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WITOLD GOMBROWICZ: ... Wcii,l:ż nie c?Ułem się 

na siłach, by podji,lć rozgrywkę z moim losem. Aby 

1yskać na czasie zabrałem się do pisania sztuki tea

tralnej. Tak narodziła się ,,Iwona, księ7niczka Bur

gunda". 

Ten utwór zgotował mi niespodziankę. Ogłoszona 

w roku 1935 (jeśli dobrze pamiętam) w miesięcz

niku „Skamander'' „Iwona'', nie zwróciła na siebie 

większej uwagi i przedwojenne teatry polskie nii,l 

się nie zainteresowały. (Dostałem wówczas manii 

gardzenia aktorkami i 7eby upokorzyć najsław

niejsze przedstawiałem się im za ka7dym razem, 

gdy je widziałem; kiedy po raz pii,lty przedstawiłem 

się szarmancko jednej z nich na jakimś przyjęciu, 

/łapała szklankę 7 wodi,l i chlusnęła mi w twarz 

kr7yCZi,lC „tera7 pan mnie zapamięta!" Może, gdy

hym nie pr7edstawiał się tak tym aktorkom ... ) 

DośC:·. 7e „Iwona" w Polsce przedwojennej nie zosta

ła :'auważona, a ja, gdy wojna mnie odcięła w Ar

gentynie, prawie o niej zapomniałem. \V dziesięć 

lat potem, jak dojrzały owoc z drzewa, spadły na 

mnie jej sukcesy w Paryżu, w S1tokholmie i gdzie 

indziej. był to niespodziewany sukurs w cię7kiej 

bitwie. jak;,i wiodły moje powieści.( ... ) 

Ale skłonny jestem przypuścić, 7e mam jakiegoś 

pecha, dzięki któremu to co najprostsze, najwyra7-

niejsze w moich utworach jest odbierane w sposób 

najhanhiej fantastyczny i dzisiaj jes7cze z<lar7a mi 

się czytać recenzje z „Iwony'', w których mowa, 7e 

to satyra polityczna na reżym komunistyczny w 

Polsce, :ie Iwona jest Polsk;,i, czy też wolnościi,l, luh 

:ie to „satyra na monarchię". Uff! Mniejsza 7 tym, co 

innego wydaje mi się godne podkreślenia. Napr7ó<l, 

:ie Iwona hardziej jest rodem z biologii niż z socjo

logii. Po wtóre, 7e jest rodem z owego bezdroża 

mojego, gdzie mnie dopadła nieograniczona dowol

ność kształtu, ludzkiego kształtu, jego rozwi;,izlość, 

jego wyuzdanie. Cii,lgle więc to we mnie było ... 

i ja bylem w tym ... 

Dominique de Roux 

„Rozmowy z Gombrowiczem" 

Paryż 1%9 



Cesarz rozpoczynał dzień od słuchania donosów. 
Noc jest niebezpieczn~ por~ spiskowania („.) w 
dzień miał wszystkich na oku, a w nocy było to nie
możliwe. Z tego też powodu przykładał do rannych 
donosów wielkie znaczenie. 1) 

Zapoznawszy się z programem dnia, zaraz wzywał 

do siebie rozmaitych dostojników dworskich czy 
wojskowych i (chociaż to była pi~ta lub szósta go
dzina rano) nie raz przychodziło mu się dziwić, iż 

tak późno ci panowie zjawiaj~ się do pracy. Mogło 
to spowodować przykre konsekwencje, gdyż jeśli 

ktoś zyskał sobie u cesarza opinię opiesza łego, to 
nieuchronnie traci ł swoje stanowisko. 2) 

Gdy królowa była w kaplicy na nabożeństwie, wi
dzowie mogli ogl@dać ceremoniał nakrywania do 
stołu w sali audiencjonalnej przy wtórze tr~b i ko
tłów. Obrusy,-solniczki i potrawy wn.osi li słu4cy 
poprzedzani przez mistrza ceremonii z łask~ i wszy
scy trzykrotnie przyklękali przed królewskim t ro
nem wchodz~c i wychodz@c. Dama pełni~ca funkcję 
degustatora podawała każdemu służ~cemu na pró
bę kęs z każdego półmiska, który wnosił. Gdy wszy
stko było gotowe, wchodzi ły panny sł uż~ce królo
wej j uroczyście zanosiły jedzenie do komnat pry
watnych, Elżbieta bowiem bardzo rzadko jadała na 
oczach ludzi. 3) 

Kiedy jednostka gra jakfł:Ś rolę, oczekuje od obser
watorów, że wrażenie, jakie p ragnie w nich wywo
łać, odbiorq zgodnie z jej zamysłem. Wymaga od 
nich, by uwierzyli, że oglfł:dana przez nich postać 
rzeczywiście posiada cechy, które zdaje się posiadać, 
że wy konywane przez niq zadanie będzie mia/o 
efek ty zgodne z zadeklarowanym zamiarem oraz że 
w ogólności rzeczy majq się tak, jak je przedstawia. 
4) 

Aby być przyjętym pr.zez cesarza, należało się tylko 
w jego kancelarii zapisać, nawet bez obowi~zku 
bliższego podawania celu audiencji, przy czym moż
na to było zrobić też i drog@ korespondencyjn~ . 

Każdy, bez względu na swoje stanowisko społeczne, 
narodowość, rodzaj sprawy, pozostawał przez cesa
rza przyjęty, po doczekaniu się swojej kolejki„. 
Kancelaria wcześniej pouczała petenta, w jaki spo
sób winien napisać sw~ prośbę, kiedy stawić się na 
posłuchanie i jak się zachowywać wobec monar
chy ... 
Z awiadamiano, iż cesarz zasadniczo nie podaje ręki 
na powitanie, należy więc poprzestać na ukłonie. 
Główna trud ność polegała nie na wejściu, lecz na 
wyjściu, a właściwie wycofa niu się, gdyż do monar
chy nie wypadało obracać się tyłem. 2) 

„ Fasadq" można nazwać tę część występu jednostki, 
która funkcjonuje niezmiennie przez caly czas jego 
trwania, dostarczaj'ł:c obserwatorom definicji sytu
acji. Fasadq sq więc te standardowe środki wyrazu, 
które jednostka stosuje celowo lub mimowolnie 

odczas w stę u. 4) 

Przed bram~ oczekiwał go tłum poddanych, który 
usiłowa ł wręczyć cesarzowi petycje. Była to, teore
tycznie bior~c, najprostsza droga poszukiwania w 
cesarstwie sprawiedliwości i dobroci„. W dodatku 
powstawał kłopot protokolarny, bo zwyczaj naka
zywał maluokim aby przed cesarzem klęczeli z 
twarz~ przy ziemi, a jak podać z tej pozycji kopertę 
do przejeżdżaj~ce j limuzyny? 1) 

Po roz.patrzeniu podania cesarz: pisał na nim swój 
inicjał, przy czym istotne z.nacz.enie dla kancelarii 
oraz dla odpowiednich ministerstw miało to, jak 
ów i nicjał by ł napisany. Wielkie „F" oznaczało, ie 
prośba musi być spełniona; małe „f" stwierdzało, ie 
w miarę możności powinna być spełniona; całkowi
ty brak parafy nakazywał pozostawienie sprawy 
własnemu biegowi. 2) 

Byli wzywani do Sali Audiencji na godziny nomi
nacji i tu ustawieni w nie kończ~cym się szeregu -
bo to była masa, masa ludzi! - czekali na przybycie 
cesarza. Potem każdy kolejno podchodził do tronu, 
wysłuchiwał przejęty i pochylony w ukłonie, jak~ 
cesarz wyznaczy ł mu nominację, całował łaskawcę 

w rękę i cofaj~c się tyłem, w uklonach - wychodził. 

1) 

T ron dodaje godności, ale ty lko przei. kontrast z 
otaczaj~q go pokor~, to pokorność podwładnych 
stwari.a potęgę tronu i nadaje jej sens, bei niej tron 
jest tylko dekoracj~, niewygodnym fotelem o wy
tartym pluszu i pokrzywionych spręi.ynach. 1) 

Dekoracja znajduje się na ogól stale w tym samym 
m iejscu, tak ie ci, którzy chcq jq wykorzystać do 
swojego występu, nie mogił: zaCZfł:Ć grać, zanim nie 
znajdq się we właściwym miejscu i opuszczajqc je 
muszq koticzyć swój występ. Tylko w wyjqtkowycb 
wypadkach dekoracja p rzemieszcza się razem z wy
k onawcq: tak dzieje się z konduktem pogrzebo
wym, defilad~ orszakiem królewskim. 4) 

Cesarzowa Elżbieta odbywała swoje długie piesze 
spacery.„ Pon ieważ ani codzienna gimnastyka, ani 
turystyka piesza nie były jeszcze wówcza modne, 
przeto owe przy1wyczajenia cesarzowej wzbudzały 
nieustanne komentarze na dworze i poza dworem. 
Zrazu sprawiało też to sporo kłopotu policji, która 
starała się zapewnić ochronę dla cesarzowej; cóż, 
k iedy ociężali funkc jonariusze nawet z oddalenia 
nie byli w stanie dotrzymać je j kroku. 2) 

Monarcha j est w istocie tworem każdego z podda
nych. Każdy lubi myśleć o tym, co by robi~ gdyby 
by/ królem. Lud przypisuje pamtjqcemu wszelkie 
możliwe cnoty i talenty. Ludzie mogliby być moc
no rozczarowani, widzfł:C jak król paraduje po ulicy 
podobny do zwy kiego czi owie ka. 4) 

Przyjeżdża ł jednym z dw udziestu siedmi u aut, jakie 
tworzyły jego prywatny park. Lubił samochody, 
najwyżej cenił sobie rolls-royce'y z powodu ich po
ważnej i dostojne j linii, ale dla odmiany korzystał 
też z mercedesów i lincoln-continentalów. 1) 
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Królowa jechała konno w otwartym powozie, by 
mogły j~ ogl~dać tłumy ścię.gaję.ce z okolic i wycze
kuję.ce wzdłuź drogi. Na granicy hrabstwa witali j~ 
szeryf i miejscowi panowie, którzy później pełnili 
przy niej służbę przez cały czas trwania wizyty. Z 
okazji jednej z wizyt w hrabstwach Suffolk i Nor
folk ziemiaństwo wykupiło cały aksamit i jedwab, 
jaki można było dostać, nie bacz~c na cenę, podczas 
powitania królowej szeryf miał przy sobie dwustu 
młodzieńców w białych aksamitnych strojach, 
trzystu „poważniejszych" w czarnych aksamitnych 
płaszczach i pięknych łańcuchach oraz tysię.c pię

ciuset giermków dzielnie siedzę.cych na koniach, 
„co zaiste stanowiło armię godn~ i piękny widok". 
3) 

Powierzchowność odnosi się do bodźców pouczajq
cych nas o społecznych statusach wykonawcy. Po
wierzchowność informuje nas również o tym, w 
jakim rytuale jednostka bierze aktualnie udział. 4) 

Ożenek arcyksięcia stawał się rzec~ konieczn@, i to 
tak 1.e względów dynastycznych, jak i ściśle rodzin
nych, gdyż cesarz wi@zał z tym nadzieje na ewentu
ałn@ stabil izację charakteru swego syna. Poczęto się 
więc rozglę.dać za odpowiedni@ kandydatk@··· 
Rudolf liczył sobie wówczas 22 a Stefania · 16 i po
siadała wdzięk, świeżość oraz może nieco za sztyw
n' dystynkcję . Do obowię.zków reprezentacyjnych 
nadawała się doskonale ... 2) · 

Tak więc im wyższe miejsce ktoś zajmuje w pirami
dzie społecznej, tym mniejsza jest liczba osób, 
wobec których może być poufałym, tym mniej cza
su spędza za kulisami i tym bardziej jest prawdopo
dobne, że będzie wymagać się od niego, by caly czas 
przestrzega/ towarzyskich konwenansów. Kiedy 
jednak czas i to warzystwo pozwalaj'b uświęcony 
wykonawca może, a nawet musi zachowywać się 
wręcz wulgarnie. 4) 

Na krótko przed ślubem planowane małżeństwo 

zostało zagrożone , i to przez Polkę . W salonie Al
fredowej Potockiej Rudolf poznał piękn~ pani~ 
Oraczewsk,, żonę średniozamożnego ziemianina z 
Wołynia, i nawi,za ł z ni~ romans. Rychło stało się 
to publiczn~ tajemnic~ . Gdy niedługo po zaręczy

nach młoda para spotkać się miała w Pradze na 
Hradczynie, za Rudolfem pod@żyła tam i pani Ora
czewska, a to już grozilo niemiłym skandalem. Wy
słano więc do niej jakiegoś dworskiego dyplomatę, 
którego krótko i węzłowato poinformowała , że za 
usunięcie się z życia arcyksięcia ż'da nie mnie j jak 
miliona guldenów. Decyzja cesarza była również 

zwięzła: - Zahlen und expedieren (zapłacić i odda
l ić) - po czym pani Oraczewska wyjechała do Pa
ry:ia, a ś l ub Rudolfa ze Stefani' odbył się bez 
przeszkód ... 2) 

Kto chciał wspinać się po stopniach pałacu, musiał 

na pocz~tku opanować wiedzę negatywo~, to zna
czy musia ł przede wszystkim wiedzieć, czego nie 
wolno - jemu i jego poddanym: czego nie wolno 
powiedzieć i napisać, czego nie wolno zrobić, czego 
przeoczyć lub zaniedbać. 1) 

... na balu w ambasadzie niemieckiej, gdzie cenzus 
towarzyski nie bywał tak wysoki i zapraszano też 
osoby z „drugorzędnego towarzystwa", doszło do 
publicznego skandalu: Maria Vetsera obraziła arcy
księżnę Stefanię, gdyż jako jedyna z wszystkich 
obecnych nie złożyła żonie następcy tronu przepisa
nego dworskim ceremoniałem ukłonu. 2) 

... pani Katarzyna Schratt, przyjaciółka cesarza, 
mieszkała w swojej willi w Hietzing, dość blisko 
ogrodu pałacowego. Odwiedzał i@ cesarz w godzi
nach porannych, wypijał u niej kawę ze świeżymi 
rogalikami , wysłuchiwał garści nowinek wiedeń
skich i powracał przez park do swojego gabinetu -
bocznymi schodami - o godzinę później. 2) 

... starajq się zachowywać tak, aby brano ich za tych, 
za.kogo się podaj'b starajq się więc nie wypaść z roli. 
4) 

Krótkie wizyty w raz na zawsze ustalonych godzi
nach dawały cesarzowi odprężenie i stały się nieba
wem potrzebę. jego życia. Doszło do tego, że kiedy 
pani Schratt w wyniku jakichś dworskich intryg 
obraziła się i wyjechała , starszy pan nie mógł znieść 
rozstania. W poczytnej „Neue Freie Presse" ukazał 
się dyskretny, ·~,t a jemniczy " inserat , czytany z uś
miechem przez cały Wiedeń : „Kathi, kehre zu riick 
- alłes geordnet - zu Deinem ungliicklichen ver
lassenen Franzi" (Kasiu, wszystko w porz@dku, 
wróć do twego nieszczęśliwego, opuszczonego Fra
nia). 2) 

„.w sytuacji nagiego przerwania przeds,tawienia, 
szczególnie wtedy, kiedy wychodzi na jaw rzeczy
wista tożsamość wykonawcy: jego „zapomnienie 
się" i wyrwanie z jakimś spontaniczny m okrzykiem 
momentalnie może zmienić kreowanq przez niego 
postać. 4) 

1) Ryszard Kapuściński, „Cesarz'; Czytelnik 1978 
2) Stanisław Grodziski, „ Franciszek Józef i" Ossolineum 1983 

3) ] . E. Neale, „Elżbieta I" p rze/. Henryk Krzeczkowski PIW 
1981 

4) Erving Goffmf!n, „Człowiek w teatrze życia codziennego'; 
prze/. H. i P. Spiewako wie PIW 1981 
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