Witold Gombrowicz, ok. 1930 r.

WITOLD GOMBROWICZ „KOMENTAHZ"
do „IWONY, KSIĘŻNICZKI BURGUNDA"
AKT I
Książę Filip zaręc7a się z nieapetyczną Iwoną, poaieważ
jego godność jest obrażona jej nieszczęśliwym wyglądem
i nie chce, jako wolny duch, poddać się natt1ralnej niechęci, jaką
wzbudza ta pnykra panienka. Król i królowa przyjmują do
wiadomości zaręczny syna, aby nie wywołać skandalu.
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AKT Il

Tragikomiczną historię

Jednakże

okazuje się, że Iwona zakochała się w księciu.
zaskoczony jej miłością czuje się zobowiązany do
uczucia, do rewanżu jako człowiek i jako mężczyzna. Chce

Książe

ją pokochać.

AKT Ili
Tymczasem obecność In'ony na dworze królewskim wywołuje dziwne komplikacje. Sam fakt zaręczyn księcia jest
przyczyną śmieszków i komeraży.
Milczenie,

dzikość, nieśmiałość, nieporadność

Iwony stawia
rodzinę królewską w trudnym położeniu. Jej biologiczna de·
kompozycja rodzi niebezpieczne skojarzenia, nasuwa każde
mu na myśl własne lub cudze braki i defekty. Strachliwość
jej prowokuje do gwałtu.
Dwór popada w niezdrowe, szydercze chichoty. Król przypomina sobie swoje zadawnione grzechy. Królowa, która w tajemnicy hołduje grafomaństwu i w głębi ducha czuje po·
tworność swych wierszy, zaczyna widzieć jakieś podobień
stwo między Iwoną a tą poezją.
Powstają bezsensowne podejrzenia piętrzy się głup~two i niedorzeczność, z której wszyscy właściwie zdają sobie sprawę.
Książę, który to widzi, nie może się przeciwstawić, gdyż sam
czuje się niedorzeczny wobec Iwony (nie może pokochać jej)
i to odbiera mu zdolność oporu.
Dopiero, kiedy w zupełnej dowolności Filip całuje Izę, damę
d"·oru - zaraz wraca do poprzedniej swojej, normalnej rzeczywistości, zrywa z Iwoną i· zaręcza się z Izą. Jednakże zupełne
zerwanie z Iwoną jest już niemożliwe - książe wie, że ona
zawsze będzie myślała o nim i wyobrażała sobie po swojemu
jego szczęście z Izą. Postanawia zabić Iwonę.

AKT IV
Krół,

szambelan, królowa i książe - każde na własną rękę,
usiłują zabić Iwonę. Nie mogą jednakże uczynić tego wprost rzecz wydaje się zbyt głupia, zbyt niedorzeczna, brak potemu formalnych podstaw, konwenans nie pozwała.
Rozbesh\ienie, dzikość, głupota, nonsens wzrastają. Dopiero,
gdy za radą szambelana organizują morderstwo przy zachowaniu wszelkich pozorów majestatu, świetności elegancji
wyższości morderstwa „z góry" nie „z dołu" - zabieg udaje
się i rodzina królewska wraca do normy.
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IWONY u1ąc można w paru sło
tronu, spotyka na spacerze to
dziewczę niepociągające ... odpychające.„ Iwona jest rozlazła,
apatyczna, słabowita, nieśmiała, nudna i trwożliwa. Książę
od pierwszej chwili nic może jej znieść, zanadto go denernuje:
ale zarazem nie może znieść tego, że musi nienawidzieć nieszczęśliwej Iwony. I W)'bucha w nim bunt przeciw prawu
natury, które młodzieńcom nakazuje kochać tylko powabne
dziewczęta. - Nie poddam się temu, będę ją kochał! - rzuca
wyzwanie swej naturze i zaręcza się z Iwoną.
Iwona, wprowadzona na dwór krółe"ski, jako narzeczona
księcia, staje się czynnikien. rozkładowym.
Obecność niema, zastraszona, jej rozlicznych defektów
spra\\'ia, iż każdemu przychodzą na myśl własne jego tajone,
brudy, grzeszki.„ wkrótce dwór zamienia się w wylęgarnię
potworności. I każdy z tych potworów, nie wyłączając księ
cia, 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 skłonni jestem przypuścić, że mam jakiegoś pecha,
dzięki któremu to, co najprostsze, najwyraźniejsze, w moich
utworach jest obierane w sposób najbardziej fantastyczny
i dzi'>iaj jeszcze zdarza mi się czytać recenzje z „IWONY",
w których mowa, że to satyra polityczna na reżim komunistyczny w Polsce, że Iwona jest Polską, czy też wolnością,
lub, że to „satyra na monarchię". Uff! Mniejsza z tym, co
innego wydaje się godne podkreślenia. Naprzód, że Iwona
bardziej jest rodem z biologii, niż z socjologii. Po wtóre, że
jest rodem z owego bezdroża mojego, gdzie mnie dopadła
nieograniczona dowolność kształtu, ludzkiego kształtu, jego
rozlliązlość, jego wyuzdanie. Ciągłe więc to we mnie było„.
i ja byłem w tym„.
wach.

Książę

Filip,

następca

Witold GOMBROWICZ
Dominique de Roux
,,Rozmowy z Gombrowiczem"
Paryż 1969

KALENDARIUM ŻYCIA
I TWÓRCZOŚCI
WITOLDA GOMBROWICZA

1904 -

Witold Gombrowicz urodził się 4 sierpnia
w majątku J\faloszyce w powiecie opatowskim.
Syn ziemianina a zarazem przemysłowca,
z wykształcenia inżyniera rolnictwa, Jana
Gombrowicza i Marceliny Antoniny z Kotkowskich.
Rodzina Gombrowiczów pochodziła z U twy,
zaś Kotkowscy należeli do zamożnej szlachty
z dawna osiadłej w Sandomierskiem.
Był najmłodszym z czworga rodzeństwa:
miał dwóch starszych braci: Janusza (1894)
Jerzego (1895) oraz siostrę Renę (1899).

1911 -

Rodzina Gombrowicza przenosi się na stałe
do Warszawy, gdzie Witold uczy się początko
wo prywatnie, a następnie kończy Gimnazjum
św. Stanisława Kostki.

1920 -

Gombrowicz pisze na podstawie zbiorów
archiwum rodzinnego sw<lj pierwszy utwór
- historię swojej rodziny (praca dotychczas
nie opublikowana).

1922 -

Rozpoczyna studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu \Varszawskiego.

1927 -

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu aplikacji
w warszawskim Sądzie Grodzkim wyjeżdża
do Paryża, gdzie kontynuuję naukę w L'Institut des Hautes Etudes Internationale .

1933 -

Ukazuje się debiutancki tom groteskowych
opowiadań Witolda Gombrowicza „Pamięt
tnik z okresu dojrzewania", w

skład

kt<lrego

wchodzą:

.,,Tancerz mecenasa Kraykowskiego"
„Krótki pamiętnik .Jakuba Czarnieckiego"
„Zbrodnia z premedytac.ią"
„Biesiada u hrabiny Kotlubaj"
„Dziewictwo"
„Na pięć minut przed zaśnięciem"
„Zdarzenie na brygu Banbury (czyli aura
umysłu F. Zantmana)".

„

.S
~

„2
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1934 -

Gombrowicz postanawia zająć się pracą litei zakłada swój stolik literacki w kawiarni „Ziemiańska".

racką
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nym utworem grafomańskim na poziomie gustów i oczekiwań ćwierćinteligencji.
W „Skamandrze" nr 103/104 ukazuje się
nowe opowiadanie pisarza „Szczur".
W sierpniu, na zaproszenie Polskich Linii
Oceanicznych Gombrowicz wyrusza na inauracyjny rejs transatlantykiem „Chrobry",
który 1 '\\Tześnia dobija do brzegów Argentyny. Tu zastaje pisarza początek wojny.
1947 1951 -

I

1953

1955 -

Zaczyna pracę w banku i pisze powieść
„';rrans-AtJantyk" oraz dramat „Ślub".
Paryska „Kultura"

„ Trans-Atlantyku".

publikuje fragmenty

Ukazuje się w Paryżu w wydaniu książkowym
„Trans-Atlantyk", „Ślub" (ze „\Vstępem"
J. Wittlina i „Komentarzem" autora).
Londyńskie „Wiadomości Literackie" drukują
opowiadanie Gombrowicza „Bankiet".
W paryskiej „Kulturze" zaczynają się ukazywać powstające sukcesywnie odcinki „Dziennika".
Powstaje I akt dramatu „Operetka"
„Pornografia".

po-

wieść

1935-1937 -

Na lamach warszawskich gazet i czasopism
(,,Gazety Polskiej", „Skamandra", „Czasu",
„Tygodnika Ilustrowan<>go", „Studia" i „Wiadomości Literackich") ukazują się fragmenty
„Ferdydurke" - najwybitniejszej powieści Witołda Gombrowicza, nazwanej przez pisarza
„groteskowym poematem o mękach człowie
czych na prokrustowym łożu formy".
W numerze 87/89 z 1937 r. „Skamander"
zawiesza opowiadanie Gombrowicza pt. „Na
kuchennych schodach".

1938 -

Wydanie książkowe „Ferdydurke" i opublikowanie w „Skamandrze" (nr 93/95, s. 70-91
i nr 96/98, s. 154--175) debiutanckiego dramatu „Iwona, księżniczka Burgunda" opatrzonego autorskim „Komentarzem" oraz
„ U wagami o grze i reżyserii".

1939 -
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„Express Wieczorny" drukuje w odcinkach
pod pseudonimem Niewieski sensacyjną „powieść dla kucharek" pt. „Opętani", będącą
w zamierzeniu Gombrowicza dobrze napisa-

1957 -

W PeJsce zostają wydane utwory Gombrowicza:
tom opowiadań „Bakakaj" (opowiadania z
„Pamiętnika z okresu do_
jrzewania", fragmenty „Ferdydurke" - ,,Filidor dzieckiem podszyty" i „Filbert dzieckiem podszyty", „Na
kuchennych schodach", „Szczur", „Bankiet")
oraz powieści „Ferdydurke", „Trans-Atlantyk" i dramat „Ślub".
W Paryżu ukazu.ie się I tom „Dziennika"
z lat 1953-1956, którego odcinki drukowała
pary'>ka „Kultura" w latach 1953-1957.
„Zwierciadło" publikuje opowiadanie Gombrowicza „Pampeleon w tubie".
Polska prapremiera „Iwony, księżniczki Burgunda" na '>Cenie Teatru Dramatycznego w
Warszawie w reżyserii Haliny Mikołajskiej
z Barbarą Krafftówną w roli tytułowej.

1958 -

W Polsce zostaje wydany dramat „Iwona,
Burgunda".
Przekłady „Ferdydurke" na j ęZ)' k francuski,
angielski, wioski, niemiecki, holenderski, hiszpań'iki, duński, szwedzki, no.-weski, japoński
i chorwacki.
księżniczka
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WITOLD GOlVIBROvVICZ

IWONA, KSIĘżNICZKA BURGUNDA
Iwona
Król Ignacy
Królowa Małgorzata
Książę Filip, następca tronu Szambelan
Iza, dama dworu
Cyryl, przyjaciel księcia
Cyprian, dworzanin
Ciotki Iwony
Inocenty
~alenty, lokaj
Zebrak
Dwór
-

inscenizacja i

ieżyseria

BARBARA SZCZEŚNIAK
MiCZYSŁAW A. GAJDA

B BARA POŁOMSKA
W ODZIMIERZ ADAMSKI
NISŁAW WROCŁAWSKI
B
Z łłlGNIEW SZCZAPIŃSKI

GABRIELA SARNECKA
JULITfA SĘKIEWICZ
ANDRZEJ FOGIEL
MICHAŁ KRET
WIESŁAWA GROCHOWSKA
ALICJA KNAST
MACIEJ KORWIN
JERZY KORSZTYN
GRZEGORZ MARCHWICKI
GRAŻYNA DZU;GIELEWSKA
BARBARA ROMANOWICZ
GABRIELA SARNECKA
.JULITfA SĘKIEWICZ
EWA SONNENBURG
l\.UECZYSŁAW A. GAJDA
ANDRZEJ ŁĄGWA
TADEUSZ PARADOWICZ
LUKASZ FIJEWSKI
ZBIGNIEW SZCZAPIŃSKI
BRONISŁAW WROCLA WSKI

- MACIEJ Z. BORDOWICZ

scenografia - JERZY GORAZDOWSKI
układ

opracowanie muzyczne - BOGDAN

PAWŁOWSKI

choreograficzny - KAZIMlERZ KNOLL
asystont „;ysora -

~UKASZ PIJEWSKJ

inspicjent - KRYSTYNA SABARA

sufler - IRENA

Premiera na scenie Teatru Powszechnego

w Lodzi, dnia 1

października

1983 r.

BARYŁA

Prapremierowe przedstawienie „Ślubu" (14VI)
w reżyserii Jorge LaYelliego ze scenografią
Krystyny Zachwatowicz otrzymuje na KGnkursie Młodych Zespołów w P aryżu Grand
Prix i zostaje uznane przez kQ' l. ykę za najlepszy spektakl mi iąca.
1%6 1967 -

Wydanie drukiem w P r :i.u Ul tomu ,,Dziennika" (l961-1966) i „Operetki".
Gambrowicz otrzymuje międzynarodową naFormmtor.

grodę literacką

1960 -

W

Paryżu

zostaje opublikowana
która otrzymuje

„ Pornografia",

powieść

1968 -

W Paryżu ukazuje się wydany po polsku i po
francusku esej „O Dantem".

1969 -

Dominik de Roux publikuje w Paryżu ,,Rozmowy z Gombrowiczem".
Rzymska premiera „Iwony, księżniczki Burgunda".
24 lipca Witołd Gombrowicz umiera w Vence.

1970 -

20 stycznia na scenie Teatru Narodowego
w Pałacu Chaillot w Paryżu odbywa się
światowa prapremiera „Operetki" W. Gombrowicza w reżyserii ucznia Rogera Plancbona
- Jacquesa Rosnera.

1974 -

Polska prapremiera „, lobu" na scenie teatru zawodowego przygotowana przez Zespól
Teatru Dramatycznego w \Varszawie w reżyserii Jerzt'go Jarockiego, Zt'
cenografią
Kr) styny Zachwatowicz.

doroczną

nagrodę literacką.

Polska prapremiera „Ślubu" w reżyserii J ..Jarockiego w studenckim Teatrze STG przy
Politechnice Śląskie.i.
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Premiera „Iwony, księżniczk i Burgunda" w
L. Rcne ze sc nografią Zofii Wierchowicz - uświetnia Jubileusz Trzydziestolecia Teatru Dramatycznego w War<;zawie.

1962 -

Przekłady

„Pornografii" na francuski, fiński
i portugalski.
Wydanie w Paryżu H tomu „Dziennika"
(1957-1961) •

1975 -

1963 -

Fundacja Forda przyznaje pisarzowi roczne
stypendium na pobyt w Berlinie Zachodnim.
Gombrowicz opuszcza Argentynę i przenosi
się do Europy.

1'76 -

Polska prapremiera „Operetki" w Teatrze
Nowym w Lodzi w reżyserii Kazimierza
Dejmka, ze scenografi ą A drzeja Majewskiego i muzyką Tomasza Kie. ewcttera.

1964 -

Zamieszkuje na
Francji.

1977 -

1965 -

W Paryżu wydana zostaje powieść „Kosmos".
Teatr z Burgundii pokazuje w Paryżu francuską prapremierę „Iwony" w reżyserii Argentyńczyka Jorge Lavelłiego, ze scenografią
Krystyny Zachwatowicz.

J, K. Zembrzuski publikuje na lamach
„Odry" próbę dramatyczną W. Gombrowicza
„Historia", utwór powstały jeszcze przed
„Operetką", będący właściwie szkicem mającego kiedyś powst a ć samodzielnego dramatu, a nie jak sądzono będący kolejną wersją
„ Operetki",

stałe

w Vence na

południu

reżyserii
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Pewnego dnia, a było to już w czasach uniwersyteckich,
zaprosił nas w imieniu rodziców na wieczorne przyjęcie.
Chodziło o pannę, z którą ojciec chciał go swatać. Zręczniej
było zaprosić ją razem z nami, bowiem spotkanie nie nabierało tak rodzinnego charakteru. Innych panien nie było.
„Kandydatka", bodaj Iwonka, mniej więcej w naszym wicku,
niebrzydka, ale bez specjalnego \~dzięku, miała bardzo
szerokie czoło, rozdzielone pośrodku i gładko prZ)'czesane
włosy i zakłopotany uśmiech. Na głupią nie wyglądała.
W każdym razie na pewno zdawała sobie sprawę z uczuć
ojca. Być może, że i syna, tak bardzo tamtym przeciwn_ych.
Odebraliśmy wrażenie, że natomiast Itek dość się jej podobał. Wydawać się mogło, że wie, po co ją zaproszono.
Pochodziła ze średnio zamożnego domu w sąsiedztwie Mało
szyc i z małże1łstwem zapewne nic byłoby trudności.
Pan Gombrowicz był w świetnym humorze, pełen najlepszych nadziei i zamiarów. Uważał, że jeśli panna nie
spodoba się, to znaczy, że ltek nie ma oczu. Matka zachowywała doskonalą neutralność. Zapewne była spokojna co
do wyników imprezy.
Pokolacyjny salon odbył się na siedząco, nikt bowiem z nas
czterech nie umiał tańc-Lyć. Pan domu tylko okrążył parę
razy z panną salon przy gramofonie i tak się skończyły
oględziny, a jednocześnie i zaloty do Itczynej (jak zwykliśmy
mówić) ręki.

Nazajutrz

była

dłuższa

właściwa kandydatka.

debata.

Ustaliliśmy, że

to nie jest

Żądaliśmy urody i wdzięku, albo

wdzięku połączonego

z intelektem. Tutaj jednak
bunt i odmienne zdanie delikwenta.

napotkaliśmy

- Intelekt? Zwariowaliście? Do czego potrzebny mi jest
intelekt? Czy nie zdajecie sobie sprawy, co by to było za
piekło? Do czego mi w ogóle żona potrzebna? Ojcu się podoba, to chce, żebym ja się żenił, bo sam nie może. Jeżeli
się kiedy ożenię, to tylko z kucharką.
- Z

kucharką

nie musisz

się żenić

wynająć, oddalić. Zwłaszcza,

-

gdy

się

- kontruję popsuje.

możesz ją

nie mam zamiaru. Ale kucharka to boska kobieta.
- to tylko z nią. - (nie był dla siebie samego prom·

Toteż

Jeżeli

kiem).
Nie wyjaśnia, czy ma na myśli jakąś konkretną osobę.
Naturalnie była tu spora doza przekory. Ale był też głę
boko ukryty pierwiastek psychiczny i fizjologiczny. Coś
w nim tkwiło, może z dzieciństwa, gdy budzą się pierwsze
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Co prawda i
równała

myśmy

sobie tego nie

się dlań zapo"iedzi

wyobrażali.

śmierci.

Śmierci

której nie chciał pożegnać. Dążył do jakiejś
i bronił się przed nią. Bo dojrzałość, która by z

Wizja tego
młodości,

doskonałości
nią prz.rszła,

byłaby zakończeniem. Zazdrościł doskonałości skończon}ch
kształtów

i znałazl w jej braku ożywcze źródło, nie bacząc,
syci się haszyszem. Ale jakież perspektywy daje takie
omamienie.
Można by nawet pokusić się o sformułowanie poszczególnych stadiów ewolucji jego indywidualności.
Początkowy okres - to wyzwalanie się z rodzinnej kurateli
czy niewoli. Następny - to czas wyobcowywania się ze swego
że

najbliższego

,;

,f

- ~':

:,~:: ''•.' ''

pożądania, gdzicś

w siódmym czy ósmym roku życia, nie
do czegoś cielesnego,
choć nic ukształtowanego. Coś widział, co mo zostało, łydki
czy coś więcej, co potem powracało niewątpliwie w jego
umyśle, a jeszcze bardziej w jego nerwach.
Ale i coś jeszcze. Nie b}ło trudno obserwować, jak z biegiem łat objawiała się u niego atrofia uczuć rodzinnych.
Nic " tym znaczeniu, by one malały i zanikały. Nie. Po
prostu coraz silniej akcentował się brak tych uczuć. Jednako
uchwytny dla niego, jak i dla nas. Jako dziecko - bytował
w rodzinie. Jako miody człowiek bardziej niezależny z punktu
widzenia rodzinnych zakusów opiekuńczych, stawał się
coraz bardziej nieobecny. Nigdy nie żył rodziną ani w rodzinie. Nie był jej członkiem, przynajmniej we własnym
odczuciu.
Nie widział też siebie jako „żonkosia", jak go lubił podraż
niać Kazio. Zaczynało się od tego, że nie potrafiłby konkurować, asystować, oświadczać się, wzdychać i cierpieć. Nie
wyobrażał sobie siebie jako zatroskanego ojca, zabiegającego
o stworzenie odpowiednich warunków bytu dla żony i dzieci.
uświadomione,
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a

środowiska

rodzinno-sąsiedzko-towarzyskiego.

Wreszcie wyodrębnienie się, odcięcie od rodzinnej przeszłości
od całej genetycznej więzi. Protest i bunt przeciw procesowi
następstwa biologicznego, przeciw dziedziczności i przeciw
wła'inemu udziałowi w łańcuchu odindywidualizowanych
istnień. Stać koło siebie, na zewnątrz, a być sobą pomimo
to czy właśnie dlatego. A ten stojący obok - czy to „ja"
nareszcie prawdziwy? Ja istotny, nie uwikłany. A następnie
nie dać się uwikłać i ugrzęznąć w kimś, zatracić siebie.
Choćby nic osiągnąć tego, ale przynajmniej dążyć, usiłować,
mieć jasność s~·tuacji. Sama myśl o kierunku - to już prawie wolność.

napełni one tęsknotą

Tadeusz Kępiński
„WITOLD GOMBROWICZ
I SWIAT JEGO MŁODOSCI''
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974,
s. 79-82
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Państwowy Teatr
91-069 Łódź

Powszechny

Obrońców

Stalingradu 21
Tel. 325-39, 238-87
ul.

Dyrektor i kierownik artystyczny
MIROSŁAW SZONERT
Zastępca

dyrektora

ZDZISŁAW KIEROŃSKI

Kierownik literacki
AI„EKSANDRA RUDNICKA
Kierownik muzyczny
BOGDAN PAWŁOWSKI

Kierownik Działu Ogólnego
ILONA SUROWIEC
Kierownik Biura Organizacji Widowni
DANUTA OLESIŃSKA
Kierownik Działu Admin.-Gosp.
ZBIGNIEW PIECZYŃSKJ
Kierownik Techniczny
mENEUSZ KUBACKI
Brygadier sceny
WLADYSLAW PAWŁOWSKI
Akustyk
BOGDAN GADOŃ
Światło

EUGENIUSZ TYCHEK
Prace krawieckie
BOżENA STANGRECIAK
Prace stolarskie
STANISLAW KROTOWSKI
Szewc
JÓZEF JAWORSKI
Ślusarz

EDWARD BERNACIAK
Prace perukarskie
ANNA KOCHAŃSKA
Prace modelarskie
ANDRZEJ CIEŚIJK
Prace malarskie
BERNARDYN PI.KORA
Tapicer
RYSZARD KRÓIJKOWSKI
Modysta
JÓZEF ZIELIŃSKI

Redakcja programu
ALEKSANDRA RUDNICKA
Plakat, afisz, ilustracje i opracowanie graficzne programu
JAROSLAW ZDUNIEWSKI
Wszystkie fotografie zamicnczone w programie zoet ały zreprodukowaoe z
T. Kępióskie10 „Witold Gombrowicz I łwial je,o mlodo8ci".

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, teł. 350-36 przyjmuje zamówienia na bilety (na miesiąc
wcześniej) codziennie od godz. 8,00 do 16,00.
KASA TEATRU POWSZECHNEGO - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, tel. 350-36 - czynna cały tydzień (z wyjątkiem poniedziałków)
od godz. 12,30 do 19,15. We wtorki od 13,00 do 19,15.
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