
Słowem wstępu 

W wiosennym wydaniu dodatku literackiego    

piszemy  o wolności. Recenzja spektaklu „ Iwona 

księżniczka Burgunda” napisana przez Adę     

Cybulską pozwoli zapoznać się z twórczością 

Witolda Gombrowicza. Być może szczegóły     

zawarte w tekście Ady, zachęcą Was do         

obejrzenia całego spektaklu! Dodatkowo,       

anonimowy autor zdecydował się przedstawić na 

rysunku sztukę w dość komiczny sposób. Na    

zakończenie pragniemy zabrać Was w podróż. 

Oczywiście postępujemy według zasad             

sanitarno-epidemiologicznych, dlatego do Egiptu 

możecie wybrać się  czytając artykuł Oli        

Mickun. Życzę przyjemnej lektury.  

          

Jagoda Leciejewska 

Z wizytą w Burgundzie 
Pisarze awangardowi, a takim był właśnie Gombrowicz, głęboko wierzyli w to, że 
sztuka tworzenia nie jest kwestią przypadku. Był to dla nich wyraz pewnych   
przekonań, które starali się przedstawić w formie jasno sformułowanych zasad. 
Mieli obsesję na danym punkcie i z powodzeniem pielęgnowali ją w swoich   
dziełach. Witold Gombrowicz pisał w powieści „Ferdydurke” o tym, że „człowiek 
jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka”. 
Oglądając spektakl „Iwona, księżniczka Burgunda” możemy snuć  podobne       
refleksje. 
"Iwona, księżniczka Burgunda"  to sztuka Witolda Gombrowicza  wywodząca się 
ze schematów farsowych, która  została opublikowana na łamach "Skamandra" w 
1938 r.  
Dwadzieścia lat później  ukazała się w wydaniu książkowym. „Iwona, księżniczka 
Burgunda” to także telewizyjna adaptacja tego dramatu. Spektakl został                       
wyreżyserowany przez Zygmunta Hübnera, a jego premiera miała miejsce 24 
września 1987r.  Jest on zaliczany do „Złotej setki”, czyli  najlepszych          
przedstawień Teatru Telewizji. 
 



Dramat Gombrowicza to połączenie scenicznej groteski z satyrycznym,       
prześmiewczym obrazem społeczeństwa. Absurd, tragizm i groteska to słowa, 
które opisują świat wykreowany przez artystę. Pragnie on przedstawić system, 
który jest odpowiedzialny za kreację tożsamości ludzkiej. To zabieg               
charakterystyczny dla Gombrowicza. Autor już na zawsze wprowadził dla       
czytelników w kanonie literatury termin „formy”. Uważał, że „ludzie, łącząc się 
między sobą, narzucają sobie nawzajem taki czy inny sposób bycia, mówienia, 
działania... i każdy  zniekształca innych, będąc zarazem przez nich                
zniekształcony”. 
Akcja sztuki rozgrywa się w fantastycznym miejscu. To dworek królewski pełen 
przepychu i bogactwa. Świadczy o tym między innymi czarna limuzyna,         
należąca do rodziny królewskiej, która pojawia się w początkowej scenie.    
Książę Filip, Król Ignacy, Królowa Małgorzata i Iwona to główni bohaterowie 
sztuki. Książę Filip, młody i przystojny mężczyzna jest następcą tronu. Zaręcza 
się z ledwie poznaną Iwoną. To kobieta niekształtna, niewyrazista i zamknięta w 
sobie. Wywołuje ona w widzu skrajne emocje. Z jednej strony jej postać      
wzbudza współczucie, a z drugiej nie możemy znieść jej nieporadności. Rodzice 
Filipa nie rozumieją decyzji syna. Jednak przyjmują wiadomość o zaręczynach 
syna, by nie wywołać skandalu. Nosząc na swojej twarzy fałszywe maski   
mieszkańcy dworu pragną nawiązać kontakt z bierną Iwoną. Jej milczenie     
prowokuje ich. Książę źle traktuje kobietę, przekracza w swoich działaniach 
pewną granicę moralności. Jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, ta cicha, skryta 
dziewczyna zakochuje się w Filipie. Ten czuje się zobowiązany do                  
odwzajemnienia jej uczuć.  Powoduje to wzburzenie wśród jego bliskich, nie  
potrafią go zrozumieć.  Nie przez to staje się ona niebezpieczna dla rodziny  
księcia. Brak jakiejkolwiek komunikacji z jej strony, nieporadność i nieśmiałość 
wzbudzają w nich ryzykowne skojarzenia i przypominają o dręczących czynach 
z przeszłości. Królowa Małgorzata staje się zazdrosna, zaczyna obsesyjnie      
dostrzegać podobieństwo pomiędzy przyszłą synową, a własną,                           
niezrównoważoną poezją. Król przypomina sobie o swoich starych grzechach, 
które popełnił razem z szambelanem. W obłęd popada także Książę, który w  
kilka sekund decyduje się na zerwanie z Iwoną. W zamian wiąże się z Izą, damą 
dworu.  Jednak zdaje  sobie sprawę z tego, że już na zawsze pozostanie w      
myślach tajemniczej kobiety. Boi się dręczących go wyrzutów sumienia, więc 
postanawia ją zabić. Takie same plany ma też Król, Szambelan i Królowa.    
Każdy z nich chce zrobić to w inny sposób, jednak wiedzą o tym, że muszą ją 
zamordować, zachowując pozór dobrego i miłego człowieka, nie łamiąc prawa. 
Jakkolwiek absurdalnie to brzmi. Udaje im się to, zabijają ją. No, ale przecież 
chcieli dobrze.. Namówili ją na porcję przepysznych karasi w wykwintnym sosie 
śmietanowym. Oczywiście, że zadławienie się ością to był zwykły, czysty   
przypadek… No, bo jak inaczej? 
Spektakl „Iwona, księżniczka burgunda” posiada wiele aspektów, z powodu  
których twórcy powinni być dumni. Jedną z nich jest cudowna i intrygująca gra i 
kreacja aktorska. Godna podziwu jest praca na scenie Darii Trafankowskiej,  
która wcieliła się w rolę Iwony.  



Główna bohaterka przypomina niewyrzeźbiony klocek drewna. Idealnie wczuwa 
się w rolę nieporadnej, wstydliwej dziewczyny. Jej apatyczne usposobienie         
poznajemy dzięki wspaniałej mimice twarzy. Na słowa uznania zasługuje także 
Zbigniew Zapasiewicz, który idealnie odegrał rolę Króla Ignacego. Perfekcyjnie 
oddaje uczucia, jakie towarzyszyły Królowi podczas akcji utworu. Jest mistrzem w 
tym, co robi. Widać pełne zaangażowanie z jego strony związane z kreacją postaci. 
Pozwala nam zauważyć jej groteskowość. Scenografia przygotowana przez Jana 
Banucha jest bardzo klasyczna, oddaje klimat akcji i pozwala nam określić jej 
czas. O wiele więcej możemy powiedzieć o charakteryzacji bohaterów. Za wygląd 
i kostiumy aktorów były odpowiedzialne: Iwona Kamińska, Ewa Dziworska,      
Jolanta Jagodzińska i Anna Humieja. Kobiety poradziły sobie perfekcyjnie. Stroje 
ukazują pozycje społeczne bohaterów, są idealnie dobrane. To klasyczna moda 
pierwszej połowy XXw. Wspominając o mimice twarzy, warto zwrócić uwagę na 
makijaż aktorów. O ile charakteryzacja na twarzy Szambelana, którego rolę         
odkrywał Mariusz Benoit jest detalem, mającym duże znaczenie w odbiorze jego 
postaci, o tyle inni bohaterowie wyglądają jakby opuścili prosektorium.              
Niedostosowany do ich twarzy makijaż wpływa negatywnie na ich wygląd na     
scenie. Nie pojawiają się tutaj wszelkie efekty specjalne. Muzyka jest tylko w 
dwóch częściach sztuki: na początku i na końcu. Dostrzegamy pomiędzy tymi 
dwoma scenami kontrast. Pierwsza scena przedstawia nam mieszkańców dworu 
królewskiego, miło spędzających dzień. Towarzyszy nam wtedy wesoła, pogodna 
muzyka. W chwili śmierci Iwony, czyli w finalnej scenie, słyszmy dźwięk hejnału. 
Nie ma on pozytywnego wydźwięku, wręcz przeciwnie. Oczywiście, jest to  
w pełni zrozumiałe. 
Może wydawać się, że Iwona to osoba niekompletna, bez kształtu, że bliżej jej do 
nicości niż do postaci ludzkiej. Jednak musimy zauważyć jedną rzecz. Iwona to 
osoba prawdziwa. Jest sobą, nie została zniekształcona przez określone grupy  
społeczne. A to właśnie w niej, w tej pustej puszce inni znajdują lustrzane odbicie. 
Jej nieobecność, nieskazitelność jest powodem zmartwień innych. A przecież ona 
praktycznie się nie odzywa, po prostu jest. Jest i wyróżnia się na tle wszystkich. 
Na tle osób skażonych już mechanizmem gombrowiczowskiej formy ludzkiej. To 
właśnie brak konturu i definicji, w które można wpisać Iwonę powoduje  
niepokój. To przez nią cały dwór zaczyna się niespodziewanie obnażać. Stali się 
ofiarami swojego własnego żartu, a dokładniej pomysłu Księcia Józefa. Książę 
wybrał Iwonę, by zakpić z całego dworu królewskiego. Jednak nie spodziewał się, 
że taka niezdara zmusi go i jego bliskich do takiej decyzji. Do morderstwa w imię 
uspokojenia własnego sumienia. A po dokonaniu go trzeba po prostu jak             
najszybciej zapomnieć o tym epizodzie. 
Motyw ucieczki od określonej życiowej formy przez księcia Filipa nie miał prawa 
zakończyć się sukcesem. Bohater pomimo swojej próby na końcu robi to samo co 
wszyscy. Klęczy przed bóstwem, którego nie jesteśmy w stanie uniknąć. Bo nikt z 
nas nigdy nie wyjdzie z określonej formy. I o tym mówił właśnie Witold  
Gombrowicz. 

 



Teatralna adaptacja dzieła Witolda Gombrowicza, pt. „Iwona, księżniczka  
burgunda” była dla mnie trudnym zadaniem. Historia była przepełniona  
bogactwem znaczeń. Jednak nie pozwala zbyt mocno oddalić się od pewnego  
kanonu, z góry narzuconego przez artystę. To właśnie  sztuka „Iwona,           
księżniczka burgunda”  zmieniła moje nastawienie do twórczości Gombrowicza. 
Tak, jedna  
cicha, niepozorna Iwona sprawiła, że moja niechęć do dzieł tego  
pisarza przerodziła się w literackie zauroczenie, które będę teraz pielęgnować.  
Polecam ten spektakl z całego serca. Uważam, że jest bardzo istotny dla każdego 
z nas. Dzięki niemu całkiem inaczej spoglądam teraz na relacje międzyludzkie i  
życie człowieka jako jednostki w społeczeństwie. 

Adriana Cybulska 



Samira Wojtowicz 



Zamknięci w bańce mydlanej 

Co roku wiele osób, aby wyrwać się z szarej i nudnej codzienności, decyduje się 

na urlop w ciepłych krajach. Aby nie martwić się zakwaterowaniem czy             

posiłkami,  wyjeżdżający często decydują się na skorzystanie z ofert biur podróży, 

dzięki temu wczasowicze nie muszą martwić się praktycznie o nic, także o       

znajomość języka, który niejednokrotnie bywa barierą. Ale czy taką formę        

wyjazdu  faktycznie możemy nazwać podróżowaniem? 

Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest podróżowanie. Moim zdaniem to nie 

jest tylko przebywanie w danym miejscu,  ale poznawanie jego kultury, historii 

czy tradycji. Punktem, do którego będę się odnosić, jest Egipt, państwo położone 

w północno-wschodniej części Afryki z dostępem do Morza Śródziemnego oraz 

Morza Czerwonego. Jakie macie skojarzenia,  kiedy słyszycie słowo „Egipt”?              

Domyślam się,  że większość myśli o piramidach, pustyni lub wielbłądach, mało 

kto kojarzy ten kraj z cudownymi miejscami do nurkowania, wyrazistymi       

przyprawami, czy pyszną herbatą. 

Głównym źródłem utrzymania tego państwa jest turystyka, w wielu miastach     

powstają specjalne ulice,  na których znajdują się tylko hotele, a ich właściciele 

walczą, aby jak najbardziej dogodzić turystom. Można spotkać się też z miastami 

wybudowanymi na środku pustyni, specjalnie dla turystów, przykładem takiego 

„tworu” jest Port Ghalib. Wszystkie popularne ośrodki spełniają wszelkie        

standardy europejskie, od basenów po bogato wyposażone pokoje. Możemy     

cieszyć się wysokimi temperaturami, których nie sposób zaznać w Europie w    

lutym czy marcu,  a zarazem możemy czuć się jak w jednym z europejskich hoteli 

o podwyższonym standardzie. Turyści są niejako zamknięci w bańce mydlanej i   

żyją w wykreowanej rzeczywistości, nie   dostrzegają tego,  jak naprawdę         

wygląda    życie w 

Egipcie. Nie jest trudno 

opuścić  mury hotelu na 

własną rękę i otworzyć 

się na nowe               

doświadczenia. Dla 

wielu to, co znajduje 

się  poza ośrodkiem, 

może    okazać się    

niemałym szokiem.  
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Na drogach zazwyczaj jest dość spory bałagan, auta wyprzedzają się z prawej jak  

i z lewej strony, kierowcy pozdrawiają się używając świateł i klaksonu. Jadąc na 

przykład taksówką przy drodze można zobaczyć wiele opuszczonych budynków. 

W Egipcie można płacić trzema walutami: dolarami, euro oraz funtami egipskimi, 

co ciekawe sprzedawcy oczekują,  że będziemy się z nimi targować.                  

Niejednokrotnie możemy uzyskać cenę nawet o połowę niższą. Handlarze nie 

śpieszą się, bardzo często zaczynają rozmowę, dopytują,  skąd jesteśmy i jak się 

nazywamy, dla nas Polaków może to być naprawdę irytujące,  ponieważ nie        

jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Kobiety z blond włosami muszą przygotować 

się na wiele komplementów. Zawsze warto mieć przy sobie jakieś drobne           

pieniądze, ponieważ w Egipcie wszechobecne jest zostawianie napiwków, tak 

zwany „bakszysz”. Będąc na miejscu naprawdę warto opuścić swój hotel i          

zobaczyć,  jak naprawdę wygląda życie w Egipcie. 

Ola Mickun 


