


BILANS. - Ile stron zapisałem w ciągu mojego życia? 

Niecałe 3000. Jaki rezultat, jeśli idzie o ninie osobiś

cie? Przypominam, zaczqlem od tego, w ty~h naszych 

Entretiens, że chcę związać moją literaturę z moim 

życiem. Co więc mi dały te zapisane strony? 

Co? Prawie się wstydzę. Moje zamachy na formę 

do czegóż mnie doprowadzily? Do formy wlaśnie. Tak 

długo ją rozbijalem, aż stalem się pisarzem, którego 

tematem jest forma - oto mój ksztalt i ~oja defini

cja. I dzisiaj ja, prywatny, żywy, jestem slugą tego 

oficjalnego Gombrowicza, tego którego zrobiłem. Mo

gę już tylko dopowiadać. Moje dawniejsze fermenty, 

gafy, dysonanse, ta cala niedojrzalość męcząca„. gdzież 

to jest? Na starość życie stalo mi się łatwiejsze. Mane

wruję wcale zręcznie mymi sprzecznościam.i, głos mój 

się ustalił, tak, tak, mam już moje miejsce, funkcję, 

jestem slugą. Czyim? Gombrowicza. 

Czy mój bunt dawniejszy ożyje w czyjejś młodej, 

zdobywczej wyobraźni? Nie wiem. Ale ja? Czy zdo

łam zbuntować się jeszcze raz, na stare lata, tym ra

zem przeciw niemu, Gombrowiczowi? Wcale nie jes

tem tego pewny. Przemyśliwam nad rozmciitymi pod

stępami by wydostać się spod tej tyranii, -:ile choroba 

i wiek mnie osłabiły. Odrzucić precz Gombrowicza, 

skompromit~wać go, zniszczyć, tak, to byłoby ożywia

jące ... ale najtrudniej walczyć z własną skorupą. 

Powrócić do prapoczątku, skryć się znowu w gąsz

czu owej Niedojrzałości wstępnej (która, obok Formy, 

była i jest naczelnym moim hasłem; ale o której mało 

w tych dialogach, bo o tym trudno mówić, bo tego już 

trzeba szukać w żywym organizmie - jeśli on żywy 

- moich utworów artystycznych). 

Zbuntować się? Ale jak? Ja? Sługa? 

Dominique de Roux „Rozmowy z Gombrowlcrem" 

WITOLD GOMBROWICZ urodził się 4 s ierpnia 1904 roku w Małoszycach 
koło Opatowa. W roku 1915 rodzina Gombrowiczów przenosi się do War
szawy. W roku 1922 uzyskuje świadectwo dojrzałości i wstępuje na Wy
dział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. w łatach 1927-1928 odbywa 
aplikanturę adwokacką w Sądzie Warszawskim; pisze również opowiada· 
nia, które pod tytułem „Pamiętnik z okresu dojrzewania" ukażą się na
kłade1n w y dawnictwa „Rój'' w roku 1933. 

Podwójny debiut Witolda Gombrowicza przypadł na rok 1938 - w „Ska· 
mandrze'' ukazała się „Iwona księżniczka Burgunda", a nakładem „Roju" -
powieś ć „Ferdydurke" . Powieść została przyjęta przez krytykę niezbyt 
entuz jastycznie; przychylnie ocenili utwór jedynie Artur Sandauer i Bru
no S chultz. Właściwy sukces „Ferdydurke" zawdzięcza publikacji w 
wydawnictwie Julliard (1958) - po tym wydaniu powieść przetłumaczona 
zostala na kilkanaście języków. Natomiast światowa prapremiera „Iwony 
księżniczki Burgunda" odbyła się dopiero w roku 1957 w Teatrze Dra
matycznym w Warszawie w reżyserii Haliny Mikołajskiej . 

W sierpniu 1939 roku, na zaproszenie Po!skich Linii Oceanicznych Gom
browicz wziął udział w inauguracyjnym re,isie statku „Chrobry". Wojna 
zastała go w Argentynie, do kraju już nigdy nie wrócil . W Buenos Aires 
pozostał do rok u 1963. Początkowo (w lalach 1947-1954) pracował w 
Banku Polskim, później poświęcił się wyłącznie pracy literackiej. W ro
ku 1953 w earyżu wychodzi „Trans-Atlantyk" i dramat „Slub" - Gomb· 
rowicz rozpoczyna też pracę nad „Dziennikiem"; w roku 1960 w Paryżu 
ukazuje się „Pornografia". 

W roku 1963 na zaproszenie Fundacji Forda Gombrowicz przybywa do 
Paryża, następnie przenosi się do Berlina zachodniego a później do Ven
ce. w roku 196S żeni się z Marlą-Ritą Labrose. Ciężko chory na astmę 
umiera w Vence koło Nicei 24 lipca 1969 roku. 
W latac h ~956-1958 w Polsce ukazały się : „Ferdydurke", „Trans-Atlantyk'', 
dramaty „Iwona księżniczka Burgunda" i „Slub", a także zbiór opowia
dai1 „Bakakaj". Do tej pory niedostępne polskim czytelnikom są „Dzien
niki" (pisane w łatach 1953-1966) oraz powieści „Pornograria" i „Kosmos", 
za który Gombrowicz otrzy mał w roku 1967 m iędzynarodową nagrodę li· 
teracką Prix Formentar. Ogromna większość spuścizny literackiej Gomb
rowicza powstała na emigracji. Tlumaczone na kilkanaście języków, utwo
ry Gombrowicza doczekały się kilkudziesięciu wydali w Europie, Stanac h 
Zjednoczonych i Południowej Ameryce . Dzięki prapre1nierowy1n realiza
cjo1n „Slubu" (w reżrserii Jorge Lavalliego, 19€4) i ,,Operetki'' (w re
żyserii Jacquesa Rosn e ra), dramaturgia Wi'.ol1a Gombrowicza zyskała 
światowy rozgłos. 
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głoszona w roku l935 (jeśli dobrze pamiętam) 

w miesięczniku „Skamander", „Iwona", nic 
zwróciła na siebie większej uwagi i przed
wojenne teatry Hi <\ s ię nie interesowały. 
Dos tałem wówczas manii gardzenia aktoi·
kami i żeby upokorzyć naj sławni jszc przed
s tawiłem się szarmancko jednej z nich na Ja
kimś przyjęciu, złapała szklankę z wodą i chlu-
snęła mi w twa rz krzycząc „T e rdz pan mnie 

zapamię ta!" . Może, gdybym nie przed s tawiał s ię tak tym aktor
kom ... Dość, że „Iwona" w Polsce przedwojenne j ni e została za u
ważona, a ja, gdy wojna mni e odcięła w Argent~·nie, prawic 
o nicj zapomniałem. w dziesięć lat potem, jak uojrzały owoc 
z drzewa, spadły na mnie jej su kces y w Paryżu, w S ztokholmie 
i gdzie indziej [ ... ] 

• 
Tragikomiczną historię Iwony ująć można w paru s łowach. Ks ią
żę Filip, nas tępca tronu, spoty ka na space rze dziewczę nie
poci<igaj<Jce ... odpychające ... Iwona jes t rozlazła, apatyczna, s ła
bowita, nid miała, nudna i trwożliwa . Książę od pie rwszej chwili 
nie może je j znieść, za nadto go denerwuje, al e zaraiem nie mo
że znieść tego, że mu si nienawidzieć ni eszczęsnej Iwony. I wy
bucha w nim bunt przeciw prawu natury, które młodzieńcom 
nakazuje koc.h ać tylko powabne dziewczęta. - Nie podda m s ię 
temu, będo:; ją kochał - rzuca wyzwanie swej naturze i zarę cza 
się z Iwoną. 
Iwona, wprowadzona na dwór królewski, jako nar,:eczona ks ię
cia , s taje s ię czynnikie m rozkł adowym. Obecność ni e m a, zas trn
szona, jej rozlicznych defektów sprawia , iż każdemu przychodzą 
na myśl wła s ne jego tajone braki, brudy , grzeszki ... i wkrótce 
dwór zamienia się w wylęgarnię potworności. I k ażdy z tych po
tworów, nie wyłączając ksi ę ci a , poczyna dyszeć żądz<\ zamordo
wania nieznośnej Cimciry mci . Dwór mobilizuje w ko11cu wszyst
kie swoje blas ki, wszystkie wyższości i wspa nia łości i »Z wy so
ka « ją zabija . 
Oto historia Iwony. 

• 
Prawdziwy bój w kulturze (o któr~•rn ta k mało st;:; słyszy) nil' 
toczy się, Wl'dług mni e, mio:;dzy wrogimi prawdami czy t e ż od
miennymi st y lami życia. .Jeś li komunista przeciwstawia s1,vój 
światopogląd katolikowi, to jednak s<1 to dwa światopoglądy. 
A także ni e jes t najważniej sza ta inna antynomia. kultura -
d zikość, wi ed za - ni ewiedza, jasnośC:' - ciemność, owszem, moż
na by powiedzieć, Żl' są to zjawiska, które współgrają, wza jem
ni e s ię uzupełniają. Natomias t n a jważniejszy i najC.Jardziej dra
styczny i nieuleczalny s r;ór, to ten, który wiodą w 11as dwa pod
stawowe dążenia: jedno, które pragnie formy, k ształtu, definicji, 
drugie, którp broni się przed kształtem, nic chce formy. 
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Ludzkość jes t tak zrobiona, że wciąż musi siebie określać i wciąż 
uchylać s ię własnym definicjom. Rzec i:ywis tość nic jest czymś, 
co dało-by s ię bez reszty zamknąć w formie. Forma nie jest zgod
na z istotą życia. Lecz wszelka myśl, która by pragnęła określić 
tę niedostateczność formy, też staje się formą i przeto potwierdza 
nasze dążenie do formy. („.] 

W moich utworach ukazałem człowieka rozpięt e.go na prokru
stowym ło:lu formy, znalazłem własny język dla ujawnienia jego 
głodu formy i jego niechęci do formy, specyiicznc1 perspektywą 
spróbowałem wydobyć na światło dzienne dystans , jaki is tniej e 
między nim, a jego kształtem. Ukazałem w sposób chyba nie 
nudny, lecz właśnie zabawny, czyli ludzki , żywy, jak forma pow
staje między nami, jak ona nas stwarza. Wydobyłem na jaw tę 
5ferę „międzyludzkiego", która dla ludzi jest decydująca i na
dał em jej cechy siły twórczej. Zbliżyłem się w szL.ice bardziej 
może od wielu innych autorów do pewnego widzen ia człowieka , 
człowieka , którego właściwym żywiołem nic jest natura, lecz 
ludzie, nie tylko umieszczonego w ludziach, ale nimi naładowa
nego, natchnionego. 

Starałem się ujawnić, że os tateczną instancją dla człowieka jest 
człowiek, nie zaś żadna wartość absolutna i spróbowałem do
trzeć do tego najtrudniejszego królestwa zakochanej w sobie nie
dojrzałości, gdzie tworzy się nasza nieoficjalna, a nawet niele
galna mitologia. Uwydatniłem moc sił regresyjnych, ukrytych 
w ludzkości i poezję gwałtu, zadawanego przez rnższość wyż-
szości. 

W . Gombrowicz , Dzienniki , t. I (1953-195G) 



• RANA WITOLDA 
ADOLF RUDNICKI 

.Jego dzieło zdumiewa: składa się z niedużego korpusu rzeczy 
oryginalnych oraz z długiego ciągu egzegezy, którą zajmuje się 
on sam. Nie zostawia jej nikomu, niewielu jest tych, którym ufa. 

Ale kto napisze, nic widzę ja nikogo? ... " - mówi do małego 

Dominika de Roux, przygotowującego zeszyt „L'Herne" jemu po
święcony. Wciąż wraca do swych nie licznych ksi<\żek ' i objaśnia 
je. Fala egzegezy za fal<;! egzege.zy. Kita za kitą . .Jeszcze kawałek 
kity .. Jeszcze odrobina kity ... W tej powodzi egzegezy jakże tę
skni się za odrobiną zaufania, cienia, mądrości, ciszy... .JaK:by 
chciał narzucić światu kagani ec, jakby go jak psa chciał popro
wadzić w kierunku, który on wskaże. I - zarazem - jakby się 
czegoś bał. Cały czas czuj e się ranę ... Cóż to za rana? ... 
Widzc; go w ich obszernym ciemnym mieszkaniu na Natolińskiej. 
Miody Czytelniku, nie chodź, nie sprawdzaj, nie staraj się zoba
czyć, nic nie ocalało z dawne j Natolińskiej, dzisiejsza niewiele m;:i 
wspólnego z dawną. Po „Pamiętniku z okresu dojrzewania", który 
pote m zamieniał się w „Bakakaj", zaprosH mnie do :;iebie. Ogłosił 
był właśnie artykuł o Choromańskim, o mnie i o sobie, podpisał 
go nazwiskiem swojego kuzyna - Kotkowskiego, który, zdaje się_, 
dotąd żyje gdzieś w świecie; był bogaty, mógł sobą obdarowac 
trzech czterech autorów, był dużo, dużo dojrzalszy od nas w3zy
stkich: W Choromańskim widział chorobę, we mnie słabość, a w 
sobie - nicość. Po kolacji, którą zjedliśmy w towarzystwie jego 
matki, zasiadł do pianoli: „Adolfie, lubię ja ci grać na pianoli, 
jak ... Stalin" . 
.Jeszcze z Natolińskiej pamiętam jego podział pi sarzy na pierw
szorzędnych i drugorzędnych. Nie odejdzie od tego podziału, bę

dzie do niego wracał w „Dzienniku" w ćwierć wieku później: 
Wielcy są wielcy, gdyż są jak s amo życie, odznaczają się całko

witą pogardą dla es tetyki, nie boją się banałów, są głębocy 
i wulgarni, są nijacy, prostaccy i wstrząsający. Chesterton. i.est 
może głębszy od Dickensa, a jednak to Chesterton pisze ksiązkę 
o Dickensie. Drugorzędny w oczach szerokiej publiczności o pier
wszorzędnym w oczach szerokiej publiczności. Szeroka publicz
ność jest - w sumie - głębsza od tak zwanych znawców. Dru
gorzędni, jak sami mniemają, to Wielkie Głowy, Owe Wie lki 
.Jałowe Głowy, którym ich Wielkie Głowy mało przydaJą się 
w dziele. Dzieło to nie głowa, to w żadnym wypadku sama Gło
wa„. 
Czy to tutaj tkwi „icberg" Witolda Gombrowicza'1 W przewadze 
Głowy? W niedostateczności Głowy? Z pewnością \\·tedy już n.a 
Natolińskiej kiełkowały w nim jego zdumiewające słowa napi
sane trzydzieści lat później: Im mądrzej, tym głupiej„. Mógl 
zapomnieć, o co chodzi - o-n, lecz rana pozostała, cały czas żyła 
ukryta głęboko. 
Kochał pisarzy w rodzaju Szekspira, Rabelais'go, a na co dzień 
miał - Witolda Gombrowiczu z jego Wielk<l Głową. Kochał wiel
kich barbarzyńców powożących rozbrykanymi końmi. Kochał bar
barzyńców do t ego stopnia, iż marzył o przybliżeniu sit; do mch: 
Napisze nawet powieść pomyślane\ jako drugorzc;d,1a: „Urzecze
ni" przed sa mq wojn<1 szli w popołudniówce.„ 
Ponieważ naprawdę kochał tylko Szeksipra i Rabelais'go, jakże 
miał kochać Gombrowicza ? 
Lecz jakże mógł nic kochać Gombrowicza'? 
Być może , iż gdyby jego czas nie był rozdarty wojnq, emigracjq, 

GOMBROWl1CZA 

gdyby historia nie była się z nim obeszła równie bezwzględnie 
jak z nami wszystkimi, gdyby miał inne warunki, udcr~eniami 
literatury zaczętej jako drugorzędna wdarłaby się w koncu na 
stanowiska pierwszorzędnych. Ponieważ był niezwykly, być może 
okazałby się nawet niezwykłym pierwszorzędnym i dałby Dom, 
Dom w którym można by było żyć wygodnie jak w Domach 
Wielkich, jak w ich dziełach zbiorowych, zajmujących dwa. me
try długości. Ale miał polską biografię, złożoną z l'migracii, sa
motności biedy, bez napierających wydawców, bez napierają(;ych 
czytelników, bez prawdziwej bazy, bez prawdziwe! ziemi, ,gdyż 
to ona ona rodzi dzieło, ona iest zawsze matką. Swoiq glowną 
książk~ „Ferdydurke" zdążył napisać przed potopem, przed woj
ną; w kraju u nas. (Słowa niezapomnianego Br.czy: w ~wudzie
stoleciu polska literatura zaczynała się wreszcie stawac litera-
turą normalną.) . . 
Pewnego dnia, już na emigracji, za namową przyiaciól, '.<tórych 
zasług trudno przecenić, zabiera się do Dziennika. Samotmk, zze
rający się w izolacji, w poczuciu zbędności całkowitej, czuje się 
nagle przywrócony życiu, zbiorowości. Chwilami. bywa .wprost 
szczęśliwy, iż znów jest potrzebny. Chwilami widzi w Dzienmku 
Dom, prawdziwy Dom, choć złożony z kawałków. Inny. w formi e, 
inny w objętości, a jednak - Dom„ . .Jednakze cokolwiek d~lo_by 
się powiedzieć o Dzienniku, jakkolwiek zaw_iera on lolkadziesiąt 
stronic rozważań o silo zupełnie me znane] w ir.zyku polskun, 
nie jest to Dom . .Jego piekielnie silny łeb, jego pil'kielnie bystre 
ślepia nic mogły tego nie zobaczyć. 
„Moje dzieło? A bo ja wiem, czy jest ono co warte„." mówi na 
kilka tygodni przed śmiercią do M. 
Rana? Z pewnością rana. 
Flaubert pod koniec życia także wątpi. Wątpią wszyscy: gdy 
czują iż zbliża się koniec, gdy widzą, iż rzeczy zamykaJ.ćl sH; 
definltywnie. Literatura jest sposobem życia,_ i.est . odpow1edziq 
na życie, lecz jest całkowicie bezsilna wobec srr;icrc1. Ale. ta ra
na niewiele już ma wspólnego z tą, o któreJ mowię, a ktora m
na w każdym z nas wszystkich krwawi całe życie. (Choć rana 
może jest jedna, zawsze ta sama?) . . 
Należał do ostatniej generacji urzeczonej przez !Iteraturę. Nie 
sprzedaje jej, nie pada na kolana pr.ze? małyi:r;i bogam! .. Litera
tura jest jego wielką dumą. Miał swiadom?sc: wiclkosci B.oga, 
któremu służył i nie był skłonny am do tamch soiuszów am do 
tanich przyjaźni. Był żebrakiem. Żebrakiem-panem.. . 
Rok 1938, 1939, późna noc, znajdujemy się w Ale1ach UJazdow· 
skich na wysokości Pięknej. On do mnie: Adołfi.e, raz iede~ 
chciałbym ja ci stanąć na trybunie se jmo'.'.'.ej, chciał.bym zadac 
panom posłom jedno jedyne pytanie: Panowie, panowie, czy mo-
żecie mi powiedzieć, kiedy nowy„. . . . . . 
Rozważania na temat Formy i Braku Formy, DoJrzałosci i Nie.
dojrzałości - nie im zawdzięcza on swoje miejsce wśró~ lu.dz1. 
Na emigracji postawił przed sobą nagi miecz, nagi po.Iski rr;iecz 
i raz po raz nadziewał się na niego. W ten sposób kraJ raz .J sz
cze odnalazł siebie na stronicach, które powstały nawet me w 
Paryżu, „w tym mieście polskich arcydzieJ"~ lecz daleko, bardzo 
daleko na obczyźnie, bo aż na drugiej półkuli. 

Adolf Rudnicki, Rana Witolda Gombrowicza, „życie Literackie " 
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ALINA MIKOŁAJSKA należy do tych wybrań

ców losu, którzy zawladnę!i sceną w dniu debiu
tu. Rola Eurydyki w „Orfeuszu" Ann.cf Świrszczyń
skiej otworzyła jej drogę do sukcesów artystycz
nych. „Po premierze tej sztuki, w której zagrała 

'[„.] Eurydykę, znał ją cały Kraków" - pisał Ju
liusz Kydryński. 

Zagrała kilkadziesiąt ról teatralnych, 
stworzyla niebywałą galerię kobiecych 

kilkaset telewizyjnych, 
postaci. Byta Desdemo-

ną w „Otellu", Iriną w „Trzech siostrach", Ethel w „Juliuszu 
i Eth el", Rachelą, Medeą, Antygoną, Kasandrą, Semiramidą„. 
Publiczność i krytyka z aplauzem przyjęła monodrcmy przygo
towane przez Halinę Mikalajską: najpierw „Listy panny de Les
pinasse", a póżniej „O długim czekaniu" według Tomasza Manna. 
Jest laureatką licznych nagród artystycznych i państwowych. 

„Halina Mikolajska - nie oglądając się na nic i na nikogo -
idzie od początku swej działalności artystycznej wlasną drooą, 

obmyśloną i wypracowaną precyzyjnie, wśród wielkich nieraz 
trudności i p:rzeciwności, id zie nią jednak uparcie, konsekwent
nie i wytrwale. A musi to być droga wta.friwa, skoro - jak tyle 
razu mieliśmy sposobność się przekonać - prowadzi na szczy
ty" - pisał cytowany j u.:': Juliusz Kydryński. 

Prapremiera światowa ,~Iwony księżniczki Burgunda" odbyła się 9 wrze· 
Snia 1957 roku w Teatrze Dramatycznyn1 w Warszawie. W rok później 
„Iwonę" wydał Państwowy Instytut Wyd1awniczy - jest to zresztą jedy
ne wydanie książkowe tego utworu Gombrowicza, które się ukazało w 
naszym kraju, poza trudno już w tej chwili dostępną wersją debiutanc
ką, opublikowaną w czasopiśn1ie „Skamander". 

EWA MOROŃ: ,Jak wtedy, w roku 1957, doszło do prapremiery „Iwony 
księżniczki Burgunda"'? 

HA L INA MIKOŁAJSKA: Przełom roku ~956/57, był to doskonały okres do 
wprowadzania wszelkich nowości repertuarowych. ByliSmy nastawieni na 
to wszyscy i teatr, i resort kultury. Teatr Dran1atyczny postawił sobie 
założenie, żeby się przebić, zerwać z jedyną „szkolą jazdy", jaką był 
wtedy socrealizrn i zaproponować inną, nową fonnę teatru. Chodziło o po
szukiwani ~ innego teatru niż ten, w którym po uszy ugrzęźliSn1y. Był to 
bunt przeciwko skostnieniu. To n ile to, że jak uważan1 „n1etodę" Stanisła
wskiego za nieSJuszną - n1y buntowali.~n1y się przeciwko traktowaniu jej 
jako jedynej, ewangelicznie ob'Jwiązującej. 

Teatr Dramatyczny jako pierwszy w Polsce zagrał Witkacego („W ma
ł,yn1 dworku" i „Wariata i zakonnicę''), „Krzesła" Ione:Sco; przedte1n je
szcze „Dobrego człowieka z Seczuanu" Brechta - co też b~lfo nrzPciw
stawieniem się „metodzie". Wtedy wszystkie utwory, które nadawały się do 
tego typu poszuk irwa11, były dla nas bardzo cenne. \V ,gruncie rzec~y ch o 
dziło nie tyle o Gombrowicza, ale o teatr, który wtedy robiliśmy. 
Stary numer „Skamandra' z „Iwoną" dostałam od Janka Kosińskiego 
(naszego wielkiego scenografa), w ramach towarzyskiego pożyczania lek
tur. Po przeczytaniu pon1yślałan1, że właSnie „Iwona" nadaje się dla 
teatru, który teraz robimy. 

Różne pon1ysły przySwiecaly tyn1 naszyrn poszukiwanion1 repertuarowym. 
Poza tym uznaliSn1y za swój obowiązek za poznanie polskir j publiczności 
z nurten1 teatru, który aktualnie rozwijał się na świecie. A to przecie.l 
Polacy stanowili awangardę tego nurtu, u nas wówczas prawie nieznanego 
(Witkacy, Gombrowicz). Gralo się te spektakle w quasi teatr ~ ykach - 11Si-
1owa1 to robi ć Kantor - ale jego przedsięwzięcia miały tytuł małego eks
perymentu (głównie ze wzgłęd u na metraż), natomiast w programach tea
trów zawodowych tego typu repertuaru nie było. 

I nagle my, na dużej scenie, wychodziliSn1y z propozycjan1i zupełnie prz l' 
ciwnymi od tych, które były dotychczas obowiązujące. Jak już powie
działarn, wtedy bardziej chodziło o teatr, niż o Gombrowic ·la. 

EM: \Vitold Gombrowicz powracał do „Iwony", zmieniał ją. Poszczegótne 
wersje różniły się od siebie: ta skamandrycka, od wvdanej w PIW-ie, ta 
z kolei od redakcji ostatecznej, opublikowanej w Paryżu. Reżyserując 
,.Iwonę" po dwudziestu paru latach, sięgnęła Pani znowu do wersji naj
wersji najwcześniejszej. Ulaczego'? 

H.M.: Wtedy, kiedy przygotowywałan1 „Iwonę" dla Teatru Dran1atycznr
go, innej po prostu nie było. Otrzymałam od autora poprawki tekstu w 
maszynopisie, ale wydały mi się mniej zabawne i nie skorzystałarn z nich. 
Nie wiem czy moja ocena drugiej wersji wynika z tego, że jest ona rze
czywiście runie.i ciekawa, czy też z tego, że do pierwszej marn pewien sto
sunek uczuciowy, osobisty, jestem przywiązana do nie.których sforn1u!o
wań i w ogóle uważam ją za zabawniejszą. A może dlatego, że Gon1bro
wicz od pewnego n1on1entu mniej n1 i1 się podoba, zaczyna n1nie przerasta{·; 
jest to' dla n1nie teatr mało kou1unikatywny. 

Lubię tego Gombrowicza, który n1ówil o sobie, że jest „dzieckien1 pod
SZ)1ty". Potem od takiego siebie ucieka. Bardz'iej, jak gdyby, poszukujl'. 
mySli uniwersalnej, tylko, że nie bardzo mu to wychodzi. Nadal pozostaje 
z w1asnyn1i absesjami, t yle, że jak gdyby je mniej zabawni~ artykułuje . 
W swoim wcześniejszym okresie bardz i1e j si'ę do siebie przyznaje. Pfri.
niej, będąc nada ł zwolenni1S.ien1 pozy i n1iny, robi inną 1ninę, która mi 
się muiej podoba. 

Mina, poza, moda i obsesja mody w ogóle jest jak g d yby częscią Gomb
rO\"t"iczowskiego programu. Od momentu, kiedy do naszego języka weszł~· 
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takie ter·miny, jak: p0rzyprawić komuś „gębę", „etph pić:" kogoś - Goinb
.rowicz już siebie nic przeskoczy. Zwalcza jakby własny progran1, a cały 
czas sobie i nam przyprawia „gębę". Cały czas jest to autorefleksja na 
ten sam temat. 

\V późniejszym okresie twórczości Gombrowicz jest o wiele tragiczniejszy. 
Poważnieje, przestaje byt· „dzieckiem podszyty" - pewnie jego biografia 
tak się pot.oczyla. Na przykład: po latach wprowadza. korektury do „Iwo
ny". Była to zabawna komedyjka, z której jednak wiała zgroza. Popraw
ki tekstu w wielu n1iejscach pozbawiają ją ko1nediow0Aci. 

EM: Czy „Iwona" w Pani reżyserii zachowa konwencJę bajki, baśni czy 
też baśniowej opowieSci'! 

H.M.: Tak, z zachowaniem całe.i komiczno~ci absurdu, który tan1 się od
bywa. Będzie też dwór królewski, tak jak zaznacza Gombrowicz w didas
kaliach, ze wszystkin1i dworskimi emblen1atan1i. 

Bohaterzy tej komedii do końca traktują siebie niezupełnie serio. Nawet 
kiedy ginie Iwona i zostaje popełnione autentyczne zabójstwo, dokonane 
w sposób tak głupi, że nikt się nie może nawet domyślić, morderstwo do
skonale, wszyscy dokoła są zdumieni: To .mysmy Ją za1bili. Na serio. 

Iwona jest dla nich niezbyt istotna. Cały czas zgrywają się i robią miny 
przed sobą i tylko oni są dla siebie ważni. 

EM: Które z proble1nów poruszonych przez Gon1browicza w „Iwonie" bę
dą dominowały w Pani spektaklu? 

H.M.: Jak to u Gombrowicza, rzecz jest o wielu sprawach: o stosunkach 
1niędzyludżkich. o ludzkiej hermetyczno.ści, ludzkim egotyzrnie, a wzaje = 
n1ny1n uwarunkowywaniu się ludzi, tzn. o tyn1, że ludzkie zacbo\'1•ania 
stwarz.ają nan1 takie warunki, w takie koleiny nas wtła c;zają, że już rnu
si1ny się nimi 1potoczyć. 

Ta teza Gon1browiczO\VSka, n1ówiąca o uzależnieniu człowieka od otocze
nia, o uwarunkowaniu przez n1iny, modę i zachowania innych ludzi, 
zwłaszcza w pierwszych utworach Gon1browicza jest bardziej wyrazista, 
b'~rdziej dociera. Iwona nie jest ani brzydka, a robi wrażenie osoby brzy
cłkiej, okropnej, wręcz obrzydliwej, ani głupia - jest tylko w głupim p'1-
Jożeniu. 

To jest niezw)' kle ważne, bo każdy z nas ma taki moivent w życiu, że 
staje się Iwoną. Przez swoje otoczenie ustawiony jest tak niefortunnie, 
że pozostaje bezradny wobec sytuacji, w której się znalazł. Nie n1oże się 
przez to przebić. Nie n1oże już nic. 

\V drugiej wers.ii Iwona jest bardziej wieloznaczna, bo nie n1ówi w ogóle 
nic, natomiast w pierwszej z rzadka się odzywa. To, co mówi, nie jest 
bezsensowne. Mówi z trudem, ale jej wypowiedzi dosyć o ,kreślają ją 
i jej sytuację - są dla tej postaci niesłychanie ważkim komentarzem. 
O ile otoczenie jest Sn1ieszne, to dla widowni Iwona powinna być bar
dziej żenująca niż Smieszna, bliższa tragiczności niż komiczn'.Jści. 

Iwona jest jedyną postacią serio w tej komedii. Błaznują wszyscy dokoła. 
Każdy z nas bywał w sytuacji Iwony. Atakowano go za cos, czego nie 
popełnił, względnie za coś, czego nie ina. Iwona ma tę świadornośl·, że 
każde jej odezwanie jest żałosne. Go1nbrowicz stawia ją powyżej jej otn
czenia, dlateg-o jest to postać bardziej świadon1a, ale jej zachowanil~ nie 
może być mądre, bo człowiek w głupiej sytuacji zawsze zachowa się głu
pio. Rolli Iwony jest najtrudniejszą do zagrania w tym spektaklu. Jeżeli 
uda nam się tak poprowadzić tę rolę, wtedy śmierć Iwony będzie nie 
syn1bolem, ale nlor"erstwem, zabójstwem konkretneJ osoby z konl<retnyn1i 
cecban1i -.Iwona będzie zan1ordowaina za bezbronność. I tak to często by
wa w życ_iu: „że też zawsze ktoś, kiedyś, coś ... " 
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ofia Maciejewska uprawia maiarst wa i scenogra
fię teatralną. Jest absolwentką Warszawskiej Aka
demii Sztuk Pięknych, gdzie ukończyła najpierw 
wydział malarstwa, a później scenografii pod kie
runkiem Józefa Szajny. Jako temat pracy dyplo
mowej wybrała „Nieboską komedię" Zygmunta 
Krasińskie1;10. Debiutowała dwa lata temu sztuką 

Auousta Strindberga „Eryk XIV", ~realizowaną 

wspólnie z Jerzym Kreczmarem w Teatrze im. Wandy Siema
szkowej w Rzeszowie. Z Jerzym Kreczmarem przygotowywała 

równie:i: ,,Szaty Prospera" w Teatrze Współczesnym w Warsza
wie. Zaprojektowała scenografie do: „Dam czwartkowych" w re
żyserii Piotra Cieślaka w Teatrze Powszechnym w Warszawie 
i do bajki „Kłopoty zbója Madeja" w Olsztynie. Obecnie przy
gotowuje dwie kolejne premiery: najnowszej sztuki Jacka Jan
czarskiego „Strajk w domu wariatów" - dla teatru w Olsztynie 
oraz „Iwonę księżniczkę Buraimda". 



EW A MOROŃ: Czy obydwie dziedziny sztuki - ma
larstwo i scenografię - traktuje Pani na równi, czy też 
któraś z nich jest dla Pani bardziej istotna? 

ZOFIA MACIEJEWSKA: Na pewno malarstwo jest dla 
mnie ważniejsze , ale w tej chwili po prostu mam mniej 
czasu na malowanie. Zawsze jednak, kiedy tylko nie 
projektuję - wykorzystuję czas na malowanie. 

E.M.: Jakie są Pani doświadczenia po tych dwóch latach 
pracy w różnych teatrach? 
Z.M.: Z mojej współpracy z reżyserami najmiodszego po
kolenia wynika dość pesymistyczny wniosek. Pokolenie 
to lekceważy scenografię . Reżyserzy młodego pokolenia 
nie mają wyrobionej wrażliwości malarskiej, a plastycz
nej to już w ogóle. Według mnie jest to objaw groźny. 
Ich zdaniem scenografia powinna być ładna, w miarę 
funkcjonalna, ale traktują ją zupełnie usługowo. Po pro
stu za bardzo nie powinna przeszkadzać . 
Poza tym nie potrafią czytać ani rysunków tec hnicznych , 
ani planów. Jest to dla scenografa ogromnym utrudnie
niem. Po zamarkowaniu scenografii wynikają z tego 
straszne i przykre niespodzianki. 

E.M .: Co zafrapowało Panią w „Iwonie księżniczce Bur
.gunda "? 
Z.M.: Niewątpliwie jest do dobra literatura , a co ważniej
sze dla mnie, daje ona duże możliwości scenografowi. 
Poza Renanem - jak już mówiłam - nie miałam szczęś
cia do tego typu repertuaru. 
To ogromnie nudne, jeżeli muszę wypełniać jakieś tam 
zadania . Meblowanie sceny jest bardzo mało atrakcyjne 
i wydaj e mi się, że na dobrą sprawę nie potrzeba do tego 
scenografa. 

E.M.: A Gombrowicz? 

Z.M.: „Iwona" jest pierwszą sztuką tego typu. Chociaż -
do pewnego stopnia podobny był Renan. Tam również 
chodziło o ujęcie karykaturalne postaci. 
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E.M. : Czy projektując scenografię do „Iwony" myślała 
Pani bardziej architektonicznie, czy malarsko? 
Z.M.: Przy „Iwonie" zaczęłam od rysunków technicznych, 
od planu niemalże , ponieważ miała tam obowiązywać za
sada ruchomych podestów, która w tej chwili częściowo 
została zmieniona przez reżysera . 
N a to miast jeżeli chodzi o kolorystykę tego przedsta wie
nia ... Pani Mikołajska życzyła sobie, aby scenografia u
trzymana była w kolorach lekkich. Nie lubię odcieni 
pastelowych, więc moja koncepcja kolorystyczna wynik
nęła z połączenia zieleni, złota i odcieni brązowo-rudych . 
Podobne tonacje barwne występują również w sceno
grafii . 
Niezwykle trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na py
tanie czy ten układ kolorystyczny zostanie zachowany. 
Farbiarnia zrobiła nam przykrą niespodziank~ i niektóre 
materiały zupełnie zmieniły barwę . Aby uzyskać kolor 
właściwy, trzeba będzie te kostiumy malować i w tej 
chwili trudno jeszcze przewidzieć, co z tego wyniknie. 
Nie wszystkich retuszów można doknać przy pomocy 
światła. • 



ABY OCALIĆ FORMĘ, 
LUDZIE GOTOWI SĄ 

NAWET 
DO MORDERSTWA 

Z ARTUREM SANDAUEREM ROZMAWIA KRYSTYNA MAEISSNER 

RTUR SANDAUER: Z trzech sztuk Gombrowicza 
jest to najwcześniejsza: opublikował ją w 1938 ro
ku w „Skamandrze". W 19~3 roku wydał „Slub"', 
ostatnim zaś jego dramatem - i utworem - jest 
„Operetka". Sam najbardziej Ia-nsował „Slub" i ro
bił wszystko, by zasugerować, że jes t to bodaj czy 
nie najważniejszy jego utwór. Że :ia.ś miał duży 
talent sugerowania, więc częściowo się to uda
wało. Co do mnie - za najlepszą jego sztukę u
ważam właśnie „Iwonę". Powstanie Jej przypada 

na najświetniejszy jego okres: ukazała się w tym samym roku, 
co „Ferdydurke". 
Kiedy wystawiono ją po raz pierwszy w 1957 roku w warszaw
skim Teatrze Dramatycznym, zestaw iano ją to z „Hamletem", 
to z „Królem Ubu". Nie zauważono rzeczy podstawowe.i: że jest 
to błiżniaczka „Ferdydurke", jako że, powstała w tym samym 
okresie, jest odpryskiem tego samego warsztatu. Jest rzeczą ma
ło prawdopodobną, aby pisarz prowadził równocześnie dwa nie
zależne od siebie ciągi myślowo-artystyczne. Stąd wniosek, że 

najlepszy sposób, aby odczytać „Iwonę" to jeszcze r az przeczy
tać „Ferdydurke". 
Otóż „Iwona" - widać to od razu - jest wklęsłym odbiciem 
tamtej powieści, której bohater reprezentuje pierwiastek anar
chiczny. Wchodząc kolejno w trzy środowiska - szkolne, miesz
czańskie, ziemiańskie - wszystkie je po kolei rozsadza, zamienia 
je, by uży ć języka autora - w „kupę". Schemat ten powtarza 
się nie tylko w powieści właściwej, ale także we wtrąconych 
groteskach, „Fiłidorze" i „Fiłibercie". Również i one kończą się 
rozsadzeniem przez pierwiastek anarchiczny, czy - aby mówić 
w kategoriach historii polskiej - saski. Dokładnie tą samą rolę 
spełnia w sztuce Iwona. Oto groteskowy dwór królewski, przy
pominający po trosze dom pani Dulskiej, dwór, gdzie każdy funk
cjonuje na zasadzie swojej społecznej definicji, król podnieca sie
bie do królewskości, dworzanie do męskości itd. Al. oto zjawia 
się osoba, która - podobnie jak bohater „Ferd ydurke", ale na in
nej zasadzie - nie pasuje do układu. Tamten roza;adza poszcze
gólne układy aktywnie, Iwona milczy, nic robi nic; przez to 
jednak, że .iest niemrawa, apat}·czna i do niczego nie pobudza
jąca, wprowadza innych w zakłopotanie i stanowi żywą aluzję 
do tego, co każdy z nich ma wstydliwego, niewyznanego. Samą 
jej obecność traktują damy dworu jako aluzję do felerów swe.i 
urody, królowa - ,jako aluzję do swoich niewydarzonych wier
szy. Nie tyle nawet przez brzydotę, co przez owo „niewydarze
nie" działa jako czynnik rozsadzający . Działa tak samo, jak bo
hater „Ferdydurke" - tyle, że biernie - przez samą obecność. 
że zaś „Iwona", jak już powiedziałem, stanowi lustrzaną od 
wrotność „Ferdydurke", więc jest i odwrotne zakończenie. „Fer
dydurke" kończy się triumfem anarchii: układ pęka, dwór zie
miański - jak przedtem szkoła czy dom mieszczański - zostaje 
właściwie zburzony. 
W „Iwonie" natomiast triumfuje nie anarchia, lecz forma. Iwonę, 
będącą wcieleniem bezkształtu, i nie przyjmującą do wiadomości 

hierarchii dworskich, trzeba usunąć. Sprzymierzone przeciw meJ 
dn·orskie siły zmuszają ją - w czasie jedzenia karasia - by 
udławila się ością. Następuje obrzęd pogrzebowy, w czasie któ
rego trzeba oczywiście udawać żal. Bohaterem lirycznym, z któ
rym autor się identyfikuje, jest książę: on jedyny opiera się ce
remoniałowi. Ale i on w końcu ulega, bierze udział w komedii. 
Analogie zatem między „Iwoną" i „Ferdydurke'" są nader istotne 
- z tym, że „Ferdydurke" to utwór bardzie.i dwu·lnaczny, pod
czas kiedy „Iwonę" można by jeszcze na upartego, jak to zrobi! 
krytyk jugosłowiański Zdravko Malić, ująć ,jako rodzaj satyry 
obyczajowej, dostrzec w niej ślady Zapolskiej. Ale siady tylko ... 
KRYSTY:-./ A MEISSNER: Jaka jest Pana zdaniem, teza „Iwony""? 
A.S.: - W zasadzie dzieła Gombrowicza to utwory z tezą. Nie
stety, im dalej, tym teza wyraźniejsza: widać wyra.rnie, że świa
domy system - bo miał swó.i system - bierze górę nad tym, 
eo podświadome. Najmniej ma tego „Pamiętnik z okresu dojrze
wania"; tezę, chociaż ambiwalentną, ma .iuż „Ferdydurke"; jesz
cze wyraźnie.i widać ją w „Pornografii", w „Slubie", w „Kos
mosie". A jak z „Iwoną"? Otóż ma ona tezę: aby ocalić formę, 
ludzie gotowi są nawet do morderstwa. W tym sensie jest to 
sztuka z tezą - choć oczywiście nic polityczno-moralną, doty
czącą miłości ojczyzny czy obowiązków obywatelskich. Do tez 
Gombrowiczowskich nasza publicznoś ć chyba ,jeszcze nie przy
wykła: są one ,typu nie moralistycznego, lecz filozoficznego i bez
pośrednio zużytkować się nic dadzą. 
K.M.: Pan powiedział, że książę jest bohaterem lirycznym. 
A.S.: Tak, autor się z nim utożsamia. Gombrowicz ukazuje czło
wieka, który ma dość funkcjonowania w obrębie określonych 
form. 
K.M.: Więc bunt księcia jest poważny, autentyczny, podobnie jak 
w „Ferdydurke"? To nie tylko młodzieńcza przekora? 
A.S.: Bohater „Ferdydurke" nie jest wzorem cnót: podsłuchuje, 
podgląda, intryguje. Książę z „Iwony" ma natomiast cechy pozy
tywne: r~aguje szlachetnie, nie może znieść znęcania się nad 
Iwoną. Aby zaprotestować przeciw jej clyskr~· minowaniu, czyni 
z nie.i swą narzeczoną itd. 
K.M.: Kim jest Iwona? Dlaczego milczy? Jej zachowanie powo
duje to, że ... 
A.S.: .. .ludzie tracą kontenans. 
K.M.: Właśnie, ale dlaczego tak się zachowuje? Czy jest niedo
rozwinięta, głupia? 
A.S. : „Ona nie jest głupia - czytamy w sztuce - ona jest tylko 
w głupiej sytuacji'. Określenie bardzo trafne. Wiemy przecież -
zwłaszcza po doświadczeniach okupacji - doskonale, że o czło
wieku decyduje nie tyle psychologia, co sytuac,ja, z które.i nie 
może się wywikłać. 
K.M.: Czy sytuacja, w jakiej znalazła się Iwona \\-Obec otocze
nia, i odwrotnie, otoczenie wobec Iwony, ma związek z świato
poglądem pisarza? 
A.S.: Wedle Gombrowicza stosunki między ludźmi polegają prze
cie wszystkim na walce. Wałka ta nie musi wynikać ze sprzecz
nych interesów, lecz po prostu z faktu współbycia. Jeżeli dwie 
istoty ludzkie znajdują się razem, to natychmiast są w konf'lik-



cie. Iwona jest w konflikcie z innymi, chociaż - czy może właś 
nie dlatego - że nic nic mówi. W ten sposób narzuca siebie 
innym. Gombrowicz debiutował - nie zapominajmy - w latach 
trzydziestych. Problemy, o których mówię, były wówczas w at
mosferze. Również stosunek narodów do siebie nic mógł być 
neutralny; również i on polegał na konflikcie, który musiał do
prowadzić do :zdominowania ,jednego przez drugiego. Stanu obo
jętnego nie było. Już przez fakt wspólbyeia naród czy człowiek 
znajdował się w jakimś stosunku do drugiego. 
K.M.: Czy uwrażliwienie Gombrowicza na zależność jednego czło
wieka od drugiego nie nosi już piętna nadciąga,jącego egzysten
cjalizmu? 
A.S. : „Ferdydurke" jest zapowiedzią egzystencjalizmu - tego, 
który Sartre wydanym w 1943 roku dziełem „Byt i Niebyt" miał 
uczynić modnym w Europie. Malo kto je czytał, ale m:i„śli roze
szły się wiciu kanałami. Zwłaszcza rozdział pt. „L'etre pour au
trui" (co można przełożyć „Człowiek dla" lub „w oczach dru
giego człowieka") to jakby nowa wersja „Ferdydurke". Tyle, że 
„Ferdydurke" powstała o osiem lat wcześniej i że autor wciela 
swe myśli w kształty artystyczne. 
K.M.: Czy w „Iwonie", pod formą groteski, nic wyczuwa Pan 
pewnego narastania grozy, związanego z planowanym morder
stwem? Czy ten utwór jest tragi-groteską? 
A.S.: Groza jest w „Ferdydurke", w tej scenie np. gdzie chłop
stwo wdziera się do salonów dworskich. Natomiast „Iwona", za
mierzona jako farsa, urosła nam w oczach - wraz z karierą 
Gombrowicza. Znać na niej ślady tego wszystkiego, czemu napa
trzył się w młodości - sztuk Zapolskiej, może Bałuckiego; rów
nocześnie jednak w formie zarodkowej pojawiają &ię tu zasad
nicze problemy późniejszej jego twórczości. Wszystko - mówi 
,już w „Iwonie", ,jak powie po latach w „Kosmosie" - można 
traktowa.ć ,jako aluzję do wszystkiego. Każdemu można zainsy
nuować wszystko; świat zbudowany ,jest z insynuacji. Właściwie 
świat „Iwony" - i to jest jej novum w stosunku do komedii 
naturalistyczne.i - ,jest mentalny, To, że osoby działające trak
tują istnienie Iwony jako obrazę osobistą, ma uzasadnienie tylko 
w ich umyśle. Ponieważ nie da.je się wcielić w ich towany
stwo, więc samym swoim istnieniem wytyka każdemu ukryte ,je
go niedostatki. Zresztą potwierdza to doświadczenie codzienne: 
wiciu ludzi nic daje się wchłonąć w towarzystwo. Są to tak zwa
ne indywidualności, i w tym sensie przy całej swej bierności 
Iwona jest indywidualnością. 
K.M.: Gombrowicz, w swoich pomysłach groteskowych, robi wra
żenie _jakby kierował się zasadą: im głupiej tym lepiej. Np. przy
czyną śmierci jest udławienie się ością„. 
A.S.: Można to zrozumieć, jeżeli się znało Gombrowicza osobiś
cie. Są pewne rzeczy, których człowiek normalnie nie robi, po
nieważ uważa je za niesmaczne, a które on robił. Dla niego np. 
nazwisko Fik było do tego stopnia śmieszne, że właśnie z uwagi 
na ńie zacytował w „Ferdydurke" ,jeden z wierszy Ignacego Fika. 
Nazywał atakiem „od dołu". „Atakuję od dołu ,jak kaczka" -
mawiał. 
K.M.: Jak Pan, jako inicjator powojennych wydań Gombrowicza 
w Polsce i częściowo za granicą, ocenia przyjęcie tego autora ,,„ 
naszym kraju? Czy zna się go, i rozumie, właściwie? 
A.S.: Niestety nader często tak bywa, że na skutek nieuzasad
nionego snobizmu środowiska przyjmujemy własne wielkości do
piero wówczas, gdy znalazły potwierdzenie na Zachodzie. Gom
browicza się nie zna, ale wystarczy, że ,jest znany ua Zachodzie, 
więc już musi to być ktoś. [„.] 
K.M.: W przeciwieństwie do jego dramatów, które coraz częsc1cJ 
są w Polsce wystawiane. Może ich realizacje sceniczne, z\vłasz

cza „Iwony'', częciowo przynajmniej wypełnią lukę, o której Pan 
wspomniał. 

Rozmowa przeprowadzona w stycmiu 1977 r . 
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