


Reżyserzy mają pomysły 

WITOLD GOMBROWICZ 
1904-1969 
urodzony w Małoszycach (Świętokrzyskie) 

Gdy czytam 
Gdy piszę 
Gdy biorę udziaf 
Gdy funkcjonuję 
Zawsze i wszędzie natrafiam na prawo 
Im mądrzej 
Tym glupiej. 

To Jerzy Jarzębski pierwszy zwrócił uwagę na to, że Gombrowicz stawiany wśród najwybit
niejszych dramaturgów polskich XX wieku w ogóle nie był człowiekiem teatru. Nie chodził 
na spektakle ani w Warszawie, ani w Buenos Aires, ani w Paryżu, a już jak ognia bał się 
wszelkich eksperymentów, o czym świadczy rozmowa z kompozytorem Diego Massonem na 
temat paryskiej prapremiery „ślubu", którą cytuje w swojej książce Rita Gombrowicz: „Gom
browicz zwraca się do mnie: Słyszałem , że dekoracje były wykonane ze starych pordzewia
łych wraków samochodowych. Och, jaki jestem szczęśliwy, że tego nie widziałem! Znacznie 
bardziej wolałbym piękne , gotyckie dekoracje, i do tego dużo kolorów. - Ciągnął dalej -
Podobno skomponował pan muzykę na perkusję? („.) Och, jakże jestem szczęśliwy, że tego 
nie słyszałem! („.)" . (Roman Pawłowski, „Gazeta Wyborcza") 

Korespondencja Witolda Gombrowicza z Tadeuszem Byrskim, 
dyrektorem teatru w Kielcach w latach 1952-1958 

Tadeusz Byrski do Witolda Gombrowicza Kielce, 291111957 r. 

Wielce Szanowny Panie! 
Teatr nasz, którym od paru lat kieruję, z siedzibą w Kielcach i Radomiu, ma zamiar wystawić Pana sztukę .ślub". 
W związku z tym zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą, czy nie zechcialby Pan napisać slowa od Autora do pro
gramu, przesiać nam jakieś swoje ostatnie zdjęcie. (. . .) Książkę Pana dostalem w roku zeszlym od Milosza podczas 
wizyty u nich pod Paryżem. Obie rzeczy („ Trans-Atlantyk" i „Ślub'} urzekly mnie zaraz przy pierwszym czytaniu. Jak 
nam się powiedzie w realizacji. nie wiemy - czy uda się nam oddać na scenie sens utworu i znaleźć odpowiednią 
formę? (.„) 
Łączę wyrazy poważania 
(T Byrski) Dyrektor Teatru 

Witold Gombrowicz do Tadeusza Byrskiego 

Szanowny Panie.I 

Buenos Aires, 4 IV 1957 r. 

(.,.) Niestety - zmuszony jestem odmówić zgody na wystawienie tego utworu przez teatr Pana. Jak Panu wiadomo, 
„Slub "jest utworem W'//ątkowo trudnym. Zgodzę się na wystawienie dopiero po dokladnym przestudiowaniu wszyst
kich możliwości, jakie się nasuwają (. . .) Proszę nie traktować tego jako wyrazu jakiejś specjalnej nieufności do 
teatru, którym Pan kieruje (. . .) 
Łączę wyrazy poważania 
/-/ Witold Gombrowicz 

Gombrowicz do Byrskiego w odpowiedzi na (niecytowany) list Byrskiego z opisem dokonań teatru kieleckiego 

Szanowny Panfel 

Rzeczywi!;cie bardzo mi przykro. Ale ( ... ) -wykluczam, aby . ślub" mia/ debiutować na prowincji, prowincjonalnymi 
silami, przed kielecko-radomską publicznością. Pan rozumie, że to nie może się udać, że to nawet może fatalnie 
zaszkodzić sztuce, którą przecież czeka i tak ciężka bata/la(. .. ) Pisze Pan, że o przerwaniu pracy nad sztuką nie może 
być mowy. Uprzedzam, że będę się broni! wszelkimi dostępnymi środkami( . .. ) 
/. . . / W. Gombrowicz 
P.S. ( •.• ) Może ulatwiloby Panu sytuację, gdyby Pan -wystaw/I kilka scen ze .ślubu " /ub np. I akt. 

Gombrowicz do Byrskiego 23 V 1957 r. 

Szanowny Panie, 

Milosz pisal o Panu - bardzo przyjaźnie i pozytywnie - ale nie mogę zmienić swojej decyzji. Pan chyba rozumie moje 
racje. Choćby nawet wszystko znalaz/o się w teatrze Pańskim dla .ślubu ", nie ma publiczności(. . .) 
Bardzo mi przykro odmawiac„ - już to, że tak Pan walczy o to przedstawienie sprawia, iż mia/bym do Pana zaufanie, 
ale .Slub • nie może debiutować w Kielcach, to wykluczone. 
Łączę wyrazy poważania 
/-/ W Gombrowicz 

Byrski do Gombrowicza 13 VII 1957 r. 
Wielce Szanowny Panie! 
(„.) Zblfżamy się do końca. Korespondencja nasza okazala się, uży.vając Pana pojęć- „pusta". Mam wrażenie, że 
inaczej widzi Pan zadanie teatru (. „) wydawalo ml się, że jeżeli można kiedykolwiek . walić miotem", spożytkować w 
dzialanlu slowem ze sceny, to wla!;nie utworem teatralnym Pana. (.„) 
Rodzina Pana, z którą cały nasz zespól ma kontakt od czasu do czasu, us/luja oslodzić, z poczciwych intencji, 
tę gorLką pigulkę, ale myśmy już zrozumieli - że jestet;my w tef chwili teatrem podrzędnym, cokolwiek byśmy tu 
robili. (. . . ) Rezygnując z realizacji tej sztuki pragniemy zapewnić Pana, źe jest Pan ostatnim czlowiekiem na świecie, 
któremu chcielibyśmy zaszkodzić. 
Wyrazy poważania lączę 
Oyrektor Teatru (T Byrski) 
P.S. Proszę się nie dziwić, ale propozycja wykrojenia porcyjki ze „Ślubu" nie interesuje nas. Na ogól sztuki, które 
uważamy za dobre, wystawiamy w calości. 

Witold Gombrowicz do redakcji „Słowa Ludu" (18 IX 1957 r.) 

O teatrze kieleckim mam jak najlepsze informacje. O jego dyrektorze także - już choćby dlatego, że Czeslaw Milosz 
mi pisal z Paryża, że Tadeusz i Irena Byrscy to ludzie pod każdym względem wyjątkowi („.) Ja więc najchętniej 
powierzy/bym rękom tak wybitnego dyrektora modelowanie sceniczne mojego dramatu - gdyby nie jeden wgląd. 
Bomba nie jest po to, aby -wybucha/a na peryferiach. Bomba jest, aby poi ożyć ją w samym centrum. („.) 
Witold Gombrowicz 

Podstawowym pytaniem Profesorów na wydziale zwanym „reżyseria" 
jest pytanie: jaki ma pan pomysł na sztukę? 
Otóż ja nigdy nie miałem (co było jednym z powodów moich ciągłych 
zatargów z Profesorami) żadnego pomysłu na sztukę, którą chciałem 
wystawić. 

I, dzięki Bogu, nie mam do dziś! Sztuka bowiem jest napisana przez 
Autora i wszystko, co Autor chciał powiedzieć, jest napisane czarno na 
białym. W tekście głównym - czyli dialogach, i w tekście pobocznym -
czyli didaskaliach, które większość reżyserów skreśla od razu, zanim 
zabierze się za tekst główny. 
Tymczasem sztuka jakiegokolwiek Autora jest partyturą, którą wys
tarczy chcieć przeczytać. Autor bowiem widzi swoją sztukę na scenie, 
bo dla sceny w końcu ją pisze. Więc po co pomysł? 
Czyż nie prościej brać Autorów genialnych i starać się im sprostać, czyli po prostu odczytać party-
turę? W tym wypadku nosi ona tytuł „Iwona, księżniczka Burgunda". A . 
„Koniec i bomba, o n , {) ~I 
kto czyta/, ten trąba" ~ ~ cY\) ')"Z-
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Ten utwór zgotowaf mi niespodziankę. Ogloszo11a w roku 
1935 (je.fli dobrze pamiętam), w miesięcz11ik11 „Skamrmder", 
„ Iwona" 11ie zwróci la 1w siebie 11 •iększej uwagi i przedwojenne 

teat1y polskie niq się nie ::r1interesowa~~·· (Dostafem wówczas 
manii gardzenia aktorkami i żeby upokorzyl' najsławniejsze 
przedstawia /em się im za każdym razem, gdy .ie widzialem; 

kiedy po raz piqty przedstawi/em się szamrnncko jednej z 11id1 
na jakim§ przyjęciu, złapafa za szklankę z wodą i ch/11.męla 
mi w twarz, k1zyczqc: „tera.z pa11 mnie zapamięta!". Może, 

gdybym nie p1zedstawial się tak tym aktorkom„.) Do.fr; że 

„ Iwona'' w Polsce przedwojennej nie zostala zauważona, a ja. 
gdy wojna mnie odcięła w Argentynie, pm ll'ie o niej zapom-· 
niałem. W dziesięć lat potem, jak doj1wly owoc z drzewa, 

spadły na mnie jeJ sukcesy w Pcuyżu, w Sztokholmie i gdzie 
indziej, był to niespodziewany sukurs w ciężkie; bitwie, jakq 
wiodły moje powie.\:ci. 

Tragikomiczną historię Iwony uJqć można w pan1 słowach. 
K5iqżę Filip. następca tronu, spotyka na spacerze ro dziewczę 

niepociqgajqce... odpychające. . . Iwona Jest rozlazla, apaty-· 

czna, słabowita, nieśmiała, nudna i tnvożliwa. K~iqżę od pier
wszej chwili nie może jej znie.ść, zanadro go denerwuje; (l/e 
zarazem nie może znieść tego, że musi nienawidzi( nieszczęsnej 

Iwony. I wybucha w nim bunt p1zeciw prawu nalwy, które 
mlodzie1i.com nakazuje kochać tylko powabne dziewczęta. 

- Nie poddam się temu. będę Ją kocha!/ - rzuca wyzwanie 

sweJ naturze i zaręcza się z Jwonq. 
Iwona, wprowadzona na dw6r królewski, jako narzeczona 

k5ięcia, staJe się czynnikiem rozkladowym. Obecność niema, 
zastraszona, jej rozlicznych defektów sprawia, ii każdemu 

przychodzą na my§! własne jego taJonc~ braki, bmd)\ grzeszki ... 
i wkrótce dwór zamienia się w wylęgarnię potwomości. l kt1żdy 

z tych potworów, nie wylqczajqc księcia, poczyna dyszeć 
żądzą zamordowania nieznofoej Cimci1J1mci. Dwór mobi-· 

lizuje w k01icu wszystkie swoje blaski, wszystkie wyższo§ci 

i wspaniałości i „z wysoka" ją zab~;a . 

Oto historia Iwony. .. czyż ai tak tnulna tfo zrozumie11ia? 

(Witold Gombrowicz: Testament . 
Ro;:mowy z Dominique de Roux) 




