
A T E N E U M: 
Teatr im. Stefana Jaracza 

Witold Gombrowicz 

IWONA, 
KSIĘŻNICZKA 

BURGUNDA 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Janusz Warmiński 





Witold Gombrowicz 

IWONA, 
KSIĘŻNICZKA 

BURGUNDA 
Reżyseria 

Waldemar Śmigasiewicz 
Maciej Wojłyszko 

Scenografia 

Maciej Preyer 

Opracowanie muzyczne 

Wojciech Borkowski 

AstjSłenł reżysera 
i\Ąafeus1 Bednarkiewicz (PWS I) 

Astjsłe nf scenografa 
Renafa Piefrzyk 

Ze , t· '" '') w 

Działu V o l< u mentacji 
ZG l ASP 

Obsada 

IWONA Maria Ciunelis 

KRÓL IGNACY 
KRÓLOWA MAŁGORZATA 
KSIĄŻĘ FILIP 

Marian Opanio 
Anna Seniuk 

KrZLJszłof Tyniec 
Jon Mafyjaszkiewicz 

Edyla Olszówko (gość.) 
Tomasz Kozłowicz 
Jacek I ;cr~.owski 

Anna Wróblówna (gość.) 
Teresa Gniewkowska 

Arkadiusz N der 
Henryk Łapiński 
B l1dan Ejmonl 

Elżbiela Kamir'isko (gość.) 
Marianna Marcjana (gość.) 

SZAMBELAN 
IZA, dama dworu 
CYRYL, przyjaciel Księcia 

CYPRIAN 
CIOTKI IWONY 

INOCENTV, dworzanin 
WAU-= NTY, lokaj 

ŻEBRAK 
DAMY DWORU 

il 
Premiera w lułym 19 4 roku 

Pierwsza premiera w sezonie 19 3/1994 



IWONA, KSIĘZNICZKA BURGUNDA 
po raz pierwszy ukazała się w czasopiśmie „Ska-mander" : 

Warszawa r938, z . XCIII- XCV (kwiecień-czerwiec), s. 70-91; 
z. XCVI-XCVIII (lipiec-wrzesień), s. 154-q9. Następnie 

- już w 1vydaniu książkowym - po 20 latach: w Warszawie w 1958 
roku, z ilustracjami Tadeusza Kantora, nakładem Państwowego 
Instytutu Wydawniczego. 

Z pierwodruku w ))Skamandrze" przytaczamy tekst poprze
dzqjący sztukę 

Uwagi o grze i reżyserii 

Należy jak najsilniej uwydatnić, co następtije: 

1. Wszystkie elementy groteski i humoru neutraliztij·ące przykrą 

osnowę sztuki, nie zatracając jednak trzeźwości i naturalności 

w psychologii osób i w cale) aktji. 

2. Nonszalancję i swobodę tekstu. Sztuka nie powinna być grana 
zanadto na serio. 

3. Pełną świadomość osób działających. Najbardziej dziwaczne 
scerry powinrry być odegrane trzeźw o. Bohaterzy sztuki są ludźmi 
zupełnie normalrrymiJ a tylko znqjdtij"ącymi się w anormalnej sytuacji. 
Ich zdumienie, niepewność i zawstydzenie wobec tych sytuacji musi być 
uwydatnione zgodnie z tekstem. Stroje - spólczesne, co najwyżf!J 

z jakimiś fantazyjrrymi dodatkami (np. król w tużurku z koroną 
itd.) Dekoracje raczej naturalistyczne. W ostatnim akcie efekty 
świetlne powinrry być wyzyskane. Ostatnie scerry (uczta) mogą mieć 
senrry i nierealtry charakter - po czym następlfie otrzeźwienie. 

Witold Gombrowicz, Dramaty, 
Dzieła t. VI, Nota wydawcy, 
fragm ., Kraków-Wrocław 1986r., 

s. 324 



Mimo wszystko Pamiętnik z okresu dojrzewania wciąg
nął mnie w świat artystyczny i przysporzył pewnego 
prestiżu w kołach awangardy. Zacząłem bywać w kawiar
niach literackich Warszawy, ale bynajmniej nie w najlep
szym towarzystwie. Grupa poetów Skamandra i ich tygo
dnik, Wiadomości Literackie, przewodziły młodszemu 
pokoleniu, tam rozdawano honory i robiono reklamę. 
Jakoś nie przylgnąłem do stolika kawiarnianego. Skaman
drytów - bo może moja wiejska nieśmiałość drżała przed 
ich wielkomiejskością - a może chciałem być panem na 
własnym folwarku - dość, że sprawiłem sobie własny 
stolik, niesamowity, z udziałem aspirantów i pretenden
tów, na pół jedynie urodzonych w sztuce, prowincjonal
nych grafomanów, rozwichrzonych myślicieli, młodych 
poetów zgłodniałych, niewymytych marzycieli - wszystko 
okraszone kilkoma rzeczywistymi talentami - i w tym to 
gronie ja z niezmordowaną wytrwałością, z żelazną, godną 
podziwu, konsekwencją mówiłem, mówiłem i mówiłem, co 
wieczór, co noc, głupstwa, głupstwa, głupstwa ... , które 
jednak nie były głupstwami, bo jednak były gdzieś jakoś 
moimi prawdami. Utrzymanie stylu stało się najwyższym 
prawem. Przyznaję, nie robiłem zbyt poważnego wrażenia 
i nawet robiłem wszystko, by nie robić poważnego wraże
nia. Opętany formą, byłem gotów stać się jej błaznem 
wieczystym. 

Nawiązałem przyjaźń ze świetnym (za mało znanym 
w świecie) Brunonem Schulzem, z Adolfem Rudnickim. 
Przeważnie Żydzi byli mymi intelektualnymi przyjacióhni 

i oni też stanowili większość mojej publiczności. Zwano 
mnie niekiedy żydowskim królem. (Żydom bardzo wiele 
mam do zawdzięczenia). 

Co robić? Wciąż nie czułem się na siłach, by podjąć 
rozgrywkę z moim losem. Aby zyskać na cz~sie ~abrałem 
się do pisania sztuki teatralnej. Tak narodziła się Iwona, 
księżniczka Burgunda. 

Ten utwór zgotował mi niespodziankę. Ogłoszona 
w roku 1935 (jeśli dobrze pamiętam) w miesięczniku 
Skamander, Iwona, nie zwróciła na siebie większej uwagi 
i przedwojenne teatry polskie nią si~ nie zainter~s?"':ały. 
(Dostałem wówczas manii gardzem.a akto~k~mi i zeb_Y 
upokorzyć najsławniejsze przedstawiałem się ~m za kaz
dym razem, gdy je widziałem; kiedy po .ra~ p~ąty p~z~d
stawiłem się szarmancko jednej z nich na Jak1ms przyjęcrn, 
złapała szklankę z wodą i chlusnęła mi w twarz ~rzycząc 
„teraz pan mnie zapamięta!". Może, gdybym me przed
stawiał się tak tym aktorkom ... ). Dość, że Iwona w Polsce 
przedwojennej nie została zauw~żona,. ~ ja, gdy. wojna 
mnie odcięła w Argentynie, prawie o meJ zapommałem. 
W dzisięć lat potem, jak dojrzały owoc z d.rz~wa, ~p~dły.n~ 
mnie jej sukcesy w Paryżu, w Sztokholmie i gdzie mdz1eJ, 
był to niespodziewany sukurs w ciężkiej bitwie, jaką 
wiodły moje powieści. 

* 
Tragikomiczną historię Iwony ująć można w paru 

słowach. Książę Filip, następca tronu, spotyka na spacerze 
to dziewczę niepociągające.„ odpychające ... Iwona jest 
rozlazła, apatyczna, słabowita, nieśmiała, nudna i trwoż
liwa. Książę od pierwszej chwili nie może jej znieść, 
zanadto go denerwuje; ale zarazem nie może znieść tego,.że 
musi nienawidzieć nieszczęsnej Iwony. I wybucha w mm 
bunt przeciw prawu natury, który młodzieńcom nakazuje 



kochać tylko powabne dziewczęta. -Nie poddam się temu, 
będę ją kochał! - rzuca wyzwanie swej naturze i zaręcza się 
z Iwoną. 

Iwona, wprowadzona na dwór królewski, jako narze
czona księcia, staje się czynnikiem rozkładowym. Obec
ność niema, zastraszona, jej rozlicznych defektów sprawia, 
iż każdemu przychodzą na myśl własne jego tajone braki, 
brudy, grzeszki ... i wkrótce dwór zamienia się w wylęgar
nię potworności. I każdy z tych potworów, nie wyłączając 
księcia, poczyna dyszeć żądzą zamordowania nieznośnej 
Cimcirymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie swoje 
blaski, wszystkie wyższości i wspaniałości i „z wysoka" ją 
zabija. 

Oto historia I wony ... czyż aż tak trudna do zrozumie
nia? Ale 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 reżym 
komunistyczny w Polsce, że Iwona jest Polską, czy też 
wolnością, lub że to „satyra na monarchię". Uff! Mniejsza 
z tym, co innego wydaje mi się godne podkreślenia. 
Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem z biologii, niż 
z socjologii. Po wtóre, że jest rodem z owego bezdroża 
mojego, gdzie mnie dopadła nieograniczona dowolność 
kształtu, 1 udzkiego kształtu, jego rozwiązłość, jego wyuz
danie. Ciągle więc to we mnie było ... i ja byłem w tym ... 

Dominique De Roux, 
Rozmowy z Gombrowiczem, r. III „Iwona", 
wyd. Klon, Warszawa 1988 r., s. 27-29, 
przedruk z wyd. Instytutu Literackiego, 
Paryż 1969 

Rosnę w Polsce. Rosnę i gdzie indziej. Tam w_ kra
ju rodzą się akurat teraz Ślub i Tran_s-Atl~ntyk - i tom 
obejmujący wszystkie moje opowiadama, nazwany 
Bakakajem (na pamiątkę ulicy Bacacy _w Buenos 
Aires, na której mieszkałem). Francuski przekł~d 
Ferdydurke na ukończeniu. Pertraktac_je w ~pra~ie 
francuskiego i hiszpańskiego wydama Dz1enm~a. 
Iwona ma być grana w Krakowie i w Warszawi~. 
Korespondencja w sprawie wys~awier:ia Śl_ubu. ~a~i
na artykułów i wzmianek w prasie kr~JOWeJ. Ha, JUZ to 
ruszyło, już jeden drugiego będzie ~odbechywał 
- proces wyolbrzymiania mego na długie lata za pe w-

. Gl . I Gl . I ,.... I G I mony! ona. ona. \.J„ „ . „. 

Tandil! 

Witold Gombrowicz, Dzienmk 1958, VII, 
(W:) Dziennik 1957 - 1961, Dzieła t. VIII . 
Kraków-Wrocław 1986, s. 86. 



Zemsta jest rozkoszą bogów! 
Głuptas, który oddał się tej upojonej rozkoszy (wiem kto), 

zapomniał iż naturalną rzeczy koleją i mnie ona przypadnie w udziale. 
Ale włączam do mego dzienniczka poniższy mój liścik do londyń

skich „ Wiadomości" nie z zemsty, a z obywatelskiej troski , iżby jeszcze 
raz zwrócić uwagę emigracyjnej opini na pewne braki i usterki naszej 
emigracyjnej prasy . Ileż mamy, na emigracji, pism codziennych, 
tygodników, miesięczników, poświęconych przecie nie czemu innemu, 
a właśnie życiu polskiemu? A iluż Polaków na emigracji dowiedziało 
się z prasy polskiej, że taka np. Iwonka odniosła spory sukcesik tu 
i ówdzie? Nie mówiąc już o innych fakcikach tegoż autoramentu, 
równie godnych uwagi, a skrzętnie spowijanych całunem milczenia. 
Mogłoby się zdawać, doprawdy iż nasza prasa dzieli autorów na 
sympatycznych i niesympatycznych. Sympatycznym odnotowuje się 
nawet najdrobniejsze fakciki, a niesympatycznym pomija się nawet 
drobne fakciki. 

Jakiż jestem niesympatyczny! 

Do redaktora „Wiadomości": 
Odwiedził mnie przybyły z Polski krytyk, Artur Sandauer, i opo

wiadał że rozmaici ludzie ze środowiska literackiego w Kraju, w ich 
liczbie' on sam, otrzymali przesłane pocztą anonimowo z Londynu 
wycinki z „Wiadomości" i „Dziennika Polskiego", z których wynika
ło, że moja sztuka Iwona , wystawiona kilka miesięcy temu w Paryżu, 
została „zjechana" przez krytykę w sposób zupełnie katastrofalny. 

Zaintrygowany tą nieco dziwną nowiną , zajrzałem do „ Wiadomo
ści" z tego okresu. Rzeczywiście w numerze z 7 paździenika ub .r. 
znajduje się notatka, zatytuowana Gombrowicz schlastany w Paryżu. 

I 

• 
Początek taki, że Iwona została „zjechana bezlitośnie" przez 

recenzenta „Figaro", Jean-Jacques Gautier. Po czym następują 
obszerne wyjątki z jego recenzji . Pozwolę sobie przypomnieć: „Nie 
można sobie wyobrazić bardziej pretensjonalnego i przygnębiającego 
widowiska. Trudno nie zatrząść się z oburzenia wobec takiego 
forytowania absurdu, nieudolności, głupoty i bluffu". Et cetera. Na 
zakończenie pocieszające dwa zdanka od autora notatki,że jednak 
inny krytyk, Lemarchand, jest „pełen uznania i dla sztuki i dla 
dekoracji". 

Pragnę przede wszystkim podzielić się z czytelnikami „ Wiadomo
ści" trochę już przeczasiałą, ale przecież miłą dla polskich uszu 
informacją, że sztuka autora polskiego nie została w Paryżu aż tak źle 
przyjęta . W Biuletynie Informacyjnym teatru de Bourgogne (ta grupa 
grała Iwonę) zamieszczone jest pod tytułem Iwona w Paryżu następują
ce zestawienie: 

„Na 39 recenzji, 30 pozytywnych ( z tego około 20 bardzo 
pochwalnych); 5 przychylnych bądź dla sztuki, bądź dla opracowania 
scenicznego, a 4 nieprzychylne (z których jedna wybitnie nieprzychyl-

)" na . 
Ta „wybitnie nieprzychylna" to oczyw1sc1e recenzja podana 

w „Wiadomościach". Ale posłuchajmy, jak brzmią niektóre z owych 
przychylnych. Jean Paget w „Combat": „To bardzo wielka sztuka"; 
Robert Abirached w „Le Nouvel Observateur" : „Arcydzieło"; Gilles 
Sandier w „Arts" : „Przedstawienie godne podziwu"; Christian Meg
ret w „Carrefour": „Ta lekcja pięknego i dobrego teatru" ... 

„Gombrowicz schlastany w Paryżu", nieprawdaż? A co się tyczy 
recenzji w „Figaro",to posłuchajmy z jaką spotkała się odprawą 

w prasie francuskiej . 
„Nieszczęsny Gombrowiczu" pisze Sandier w „Arts" „zezwól na 

razie by ta hołota (goujats) wymyślała ci od meteków ... teatr francuski 
jest dumny, że może wystawiać ciebie, autora 'Ferdydurke', jednego 
z ludzi przynoszących zaszczyt naszemu czasowi". Nie tyl~o w „Arts"~ 
także w innych pismach, a i w radio , zaprotestowano przeciw brutalnej 
recenzji w „Figaro". 

Nie będę obwiniał „Wiadomości" o przeoczenie faktu, dość 
jednak rzucającego się w oczy, że sztuka polska odniosła w paryżu 



niewątpliwy sukces. Od pisma, pracującego w ciężkich, emigracyjnych 
warunkach, nie można wymagać zadawalającego serwisu prasowego. 
Ale przyzna pan Redaktor, że zarówno czytelnikom pisma, jak i mnie, 
należy się satysfakcja w postaci niniejszego sprostowania. Opinia 
polska ma prawo wiedzieć, że polski pisarz nie zbłaźnił się w Theatre 
de France, a ja, pisarz, miałbym może prawo zwrócić się z oględną 
prośbą o większą, rzekłbym, życzliwość, w połączeniu z pewną, 
powiedziałbym, ostrożnością w informacji mnie dotyczącej. Albo
wiem dawkę przemilczania, szkalowania, najaką mnie skazuje reżym 
czerwony w Kraju, uważam za zupełnie wystarczającą i wolałbym 
żeby prasa emigracyjna nie dolewała oliwy do ognia takim entrefileci
kami. 

Pisarz, kneblowany we własnym kraju, mógłby chyba liczyć na 
poparcie, pomoc, życzliwość, wolnej prasy polskiej. Jakież to wszyst
ko razem wymowne! Ty, człowieku, wysilaj się i męcz, żeby tej 
kopciuszkowatej literaturze rodzimej przysporzyć na świecie nieco 
powodzenia, a za to w Kraju będą cię dusić, na emigracji szczypać, 
i w dodatku jakiś brudny i zawistny figlarz będzie to pocztą rozsyłał! 
urn 

Jeszcze słówko. Po premierze w Theatre de France nastąpiła 
premiera w Królewskim Teatrze Dramatycznym w Sztokholmie, 
„Dagens Nyheter": „Niezwykłe wydarzenie tetralne"; „Sztokholm 
Tidningen": „Spektakl przekraczający wszystkie znane nam granice"; 
„Aftonbladet": „To nie teatr, to magia". 

„Premiera Iwony" piszą sztokholmskie „Wiadomości Polskie" 
„przemieniła się w hymn pochwały ku czci polskiej twórczości 
dramatycznej''. 
Hm ... 

A kuku! -4 . . 

.+· 
Witold Gombrowicz, Dziennik 1966, XVI!, 
(W:) Dziennik 1961-1966, Dzieła t. IX, Kraków-Wrocław 
1986, s. 222-225. 

Mira Zimińska-Sygietyńska: 

- Gdy napisał Iwonę, nie bardzo wiedział, czy się w ogóle 
nadaje na scenę. Dal ją Adasiowi Mauersgerowi, który poradził 
mu, żebym ja to przeczytała. Na jakimś przyjęciu Comber wręczył 
mi tekst ze słowami: 

- Adaś mi powiedział, że jest pani najinteligentniejszą z ak
torek! 

- No i jak się to pani podobało, pani Miro?- spytał po jakimś 
czasie, kiedy już Iwonę przeczytałam. 

Powiedziałam, zgodnie zresztą ze swoimi wrażeniami, że 
owszem, pierwszy akt dobry, dalej do niczego. Ja jestem - mówi
łam - wychowana na Fredrze, Rittnerze, Zapolskiej. Pan jest 
z zupełnie innego świata. 

A on bardzo złośliwie: 

- No proszę, Adaś zapewniał, że pani jest inteligentna! 

- Cóż, widać ludzie czasem się mylą - ja na to. 

A on z jeszcze większym grymasem: 

- Ciekawy jestem, czy pani w ogóle coś czyta? Jeżeli tak, czy 
mógłbym wiedzieć co? 

- Naturalnie - powiedziałam. - Czytam na okrągło jedną 
tylko rzecz, mianowicie Kama-Sutrę. 

Był to swego rodzaju bestseller tamtych lat. Co bardziej 
drażliwe i opisowe sceny pozostawiono w języku łacińskim. 

- Ach, tak - mówi Comber - właściwie nie powinienem nawet 
spodziewać się po pani czego,§ innego ... 

Zaśmiał się i na tym się skończyło (. . .) 

Joanna Siedlecka 
„Jaśniepanicz ", 
Kraków 1987, s. 185-186, 



Demokryt... Ile? Piszmy: Demokryt, 400 OOO 
Św. Franciszek z Assyżu, 50 OOO OOO 
Kościuszko, 500 OOO OOO 
Brahms, 1 OOO OOO OOO 
Gombrowicz, 2 500 OOO OOO 
Cyferki przy nazwisku mają oznaczać „horyzont ludz

ki" danego człowieka, czyli jak on mniej więcej wyobrażał 
sobie ilość ludzi w swoim czasie - jak siebie odczuwał, 
jako „jednego z wielu". Z ilu? Cyferki stawiam na chybił 
trafił... ale twierdzę, że byłoby wskazane opatrywać 
imiona cyferkami, aby znane było nie tylko imię, ale 
i "umieszczenie w ludziach''. 

To jest „liczba" pojedynczego człowieka, to jego 
"ilość" . Czy zostanę zrozumiany? Mówię, że nigdy dotąd 
człowiek nie podjął problemu swojej ilości. Ilość nie 
przeniknęła go dostatecznie. Jestem człowiekiem - tak. 
Ale jednym z wielu. Z ilu? Jeśli jestem jednym z dwóch 
miliardów to nie to samo, co gdybym był jednym z dwustu 
tysięcy. 

Żyje w nas samotne samopoczucie Adama. Nasza 
filozofia jest filozofią Adamów . Sztuka jest sztuką Adamów. 
Dwie rzeczy mnie zdumiewają gdy się zastanawiam, jak 
człowiek się wyraził dotąd w sztuce ; że ta wypowiedź nie 
rozpadła mu się na dwie fazy, będące fazami jego życia, 
wstępującą (młodość) i zstępującą; że nie została dość 
nasycona ilością. ( ... ) 

( ... )Jeszcze raz stwierdź w sobie: więcej niż cudze 
nieszczęście męczy cię, że nie wiesz co robić z sobą 
wobec cudzego nieszczęścia. Paranoja w jej niechlubnym 



łbie - w jej ciemnym łbie - ja bym może to wytrzymał, 
gdyby mi było wiadomo, czy wolno mi użyć wyrażenia 
,,łeb''. 

Kim jest ona? I jakże mogę wiedzieć, kim ja jestem, nie 
wiedząc kim jest ona? Czy jedną babą więcej w za
trzęsieniu bab na globie ziemskim, jedną z krów? O, Ewo 
jedna! Wytężam tu, przy biurku, całą miłość moją i całą 
-jak by powiedzieć? -moją doniosłość, ja Adam, abyś mi 
się stała Ewą, ale coś mi włazi w moją paradę ... do miliarda 
diabłów! do miliarda krów! miliarda bab! .. . i kiedy uprzy
tomnię sobie ilość, popadam w wiele dziwnych stanów, 
wśród których stan obrzydzenia i wstrętu wcale nie jest 
naczelny . A obojętność olimpijska, wynikająca z wymien
ności jednej baby na drugą babę i jednej paranoi na inną 
paranoję? Do tego nuda dochodzi ... 

Powtórzyłem głośno , ,nudzi mnie cierpienie w takich 
ilościach" i wsłuchiwałem się w treść tych słów, dziwną, 
niesłychaną nawet, a tak bardzo moją (ludzką). 

I, wierzcie, nie wierzcie, mnie śmieszy moja dusza, ten 
duch, jeden z wielu. Jeśli się nie ulituję nad służącą 
Heleną, to kto inny ulituje się nad służącą Heleną. Litość też 
się rozmnożyła -w samym Buenos Aires jest ze sto tysięcy 
duchów co się zowie uduchowionych . Śmieszy mnie „. 

Powtarzam głośno , ,śmieszy mnie litość w takich ilo
ściach'' i wsłuchuję się w szczególną treść tego, niezwykle 
ludzką. 

Wstaję. Wychodzę. Z drogi widać wstającą na hory
zoncie w zapadającej nocy białawą, elektryczną mgłę, 
nieuchwytną prawie , a męczącą, zawiłą, jakby z nie
rzeczywistości ... okropny fakt , który mnie przygniata ... 
rozdeptuje mnie ... 

Witold Gombrowicz , Dziennik 1962, Il 
(W:) Dziennik 196 1-1966, Dzieła t IX , 
Kraków-Wrocław 1986, s . 32-34 



Ofiarą by7va czlowiek przybyly z zeumątrz, uznarry za obcokrcg011Jca. 
Jest on zapraszarry na festyn, któo' kończy się linczem. Dlaczego? Uczyni! 
coś, czego czynić nie należy; jego zachowanie uznane zostalo za szkodliwe; 
jakiś jego gest zostal źle zinterpretou;arry. Również i 1v tym prZJipadku 
wystarczy zalożj1ć istnienie rzeczywistl!} ofiary, aby wszystko stało się 

jasne. Jeśli obry zachowt!Je się, zdaniem su;oich gospodarzy, w sposób dziwrry 
albo obraźliwy, to właśnie dlatego, iż zach01vt!}e się zgodnie z obrymi 
normami. Po przekroczeniu pewnego progu etnocentryzmu, obcokrqjowiec 
Staje sie postacią CZJISfO mitologiczną, tak na zie, jak i na dobre. 
Ncgmniejsze nieporozumienie może się źle skończyć. Pod postacią 
obcokrcgouJCa zamordowanego, a następnie ubóstJvionego możemJ' dostrzec 
pewną formę "prowingonalizmu" tak krańc01vego, iż nie jesteśmy iv stanie 
go zident.Jifiko1vać, podobnie jak po przekroczeniu pewnej częstotliivości fal 
przestcgemy postrzegać dź1vięki i kolory. 

Jak można nie wierzyć w istnienie rzeczywistej ofiary 
w tekście, który ją jako taką przedstawia i który z jednej strony 
każe nam widzieć ofiarę oczami prześladowców, a z drugiej 
strony opisuje ją taką, jaką w rzeczywistości powinna być, 
żeby zostać wytypowaną przez swoich rzeczywistych prze
śladowców? 

Nagromadzenie wielu streotypów w jednym dokumencie 
pozwala stwierdzić zaistnienie prześladowania. Niekoniecznie 
muszą pojawić się wszystkie stereotypy. Wystarczą trzy, a czę
sto nawet dwa. Ich obecność upoważnia nas do stwierdzenia, że: 
1) akty gwałtu są autentyczne, 2) kryzys jest autentyczny, 3) 
ofiary są wybierane nie na podstawie przypisywanych im 
zbrodni, lecz na zasadzie znaków ofiarniczych - wszystkiego, co 
sugeruje pokrewieństwo owych zbrodniczych znaków z kryzy
sem, 4) sensem tej operacji jest zrzucenie na ofiary odpowiedzia
lności za ów kryzys i za działanie nań poprzez unicestwienie 
ofiar lub co najmniej wyrzucenie ich ze wspólnoty, którą 
„skalały". 

Prześladowcy wyobrażają sobie ofiarę tak, jak ją rzeczywiście 
widzą, a więc jako winną - i nie zacierają śladów prześladowania. 

Stale występowanie w mitach ofiary winnej tak ciężkich 
zbrodni oraz kulminacji równocześnie gwałtownej i wyzwoliciel
skiej można wytłumaczyć tylko niezwykłą silą mechanizmu kozia 
ofiarnego. Ta hipoteza rzeczywiście wyjaśniafundalentalną taje
mnicę wszelkiej mitologii: porządek utracony bądź zakłócony 
przez kozia ofiarnego jest odzyskany lub ustala się na nowo za 
pośrednictwem tego, kto go przedtem naruszył. Ależ tak, tak to 
właśnie jest. Jest rzeczą całkiem zrozumiałą, że ofiarę potrak
towano jako odpowiedzialną za nieszczęścia nękające wspólnotę, 
i właśnie tak dzieje się w mitach i w kolektywnych prześladowa
niach, tyle że w mitach, i tylko w mitach, ta sama ofiara 
zaprowadza porządek, symbolizuje ów porządek, a nawet staje się 
jego wcieleniem. 

Im więcej znaków ofiarniczych posiada jakieś indywi
duum, tym większą ma szansę ściągnąć na swoją głowę 
gromy. Ułomność Edypa, jego przeszłość dziecka po
rzuconego, status obcokrajowca, parweniusza, króla czy
nią z niego prawdziwy konglomerat znaków ofiarniczych. 

Począwszy od pewnego progu wiary efekt kozła ofiarnego 
całkowicie odwraca układ pomiędzy prześladowcami a ich ofiarą 
i właśnie to odwrócenie produkuje sacrum, „przodków-założycieli" 
oraz bóstwa. Czyni z ofiary, w gruncie rzeczy biernej, jedyną 
przyczynę działającą i wszechmocną w stosunku do grupy, która 
uważa się za całkowicie poddaną owemu działaniu. 

Rene Girard, „Koziol ofiarny", 
frag m. r. li [ , zym jest mit?", 

Łudź 1987, s. 37-69. 
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Ze zbiorów 
Działu Dokumentacji 

PONADTO W REPERTUARZE TEATRU ZG ZASP 
ZEMSTA-Aleksander Fredro, reżyseria - Gustaw Holoubek, scenografia - Marcin 
Stajewski 
MAZEPA - Juliusz Słowacki, reżyseria - Gustaw Holoubek, dekoracje - Marcin 
Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka - Wojciech Borkowski 
SŁOMKOWY KAPELUSZ- Eugene Labiche, tłumaczenie i opracowanie-Julian 
Tuwim, reżyseria - Krzysztof Zaleski, dekoracje - Janusz Wiśniewski, malarstwo 
- Antoni Poroś, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka Janusz Bogacki, teksty 
piosenek - Marcin Sosnowski, choreografia - Ewa Wycichowska 
MEIN KAMPF - George Tabori, tłumaczenie - Danuta Żmij-Zielińska, reżyseria 
- Robert Gliński, scenografia -Agnieszka Zawadowska, muzyka -Jerzy Satanowski 
ANTYGONA W NOWYM JORKU - Janusz Głowacki, reżyseria - Izabella 
Cywińska, scenografia - Jerzy Juk Kowarski, opracowanie muzyczne - Wojciech 
Borkowski 
KUBUŚ FATALISTA I JEGO PAN - Denis Diderot. tłumaczenie - Tadeusz 
Żeleński-Boy, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, scenografia - Marcin 
Stajewski, teksty piosenek - Wojciech Młynarski, muzyka - Jerzy Derfel, choreo
grafia - Janusz Józefowicz 
TAK JEST, JAK SIĘ PANSTWU ZDAJE- Luigi Pirandello, tłumaczenie -Jerzy 
Jędrzejewicz, reżyseria - Waldemar Śmigasiewicz, scenografia - Maciej Preyer, 
muzyka - Wojciech Borkowski 

SCENA 61 

WYSOCKI - tłumaczenie - Michał B. Jagiełło, Wojciech Młynarski oraz Andrzej 
Bianusz, Andrzej Jarecki, scenariusz - Irena Lewandowska, Wojciech Młynarski, 
dekoracje - Marcin Stajewski, kostiumy - Krystyna Zachwatowicz, opracowanie 
muzyczne- Janusz Stokłosa, Tadeusz Suchocki, choreografia - Janusz Józefowicz. 
BURZLIWE ŻYCIE LEJZORKA - Ilia Erenburg, tłumaczenie - Maria Popowska, 
adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek - Maciej Wojtysz
ko, reżyseria - Maciej Wojtyszko, Waldemar Śmigasiewicz, scenografia - Antoni 
Poroś, muzyka - Jerzy Derfel, choreografia - Tadeusz Wiśniewski 
KOSMOS - Witold Gombrowicz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, 
scenografia - Marcin Stajewski 
DETEKTYW - Anthony Shatter, tłumaczenie - Cecylia Wojewoda, reżyseria 

- Janusz Warmiński, scenografia - Marcin Stajewski 
MATKA NOC - Kurt Vonnegut Jr, tłumaczenie - Lech Jęczmyk, adaptacja 
i reżyseria - Wojciech Adamczyk, scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA NA DOLE 

HEMAR - scenariusz - Wojciech Młynarski, Rudolf Gołębiowski, reżyseria 

- Wojciech Młynarski, choreografia - Janusz Józefowicz, kierownictwo muzyczne 
- Janusz Stokłosa, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Małgorzata Blikle 
RECITAL WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO, przy fortepianie Jerzy Derfel 
KONTRABASISTA - Patrick Suskind, reżyseria - Robert Gliński, scenografia 
- Marcin Stajewski 
DYMNY - scenariusz - Anna Dymna, Maciej Wojtyszko, reżyseria - Maciej 
Wojtyszko, scenografia - Antoni Poroś, kierownictwo muzyczne - Wojciech 
Borkows~i. choreografia - Dorota Furman 


