
PAŃSTWOWY 
TEATR DRAMATYCZNY 

IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI 
W BIAŁYMSTOKU 

WITOLD GOMBROWICZ 

. 'VIONIJ, 
KSIĘZNlaKA BURGUNDA 

Premiera 
6 lutego 1999 



PAŃSTWOWY TEATR DRAMATYCZNY 
IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU 

Dyrektor Teatru - Andrzej Karolak 

WITOLD GOMBROWICZ 

• ' KSI ZNICZKA BURGUNDA 
Król Ignacy 
Królowa Małgorzata 
Książę Filip 
Iwona 
Szambelan 
Iza 
Cyryl 
Cyprian 
lnocenty 
Ciotka Iwony 
Ciotka Iwony 
Walenty 

- Robert Ninkiewicz 
- Danuta Bach 
- Paweł Aigner 
- Justyna Godlewska 
- Krzysztof Ławniczak 
- Dorota Radomska 
- Sławomir Popławski 
- Grzegorz Gołaszewski 
- Piotr Półtorak 
- Grażyna Juchniewicz 
- Lucyna Idźkowska 
- Tadeusz Grochowski 

Solo na akordeonie - Artur Mądry 

Inspicjent - Jerzy Taborski Sufler - Cecylia Mancewicz 

Reżyseria i opracowanie muzyczne 

WALDEMAR ŚMIGASIEWICZ 

Scenografia 

MACIEJ PREYER 

Obuwie do spektaklu sponsorują Salony obuwia ~ ul. Bohaterów Monte Cassino 5 



Za każdym razem rzeczywistość objawia 
się nam jako coś znanego, bliskiego i zrozu
miałego a zarazem ukazuje, w swym wnę
trzu coś absolutnie dziwnego, nieznajomego 
i zatrważająco niewiadomego. 

Owa dwoistość to istota konfliktu wewnątrz 
nas samych konfliktu pomiędzy świadomo
ścią a nieświadomością pomiędzy wolą a 
przeznaczeniem. 

Gombrowicz „projektując" człowieka stwa
rza mu sytuację pełną wewnętrznych 

sprzeczności i antagonizmów. Wiedząc do
skonale, że „osobnik" ten zaprojektowany na 
obraz i podobieństwo każdego z nas jest by
tem nieustannie zmiennym. Wiecznym ucie
kinierem, podróżnikiem i tak jak książe Filip 
ucieka przed swą Formą przed skostnieniem 
przed zastygnięciem w niej. 

Ustalając swój stosunek do świata, Gom
browicz a za nim Filip zakładają permanent
ną walkę. Bezpardonowe starcie, w trakcie 
którego dochodzi do zawładnięcia przeciwni
kiem (Iwoną) lub oddania jej „pola" i uległości 
wobec niej. A wszystko po to by odpowiedzieć 
sobie na pytanie: Czy jestem istotą samoist
ną? Czy funkcją innych ludzi? Czy muszę być 
takim jakim mnie widzą inni. 

Antynomie w obrębie których porusza się 
myśl Gombrowicza, są w „Iwonie, Księżnicz
ce Burgunda" wyeksplikowane groteskowo a 
zarazem tragicznie. A ona sama biorąc na sie
bie grzechy innych, staje się „kozłem ofiar
nym", który w imię miłości do Filipa daje się 
podporządkować innym, z pełną świadomo
ścią i premedytacją poddaje się zrządzeniom 
losu by swoim cierpieniem nobilitować hanieb
ny i małostkowy czyn dworu i by w końcu swym 
bólem nadać sens ludzkiej egzystencji. 

Waldemar Śmigasiewicz 

Zdjęcie z próby spektaklu „Iwona, księżniczka Burgunda" 
- W Gombrowicza. 

W repertuarze: 

• Edward Albee 
„Trzy wysokie kobiety'' 

• Witold Gombrowicz 
„Iwona, księżniczka 
Burgunda" 

W próbach: 

• Kornel Makuszyński 
„Szaleństwa panny Ewy'' 
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