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KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOSCI WITOLDA GOMBROWICZA 

1904 -- Witold Gombrowicz urodził się 4 sierpnia w majątku Małoszyce w 
powiecie opatowskim. Syn ziemianina a zarazem przemysłowca, z wykształ
cenia inżyniera rolnictwa, Jana Gombrowicza i Marceliny Antoniny z Kot
kowskich. 
Rodzina Gombrowiczów pochodziła z Litwy, zaś Kotkowscy należeli do za
możnej szlachty z dawna osiadłej w S andomierskiem. 
Był najmłodszym z czworga rodzeństwa: miał dwóch starszych braci ; Janusza 
(1894), Jerzego (1895) oraz siostrę Renę (1899). 
1911 - Rodzina Gombrowicza przenos i się na stałe do Warsuwy, gdzie Wi
told uczy się początkowo rywatn ie, a n, stępnie koń.czy Gimnazjum św. 
Stanisława Kostki. 
1920 - Gombrowicz pisze na podst awie zbiorów archiwum rodzinnego swój 
pierwszy utwór - historię swo ·ej rodziny (praca dotychczas nie opubli
kowana}. 
1922 - Rozpoczyna studia na Wydziale P rawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
1927 - Po ukończeniu studiów i uzyskan iu a plikacji w war - · ~ 
szawskim Sądzie Grodzkim wyjeżdża do Paryża, gdzie · ~ 
kontynuu je naukę w L' Institut des Hautes Etudes In- "-..'-. ·~ 
ternationales. . „ ~ 
1933 - Ukazuje się debiutancki tom grotesko- ~~· . . ~- ' _} , ,; · 
wych opowiadań Witolda Gombrowicza „Pa- ~. ,, . ·•• ,„.I, \ ·~ > 

miętnik z okresu dojrzewania", w skład ~ : ...,_.„. - tf ,.~ 
którego wchodzą; . . •• . ·: · .-:."· -r .-r, . ~: :. 
„Tancerz mecenasa Kraykowskiego" .. :. ··· . .. ;' ~ - _.-;:) ..,~".1· ·:;..: 
„Krótki pamiętnik J akuba zarnieckie- · ·' · .- ·'. " [ _ ~.~ : : · .-:.~ : . . :.-
go" 
„Zbrodnia z premedytac ją" 
„Biesiada u hrabiny Kotłubaj" 
„Dziewictwo" 
„Na pięć minut przed zaśn ięc iem" 
„Zdarzenie na brygu Banbury (czyli 
aura umysłu F. Zantmana). 
1934 - Gombrowicz postanawia zająć 
się pracą literacką i zakłada swój sto
lik literacki w kawia rni „Ziemiańska". 
1935-1937 - Na łamach warszawsk ich 
gazet i czasopism (,,Gazety Polsk iej", 
„Skamandra", „Czasu", „Tygodnika Ilu
strowanego", „Studia" i „Wiadomości 
Literackich") ukazują się fragmenty 
„Ferdydurke" - n jwybitniej ze j po
wieści Witolda Gombrowicz , nazwanej 
przez pisarza „groteskowym poematem 
o mękach człowieczych na prokrusto
pt. „Na kuchennych schodach". 
W numerze 87/89 z 1937 r . „Skamander" 
zamieszcza opowiadanie Gombrowicza 
„Na kuchennych schodach". 
1938 - Wydanie ksilłżkowe „Ferdydur
ke" i opublikowanie W „SKAMAND
RZE" (NR 93/95, S. 70-91 I NR 96/98, 
S. 154-175) DEBIUTANCKIEGO DRA
MATU „IWONA, KSIĘŻNICZKA BUR
GUNDA" OPATRZONEGO AUTOR
SKIM „KOMENTARZEM" oraz „Uwa
gami o grze i reżyserii". 
1939 - „Express Wieczorny" drukuje 
w odcinkach pod pseudonimem Nie
wieski sensacyjną „powieść dla kucha-
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rek" pt. „Opętani", będącą w zamierzeniu Gombrowicza dobrze napisanym 
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 inauguracyjny rejs transatlantykiem „Chrobry", który 1 września dobija 
do brzegów Argentyny. Tu zastaje pisarza początek wojny. 
1947 - Zaczyna pracę w banku i pisze powieść „Trans-Atlantyk" oraz dra-

mat „Slub". 
1951 - Paryska „Kultura" publikuje fragmenty „Trans-Atlantyku". 
1953 - Ukazuje się w Paryżu w wydaniu książkowym „Trans-Atlantyk", 
„Slub" (ze „Wstępem J. Wittlina i „Komentarzem" autora). Londyńskie „Wia
domości Literackie" drukują opowiadanie Gombrowicza „Bankiet". W pary
skiej „Kulturze" zaczynają się ukazywać powstające sukcesywnie odcinki 
„Dziennika". 

1955 - Powstaje I akt dramatu „Operetka" i powieść „Pornografia" 
1957 - W Polsce zostają wydane utwory Gombrowicza: tom opowiadań 
„Bakakaj" (opowiadania z „Pamiętnika z okresu dojrzewania", fragmenty 
„Ferdydurke" - „Filidor dzieckiem podszyty" i „Filbert dzieckiem podszyty", 
„Na kuchennych schodach", „Szczur'', „Bankiet") oraz powieści „Ferdydurke", 
„Trans-Atlantyk" i dramat „Slub". W Paryżu ukazuje się I tom „Dziennika" 
z lat 1935-1956, którego odcinki drukowała paryska „Kultura" w latach 
1953-1957. „Zwierciadło" publikuje opowiadanie Gombrowicza „Pampeleon 
w tubie". Polska prapremiera „Iwony, księżniczki Burgunda" na scenie Teatru 
Dramatycznego w Warszawie w reżyserii Haliny Mikołajskiej z Barbarą Kraf
ftówną w roli tytułowej. 

1967 - Gombrowicz otrzym je międzynarodową nagrodę literacką Formentor. 
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 Witold Gombro
wicz umiera w Venece. 
1970 - 20 stycznia na scenie Teatru Narodowego w Pałacu Chaillot w Pa
ryżu odbywa się światowa prapremiera „Operetki" W. Gombrowicza w reży
serii ucznia Rogera Planchona - Jacquesa Rosnera. 
1974 - Polska prapremiera „Slubu" na scenie teatru zawodowego przygoto
wana przez Zespół Teatru Dramatycznego w Warszawie w reżyserii Jerzego 
Jarockiego, ze scenografią Krystyny Zachwatowicz. . 
1975 - Premiera Iwony księżniczki Burgunda" w Teatrze Nowym w Lodzi 
w reżyserii Kazimierza Dejmka, ze scenografią Andrzeja Majewskiego i mu
zyką Tomasza Kiesewettera. 
1977 - J .K. Zembrzuski publikuje na łamach „Odry" próbę dramatyczną 
W. Gombrowicza „Historia", utwór powstały jeszcze przed „Operetką", będą
cy właściwie szkicem mającego kiedyś powstać samodzielnego dramatu, a nie 
jak sądzono będący kolejną wersją „Operetki". 
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Danuta Chudzianka 

Lidia Jeziorska 

Marta Szczepaniak 

Barbara Remelska 

Adam Dzieciniak 

Aleksander Gierczak 
Zbigniew Mamont 

Andrzej Oryl 

Adam Opa towicz J 
Tadeusz W oszczyńs 

Damy dworu: Irena Olecka, Krystyn 
-Przyboś 

Witold Gombrowicz 

Iwona, Księżniczka Burgunda 

Reżyser 
Scenograf 
Choreografia 
Muzyka 

Asystent reżysera 
Asystent scenografa 

OBSADA 

Iwona 

Księżna Małgorzata 

ciotka 

ciotka 

Iza 

Inocenty 

Szambelan 

- Książę Ignacy 

Książę Filip 

Cyprian 
Cyryl 

MARCEL KOCHAŃCZYK 
JERZY RUDZKI 
ZYGMUNT KAMIŃSKI 
JANUSZ STALMIERSKI 

ZBIGNIEW MAMONT 
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Niemczyk, Wanda Paderewska, Nella Sozańska-

Dworzanie: Mieczysław Franaszek, Bohdan A. Janiszewski, Wojciech Przyboś, Antoni 
Szubarczyk 

Inspicjent 
Wojciech Bogumił 

Sufler 
Marianna Szyndzielorz 

Nagrania muzyki dokonano w Studio Polskiego Radia w Szczecinie pod dyrekcją Janu
sza Stalmierskiego. 

W nagraniu udział wzięli: Dariusz Jagiełło _ perkusja, Mariusz Kowalski - puzon, Sła
womir Kuszwara - trąbka, Roman Pałaczews ki - trąbka, Piotr Pośpieszny - saksofon, Ro
man Zieliński - piano. 



Akt I 

WITOLD GOMBROWICZ 
Komentarz do „Iwony, księżniczki Burgunda" 

Książę Filip zaręcza się z nieapetyczną Iwoną, ponieważ jego godność obra
żona jest jej nieszczęśliwym wyglądem i nie chce, jako wolny duch, poddać 
się naturalnej niechęci, jaką wzbudza ta przykra panienka. Król i królowa 
przyjmują do wiadomości zaręczyny syna, aby nie wywołać skandalu. 

Akt Il 
Jednakże okazuje się, że Iwona zakochała się w księciu. Książę zaskoczony 
jej miłością czuje się zobowiązany do uczucia, do rewanżu, jako człowiek 
i jako mężczyzna. Chce ją pokochać. 

Akt III 
Tymczasem obecność Iwony na dworze królewskim wywołuje dziwne kompli
kacje. Sam fakt zaręczyn księcia jest przyczną śmieszków i komeraży. 
Milczenie, dzikość, nieśmiałość i nieporadność Iwony stawia rodzinę królew
ską w dziwnym położeniu. Jej biologiczna dekompozycja rodzi niebezpieczne 
skojarzenia, nasuwa każdemu na myśl własne lub cudze braki i defekty. 
Strachliwość jej prowokuje go do gwałtu. Dwór popada w niezdrowe szyder
cze chichoty. Król przypomina sobie swoje zadawnione grzechy. Królowa, któ
ra w tajemnicy hołduje grafomaństwu i w głębi ducha czuje potworność 
swych wierszy, zaczyna widzieć jakieś podobieństwo między Iwoną a tą 
poezją . Powstają bezsensowane podejrzenia, piętrzy się głupstwo i niedo
rzeczność, 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 odbiera mu zdolność oporu. Dopiero, kiedy 
w zupełnej dowolności Filip całuje Izę, damę dworu - zaraz wraca do po
przedniej swojej normalnej rzeczywistości, zrywa z Iwoną i zaręcza się z Izą . 
Jednakże zupełne zerwanie z Iwoną jest już niemożliwe książę wie, że 
ona zawsze będzie myślała o nim i wyobrażała sobie po swojemu jego 
szczęście z Izą. Książę postanawia zabić Iwonę. 

Akt IV 
Król, szambelan, królowa i książę - każde na własną rękę, usiłują zabić 
Iwonę. Nie mogą jednakże uczynić tego wprost - rzecz wydaje się zbyt 
głupia, zbyt niedorzeczna, brak po temu formalnych podstaw, konwenans nie 
pozwala. Rozbestwienie, dzikość, głupota i nonsens wzrastają. Dopiero, gdy 
za radą szambelana organizują morderstwo przy zachowaniu wszelkich pozo
rów majestatu, świetności, elegancji, wyższości morderstwa „z góry" a nie 
„z dołu" - zabieg udaje się i rodzina królewska wraca do normy. 
Tragikomiczną historię IWONY ująć można w paru słowach. Książę Filip, 

następca tronu, spotyka na spacerze to dziewczę niepociągające... odpychają
ce.„ Iwona jest rozlazła, apatyczna, słabowita, nie-
śmiała, nudna i trwożliwa. Książę od pierwszej chwili 
nie może jej znieść, zanadto go denerwuje; Iza za
razem nie może znieść i tego, że musi nienawidzieć 
zarazem nie może znieść i tego, że musi nienawidzieć 
Iwonę. I wybucha w nim bunt przeciw prawu na
tury, które młodzieńcom nakazuje kochać tylko po
wabne dziewczęta. - Nie poddam się temu, będę ją 
kochał! - rzuca wyzwanie swej naturze i zaręcza 
się z Iwoną. 

Iwona, wprowadzona na dwór królewski jako na
rzeczona księcia, staje się czynnikiem rozkładowym. 

Niema, zastraszona obecność jej rozlicznych defek
tów sprawia iż każdemu przychodzą na myśl własne 
jego, tajone brudy, grzeszki„. Wkrótce dwór zamienia 

się w wylęgarnię potworności. I każdy z tych potworów, nie wyłączając 
księcia, poczyna dyszeć żądzą zamordowania nieznośnej Cimcirymci. Dwór 
mobilizuje w końcu wszystkie swoje blaski, wszystkie wyższości i wspania
łości, i „z wysoka" ją zabija. Oto historia Iwony ... czyż aż tak trudna do 
zrozumienia? Ale skłonny jestem przypuścić, że mam jakiegoś pecha, dzięki 
któremu to, co najprostsze, najwyrazniejsze w moich utworach jest odbie
rane w sposób najbardziej fantastyczny i dzisiaj jeszcze zdarza mi się czy
tać recenzje z „IWONY", w których mowa, że to sa tyra 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 wyda je lę godne pod
kreślenia. 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 rozwiązłość, jego 
wyuzdania. Ciągle więc to we mnie było ... I ja byłem w tym ... 

WITOLD GOMBROWtCZ 
Dominique de Roux 

„Rozmowy z GQmbrowiczem" 
Paryt 1989 

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 spotka
nie nie nabierało tak rodzinnego charakteru. Innych panien nie było. „Kan
dydatka", bodaj - Iwonka, mniej więcej w naszym wieku, niebrzydka, ale 
bez specjalnego wdzięku, miała bardzo szerokie czoło, rozdzielone po środku 
i gładko przyczesane włosy i zakłopotany uśmiech. Na głupią n ie wyglądała. 
W każdym razie na pewno zdawała sobie sprawę z uczuć ojca. Być może, 
że i syna, tak bardzo tamtym przeciwnych. Odebraliśmy wrażenie, że na
tomiast Itek dość się jej podobał. Wydawać się mogło, że wie po co ją za
proszono. Pochodziła ze średnio zamożnego domu w sąsiedztwie Małoszyc 
i z małżeństwem zapewne nie byłoby trudności. 

Pan Gombrowicz był w świetnym humorze, pełen najlepszych nadziei 
i zamiarów. Uważał, że jeśli panna nie spodoba się, to znaczy, że Itek 
nie ma oczu. Matka zachowywała doskonałą neutralność. Zapewne była 
spokojna co do wyników imprezy. 
Pokolacyjny salon odb)ł się na siedząco, nikt bowiem z nas czterech 

· nie umiał tańczyć. Pan domu tylko okrążył parę razy z panną sa
lon przy gramofonie i tak się skończyły oględziny, a jednocześnie 

zaloty do ltczynej (jak zwykliśmy mówić) ręki. 
Nazajutrz była dłuższa debata. Ustaliliśmy, że to nie jest 

właściwa kan '•:datka. żądaliśmy urody i wdzięku, albo 
wdzięku połączonego z intelektem. Tutaj jednak na

potkaliśmy bunt i odmienne zdanie delikwenta. 
- Intelekt? Zwariowaliście? Do czego potrzeb

ny mi jest intelekt? Czy nie zdajecie sobie 
sprawy, co by to było za piekło? Do cze

go 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 że
nić - kontruję - mozesz ją wynająć, 
oddalić. Zwłaszcza, gdy się popsuje. 

- Toteż nie mam zamiaru. Ale ku
charka to boska kobieta. Jeżeli - to 
tylko z nią. - (nie był dla siebie sa
mego prorokiem). Nie wyjaśnia, czy 



ma na myśli jakąś konkretną osobę. Naturalnie była tu spora doza przeko
ry. Ale był też głęboko ukryty pierwiastek psychiczny i fizjologiczny. Coś 
w n~m tkwiło, może z dzieciństwa, gdy budzą się pierwsze pożądania, gdzieś 
w siódmym czy ósmym roku życia, nie uświadomione, a napełnione tęskno
tą do czegoś cielesnego choć nie ukształtowanego. Coś widział, co mu zostało, 
łydki czy coś więcej, co potem powracało niewątpliwie w jego umyśle, 
a jeszcze bardziej w jego nerwach. 

Ale i coś jeszcze. Nie było trudno obserwować, jak z biegiem lat objawiała 
się u niego atrofia uczuć rodzinnych. Nie w tym znaczeniu by one malały 
i zanikały. Nie. Po prostu coraz silniej akcentował się brak tych uczuć. 
.Jednakowo uchWYtny dla niego, jak i dla nas. Jako dziecko - bytował w ro
dzinie. Jako młody człowiek bardziej niezależny z punktu widzenia rodzin
nych zakusów opiekuńczych, stawał się coraz bardziej nieobecny. Nigdy nie 
żył z rodziną ani w rodzinie. Nie był jej członkiem przynajmniej we włas
nym odczuciu. 

Nie widział też siebie jako „żonkosia'', jak go lubił podrażniać Kazio. Za
czynało się od tego, że nie potrafiłby konkurować, asystować, oświadczać się, 
wzdychać i cierpieć. Nie wyobrażał sobie siebie jako zatroskanego ojca, za-

biegającego o stworzenie odpowiednich warunków bytu dla żony 
i dzieci. Co prawda i myśmy sobie tego nie WYObrażali. Wizja tego 
równała się dlań zapowiedzi śmierci. śmierci młodości, której nie 
chciał pożegnać. Dążył do jakiejś doskonałości i bronił się przed 
nią. Bo dojrzałość, która by z nią przyszła, byłaby zakończeniem. 
Zazdrościł dokonałości skończonych kształtów i znafazł w jej bra
ku ożywcze żródło, nie bacząc, że 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 wyobcowania się ze swego 

najbliższego środowiska rodzinno-sąsiedzko-towarzyskie
go. Wreszcie wyodrębnienie się, odcięcie od rodzinnej 

przeszłości od całej genetycznej więzi. Protest i bunt 
przeciw procesowi następstwa biologicznego, 

przeciw dziedziczności i przeciw własnemu 
udziałowi w łańcuchu odindywidualizowa

nych istnień. Stać koło siebie na ze-
wnątrz, a być sobą pomimo to, a mo

że właśnie dlatego. A ten stojący 
obok - czy to „ja" nareszcie 
prawdziwy? Ja istotny, nie uwi
kłany. A następnie nie dać się 
uwikłać i ugrzęznąć w kimś, za
tracić siebie. Choćby nie osiągnąć 
tego, ale przynajmniej dążyć, usi-
łować, mieć jasność sytuacji. Sa
ma myśl o ·j{i.erunku - to już pra
wie wolność. 

';r'adeusz Kępiński 

„WITODL GOMBROWICZ 

I SWIAT JEGO MŁODOSCI'' 
Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1974, s. 79-32 
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Redakcja techniczna Zofia Chylewska 

WYDAWCA TEATR POLSKI W SZCZECINIE 
ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin · 

tel. 22 60 30 

Kasa biletowa czynna w dni powszednie w godz 9.00-15.00 
w wolne soboty Od 9.00-13.00, tel. 22 16 21 

Biuro Obsługi Widzów czynne w dni powszednie w godz. B.00-15.00 
w wolne soboty od B.00-13.00, tel. 22 66 56 

Cena programu 150,-


