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,,Iwono, księżniczko Burgunda" - pierwsza sztuko Gom

browicza, do której autor miał po latach stosunek dość lekce

ważący - należy do najchętniej granych no całym świecie jego 

utworów. Pewnie dlatego, że zawiera w sobie główne elementy 

Gombrowiczowskiej wizji człowieka i międzyludzkich relacji. 

Pominąwszy wątek „wyzwalania Poloka z Polski" !który 

pojawi się w tym pisarstwie dopiero po li wojnie światowej), 

dostrzec możemy w opublikowanej w 193 8 roku ,,Iwonie" 

zręby tego wszystkiego, co - z pewną złośliwością wzglę

dem autora - nazwalibyśmy jego doktryną. Jej zwięzłe sfor

mułowanie znajdziemy w „Dzienniku 1957-1961 "1
: 

„Oto pokrótce cechy mojego człow ieka : 
1) Człowiek stworzony przez formę, w najgłębszym , 

najogólniejszym znaczeniu. 

2) Człowiek jako wytwórco formy, jej niezmordowany 

producent. 

3) Człowiek zdegradowany formą !będący zawsze 

„niedo" - niedokształcony, niedojrzały) . 

4) Człowiek zakochany w niedojrzałości . 

5) Człowiek stworzony przez Niższość i Młodszość. 

6) Człowiek poddany „międzyludzkiemu " , jako sile 

nadrzędnej, twórczej, jedynej dostępnej nom 

boskości. 

7) Człow iek „ dla" człowieka , nie znający żadnej wyż

szej instancji . 

8) Człowiek dynamizowany ludźmi, nimi wywyższony, 

spotęgowa ny" (s. 11) 
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Używane tutaj pojęcie „formy" nie ma charakteru este

tycznego - jak było w przypadku „czystej formy" Witka

cego - jest bowiem sposobem istnienia człowieka wobec 

innych i siebie samego. Jednak tylko do pewnego stopnia 

może być uważana za synonim społecznych konwencji, 

„uzależnienia człowieka od grupy społecznej, która narzu

ca mu obyczaj, konwenans, styl. .. " (tamże, s. 8). 

Dzieje się tak dlatego, że obok zależności od spo

łeczności, człowiek Gombrowicza „jest stwarzany także 

przez pojedynczego człowieka, przez inną osobę. 

W przypadkowym zetknięciu, w każdej chwili." 

I dalej: 

„ja sam dla siebie nie 

potrzebuję formy, ona jest mi 

potrzebna tylko po to, aby 

ten drugi mógł mnie zoba

czyć, odczuć, doznać ( ... ) mój 

człowiek jest stwarzany od 

zewnątrz, czyli z istoty swojej 

nieautentyczny - będący zawsze nie sobą, gdyż określa go 

forma, która rodzi się między ludźmi( .. . ). 

Wieczysty aktor, ale aktor naturalny, ponieważ sztucz

ność jest mu wrodzona, ona stanowi cechę jego człowieczeń

stwa - być człowiekiem, to znaczy być aktorem - być czło

wiekiem to znaczy udawać człowieka - być człowiekiem, 

to „zachowywać się jak człowiek", nie będąc nim w samej 

głębi - być człowiekiem to recytować człowieczeństwo. ( ... ) 

Jeśli skazany jestem na fałsz, jedyna szczerość mi 

dostępna polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedo

stępna . Jeśli nie mogę być całkowicie sobą, jedyne co mi 

pozwala uratować od zagłady moją osobowość, to sama 

wola autentyczności, owo uparte, wbrew wszystkiemu „ja 

chcę być sobą", które jest niczym więcej jak tylko buntem tra

gicznym i beznadziejnym przeciw deformacji. ( ... ) 
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Człowiek nie może wyrazić siebie na zewnątrz nie 

tylko dlatego, że inni go paczą - nie może wyrazić siebie 

przede wszystkim dlatego, że tylko to, co w nas jest już uła

dzone, dojrzałe, nadaje się do wypowiedzi, a cała reszta, 

czyli właśnie niedojrzałość nasza, jest milczeniem. ( ... ) 

Ale nie zapominajmy, że człowiek nie 'lubi dojrzałości 

- ponieważ woli młodość swoją" (tamże, s. 9- 10). 

Proszę wybaczyć ten przydługi cytat, oczywisty dla 

miłośników Gombrowicza. Twórca nieśmiertelnej posta

ci profesora Pimki z „Ferdydurke" sam się wobec swojej 

twórczości takim belfrem uczynił, w licznych przedmowach 

i komentarzach do utworów, a zwłaszcza w trzech tomach 

„Dziennika", podając swoim czytelnikom do wierzenia „ka

noniczną" interpretację swoich dzieł, od której rzeczywiście 

trudno się uwolnić. Circulus vitiosus - błędne koło - jakby 

powiedział Filip. Ktoś, kto nie chciał no wiarę przyjmować, 

że „Słowacki wielkim poetą był" - sam się na wieszcza kre

ował! „Poniekąd czuję się Mojżeszem.( ... ) Sto lat temu litew

ski poeto wykuł kształt polskiego ducha, dziś ja, jak Moj

żesz, wyprowadzam Polaków z niewoli tego kształtu, Poloka 
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z niego samego wyprowadzam ... " 

- pisał w „ Dzienniku 1953 - 1956" (s. 

59), opatrując to wyznanie wieloma 

ironicznymi zastrzeżeniami, niemniej 

jednak bez żadnego zawstydzenia. 

Bo do prrytoczonych powyżej 

ośm i u punktów - będących katalo

giem głównych tematów jego twór

czości - trzeba przecież dopisać 

dziewiąty, tak naprawdę dla autora 

najważniejszy, ujawniony w słynnych p ierwszych słowach 

„Dziennika" : 

„Poniedziałek 

Ja. 

Wtorek 

Ja. 
Środa 
Ja. 

Czwartek 

Ja ." 

Owo „Ja" jest w tej twórczo ści obserwowane, analizo

wane i ... stwarzane. Jak w „Ferdydurke" Józio, jak w „Trans

Atlantyku" Gombrowicz, jak Witold w „Pornografii" czy 

Henryk w „Ślubie" - w ,,Iwonie" również znajdziemy repre

zentanta autora. To Filip. 

* * * 
Zapytano, czy można na przedstawienie ,,Iwony, ks ięż

niczki Burgunda" przyjść z dzieckiem .. . W pierwszej chwil i 

mnie to rozbawiło (identyczne przygody przeżywają orga

nizatorzy widowni teatrów wystawiających „Operetkę ": 

- Ale jaki tytuł?! - pytają zainteresowani repertuarem 

widzowie) . Później jednak uświadomiłem sobie, że trudno 

się dziwić : tytuł jak z bajki , wśród postaci król, królowa, 
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następca Ironu, szambelan, damy dworu itp. I chociaż bada· 

cze literatury wywodzą ,,Iwonę" ze schematów farsowych 

i szekspirowskich, pojawiają się także próby jej odczytania 

jako na opak wywróconej baśni o Kopciuszku. 

„ 'Iwona" rzeczywiście jest baśnią (choć raczej dla 

dorosłych dzieci). Nie ze względu na baśniowe rekwizyty, 

ani z powodu Iwony - nieszczęśl iwego Kopciuszka . Bohate

rem tej baśni jest bowiem Książę Filip, a tematem - jego spo

łeczna i erotyczna inicjacja . Szukałbym tu analogii do bajki 

o księciu zaczarowanym w żabę, błyskotl iwie - pod kątem 

męsk ich zobowiązań wobec społeczeństwa - odczytanej 

przez Geoffa Dencha w polemicznej względem feminizmu 

książce „ Pocałunek królewny"2 . Tak jak młodzieniec z bajki 

opowiedzianej przez Dencha, Filip nie chce (nie umie? boi 

się?) przyjąć wyznaczonej roli społecznej: jest nie do końca 

mężczyzną i nie do końca księciem. 

Cyprian i Cyryl - opiekujący się nim dworzanie - mają 

za zadanie pokazywać mu pożądane przez dwór (społe

czeństwo) wzorce i pilnować, by s ię im podporządkował 

!chociaż być może Cyryl - przyjaciel księcia, jak podkre

śla Gombrowicz - ma motywację homoseksualną, równie 

niedopuszczalną w tym świecie jak nieokreśloność Filipa) . 

Jego bunt - wprowadzenie na dwór Iwony - jest najpierw 

dziecinnym psikusem, potem młodzieńczą fascynacją . 

Kończy się w momencie, kiedy Filip staje się mężczyzną . 

Heteroseksualnym zdobywcą - jak 

ojciec. Jego radość po akcie z Izą 

Io radość z odkrycia własnej tożsa

mości. Wtedy Iwonę trzeba usunąć ... 

A polem wziąć na siebie - może 

ze smutkiem, ale przede wszystkim 

z ulgą - jarzmo dworskiej formy. 

Filip jednak to nie tylko książę 

z bajki, odnajdziemy w tej postaci 
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rysy Szekspirowskiego Hamleta, 

słychać też nieoczekiwane echa 

„Czarodziejskiej góry" Tomasza 

Manna. A używając Gombro

wiczowskich kategorii, to czło

wiek zafascynowany tym, co 

niższe i nieuformowane, rozdar

ty pomiędzy sprzeciwem wobec 

teatralności dworskiego świata 

i nieubłaganą koniecznością pogodzenia się z nim. 

Spoglądając na tę sztukę poprzez postać Iwony, nie 

dojrzymy baśni o Kopciuszku, któremu się nie udało. Zwłasz
cza w ujęciu inscenizacyjnym zaproponowanym przez 

Grzegorza Chrapkiewicza. Według Gombrowicza Iwona 

to „dziewczę niepociągające„. odpychające.„. („.) rozla

zła, apatyczna, słabowita, nieśmiała, nudna i trwożliwa"3 . 
Trudno dziwić się wybitnemu międzywojennemu krytykowi 

Karolowi Irzykowskiemu, że uznał tę postać wyłącznie za 

katalizator zdarzeń, czynnik rozkładowy: „Demoralizacja 

dworu przez niewinną Iwonę - doskonale zrobiona. Lecz 

w tej sztuce Iwona mało co mówi, i to nadaje utworowi cha

rakter raczej udramatyzowanej noweli". 

Reżyser naszego przedstawienia, obsadzając tę rolę, 

nie posłuchał wskazówek autora. Co więcej, w zakończeniu 

sugeruje, że Iwona sama wybiera śmierć„. W efekcie postać 

ta zaczyna połyskiwać nowymi znaczeniami, nabiera mocy. 

Jej milczenie przestaje być wyrazem niedostosowania. 

Iwona milczy nie dlatego, że nie wie, co powiedzieć. Milczy, 

bo nie chce mówić. Nie warto się odzywać w świecie tak 

poukładanym. Odzywa się tylko w tych momentach, kiedy 

zaczyna nieśmiało akceptować Filipa, kiedy zaczyna mieć 

nadzieję, że być może to on wyrwie ją z zaklętego kręgu 
(„kółka") samotności, że być może on„. Ale nadzieje oka

zują się złudne. 
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Kiedy Filip w pierwszym akcie nazwie ją „dumną 

Anemią", czytelnicy dramatu kładą akcent na słowo 

„Anemia". W tej inscenizacji należy raczej zwrócić uwagę 

na dumę. Iwona dumna? Dumna, bo wolna. Historia Iwony 

to opowieść o wolności. A ponieważ wolność jest niemoż

liwa - Iwona ucieka z tego świata. I wszystko wraca do 

„normy". 

Źródłem tej normy jest dwór. A w ramach dworu 

- Szambelan, dyrygencką pałeczką wskazujący, jak się 

zachować. Wydający polecenia nawet parze królewskiej, 

której wywyższenie sprawia wrażenie przypadkowego: 

przecież „z chłopa król" Ignacy zabłąkał się tu jakby przez 

przypadek, a Królowa Małgorzata bardziej Ubicę ze sztuki 

Alfreda Jarry' ego przypomina niż wcielenie majestatu. Dwo

racy są głupcami, damy dworu pod blichtrem wykwintnych 

kostiumów ukrywają swoje defekty. Norma ustalana przez 

Szambelana jest czysto umowna, nietrwała i - przez niego 

oraz parę królewską - instrumentalnie traktowana. Jedy

nym, kto dworską formę ma w sobie naprawdę, kto w nią 
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wierzy, jest sługa Walenty - pełen dystynkcji nawet kiedy 
podsłuchuje. 

* * * 
Czy opowieść o milczącej Iwonie - poddanej tyra

nii dworskiego ,,towarzystwa", które się wobec niej samo 

ośmiesza - może się przydać dzisiaj, kiedy kultura masowa 

tworzy mil obowiązkowego sukcesu, promuje doskonałość 

lalki Barbie, a my doświadczamy erozji formalnych autoryte

tów, bo elity społeczne widowiskowo obnażają pozorność 
swojego wywyższenia? 

Janusz Lego ń 

lł r1<ypl1 y 
1 Wszystkie cytaty z pism Gombrowicza za edycj,ą Wydawnictwo Literackiego 
z 1988 roku. 
2 Geoff Dench „ Pocałunek królewny. Prob'l'em mężczyzn" , Warszawo 1998. 
3 Dominique de Roux „Rozmowy z Gombrowiczem", Paryż 1969, s. 28. 
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