


Witołd Gombrowicz (1904-1969). W dorobku wielkiego 

pisarza dramaturgię można postawić na równi z jego prozą. 

Napisał tylko trzy sztuki: „Iwonę, księżniczkę Burgunda" (1938), 

„Ślub" (1946) i „Operetkę" (1966), ale uzyskał dzięki nim pozycję 

jednego z największych dramaturgów XX w., a sztuki te, tak samo 

jak powieści, opowiadania i „Dzienniki", tłumaczone były na 

kilkanaście języków i wystawiane przez najwybitniejszych 

reżyserów. Podobnie jak nasza dramaturgia romantyczna, sztuki 

Gombrowicza powstawały bez ściślejszego związku z teatrem. 

Tak samo jak Słowacki, Mickiewicz czy Norwid, większość życia 

spędził na emigracji (przy czym nie był to jak w ich przypadku 

Paryż, lecz w latach 1939-63 - Argentyna), a podobno i przed 

wojną mało się teatrem interesował. Nie oglądał ani prapremiery 

„Iwony" (Warszawa, 1957), ani „Operetki" (Aquila, 1969). 

Jednakże forma dramatu wynikała organicznie z samego rdzenia 

światopoglądu, który ukształtował pisarstwo autora „Ferdy

durki". Kluczowe dla Gombrowicza pojęcie Formy, określające 

całość stosunków międzyludzkich i kondycję jednostki, ma 

wyraźnie teatralny charakter. Zniewolenie powszechną 

konwencją działania i myślenia, któremu przeciwstawiał on 

dążenie do autentyczności (młodości, niedojrzałości), zamienia 

cały świat w teatr, gdzie wszyscy grają narzucone i przyjęte przez 

siebie role, przeciwstawieni buntownikom pragnącym zrzucić 

krępującą skorupę Formy. (Forma ma też u niego pozytywne 

znaczenie, stanowi przeciwwagę chaosu i jest jedynym 

sposobem współistnienia). Bohaterowie utworów Gombro

wicza nigdy nie egzystują samotnie, tylko razem z kimś, dla kogoś 

albo przeciw komuś. Podobnie do aktorów na scenie. Również 

pojęcia dziś niemal już przysłowiowe, jak „przyprawianie 

gęby", czy też typowe dla bohaterów Gombrowicza, „strojenie 

min", a przede wszystkim, o niemal magicznym znaczeniu gesty 

i pozy, mają wyraźnie teatralny charakter. Nic też dziwnego, że 

narodziła się z tego wspaniała, oryginalna dramaturgia: sztuki 

prawdziwie nowatorskie, zaliczane do nurtu groteski i teatru 

absurdu, ale nie dające się przypisać do żadnego kierunku 

awangardowego ani do żadnej z tendencji w teatrze XX wieku. 

Aż do roku 1956 dzieła Gombrowicza były w PRL zakazane. 

Potem cenzura stopniowo zgadzała się na ich rozpowszech

nianie, zakaz dotyczył tylko „Dzienników", a jego sztuki grane 

były w wielu teatrach. W teatralnej recepcji Gombrowicza 

szczególną rolę odegrało dwóch reżyserów: Jerzy Jarocki 

i mieszkający we Francji Argentyńczyk Jorge Lavelli.Jarocki jako 

pierwszy inscenizował „Ślub'', Jorge Lavelli wprowadził sztuki 

Gombrowicza na sceny Francji i innych krajów Europy 

Zachodniej („Ślub", 1963 i „Iwona", 1965, w Paryżu, „Operetka", 

1971, w Bochum). Jednak żaden inscenizator nie stworzył 

jakiegoś określonego stylu „Gombrowiczowskiego", kolejni 

reżyserzy wystawiają te sztuki w różnych konwencjach, bo 

chociaż powstały poza teatrem, okazują się niezwykle 

„sceniczne". Fascynują aktorów (prapremierę ,,Iwony" reżyse

rowała Halina Mikołajska), a „teatralny" aspekt całej twórczości 

Gombrowicza sprawił, że dokonywane są również adaptacje jego 

prozy: „Trans-Atlantyku", „Pornografii", „Kosmosu". 

) . Klossowicz „ S ł ownik teatru polskiego "; MUZA, Warszawa 2002 



Witold Gombrowicz wyruszył w życie jako syn zamożnej 

rodziny szlacheckiej. Po drugiej wojnie światowej zdobył między

narodową sławę jako pisarz i równocześnie aprobatę swoich 

młodszych kolegów w Polsce, dla których jest uznanym 

mistrzem, choć od r. 1939 mieszkał za granicą. Powoływanie się 

na własną genealogię było bardzo niepopularne w kręgach 

literackich, ale właśnie dlatego zawsze ją podkreślał i takie 

odwrócenie przyjętych kodów zachowania stało się typowe dla 

jego „metody". Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie 

Warszawskim, następnie studiował filozofię i ekonomię 

w Paryżu, ale porzucił swoją dobrze zapowiadającą się karierę 

prawniczą, kiedy zadebiutował na polu literatury paru 

zwariowanymi opowiadaniami - „Pamiętnikiem z okresu 

dojrzewania" (1933). Nie mniej szalona była powieść 

„Ferdydurke" (1938) i sztuka „Iwona, księżniczka Burgunda" 

(1938). Jeśli użyliśmy tu słowa „zwariowany", to dlatego, że 

Gombrowicz swymi błazenadami rozbawiał publiczność . 

W rzeczywistości jednak prowadził grę nieustannego prowo

kowania, zmuszając czytelnika do przyjmowania przykrej 

prawdy. Obdarzony umysłem filozoficznym, ale całkowicie 

wolnym od jakiegokolwiek respektu dla tej filozofii, jakiej 

uczono na uniwersytetach, nie miał również szacunku dla 

literatury. Szydził z niej jako ze snobistycznego rytuału, a jeśli ją 

praktykował, usiłował pozbyć się wszelkich przyjętych reguł. [ „.] 

Według Gombrowicza ludzie, ci „wieczni aktorzy'', kształtują 

siebie wzajemnie przez to, jak siebie nawzajem postrzegają. 

Człowiek „przystosowuje się" w każdym momencie do tego, 

czego się odeń oczekuje, zgodnie z jego rolą [ ... ] Prawdziwa 

indywidualność jest nieosiągalna, gdyż człowiek zawsze jest 

wplątany we współzależności z innymi ludźmi. 

Gombrowicz mówi nawet o „międzyludzkim kościele", przez co 

chce wyrazić, że my stwarzamy siebie nawzajem; nie istniejemy 

sami z siebie. Ludzie, których spotykamy w danej sytuacji, 

zarażają nas swoim zachowaniem, i nawet jeżeli przeciw

stawiamy się temu zachowaniu, nie jesteśmy wolni, ponieważ 

ten nasz sprzeciw jest schematem, w którym wpadamy. I vice 

versa: jeśli zachowanie jakiejś osoby wprowadzonej do grupy 

różni się się od grupowego, to ta rozbieżność wyzwala łańcuch 

schematycznych reakcji. Gombrowicz dowodzi tego w sztuce 

„Iwona, księżniczka Burgunda" [„.] Sztuka ta wiele mówi 

o Gombrowiczowskiej metodzie prowokacji. Wszystko, co 

niszczy „formę", jest dobre, ale Gombrowicz nigdy nie rozwiązał 

dychotomii natura-kultura. Czyniąc to, musiałby przyznać, że 

człowiek może się pozbyć „międzyludzkiego kościoła". Dla 

Gombrowicza zawsze istnieje zarówno dążenie do wyzwolenia 

się z „formy", jak i konieczność poddania się jej, ponieważ każda 

antyforma krzepnie w nową formę. Jednakże każda z jego 

książek jest wciąż ponawianą próbą pochwycenia jakiejś 

odmiany tego dążenia i obalenia jeszcze jednej uświęconej 

reguły sztuki. W „Dzienniku" i we wkomponowanych w powieści 

szkicach atakuje na przykład nieautentyczność ludzi, którzy na 

koncercie albo na wystawie sztuki czy wobec arcydzieł literatury 

zachęcają się wzajemnie do podziwu. Wszystko co wydał przed 

wojną, \\ryrażało jego szyderstwo wobec fałszywych stosunków 

wzajemnych, zredukowanych do odgrywania ról. Ta sama, 

z góry założona, arogancja pomagała mu w jego dalszych 
poszukiwaniach. 

- -- -
Czesław Milo:;z, „Historia li teratury polskiej", przeł. Maria Tarnowska, Znak, Kraków 1993. 



K s iążę Filip (Michał Rolnicki) , Iwona (Agnieszka Radzikowska) -zdjęcie z próby 

Attila Keresztes o „Iwonie, księżniczce Burgunda" 
Reżyseruję „Iwonę '', ponieważ to jedno z najpiękniejszych i najcie

kawszych dziel w całej światowej dramaturgii. Nigdy wcześniej nie 
wystawiałem tego dramatu, więc chciałem się z nim zmierzyć. A najlepszą 
okazją do tego jest zrealizowanie „Iwony" właśnie w Polsce. 

Wspaniałe jest to, że Polacy mają takiego pisarza jak Witold Gombrowicz -
przykładowo w literaturze węgierskiej połowy XX wieku próżno szukać 
takiego autora. Reżyserowanie dramatu Gombrowicza w Polsce uważam za 
wielkie wyzwanie. „Iwona" to prosta i jednocześnie skomplikowana historia, 
pisana w przededniu drugiej wojny światowej i zawierająca przeczucie 
nadchodzącej katastrofy. Ten dramat opowiada o ludziach i społeczeństwie. 
Nie ma w nim morału , jest za to przekrój człowieczeństwa. Piękne w tym 
utworze jest to, że autor nie mówi „Bądźcie lepsi", lecz konstatuje: „Tacy 
jesteśmy''. Gombrowicz pokazuje, jak cywilizacja deformuje człowieka, 

sprowadzając go do jego najbardziej pierwotnych instynktów. Jednocześnie 
dramatopisarz znakomicie posługuje się tym, co wiemy na temat stereotypów. 

Środowisku dworskiemu tradycyjnie przypisuje się wyższość, Iwona 
z kolei - z racji swojego mieszczańskiego pochodzenia - znajduje się niżej . 

Z powodu tej „zmokłej kury" każda z postaci dramatu musi spojrzeć w oczy 
swojej zdolności do upadku i zwierzęcej naturze. Iwona- podobnie jak]ezus
zostaje zabita, lecz w przeciwieństwie do Niego jest tylko człowiekiem. 

Istnieją dwa sposoby interpretacji postaci Iwony. Może być ona 
synonimem brzydoty, lecz także jedną z nas. Zgodnie z tym, że młody reżyser 
tworzy spektakl radykalnie odmienny od tego, co napisał autor, wybrałem 
drugą z wspomnianych możliwości. Dwór królewski, będący znakiem 
społeczeństwa, staje oko w oko z naturalnym, pięknym stworzeniem. Tocząca 
społeczeństwo choroba wychodzi na jaw, gdy zostaje ono skonfrontowane 
z człowiekiem. Wierzę , że każdy z nas nosi w sobie ten rodzaj czystości, 

którego brak tym, znajdującym się po drugiej stronie. Ważne, by zobaczyć 
sposób funkcjonowania społeczeństwa, co oznacza, że trzeba w nim 
funkcjonować, idąc nierzadko na różnego rodzaju kompromisy. Iwona nie 
chce brać w tym udziału , więc dwór postanawia ją unicestwić. 

Iwona jest lustrem, w którym każdy z bohaterów widzi swoje prawdziwe 
oblicze, a człowiek nie może znieść skonfrontowania z własnym grzechem. 
W tym kontekście ważna jest scena, w której Filip pyta Iwonę, czy wierzy 
w Boga- kiedy poznajemy naprawdę samych siebie, pozostaje nam już jedynie 
zwrócić się do Najwyższego . W każdym z nas ukryta jest Iwona- musimy stanąć 
zniąokowoko. I tylko od nas zależy, czy ją zabijemy. 

„Iwona" nie jest czymś, co można rozwiązać w jeden wieczór. Chciałbym 
tak opowiedzieć tę historię, by nie był to tylko spektakl o tym, że osiem postaci 
chce zabić tytułową bohaterkę. 



Attila Keresztes -

Urodzony 5 VIII 1973 w rumuńskim Sfantu Gheorghe. W łatach 
1992-96 studiował w Uniwersytecie Babes-Bolyai Cluj na 

Wydziale Sztuki Teatralnej (w języku węgierskim), od 1996 roku 

został tam wykładowcą. 
Na studiach reżyserował „Chorego z urojenia" Moliera, „Stra

sznych rodziców" Jeana Cocteau i „Trzy siostry" Antoniego 
Czechowa. Od 2002 roku związany był z Teatrem Węgierskim 

w Cluj, gdzie wystawiał sztuki Szekspira („Wesołe kumoszki 
z Windsoru", „Opowieść zimowa", „Romeo i Julia"), Ibsena 

(„Dzika kaczka"), Ruhl („Posprzątane"), Jones („Kamienie w kie

szeniach") i Cooneya („Mayday"). W dorobku ma również trzy 
spektakle dla dzieci. Jest także aktorem - grał m.in. Nemeczka 

w „Chłopcach z Placu Broni" Molnara, Jacquesa w ,Jak wam 
się podoba", Alexandra w „Troilusie i Kresydzie", Francisca 
w „Burzy" Szekspira, Waltera w „Operze za trzy grosze" Brechta, 
Geronta w „Mizantropie" Moliera, Króla Ludwika XIII w „Trzech 

Muszkieterach" Dumasa, Meszułaha w „Białym ogniu I Czarnym 

ogniu" (według „Dybuka" An-skiego ). 

Reżyserował również w rodzinnym Sfantu Gheorghe (m.in. 
„Porwanie Sabinek" Schonthana-Kellera, wcześniej wystawiane 

także w Cluj). Od tego roku jest dyrektorem sekcji węgierskiej 
w Teatrze Północnym w Satu Mare, gdzie wystawił „Trzy siostry" 

Czechowa. 

Bianca lmeldaJ eremias 

Scenograf i projektantka kostiumów, stylistka, projektantka 

graficzna. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych i Projektowania 

w Cluj-Napoca w 2002 roku z tytułem licencjata projektowania 

graficznego i w 2004 r. otrzymała tytuł magistra projektowania 

graficznego na tym samym uniwersytecie. Obecnie jest 

studentką studiów doktoranckich na wydziale Projektowania 

Kostiumów a także nauczycielem scenografii i projektowania 

kostiumów, makijażu scenicznego oraz historii sztuki na 

Uniwersytecie Babes-Bolyai Cluj-Napoca na Wydziale Teatru 

i Telewizji. Pracowała zarówno przy przedstawieniach teatral

nych, jak i formach operowych oraz baletowych. Zrealizowane 

tytuły: „Wesołe kumoszki z Windsoru" Szekspira, „Trzy siostry" 

Czechowa, „Życie w teatrze" Mameta, „Kobieta z przeszłości". 

Schimmelpfenniga, „Rock'n'Roll" Stopparda, „Posprzątane" 

Ruhl, „Carmen" Bizeta, „Traviata" Verdiego, „Cudowny manda

ryn" Bartoka itp. Pracowała dla teatrów i oper w Rumunii, 

Słowacji i na Węgrzech. Projektowała również kostiumy do dzie

cięcych przedstawień (Varro-Presszer „Nad niewyraźną górą", 

Kozma Maria „Maestro Csillala", Muszty-Dobay „Magiczne 
niebieskie ciastko" itp.). 
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