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„. zabrałem się do pisania sztuki teatralnej. Tak narodziła się Iwona, 
Księżniczka Burgunda. 

Ten utwór zgotował mi niespodziankę. Ogłoszona w roku 1935/38 Geśli 
dobrze pamiętam) w miesięczniku "Skamander" Iwona, nie zwróciła na siebie 
większej uwagi: przedwojenne teatry polskie nią się nie zainteresowały. 
(Dostałem wówczas manii gardzenia aktorkami i żeby upokorzyć najsławniej
sze przedstawiałem się im za każdym razem, gdy je widziałem; kiedy po raz 
piąty przedstawiłem się szarmancko jednej z nich na jakimś przyjęciu, złapała 
szklankę z wodą i chlusnęła mi w twarz krzycząc "teraz pan mnie zapamięta!" 
Może, gdybym nie przedstawiał się tak tym aktorkom„. ). Dość, że Iwona w 
Polsce przedwojennej nie została zauważona, a ja, gdy wojna mnie odcięła w 
Argentynie, prawie o niej zapomniałem. W dziesięć lat potem, jak dojrzały 
owoc z drzewa, spadły na mnie jej sukcesy w Paryżu, w Sztokholmie i gdzie 
indziej, 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, apatycpia, słabowita, nieśmiała, nudna i 
trwożliwa. Książe od pierwszej chwili nie może znieść tego, że musi 
nienawidzieć nieszczęsnej Iwony i wybucha w nim bunt przeciw prawu natury, 
które 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 narzeczona księcia, staje się 
czynnikiem rozkładowym. Obecność niema, zastraszona, jej rozlicznych 
defektów sprawia, iż każdemu przychodzą na myśl własne jego tajone braki, 
brudy, grzeszki„. i wkrótce dwór zamienia się w wylęgarnię potworności. I 
każdy z tych potworów, nie wyłączając księcia, poczyna dyszeć żądzą zamor
dowania nieznośnej Cimcirymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie swoje 
blaski, wszystkie ~zości i wspaniałości i "z wysoka" ją zabija. 

Oto historia Iwony. 
Iwona bardziej jest rodem z biologii niż z socjologii. Po wtóre, że jest rodem 

z owego bezdroża mojego, gdzie mnie dopadła nieograniczona dowolność 
kształtu, ludzkiego kształtu, jego rozwiązłość, jego wyuzdanie. Ciągle więc to 
we mnie było„. i ja byłem w tym„. 

Dominique de Roux Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż 1979. 

(„.) Idea jest i będzie zawsze parawanem, za którym dzieją się sprawy inne 
i ważniejsze. Idea jest pretekstem. Idea jest narzędziem pomocniczym. 
Myślenie, które w oderwaniu od rzeczywistości ludzkiej, jest czymś majes
tatycznym i wspaniałym, rozprowadzone w masie istot namiętnych i niedosta
tecznych staje się niczym więcej, tylko wrzaskiem. (.„)* 

(„.) Żyję w świecie, który jeszcze karmi się systemami, ideami, doktrynami, 
ale symptomy niestrawności są coraz wyraźniejsze, pacjent już dostał czkawki. 
(„.)* 

(„.) Istnieją dwa porządki: ludzki i nieludzki. Świat jest absurdem i 
potwornością dla naszej nieziszczalnej potrzeby sensu, sprawiedliwości, 
miłości. 

Prosta myśl. Niewątpliwa. („.)* 

Powiedz sobie: ludzie marzą o tym, aby cię poznać. Pragną cię. Są ciebie 
ciekawi. Wprowadzaj ich siłą w swoje sprawy, nawet w te, które dla nich są 
obojętne. Zmuszaj aby się zainteresowali tym, co ciebie interesuje. Im więcej 
będą wiedzieć o tobie, tym bardziej będziesz im potrzebny. 

"Ja" nie jest przeszkodą w obcowaniu z ludźmi, "ja" jest tym czego "oni" 
pożądają. Idzie jednak o to aby ']a" nie było przemycane, jak towar zakazany. 
Czego nie znosi "ja"? Połowiczności, lękliwości, wstydliwości. 

Wuold Gombrowicz: Dziennik 1953-1956. 
ifydawnictwo Literackie. Kraków-Wrocław 1986. 

Fragmenty z "Dziennika" Wuolda Gombrowicza 
1953-1956 str. 34, 49, 1957-1961 str. 17 
Wydawnictwo Literackie 1986. 





Prawdziwy bój w kulturze (o którym tak mało się słyszy) nie toczy się, 
według mnie, między wrogimi prawdami, czy też odmiennymi stylami życia. 
(„.) najważniejszy i najbardziej drastyczny i nieuleczalny spór, to ten, który 
wiodą w nas dwa podstawowe nasze dążenia: jedno, które pragnie formy, 
kształtu, definicji, drugie, które broni się przed kształtem, nie chce formy: 

Ludzkość jest tak zrobiona, że wciąż musi siebie określać i wciąż uchylać się 
własnymi definicjom. Rzeczywistość nie jest czymś, co dałoby się bez reszty 
zamknąć w formie. Forma nie jest zgodna z istotą życia. Lecz wszelka myśl, 
która by pragnęła określić tę niedostateczność formy, też staje się formą i 
przeto potwierdza jedynie nasze dążenie do formy. 

\ 

Jeden z wielkich problemów naszej kultury t~ - ~rze:i~~wienie się ~u
ropie. Nie będziemy narodem prawdziwie europeJ~~ poki me wyodrębmmy 
się z Europy- gdyż europejskość nie polega na zl~u się~ Eu!opą, lecz na~' 
aby być jej częścią składową - specyfic~ą i nie dającą się mczym ~stąpić . . P: 
także tylko przeciwstawienie się Europie, kt~r~ nas stworzyła, moze sprawie, 
że staniemy się w końcu kimś „. o własnym zyciu. 



Nasza "powierzchowność", nasza "lekkość", nasz w gruncie rzecey nie
odpowiedzialny, dziecinny stosunek do życia i do kultury, nasza niewiara w 
pełną rzeceywistość egeystencji (wynikająca chyba z tego, że nie będąc w pełni 
Europą, nie jesteśmy Azją) ujawnia się tutaj tym gwałtowniej, im bardziej się 
tego wstydzi. Jeżeli nowoczesna myśl polska nie zdobędzie się na należytą 
przenikliwość to, przerażona tym odkryciem i pragnąc za wszelką cenę 
upodobnić się do Zachodu .„ pocznie tępić w nas te 'wady" i przerabiać naszą 
naturę - co doprowadzi do jednej więcej groteski.Jeżeli jednak będziemy dość 
rozumni aby po prostu wyciągnąć z siebie konsekwencje, odkryjemy zapewne 
w sobie nieprzewidziane i nie wy-zyskane możliwości i zdołamy zaopatreyć się 
w piękność zgoła odmienną od dotychczasowej. („.) 

. f\ 

Fragmenty z "Dziennika" Wttolda Gombrowicza 
1953-1956, 1957-1961 
Jfydawnictwo Literackie 1986. 
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„. moje pragnienie "przezwyciężenia Polski" było jednoznaczne z chęcią 
wzmocnienia naszej indywidualnej polskości. Chciałem po prostu aby Polak 
przestał być wytworem wyłącznie życia zbiorowego i dla życia zbiorowego. 
Chciałem go uzupełnić. Zalegalizować jego drugi biegun - biegun życia 
indywidualnego - i rozpiąć go międey tymi dwoma biegunami. Chciałem go 
mieć międey Polską a jego własnym istnieniem - bardziej dialektycznego i 
antynomicznego, świadomego swej wewnętrznej sprzeczności i umiejącego 
wyeyskać ją dla rozwoju. 

Wttold Gombrowicz 
"Dziennik", 1957-1961 
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