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Szanowny Panie Rektorze, 

W trosce o należyte uczestniczenie Wydziału Reżyserii A.T. w tak ważnym wydarzeniu społecznym i 
kulturalnym, jakim jest ROK GOMBROWICZA-2004, w imieniu Wydziału Reżyserii i własnym, 
pozwalam sobie przedłożyć następujące, a dobrze znane Sz. P. Rektorowi, dwie propozycje 
konkretnych działań, które zostaną zrealizowane przez Wydział Reżyserii w ramach obchodów Roku 
Gombrowicza. 

                   1.  3 lub 4 spektakle warsztatów reżyserskich studentów III roku, będące ich 

subiektywnym i twórczym widzeniem problemów artystycznych i społecznych, które stawiał przed 
odbiorcami Witold Gombrowicz (spektakle studentów będą oparte o ich własne oryginalne 
scenariusze teatralne powstałe w wyniku uczestniczenia w ubiegłorocznym seminarium 
monograficznym „Gombrowicz – psycholog społeczny” a ich kanwą będą rozmaite utwory (także 
eseistyczne) naszego ulubionego autora. 
Jak przystało na warsztaty reżyserskie III roku powinny to być samodzielne spektakle teatralne, o 
czasie trwania ok. 1 – 1,5 godziny, z udziałem zawodowych aktorów, obsady w granicach ok. 7 osób, 
Spektakle powinny być przygotowane w ramach seminarium reżyserskiego w salach Akademii 
Teatralnej , zakończone komisyjnym egzaminem, a następnie kilkukrotnie powinny być 
zaprezentowane otwartej widowni w Teatrze Akademii lub innych teatrach warszawskich. 
Pragniemy, aby były to ciekawe artystycznie spektakle, o profesjonalnym charakterze. Opiekunem 
artystycznym tych warsztatów jest ad. Andrzej Pawłowski. Premiery spektakli powinny się odbyć na 
początku czerwca 2004 roku. 
Ze względu na kontekst ROKU GOMBROWICZA, powinny to być produkcje stojące na możliwie 
najwyższym poziomie artystycznym, co oczywiście pociąga za sobą pewne nakłady finansowe – na 
honoraria aktorów, wykonanie scenografii, obsługę techniczną i koszty eksploatacji itp. – jeden 
spektakl nie powinien kosztować więcej niż 20 tys. zł. W sumie, więc 4 spektakle nie będą droższe niż 
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80 tys. zł i o taką kwotę plus wydawnictwa promocyjne i obsługa techniczna 10 tys.zł, pragniemy 
wystąpić. 

                  2. Interdyscyplinarna konferencja artystyczno - naukowa  na temat specyfiki 

 intelektualno-artystycznej twórczości Gombrowicza, ze szczególnym naciskiem na kwestie 
teatralizacji rzeczywistości, pt. „Gombrowicz –reżyser stosunków interpersonalnych”. 
(Ten projekt konferencji jest okrojoną, ale pogłębioną – zgodnie z sugestiami Rektora i Senatu, wersją 
projektu złożonego Sz .P .Rektorowi  dn.7.04. i 6.05.br, okrojoną ze względu na upływ czasu, który 
utrudnia wykonanie zadania w pełnym zakładanym uprzednio wymiarze.) 
(Także pełnia międzynarodowego wymiaru tej konferencji stoi obecnie pod znakiem zapytania, z tych 
samych powodów. Oczywiście będziemy się starać , aby planowani przez nas prelegenci z innych niż 
Polska krajów zechcieli do nas dotrzeć, ale może być to trudne.) 
W konferencji powinni wziąć udział jako prelegenci z jednej strony praktycy teatru – aktorzy i 
reżyserzy a z drugiej strony naukowcy badający zarówno teatr, literaturę, jak i przede wszystkim 
stosunki społeczne (psychologowie i filozofowie). I tak konkretnie pragniemy zaprosić : 
Prof. prof. Zbigniewa Zapasiewicza, Jerzego Kamasa, Jana Peszka, Krystiana Lupę, Mikołaja 
Grabowskiego, Jana Englerta, Andrzeja Seweryna, Krystynę Zachwatowicz, Zdzisława Łapinskiego, 
Jerzego Jarzębskiego, Jana Błońskiego, Janusza Majcherka, Jacka Sierackiego, Janusza Czapińskiego, 
Janusza Reykowskiego, Krystynę Skarżyską,, Marię Jarymowicz, Andrzeja Nowaka, Krzysztofa 
Korzeniowskiego, Andrzeja Samsona, Jerzego Mellibrudę, Aleksandra Ochockiego, Włodzimierza 
Lengauera, Lecha Sokoła, Włodzimierza Boleckiego, Marka Zaleskiego i in. 
Z zagranicy pragniemy zaprosić: Jean-Pierre Salgas, Rolf Fieguth, Andre Rosner, Jorge Lavelli, 
Andres Bodegard, Philipp Zimbardo, Francessco Catalucci i in. 
Także studenci reżyserii III i IV roku powinni wziąć udział w tej konferencji i przedstawić swoje 
poglądy. 
Praktyków teatru poprosimy o przedstawienie, w formie referatów, swojego osobistego widzenia 
problematyki utworów Gombrowicza i swoich doświadczeń z realizacji spektakli pod hasłem 
„Dlaczego Gombrowicz”, tak aby powstał pełen wachlarz poglądów i interpretacji utworów jubilata. 
Owe koncepcje interpretacyjne powinny stać się kanwą  warsztatów teatralnych przez praktyków 
prowadzonych z teatralną młodzieżą, efekty tych warsztatów powinny być publicznie 
zaprezentowane. 
Teoretyków zaś poprosimy o wygłoszenie referatów na następujące tematy(w odniesieniu do dzieł 
Gombrowicza i najnowszych zdobyczy poszczególnych nauk szczegółowych): 
Kwestia autentyczności i deformacji interpersonalnej; Teoria gier międzyludzkich; Funkcjonowanie 
poznawcze gombrowiczowskiego człowieka; Postulaty etyczne a Forma międzyludzka; Model 
człowieka Gombrowicza a współczesne poglądy psychologów; Teoria fabularyzacji rzeczywistości a 
fabuły utworów W.G.; Geneza twórczości a koncepcje psychoanalityczne; „Jak być nieszczęśliwym 
bohatera Gombrowicza w świetle teorii komunikacyjnych; Model dialektyczny dialogu 
gombrowiczowskiego; Gombrowicz i metafizyka; Teatr Gombrowicza a teatr życia codziennego 
codziennego wg teorii Goffmana. Postulat otwartości poznawczej i jego realizacja w utworach W.G., 
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itd. Itd. (część referatów i ich tematy zostały zasygnalizowane prelegentom).(W tej części także 
powinny znaleźć się wystąpienia studentów, którzy piszą swoje prace seminaryjne nt. Gombrowicza). 
Części praktyczna i teoretyczna powinny się nawzajem przenikać i stanowić podstawę do nowych 
fascynujących odkryć interpretacyjnych dających się także stosować w teatralnej praktyce. 
Konferencja oczywiście powinna mieć charakter otwarty dla publiczności, a jej nowatorski charakter 
łączenia teorii z praktyką oraz interdyscyplinarny charakter powinny pozwolić na zbliżenie się do 
całokształtu spraw myślenia o człowieku i jego sytuacji wśród ludzi, które Gombrowicz podejmował 
w swoich dziełach.   
Materiały z konferencji powinny zostać zebrane i opublikowane w formie książki oraz nagrań video z 
warsztatów teatralnych.  
Najlepszym terminem dla realizacji Konferencji jest druga połowa września 2004 roku (ale jeśli 
znajdziemy termin lepszy, możemy go zmienić) .                                                                                            

Natomiast zysk artystyczny i intelektualny oraz dalszy wzrost prestiżu naszej Akademii, jako 
niezwykłego miejsca promieniującego nowoczesną myślą artystyczną i kulturotwórczą postawą, jest 
nie do ocenienia i nie do przecenienia. 
Dlatego uprzejmie proszę o serdeczne poparcie dążeń i propozycji Wydziału Reżyserii  godnego 
uczczenia jubileuszu najważniejszego polskiego pisarza, twórcy niezwykłego teatru i prekursora 
myślenia o człowieku w kategoriach międzyludzkich relacji. 

                                                                                     Z wyrazami  należnego szacunku 
                                                                                      Dr Andrzej Pawłowski 
                                                                                      Wydział Reżyserii A.T. 
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