jak dawniej. 

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

W akcie drugim odbywają się przygotowania do owego "godnego" sakra
mentu 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 bela! Dochodzi 
już prawie do bezpośredniej walki pomiędzy nimi a Henrykiem, gdy nagle 
(jak to zdarza się we śnie) scena przekształca się w przyjęcie dworskie. Pijak 
staje się ambasadorem wrogiego mocarstwa, namawia Henryka do Zdrady. 

"Zdradź ojca swego, króla" - oto co mniej więcej mówi pijak - "wszak 
biskup, król, Kościół, Bóg, to stare przesądy. Sam ogłoś się władcą, a wtedy 
żaden boski, ani inny, autorytet ci niepotrzebny, sam dasz sobie ślub i zmusisz 
wszystkich żeby go uznali i żeby uznali Manię za nieskalaną, tobie poślubio
ną". 

To klucz do metafory "Ślubu". Przejście od świata, opartego na boskim 
autorytecie, boskim I ojcowskim, do nowego, w którym wola jego, Henryka, 
ma być boską 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, pozos
tawiając ich w tej sztucznej pozycji, już nie uzasadnionej 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 sankcję 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 zostaje urzeczywistniony. 

*** 

G.: - 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? 



MAR1'A PIWINSKA 

MIS'l'ERIUM NIEDZIELNE I POWSZEUNIE EGZORCYZMY W LUDZKIM 
I 

KOSCIELE (FRAGMEN'l'Y) 

Nadchodzi przełom_ epoki: "O roku ów ... " lub koniec dotychczasowego świa
ta; zagłada Okopów Swiętej Trójcy lub początek nowej ery. W polskim za
ścianku, w rodzinie, niewinne dziewczę bierze ślub z napoleońskim żołnierzem, 
ułanem, lub z rycerzem-wodzem ostatnich okopów, jednym słowem, z mło
dzieńcem pełnym szlachetnych ideałów. Na weselu wszystkie stany - żeby się 
nie powyrzynać jak w "Nie-Boskiej" - bratają się z sobą i mieszają, czego znakiem 
jest maskarada. Przebiera się panna, Zosia, "bo wymogła płaczem, by ją tak 
zostawiono w ubraniu prostaczem ... ", lub Pan Młody, "pod spód na się nic nie 
wdziewam". Ślub się zmienia w obrzęd. Rytualny taniec łączy powaśnione stany, 
szlachtę i lud, a ceremonia/, jak "arka przymierza między starymi a nowymi laty", 
bezkrwawo załatwia przełom epok. W tańcu-rytuale, w polskiej mszy baletowej 
rozpoczętej polonezem, zostaje nie tylko zażegnana grożąca katastrofa, lecz 
przetopiona jest w oczekiwany cud. Z napoleońskiej wyprawy miała przecież 
wyniknąć Polska ... [ ... ] 

Ten sam sen o Polsce, czy raczej polski sen, polski chaos, Apokalipsę, wojnę, 
przełom epok, król:a proroków, kapłanów, wieszczenie, celebrę, ślub i nawet 
Marysię (Manię narzeczoną i dziwkę, służącą i księżniczkę; ciągle to imię 

podwójnie święte) odnajdziemy w "Ślubie" Gombrowicza. Zn-iienione nie do 
poznania. Ten sen nie jest kolorową banią z poezją, choć w nim także odzywa się 
"Wesele". 

Ale to wszystko, co święte, tradycyjnie "paternalne", a w tym ojczyznę i ro
mantyzm, spotykamy tu w koszmarnym przebraniu, w komiczno-karczemnym 
poniżeniu. Stamtąd ono przemawia bełkotliwymi nakazami, stawiając bohate
rowi dziwaczne niejasno-jasne wymagania i z bombastycznym patosem wybu
chając potokami gróźb przeciw wszelkim bluźnierczym próbom dotknięcia.[ ... ] 

U Gombrowicza wojna, na której został ranny Henryk, modelowy przełom 
epoki, "chwila osobliwa" i "rok ów" są jedynym planem rzeczywistym. Reszta to 
tylko męczący sen archetypalny. W koszmarnej karczmie (odnajdziemy ją potem 
w "Indyku" Mrożka) nastąpił kryzys wartości. Henryk śni świat, w którym, jak 
później w rzeczywistym świecie Artura z "Tanga", wszystko zostało podważone: 

Jam ojca miał zacnego i matkę 

A także narzeczoną miałem, a teraz 
Ojciec w dziwacznej wieży, matka wątpliwa 

A narzeczona utopiona w dziewce ... 

Nakładają się warstwy mitologii indywidualnej, podświadomości: Król i 
Królowa, Ojciec i Matka, oraz - jeśli tak można powiedzieć - podświadomości 
narodowej, mitologii literackiej, romantycznej i postromantycznej: chłopsko
dworska maskarada z nieustannie zmienianym kostiumem, niby z jakiegoś 
"Wesela" pomieszanego z "Wyzwoleniem", w którym słychać echa "Dziadów" 
przepuszczone przez filtr modernistyczny, a wszystko zmienia się w jakieś 

majaczące "z polską szlachtą polski lud". W ceremonialne zaślubiny, w obrzęd 
pogodzenia i epok, i stanów ... Wesele zostaje zamienione w rytuał, karczma - w 
katedrę (polskiego honoru, ojczyzny, domu rodzinnego), gdzie ta odwieczna 
msza tradycyjnego kompromisu odprawia się - bluźnierczo i na opak. "Ślub mnie 
dasz przyzwoity ... porzondny ślub jak zawsze w naszy rodzinie bywalo ... Jak 
dawniej! Wszystko jak za dawnych czasów!". Hieratyczna dawność odbija się u 

Gombrowicza jak pijacka czkawka w spotworniałej wiejskiej gwarze. Maska
rady nieustanne: rolę kostiumu pełni język. Romantyczny stop apokalipsy z 
sielanką koszmarnieje, Soplicowo-Bronowice straszą, aż Gombrowicz roz
trzaska ich spotworniałą w sennym koszmarze świętość. Bluźnierczym "Pa licem" 
Pijaka "dudtknięty" Król-Ojciec upadnie, razem ze wszystkimi świętościami. 
Jednocześnie zostanie rozbity także i biederrneierowsko-romantyczny znak 
pojednania - ślub. Pijak-Kaplan udzieli fałszywego ślubu - nie tej parze i nie tak, 
jak należało : Mańkę "poślubi" Władziowi "niższym" ślubem , zamiast Biskupa, 
który miał Marię Henrykowi (znów imię jak symbol ginącego świata) poślubić w 
kościele z całym ceremoniałem ... Ale "kościół ludzki" także wymaga ofiar, by 
podnieść się w świętość: Władzio zostaje jego dobrowolnie-niedobrowolną 
ofiarą. Nieodprawiony ślub zmieni się w pogrzeb: 

Panowie 
Damy 
Klęknijcie, pochylcie głowy 
Gdyż zamiast ślubu ... tu pogrzeb 

Jak w ;,Tangu". Mrożek prowadzi rzecz dalej. W wieszczym stopie apokalipsy 
z sielanką ślub - znak kompromisu, pogodzenie sprzecznosci - coraz częściej 
zaczyna być zastępowany przez morderstwo. Ale nie jest to proste morderstwo. 
W "Slubie" Gombrowicza Władzio zabija się z rozkazu Henryka - lecz dobro
wolnie. Jest "ofiarą" złożoną w "kościele ludzkim". To dzięki niemu "świństwo" 

obraca się w "świętość" - jak bliskie sobie, łatwo w siebie przechodzące ... Przez 
śmierć Władzia jak gdyby dokonało się nareszcie to, co choiał osiągnąć Henryk 
przez śl'ub z Manią.Z sztuczności, z "pompowania" międzyludzkiego "boskoś
cią" form, z gęb, ról, przez ceremonie, wytworzyło się coś prawdziwego: z teatru 
- kościół. i w tym kościele Henryk, sprawca czynu Władzia, został jednocześnie 
"bogiem" i "zbrodniarzem" . Spełnił "czyn", który tam, razem z trupem Władzia, 
wznosi się wysoko - stworzył nową formę. Lecz sam Henryk w kościele tym jest 
uwięziony, uwięziony w Formie przez siebie stworzonej. W formie! A przecież 
formę właściwą, ĘOtową i dostojną, rozbijał śmiechem, bluźnierczo "dotykając" 
Ojca w I akcie "Slubu". Tę część można by nazwać, za Brzozowskim, rozbi
janiem "gotowego świata". DrtJgą, próbę "ślubu" - tworzeniem nowego świata, 
co dla Gombrowicza znaczy - nowej formy, nowego "międzyludzkiego Boga". 
Temu, przez czyn swój stworzonemu "Bogu" Henryk się poddaje: każe się 
"uwięzić", "dotknąć" czterem strażnikom - jest niewinny i skazany zarazem. 
Henryk zostaje wreszcie "królem", bo jego rozkaz wykonano, i "kapłanem" , bo 
jego słowo stało się rzeczywistością, nabrało więc magicznej mocy. Lecz władza 
"boska" w kościele ludzkim okazuje się jednoznaczna z utratą wolności. 

Ili Ili "" 



WłODIDIIElłl MACIĄG 

AN1'ROPOl.OGIA GOMlłROlfICZA (GOMBROlfICZ WOHEC POlfINNOSCU 
(ł'RAGMEN'l') 

Zapowiadana w "Iwonie" wizja zagrożenia przez wolność kreowania form, 
inaczej mówiąc, zapowiadana tragedia człowieka, który projektować chce swój 
świat czy swój los, zrealizowana została w "Ślubie". "Ślub" jest dlatego naj
ważniejszym utworem Gombrowicza, staje się on bowiem rozprawą z własnymi 
fascynacjami antropologicznymi, w pewnym sensie czytany być może jako 
ostrzeżenie przed upojeniami uzurpatorów do władzy nad własnym losem w 
otoczeniu (co było, a na pewno bywało obsesją pisarza). "Ślub" nie jest ani trochę 
igraszką czy komedią (chyba w sensie dantejskim). Jest to z powagą, w pełnym 
natężeniu wewnętrznym poprowadzony obrachunek możliwości kreacyjnych 
człowieka - o tej intencji wspomina autor i w "Dzienniku" i w "Rozmowach" 
("pisząc Ślub zapatrzony byłem w Hamleta i w Fausta). Należałoby jeszcze 
dodać "Dziady" jako dramat Konrada walczącego o władzę nad światem; 

monologi Henryka w Ili akcie są wyraźnie modelowane na Wielkiej Impro
wizacji. 

Henryk nie przystępuje jednak do swej walki z jakimś zamysłem celowym, 
który by ją sankcjonował jakąkolwiek wartością (jak to jest w "Hamlecie", 
"Fauście" i "Dziadach"). Henryk rozpoczyna od pragnienia wydobycia się z 
"bezruchu" i "bezsensu", motywem początkowym jest poczucie pustki w świecie 
zdruzgotanym, czyli - wprowadzając naszą terminologię - poczucie, że energia 
stwarzająca wyładowała się w dokonanej katastrofie, znieruchomiała i dlatego 
właśnie świat utracił sensowność. Henryk próbuje więc przypomnieć sobie 
przeszłość, czyli formę sprzed katastrofy, jest to próba odnalezienia się w kształ
tach niegdyś przyswojonych, w bezpieczeństvvie domowego ładu. Stopniowo 
jednak ujawnia się kreacyjny charakter próby i Henryk czuje coraz lepiej, że jego 
wizja jest plastyczna, że nie ma ona żadnego planu, czyli że uruchamiana w 
kolejnych aktach energia unosi go w sposób żywiołowy i nieobliczalny, że idzie 
drogą, której celu nie zna, której nie rozumie. Bezpieczeństwo domowego ładu 
okazuje się pozorem, pobudzona energia ujawnia swoją rozległość, swoją jakby 
"totalność", atakując go "z góry" (poprzez projekty uświęcenia dornu), ale i "z 
dołu", poprzez chętkę do bezczeszczenia przeszłości, poprzez Pijaka, poprzez 
ambicję władzy nad "ześwinioną" rzeczywistością. I w tych 1.vłaśnie warunkach 
otwierających się i rosnących możliwości (w li akcie powie Henryk: "wszystko i 
więcej niż wszystko jest możliwe"), w tych warunkach rodzi się w Henryku stan, 
który określić można jako postulat wewnętrzny. "Naprzód!" - powtarza sobie 
wielokrotnie, naprzód - poprzez zniszczenie, negację i terror, poprzez mękę 
chaotycznych i sprzecznych ze sobą impulsów. W imię celu nieznanego, tj. bez 
celu. 

Droga Henryka przybiera podstawowe znamiona drogi bohatera tragicznego. 
Staje się wewnętrzną koniecznością, świadomie przyjętym nakazem, a równo
cześnie do końca i nigdy nie zostaje poznana w swej ukrytej celowości, jest 
powinnością o sankcji ukrytej, jak gdyby Henryk na naszych oczach stawał się 
nosicielem siły, która poprzez niego, poprzez jego działania "postanawia" teraz 
urzeczywistnić się. Dopiero w trakcie działań Henryk rozpoznaje swój los, jak 
Edyp nie wie, do czego zmierza, nie vvie, że tak właśnie działając (w imię 
wyczerpania każdej nastręczającej się możliwości) wypełnia ludzkie przez
naczenie, tj. zmierza do klęski. Plan "metafizyczny" losu Henryka (tutaj nale
żałoby povviedzieć raczej: plan meta-tekstowy) staje się rnożl iv\'Y do rozpoznania 
poprzez założenie energii twórczej, której przyznane zostają właściwości 

absolutu. Ona tu kieruje wydarzeniami, ona się po raz kolejny urzeczywistnia 



objawia swą wszechmoc, ona wynosi ludzi i hańbi , buduje i miażdży. Henryka 
męczy to właśnie, że nie potrafi uchwycić zasady własnego postępowania, że nie 
wie, czy to on działa, czy "coś" poprzez niego działa. 

Sarn Gombrowicz objaśnia to zjawisko potęgą Formy czy wszechwładzą 
międzyludzkiego stwarzania się, nam zaś chodzi o to, że siła sprawcza, jaką się w 
utworze ujawnia, przybiera nieuchronnie znamiona meta-podmiotu. I dopiero 
przyjąwszy istnienie takiego meta-podmiotu możemy zrozumieć, dlaczego 
Henryk "męczy się", dlaczego los układa mu się jako realizacja "powinności", 
skąd jawi się "nakaz", a nawet jakby "misja". O rzeczywistej władzy Henryka nad 
rzeczywistością mogliśmy mówić, gdyby Henryk umiał utrzymać się w sferze 
zabawy, gdyby - jak Prospero - umiał zatrzymywać działania, zawieszać prawa 
gry, wprowadzać inne, dowolne. Ale tak nie jest. Henryk na samym początku 
tylko "działa, bo chce", później już w coraz większym stopniu "działa, bo musi", a 
im bardziej "musi", tym silniej artykułuje to jako swoją misję, jako wydobywanie 
się z "bólu i hańby". On czuje się, jak niegdyś Konrad, reprezentantem 
człowieczeństwa ("ja nie potrzebuję żadnej postawy! - woła w jednym z 
końcowych monologów - recytuję tylko mą ludzkość!"), co oznacza 
równocześnie odrzucenie małodusznych oskarżeń o egotyzm. Henryk zostaje 
bowiem jakby wybrany, aby sprawdzić granice ludzkich możliwości. Jak 
Hamlet, jak Faust, jak Konrad. 



EUIO NUGANEN 

Rocznik 1962. Reżyser i aktor. Absolwent 
Konserwatorium Talliń s kiego (1988). Jego pierwszą 

samodzielną pracą reżyserską był spektakl "Pos
kromienie z łoś ni cy" Szekspira. W latach 1988 - 92 
pracował w Teatrze Ugala w Viljand i, gdzie zrea lizowa ł 

m.in. "Mewę" Czechowa, "Miłość do trze h poma
rariczy" Gozziego oraz spektakle dla dziec i. W 1992 r. 
po wyr żyserowa niu w Teatrze Dramatyczn m w Tal
linie "h anowa" Czechowa, Elmo Nuganen został uz
nany za jednego z najbardziej obiec uj ących i inte
res ującyc h młodych reżyserów estoński c h. Od 1992 r. 
jest dyrektorem Teatru M iejskiego w Tallinie (Tallinna 
Linnatea ter), w którym wyreżyserował m.in. "Romea i 
Juli ę" Szekspira (l 992J, "Bi a łe małże r1stwo" Różew i cz a 
(1 993), "Pianol ę dlbo Mechan iczne pian ino" wg Cze
chowa (1995); wbsne scenariusze "Zbrodni i kar "Do
stojewski >go (199'!) i "P inokia" Toł sto j J l2000); "Cze
chowa albo Show-business" Martin (200 1 ), "Przegra
nych" Tatle (2003), "America n Bu fialo" Mameta (2004). 

Jako aktor zagrał Tuzenbacha w "Trzech siostrach", 
t opachina w "Wiśniowym sadz ie" Płatonowa w "Pianoli albo Mechanicznym pianinie" Czecho
wa; Orgona w "Św iętosz ku " Mo łier,1, t ytułOW<J rolę w "Peer Gyncie" Ibsena, Mac-kie Majchra w 
"Operze za trzy grosze" Brechta, Kleszcza w "Na denku" Bittera wg "Na dnie" Gorkiego, Paulina w 
"Ay, Ca rmela1" Sinisterry. W latJch 1998 - 2002 prowadz ił kurs mistrzowski na Wydział Aktorskim 
Akademii Muzycznej w Tallinie. Jest autorem scenariusza i reżyserem filmu iabularn go o wojnie 
wyzwo l e ńczej 1918 roku "Imiona wykute w marmurze". Spektak le Nliganena pr zentowane były 
na w ielu międzynarodowych festi wa l;:ich, m. in. w Edynburgu, na festiwalu Czechowskim w Mosk
wie, festiwalu "Bałtycki Dom" w Sankt Petersburgu i festiwalu KONTAKT w Toruniu. 

VLADAS BAGDONAS 

Rocznik 1949. Abso lwent Wydziału Aktorskiego 
Konserwatorium Wileńskiego 11970). W latach 1970 -
93 zw i<jlany był z Teatrem Młodzieżowym w v\/ilnie, w 
którym zagrał m.in.: w "Pirosmani, Pirosmani" w reż. 

Eimuntasa Nekrosiusa, Merkucja (i Ojca Laurentego w 
li w•rsji z 1995 r. ) w rock-operze "Miłu 'ć i śmie rć w 
Weronie" wg "Romea i Julii" Szt:kspira w reż. Nekro
~ iusa, w "1 otatkach z podz iemia" Dostojewskiego w 
reż. Kamy Ginkasa, Profesora Sieriebriakowa w "Wu
jaszku Wani" Czechowa w reż . Nekrosiusa, rol~, ty
tułową w "Daukantas" w reż . Tamulevi( iute lnagrocfa 
dla najl epsz go aktora na fr·st iwalu w Tallinie), s~ilie

ri ego w "1\-\ozart i Salier i. Don Juan. Dżuma" Puszkina w 
reż. Nekrosiusa 11994), Tuzenbacha w "Trzech sios
trach" Czechowa w reż . Nekros iusa l 1995), Ducha 
Ojca Hamleta w "Hamlec ie" Szekspi ra w r i.. Nek
ros iusa ( 19%l, ro l ę tytulm ą w "Zorbie" w r ż . J,1 nu sza 
Szurmiej, ( 1999), Ojca w "Annie Weiss" w reż . Jonasa 
Va itkusa (1999), tytułową rolę w "Otellu" Szekspira w reż. Nekro~ iu sa (2000), (nagroda dla 
naj lep zego aktora na fest i\" a lach w Toruniu i Sarajewie). 

Od 1994 r. pracuje w Litewsk iej Akademii Muzyki i Teatru, gdzie od 1 '!98 r. jest dziekanem 
W ydz i lu Aktorskiego i Reżyse rii . W 2003 r. zo tal profesorem AkJdem ii M uzyki i Teatru w W ilnie. 
Vladas Bagdon:is znany j st polskiej publiczności od wie lu lat. W szystk ie wyrn ieniom: 'pektak
le Eimuntasa Nekr isiusa (z wyjątkiem "Pirosmani, Pirosmani") prezentowane by ł y podczas kolej
nych edycji Międz ynarodowego Festiwa lu Teatralnego KONT KT w Toruniu. 



Teatr im. Wilama Horzycy 

Teatr toruński powstał w 1904 r. Przez 16 lat był wyłącznie sceną niemiecką. Po odzyskaniu 
niepodleglo~ci w 1920 r. teatr przejął za vodowy zespół polski. Jego J mbi cją stały si ę realizacje 
najw i ększ ej polskiej drarmturgii kl asycznej - stąd w repertuarze . zJuki 1ickiewicz;i , W yspiariskiego, 
Krasiri skiego. ajwybitni ejsz<J osobowością twórczą okresu powoj nnego był Wilam Horzyca -
jeden z najwięk sz ych polskich inscenizatorów i reiorrnatorów teatru - patron teatru od 1960 r. 
Od cztern<1stu lat Teatr im. Wilama Horzycy jest organi za tor m Międz narodO\· go Festi wa lu 
KO NTAKT, którego pom słodawczyni ą i dyrektorem (1991 - % ) b la Kr 1st ma Mei sner. O d 1997 r. 
dyrektorem tea tru i festi wa lu jest Jadw iga Oleradz.ka. Gospodarze co roku prezentowa li spektakl poza 
konkursem, m.in. "Piosenki prz d tr bunałem" Beranger;:i w reż serii M arty Stebni ckiej (1994, na
groda dziennikarzy), "Wujaszek Wa nia" Cze how a w reż . i\ndrzeja Bubieni a (2000, nagrudJ 
Uni wers tetu 1'v\ikołaj,1 Kopernika w Toruniu), "Sa motn Z<i hód" McDonagh a w reżyse rii Iwony 
K mpy (2002 , nagroda ,1ktorska dla Sławomira Ma iejew skiego prz znana przez So iet,1s To ru
niensis). 

Dyrektor naczelny - Jadwiga Oleradzka 
Dyrektor artystyczny - Andrzej Bubień 
Kierownik literacki - Beata Banasik 

Teatr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87-1 OO Toruń 

Telefony:(056) 622-52-22, 622-12-45 (sekr.) 
622-50-21, 622-50-22 (centr.) 
Fax:(056) 622-37-17 
e-mai I: sekretari athorzycy@teatr .toru n .pl 
www.teatr.torun .pl. 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Zespół techniczny: Ki f' rownik t0chnicrny - Krzys7tof Garstecki, brygad ier >Cf-n y - Piotr Dro>t, św i J tlo • Slowomir 
Sluwikowski , dźw ięk - Dariu>L Rutkowski, garde robidn ~ - Anna Krajew kJ, Wislawa Zalccka, tryzwrka - El żbi c1 a 

Gnutek, rekwizytor - Bogu.in Górny 
Kierownicy pracowni: kra wi„ckiej dam. ki j . lebandra Blaszak. elf'k tryanPj - Waldemi\f Boruń , akust czncj -
Tomasz Baranowski, plJstyc-znPj - Lech Zakm,w>ki, rekwizytorni - Mari Górn;J , ' tobrsk iej - Józef Cendro ski, 
prace farbiarskie - M:nia Dernbow,ka 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne codziennie od 8.00 do 16.00. 
Telefony: 622-55-97, 654-90-74, 622-55-66 
Fax: 622-55-97 
Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedz iałków) 
w godzinach 1 O.OO - 14.00 i 15.00 - 19.00. 
Tel efon: 622-30-70 

Tłumaczenie prób: Tatiana Drzycimska 

W µrogr:1mic wykorzy51ano: 
W . Gombrow ic7 "Dzitm 11i k 1953 - 1956", DLicb , t. VII, Wydawni ctw" Literac ki , , Kraków 1989. 
W . Combrowi z "TestJment. RoLmowy z Dominikiem de Roux•, V\ydJwn ictwo LitcrJckie, Kraków 1906. 
M. Piw ir\ska Misterium niedzielne i powsLednre cgzor yzmy w ludzkim ko~c i e le" [W: I ' L genda 
ro111Jnt ·zna i sz ,der y'', PJństwowy ln,;t tut W \<dawniczy, Warszawa 1973 . 
W. M , ci~g " ntrupologiJ Gombrow ic:La', JW:I "Gombrowicz iiloLof", W\'dawnict\ o ZNAK. Kraków 1991 . 

Red.1k( j,1 progra mu: Beat~ B nasr k 
Pro jekty' t:nogrMii: nn " Sekul;i 
Opracowa nie komputerowe i >klJrl: gn ie~zk a Ciesi<.:l>kJ S. 
Zcij f<<.i .i łmo NOgJnena i Vlada>a Bagdonasa oraz z prób: Jarek Si wi k 

Li encja nJ wysrawienic utw~1ru zostala " dan" przez Stowarzy ·zenit· AutorÓ\ ZAiKS. 




