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Bez Pietraszka nie damy rady 
1. W tak zwanych "Rozmowach z Dominikiem de Roux", będących integralną częścią 

Dziennika z lat 1967-1968, Witold Gombrowicz narzekał: "skłonny jestem przypuścić, 
że mam jakiegoś pecha, dzięki któremu to co najprostsze, najwyraźniejsze w moich 
utworach jest odbierane w sposób najbardziej fantastyczny i dzisiaj jeszcze zdarza mi 
się czytać recenzje z Iwony, w których mowa, że to satyra polityczna na reżim komu
nistyczny w Polsce, że Iwona jest Polską czy też wolnością''. Pomysły tego rodzaju, 
ze względu na cenzurę, mogły się pojawiać wyraźnie tylko po realizacjach sztuki 
na Zachodzie, między innymi w Paryżu ( 1965) i Sztokholmie (1966). Chyba jednak 
nieprzypadkowo w programie warszawskiej prapremiery umieszczono frag
menty Dziennika dotyczące nie czego innego, a właśnie Polski jako problemu 
Gombrowiczowskiej tożsamości: "Mój stosunek do Polski wynika z mego stosunku do 
formy - pragnę uchylić się Polsce, jak uchylam się formie" „. 

By podążać tym aluzyjnym tropem, który autorowi nigdy właściwie "uchylić się 
Polsce" nie pozwolił, trzeba jednakże nie chcieć pamiętać, że Iwona , księżniczka 
Burgunda ukazała się w miesięczniku literackim "Skamander" w roku 1938. 
Sąsiedztwo na dostojnych łamach miała interesujące:Fragmenty z Safony Marii 
Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, wiersz Tuwima Idea, cykliczny Przegląd teatralny 
Ireny Krzywickiej, a także - bardzo a propos - entuzjastyczny artykuł Brunona Schulza 
o Ferdydurke. Dramaturgiczny debiut dostrzegł Karol Irzykowski, stwierdzając: 
"zimnym, łajdackim humorem rzecz zbliża się nieco do utworów Witkiewicza, a obywa 
się bez nadzwyczajności, cudów i romantycznego przekroczenia rampy." 
Nie zareagowały natomiast teatry; ale też nie miały już zbyt wiele czasu. 

Wspomniana prapremiera odbyła się 29 listopada 1957 roku w Teatrze Dramatycznym 
m. st. Warszawy. Utwór do wystawienia zaproponowali Jan Kosiński, Stanisław 
Marczak-Oborski i Konstanty Puzyna, reżyserowała Halina Mikołajska, 

w roli tytułowej wystąpiła Barbara Krafftówna. Miarą powodzenia były pięćdziesiąt 
dwa przedstawienia oraz zgodnie pozytywne opinie krytyków. Edward Csató uznał 
przy tej okazji Iwonę za "dzieło oryginalnego umysłu i szczerego talentu''. 

2. Gdyby jednak wierzyć Gombrowiczowi, należało by przyjąć, że dramat 
o Cimcirymci narodził się nie z talentu, lecz z braku lepszego zajęcia. "Wciąż 



nie czułem się na siłach, by podjąć rozgrywkę z moim losem. Aby zyskać na czasie 
zabrałem się do pisania sztuki teatralnej" - oświadczył autor w 1967 roku. I samokryty
cznie dodał: "to nie było to„ . nie było to, czego potrzebowałem. To była gra na zwłokę. 
Czas mijał. Dochodziłem do trzydziestki". Na szczęście pisarz przyzwyczaił nas 
do traktowania własnych autokreacji nie nazbyt serio. Trudno bowiem wątpić, że choć 
debiutancka w swoim gatunku, jest Iwona kolejną po Ferdydurke ważną próbą skrysta
lizowania kluczowego dlań pojęcia Formy - tym razem ukazanej pod postacią "wyso
kiego" dworskiego konwenansu. 

Wprowadzona do hermetycznego, uwięzionego w nieautentyzmie, ale wewnętrznie 
logicznego świata Iwona Copek (nazwisko pojawia się tyllq:> raz) zakłóca uświęcony 
porządek i wywołuje narastającą destrukcję. Zakłóca samą "niestosowną" obecnością, 
niczego nie czyniąc i prawie się nie odzywając. Ten ostatni efekt wzmocnił 
Gombrowicz w drugim wydaniu dramatu z 1958 roku, redukując absurdalne kwestie 
bohaterki. Skoro nieustanna konwersacja stanowi istotny składnik konwenansu, milcze
nie brzmi najdobitniej. Natomiast bunt Księcia, zmagania z Formą tyleż głośne, 
co bezsilne, ujawnia jej zasadniczą antynomię. Forma, choć "przeklęta ", jest nieu
nikniona. Krępuje i budzi sprzeciw, ale konstruuje świat, dlatego w chwili zagrożenia 
trzeba ją ratować za wszelką cenę. Iwona musi umrzeć, alternatywą byłby bowiem 
chaos, rozpad podstawowych struktur, zanik komunikatywnego języka - zdezinte
growana rzeczywistość , ukazana po latach w dramaturgii Ionesco. 

3. Jak wskazują komentatorzy, farsowy rodowód Iwony, księżniczki Burgunda 
nie wyklucza obecności charakterystycznych dla sztuk Gombrowicza tonów szekspi
rowskich, w specyficznym rzecz jasna ujęciu. Postrzegano w niej zwłaszcza dramat 
podszyty Hamletem (szła w tym kierunku inscenizacja Mikołajskiej) . Hamletyczne 
klisze istotnie dają się tu i ówdzie odczytać. Jest świat, który "wypadł z fonny", Książę 
pełen rozterek i gniewna rozmowa z matką, jest Cyryl jako groteskowy Horacy, 
Szambelan - Poloniusz, wreszcie Iwona, która może i bywa zdefektowaną Ofelią (ale 
w pierwszej scenie rola ta przypada niewątpliwie Izie, nie mówiąc o topielicy - ofierze 
królewskiej chuci). Monologi Królowej przed sypialnią Cimcirymci to z kolei echo 
Makbeta, zaakcentowane pytaniem: "Czy wszyscy mordercy mówią do siebie przed 
aktem?" . 

Wydaje się, że można "wmówić" Gombrowiczowi jeszcze jedno, choćby i nieświadome 
szekspirowskie powinowactwo. Pokolenia czytelników Shakespeare' a użalały się nad 



niesprawiedliwym rzekomo losem Kordelii, "dobrej" córki króla Leara. Cóż jednak 
czyni Kordelia? Demonstracyjnie łamie konwencję rozmowy z ojcem -
- monarchą, budząc zło i wywołując katastrofalne następstwa . W przywracającym natu
ralny porządek finale musi więc zostać usunięta wraz z Learem, głównym sprawcą 
tragedii. Ponieważ jest prawdziwą królewną, ponosi śmierć "z dołu", powieszona przez 
zbira. Odwrotnie niż z nieprawdziwego zdarzenia księżniczka Burgunda, która mimo to 
przywodzi na myśl Kordelię w nie mniejszym chyba stopniu, co nieszczęśliwą córkę 
Poloniusza. 

4. Słyszy się niekiedy , że Iwony (i wielu innych dramatów) nie warto grać w sytuacji, 
gdy nie da się już za jej pomocą rozmawiać z publicznością językiem aluzji. Ale w tej 
sztuce, napisanej w wolnej Polsce, można się co najwyżej doszukać aluzji do gra
fomańskiej poezji kobiecej, której między wojnami rzeczywiście nie brakowało . 

Wszystko, na czym mu zależało, autor powiedział wprost i podobnej postawy oczeki
wał od teatru, w Uwagach o grze i reżyserii akcentując "naturalność w psychologii 
osób" i wskazując wyraźnie: "Najbardziej dziwaczne sceny powinny być odegrane 
trzeźwo. Bohaterzy sztuki są ludźmi zupełnie normalnymi, a tylko znajdującymi się 
w anormalnej sytuacji. („.) Dekoracje raczej naturalistyczne". Do tego zaś w Ostatnim 
wywiadzie z 1969 roku za idealną dla swych dramatów przestrzeń uznał "zwykły spory 
teatr z dobrą akustyką". 

Czy zatem historia nieapetycznej Cimcirymci wciąż jeszcze zasługuje na uwagę? 
Bez wątpienia tak, o ile będzie się pamiętać, że z wydarzeń na gombrowiczowskim 
dworze w ostatecznym rachunku korzyść odnosi nie biedny, zniewolony kraj, lecz 
krawiec Salomon - bo uszyje królowi czarny garnitur - oraz przede wszystkim niezastą
piony w takich razach przedsiębiorca pogrzebowy Pietraszek. 
Tak czy inaczej - bez Pietraszka nie damy rady! 

Jarosław Komorowski 

„ 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Witold Gombrowicz 

IWONA 
KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 

Obsada: 

Iwona Dorota Kiełkowicz 
Król Ignacy Maciej Małek 

Królowa Małgorzata Barbara Marszałek 
Książę Filip &taf•• Ra111t1" 'llti 
Szambelan Wojciech Malajkat 

Iza Agata Piotrowska-Mastalerz 
Cyryl Bogusław Suszka 

Ciotki Iwony Andrzej Herder 
Bohdan Wróblewski 

Inocenty Andrzej Wichrowski 
Walenty Jan Hencz 

Damy Bogusława Pawelec 
Małgorzata Rogacka-Wiśniewska 

Premiera 18 grudnia 1994 roku 
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Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Witold Gombrowicz 

IWONA 
KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 

Reżyseria Ewa Mirowska 
scenografia Waldemar Zawadziński 

Opracowanie muzyczne Piotr Hertel 
Reżyseria światła Krzysztof Sendke 
Asystent reżysera Bogusław Suszka 

Inspicjent Alicja Ćwiklińska 
Sufler Zdzisława Głoskowska 

Operatorzy światła Julita Głażewska-Gmach 
Łukasz Schwiperich 

Operatordźwięku Jerzy Gruchot 

W spektaklu wykorzystano mwi:ykę 
Nino Roty do filmów Federico Felliniego. 

Premiera 18 grudnia 1994 roku 

Ja jestem myślą niezaostrzoną , istotą 
średnich temperatur, duchem w stame pewnego 

rozluźnienia ... Tym, który rozladowuje. 
Jestem jak aspiryna, która, jeśli wierzyć 

reklamie, usuwa nadmiemy skurcz. 

W.G. 

Choroby sekretne leczą się tylko ujawnieniem. ( ... ) 
Pamiętam jak dziś, stało się to przed laty w Sztokholmie, gdziem przypadkowo spot

kał księcia Gaetano, który z siostrą swoją Pauliną de Anticoli - Corrado, markizą 
Pescopagano, mieszkał u Oppedheimherra. Tak, tam po raz pierwszy ustaliłem swoją 
metodę podejścia do arystokracji. 

Łączyła księcia z nieboszczykiem ojcem moim dość bliska zażyłość a nawet, być 
może, subtelna nić dalekiego pokrewieństwa; więc, dowiedziawszy się kim jestem, 
prosił abym co dzień po obiedzie zachodził do nich na kawę. Ale już wspomniałem, 
że nie mam w sobie nic z bywalca salonowego, a czułość moja na arystokrację w tym 
jedynie przejawia się iż mnie doskwiera jej wyższość . Te więc wizyty u księcia 
Kajetana niezbyt mi były na rękę, a nawet wkrótce stały się trudnym do zniesienia 
ciężarem - albowiem przewijał się tam najbłyskotliwszy krem haute societe i rodził się 
genre, który mnie unicestwiał. Nie byłem, bezsprzecznie, dość wprowadzony w pod
niebną strefę durchlaucht ani dość biegły w koligacjach rodzin panujących, ani dość 
au courant plotek, komeraży, będących żerem tego wykwintu, wykwint ten określających. 

O, z jakąż rozkoszą byłbym wyznał moją podrzędność i skurcz gardła mego, aby rzecz 
postawić na ostrzu noża i w świetle białego dnia! Ale te hierarchie opierają się na tym, 
że są nie wyznane, świat wyższy dlatego właśnie posiada moc imponowania iż wszyscy 
zachowują się tak, jak gdyby wcale nie chodziło o imponowanie, jakby imponowanie 
ciągłe, nieustanne nie było jego najesencjonalniejszą treścią. Świat wyższy nie pozwala 
uchwycić się w swoim właściwym sensie i to sprawia, że jest niezwalczony. I książę, 
a wraz z nim cała jego czereda, traktowali mnie jak gdyby nie było wiadomo, że mnie 
zaszczycają„. 

Tak - rozbić, zniszczyć salon dlatego jest niepodobieństwem, że salon natychmiast 
wyrzuca za drzwi wszystkich, którzy nie są salonowi. Musiałem przeto działać chytrze -
- i pierwsze zwycięstwo odniosłem gdy, spoglądając w lustro, zapytałem księcia czym 
dość dystyngowany (croyez-vous que je suis assez distingue?). 



Pytanie, które w pierwszej chwili poczytano za żart. Ja jednak powtórzyłem je 
i to aby zrozumiano, że to jednak nie żart! 

Wówczas nastąpił moment lekkiej paniki, gdyż salon, właśnie dlatego, że dystynkcja 
jest jego naczelnym zadaniem, udaje, że nic o tym nie wie, przyjmuje, że dystynkcja jest 
czymś wrodzonym wszystkim bywalcom jego! 

Wtedy jednak powtórzyłem jeszcze raz moje pytanie; ale tym razem żartobliwie, 
jakbym się zabawiał. 

Po czym zapytałem: - Poumis-je un jour etre aussi imposant et aussi distingue que 
vous, prince, et vous, madame ? Voila mon reve! (Czy kiedyś zdołam być równie 
dystyngowany ,jak państwo - oto moje marzenie!) 

Pytanie bardziej jeszcze drastyczne niż poprzednie i bez kwestii, było to chodzenie 
po linie - pytanie to, postawione poważnie, byłoby nieprzyzwoitością, lecz, jako żart, 
stałoby się jeszcze karygodniejszym nietaktem, bliskim bezczelności. Musiało być 
wypowiedziane w ten sposób, aby stało się jasne, iż ja rzeczywiście uznaję ich ksią
żęcość (tutaj hołd im oddawałem), ale jednocześnie musiało zawierać odciążający ele
ment uciechy i rozbawienia - że niby ja bawię się tą sytuacją, to znaczy, bawię się nimi 
i sobą. 

Do tego zmierzałem . Tak , bawić się nimi - to była meta sekretna mego przedsię
wzięcia, oznaczająca triumf ostateczny i nieodwołalny! Lecz bawić się nimi było mi 
wolno tylko pod warunkiem, że potrafię bawić się sobą, to jest moją wobec nich 
nieśmiałością, moją niezręcznością - jedynie taka obosieczna zabawa mogła zapewnić 
im i mnie dystans wobec tej gminnej, ba ordynarnej prawdy, którą ujawniłem. Kajetan 
zrozumiał. Uchwycił zarówno moją szczerość i moją zabawę. A zabawa moja spodo
bała mu się dlatego właśnie, że wprowadzała w krwawy i okrutny a jakże zamaskowany 
sens arystokracji - więc powoli dał się wciągnąć w gierkę, która polegała z mojej strony 
na coraz jaskrawszym akcentowaniu różnic między nami - i w ten sposób niepostrze
żenie zdołałem wyzuć tych arystokratów z wszystkich masek, rozebrać ich niejako 
do goła, sprawić, że Arystokrncja już przestała się kryć ze swą prawdziwą istotą. 
Po pewnym czasie już jawnie pozwolono mi na to abym się nimi delektował i Gaetano 
bez żenady wtajemniczał mnie w swoje drzewo, po to tylko aby mi zaimponować - lub, 
podnosząc nogawkę, pozwalał by mnie unicestwiała uszlachetniona, jak wino, pęcina. 
Ja zaś delektowałem się, ubawiony, że się delektuję (.„) 

Od Sztokholmu datuje się sekretna praca ducha mego, zmierzająca do oswojenia 
tygrysa arystokracji. 

Od tej chwili począł się wyrabiać we mnie ten sposób bycia, polegający na wyzwole
niu poprzez ujawnienie. Odtąd wchodziłem w półświatek hrabski nie bez lubieżności -
- i brałem udział w ich nabożeństwie, oddając część należną, wypełniając ceremoniał, 
celebmjąc święty obrządek - aż słupiała i do rozpuku gorszyła się demokratyczna 
mądrość na widok intelektualisty przemienionego w fircyka. Ale cóż wy wiecie o tri
umfie, który pozwala rozkoszować się własną niedojrzałością i jest jednocześnie jej 
wyswobodzeniem i przezwyciężeniem? A także - czy znana jest wam boskość przeciw
stawiania istotnym i brutalnym wartościom życia Uak zdrowie, rozum, charakter) tych 
wartości fikcyjnych, hrabiowskich, wyssanych z niedojrzałego palca, których jedyne 
znaczenie polega na tym, że stanowią czystą grę hierarchii i wartościowania? 
Czy wiecie , zresztą, co to - upierać się przy własnej rzeczywistości, takiej jaka ona jest, 
wbrew wszystkim protestom rozumu? Czy znacie szał rozkoszowania się absurdem? 
Ha, jeśli klękam przed książętami to nie po to aby im się poddać„. 

Klęknij, Ryszardzie, by czymś wyższym zostać 

Wstań, sir Ryszardzie i Plantagenecie.„ 

Klękając przed książętami, ja Plantagenet, cieszę się nimi i sobą i światem -
- nie oni moimi są książętami , ja jestem księciem tych książąt! 

Witold Gombrowicz 

Fragmenty Dziennika 1953-1956 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988 
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Zespół 
artystyczny 
Teatru 
im. S. Jaracza 
w sezonie 
1994/95 

Aktorzy 
Irena Burawska 
Róża Chrabelska 
Dorota Kiełkowicz 
Agnieszka Kowalska 
Alicja Krawczykówna 
Barbara Marszałek 
Ewa Mirowska 
Hanna Molenda 
Bogusława Pawelec 
Jagoda Pietruszkówna 
Agata Piotrowska-
Mastalerz 
Małgorzata Rogacka-
Wiśniewska 

Kamila Samrnler 
Joanna Sochnacka 
Krystyna Tolewska 
Zofia Uzelac 
Grażyna Walasek 
Barbara Walkówna 
Ewa Wichrowska 
Bogumił Antczak 
Aleksander Bednarz 
Andrzej Głoskowski 
fan Hencz 
Andrzej Herder 
Mru-iusz Jakus 
Stanisław Jaskulka 
Marek Kasprzyk 
Ryszard Kotys 
Paweł Kruk 
Piotr Krukowski 
Stanisław Kwaśniak 

Maciej Malek 
Andrzej Mastalerz 
Cezary Rybiński 
Dariusz Siatkowski 
Bogusław Sochnacki 

Henryk Staszewski Szef reklamy 
Bogusław Suszka Anna Łabieniec 

Andrzej Wichrowski Kierownik techniczny 
Bronisław Wrocławski Ryszard Warcholiński 
Bohdan Wróblewski 

Zastępca kierownika 
Józef Zbiróg technicznego 
Reżyserzy Mieczyslaw Kowalski 
Zbigniew Brzoza Główny elektryk 
Waldemar Zawadziński 
Tomasz Zygadło 

Marek Desput 

Koordynator pracy Brygadierzy scen 
artystycznej Zbigniew Dyrda 

Wieslawa Adamczyk Adam Forysiński 

Reżyser światła scenicznego Prace malarskie 
Krzysztof Sendke i modelatorskie 

Jarosław Kluszczyński 
Inspicjenci 
Alicja Ćwiklińska Prace krawieckie 
Jarosław Janowski Zyta Walczak 

Suflerzy 
Zygmunt Ciesielski 

Alicja Ćwiklińska Prace fryzjerskie 
Zdzisława Głoskowska i perukarskie 
Jadwiga Paul Jolanta Fidos 

Korepetytor muzyczny Prace stolarskie 
Elżbieta Kozowicz Roland Unczur 

Korektor instrumentów Prace ślusarskie 
muzycznych Wieslaw Brot 
Maciej Wichliński Prace tapicerskie 
Z-ca kierownika literackiego Tadeusz Bilski 
Ewa Drozdowska 

Sekretarz literacki Kierownik Biura Obsługi 
Agata Paul Widzów 
Pełnomocnik dyrektora Barbara Stanisławska 
dis sponsoringu Biuro Obsługi Widzów 
Zbigniew Szatkowski przyjmuje zgłoszenia 

od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, 

Redakcja programu tel. 33-15-33 
Ewa Drozdowska 

Opracowanie graficzne 
Kasa teatru 
czynna 

Tak i TAK Studio w godz . 16.1)'' - 19.00 

Rysunki ( z wyjątkiem 
Waldemar Zawadziński poniedziałków ) 

Druk- Hossa - Druk 
tel. 32-66-18, 
ul. Jaracza 27 

Łódź, ul. Chocianowicka 27 



LISI S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISA S.A. 
proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V' osobowe 

V komunikacyjne 

V ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

Informacje można uzyskać również w filii TUR POLISA, 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 

RADIOMANHATI'AN 

051G~ iY iiD 
TEL 36 26 70 
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~ROSE z PROFESJONALNE KOSMETYKI 
~ W PONAD 
~ 800 
r7J. GABINETACH KOSMETYCZNYCH 
~ W POLSCE 

~ 
:t u 

02-637 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel. fax 447554 
Pnedstawiciel na Łódź Leszek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej 11/13 tel. 49-20 

====: Fiat Auto Poland----· 

Uno Tipo Tempra 
Ducato (dostawczy) 

GOTÓWKA NISKIE RATY LEASING 

MAREDls.c. 

o.:: 
(fJ 

·Z 
<( 
o 
(.') 

· AUTOTAK 
POZNAN • ALllKSANDROWIKA 3• 
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Zapewniamy serwis gwarancyj ny i pogwarancyjny 



RAINBCW • 
TOU 

Ltd. POLSKA 

tel. 0-(4
2

) 
36

_:- 90-107 lódź, 
3-20, 32-55-47 RS 

ul. Traugutta 

d Zapraszamy 
o naszego nowe . przy ul r. -go biura 

. i raugutta 4 
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