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Poniedziałek 

Ja. 

Wtorek 
Ja. 

Środa 
Ja. 

Czwartek 
Ja. 

Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-1956 

Gdybym miał(-) udzielić moim współ-twórcom, to jest moim czy
telnikom (bo czytać to nie mniej twórcze, niż pisać) jakiejś najważ
niejszej rady,_powiedziałbym: nie ułatwiajcie sobie zadania tym, że 
„on to tak dla paradoksu", albo „z przekory", albo „żeby się draż
nić". Paradoksy, przekomarzanie się, epatowanie ... nie, to już nie 
dla nas, to się przejadło, to było dobre gdy jeszcze można było 
gorszyć niewinność zacnej burżuazji. Spróbujcie mi uwierzyć, a zo
baczycie, jak te moje dziwactwa i gierki zaczną się wam łączyć 
w całość organiczną i zdolną do życia. We mnie sztuczność jest 
tym co ułatwia szczerość, żart wiedzie do powagi, przekora do praw
dy. Spróbujcie mnie ująć najgłębiej. Słowo honoru, ja temu sprostam! 

Witold Gombrowicz, Dziennik. 



Rodowód 
(fragment) 

Pochodzę z rodziny szlacheckiej, która przez jakieś czte1ysta lat miała 
posiadłości na Żmudzi, niedaleko Wilna i Kowna. Ta moja rodzina była 
nieco lepsza pod względem stanu posiadania, urzędów, koligacji, od prze
ciętnej szlachty polskiej, ale nie należała do arystokracji. Nie będąc hra
bią miałem pewną ilość ciotek hrabin, ale hrabiny też nie były w najlep
szym gatunku, były takie sobie.(-) 

Moja matka była żywa, wrażliwa, obdarzona dużą wyobraźnią, leniwa, 
niezaradna, nerwowa (i bardzo), pełna urazów, fobii, iluzji.(-) Jajestem 
artystą po matce, a po ojcu jestem trzeźwy, spokojny, opanowany. Ale 
moja matka miała też jedną cechę wysoce drażniącą, należała mianowicie 
do osób, które nie umieją zobaczyć siebie takimi, jakimi są. Więcej: ona 
widziała siebie akurat na opak - i to już miało cechy prowokacji.(-) 

Widzi pan, Dominiku, ona 
była z natury wyobrażała sobie, że jest 
impulsywna, naiwna opanowana, krytyczna, 
chimeryczna zdyscyplinowana 
o kulturze raczej salonowej intelektualistka 
anarchiczna organizatorka 
trwożliwa odważna 

łakoma niełakoma 

lubiąca wygody ascetyczna, niezłomna. 
Imponowało jej to, czym nie była.(-) 
To ona pchnęła mnie w absurd, który stał się później jednym z najważ

niejszych elementów mojej sztuki. (-) 

* 
Ale ona nie wiedziała jak świetnym jest pedagogiem. Nic bardziej zdro

wego, pouczającego, wyrabiającego charakter i rozum, od jej wad strasz
liwych. Ona była dla mnie szkołą wartości, do szału dręczony jej samoo
szukaństwem wyostrzałem w sobie poczucie qualitas, jakości, co jest fun
damentem wszelkiej pracy artystycznej. Sztuka jest tym właśnie: wybie
raniem jakości lepszej, odrzucaniem tego, co gorsze, jest oparta na najsu
rowszej hierarchii wartości, na ciągłym wartościowaniu. Zaczynałem ro
zumieć czym jest krytycyzm, chłód, dystans, niepoddawanie się kieps
kim, wygodnym, złudzeniom. Bez odrobiny litości, bez miłości, z zimną 
ironią prowadziłem moją grę z nią, przez wiele lat. 

Ona bardzo mnie kochała. 
Z niej bierze się mój kult rzeczywistości. Mam siebie za krańcowego 

realistę. Jednym z naczelnych zadań mojego pisania to przedrzeć się pop
rzez Nierzeczywistość do Rzeczywistości. Ona była bodaj pierwszą chi
merą, w którą uderzyłem. 

Dominique de Roux, Rozmowy z Gombrowiczem, ( l 967) 
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Iwona, księżniczka Burgunda 
Książę 

Widzę, pani, że masz się na baczności. Matko, przepraszam, że powiem coś ... coś co 
zabrzmi dosyć dziwacmie i ekscentrycznie. Nie wiem, jak mam to ująć w słowa . Podobno 
ona Królowi jakieś twoje grzechy przypomina? 

Królowa 
Kto ci powiedział? 

Książę 

Ojcie~! Powiedział mi, że ją wykrzyczał, ponieważ ona mu jakieś twoje intymne grzechy 
przypomma. 

(Wchodzą Król i Szambelan) 

Królowa 
Ignacy, coś ty nagadał Filipo~i? 

Król 
Nagadałem? Nic nie nagadałem . Nudził mnie, więc mu powiedziałem . A co? A jak? A dla

czego? Powied&łem prawdę. Wolę, żeby ciebie nudził niż mnie. 

Królowa 
Ignacy! 

Książę 

Zaraz ... zaraz ... Zważcie, w jakim stawiacie mnie położeniu . Nagle ni stąd, ni zowąd 
ojciec rzuca sic, na moją narzeczoną. Rzuca się na nią, a kiedy ja zapytuję o powód, do czego 
jak sądzę mam pełne prawo, mówicie takie rzeczy, że nie wiadomo co z tym począć, jak 
zabrać się do tego. Jak to? Matka ma grzechy i dlatego ojciec rzuca się na narzeczoną? 

Król 
Tak, rzucam się. Ja jestem rzucający się ojciec. A co, co, może ty myślisz, że co? Że ja 

z powodu własnych grzechów? Małgorzato, co się tak patrzysz? Jeżeli będziesz mi się przyglą
dała, to ja tobie będę się przyglądał. 

Książę 

Rodzice przyglądają się sobie wskutek mej narzeczonej. Matka ojcu a ojciec matce przyg
ląda się z powodu narzeczonej. 

Król 
No, no, Fipek, nie rób z tata wariata. Uspokój się ... 

Królowa 
Filipie, ojciec się zdenerwował i odpowiedział ci byle co, żebyś nie męczył go pytaniami. 

Nie warto dłużej zajmować się tą niedorzecznością. Przejdźmy do innych tematów. 

Książę 

Pani, ja wiem, że to niedorzeczne. 

Królowa 
Nie mówmy o tym. Zupełna niedorzeczność! 

Książę 

Jak najbardziej niedorzeczne. Ba, głupie . Idiotyczne nawet. 
(Kłania się) 

Królowa 
Dlaczego mi się kłaniasz? 

Książę 

(poufnie) 
Bo ja sam jestem nieco idiotyczny - wobec niej ... 

Królowa 
Ty jesteś idiotycmy? 

Książę 

Trudno to nazwać inaczej. Nie kocham jej. Bardzo wierzę, 
że wy zachowujecie się idiotycznie i bez sensu wobec niej, bo ja 
sam tak się zachowuję- wobec niej. 

Król 
No, no, tylko nie pozwalaj sobie za dużo. 

(Książę się kłania) 

Dlaczego mi się kłaniasz, ośle? Czego? 

Książę 

(poufnie) 
Z nią na wszystko można sobie pozwolić. 

Król 
Co? co? Na wszystko? Ja sobie na nic nie pozwalam. Czego 

chcesz ode mnie? Szambelanie ... (cofa się) Te .. . Hm ... A to co 
znowu? 

Królowa 
Filipie, co mają znaczyć te ukłony? Przestań się kłaniać! 

Król 
(na stronie) 

Ścierwo! Ścierwo! 
Szambelan 

Jeżeli z nią można sobie na wszystko pozwolić, to nie zna
czy, by Książę z nami miał sobie pozwalać. 

(Książę kłania mu się - odskakuje ) 
Tylko nie mnie! Dlaczego mnie? Ja nie mam z tym nic 

wspólnego! Proszę nie zbliżać się do mnie! 

Książę 

(poufnie) 
Do niej każdy może się zbliżyć. Za włosy złapać. Za ucho! 

Król 
(nagle) 

Ha, ha, ha! (milknie zawstydzony) Te ... tego ... Hm ... 

Szambelan 
Książę, jeżeli Książę mnie dotknie, to ja ... 

Książę 

Jej każdy może dotknąć. Wierzcie mi, możecie z nią wyra
biać, co się warn żywnie zechce' Ona jest taka, że z nią-wszys
tko! Nieśmiała. Nie zaprotestuje. Niesympatyczna jest. Wszys
tko można. Możesz z nią być idiotyczny, obskurny, głupi, strasz
ny, cyniczny- jak chcesz- jak ci się podoba.(-) A ona tam 
siedzi, siedzi gdzieś pod piecem i kocha mnie - i kocha mnie! 
Kocha mnie' Wszystko wolno! Wszystko można! 

Witold Gombrowicz, Iwona. księżniczka Burgunda, 

fragment sceny z aktu m. 

Konstanty Puzyna 

Pestka 
(fragment) 
(-)W roku 1957 przyniosłem dyr. Ma

rianowi Mellerowi do teatru Dramatyczne
go pożółkły egzemplarz „Skamandra" 
z tekstem Iwony. Poszła w próby. Wraz ze 
Stanisławem Marczakiem, moim ówczes
nym współtowarzyszem w kierownictwie 
literackim Teatru, zaprosiliśmy listownie
pół żartem, pół serio - autora na premie
rę i małą popremierową wódkę pod te ka
raski, którymi dławi się Iwona. Mógł był 
się trochę rozkrochmalić, szło przecież nie 
tylko o prapremierę Iwony, lecz w ogóle 
o debiut Gombrowicza w teatrze. Odpisał 
krótko, rzeczowo, dosyć sztywno. Zdaje 
się, że zrobiliśmy mu „gębę": nie znał nas 
osobiście, nie wiedział, co ma zagrać w od
powiedzi. 

Prapremiera zebrała u recenzentów same 
pochwały, ale po problematyce Gombrowi
cza przeszła trochę poślizgiem. (-)Na pre
mierze pogadywaliśmy sobie z Janem Ko
sińskim, że na dobrą sprawę trzeba by tę I
wonę robić zupełnie inaczej. Bez baśniowości 
i bez farsy, w realistycznym, wytwornie u
rządzonym salonie, we frakach i wieczoro
wych sukniach, jakby rzecz działa się na któ
rymś z istniejących jeszcze dworów królew
skich, szwedzkim czy angielskim. I z całą po
wagą trzeba by grać dramat psychologiczny 
właśnie, gdzie wszyscy wz.ajemnie się stwa
rzają i przekształcają tylko dlatego, że pat
rzą na siebie, mówią do siebie, czują wza
jemnie swoją obecność i muszą się do niej 
ustosunkować. Gdzie każdy każdemu robi 

" 
gębę", każdy kręci się niepewnie pod spoj-
rzeniami innych, coś ukrywa, tai swoje kom
pleksy i głupawe myśli, chowa je we wstyd
liwych chichotach. Gdzie niedorzeczność sy
tuacji, jaką stwarz.a samą swoją obecnością 
niemrawa, ofermowata, milcząca Iwona, 
prowokuje każdego do gestu samoobrony 
lub agresji, a gest ten pociąga z.a sobą gesty 
następne, już nieuniknione, choć coraz bar
dziej niedorzeczne.(-) 

30 VIII 1969 
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Iwona 
(-) Jakoś nie przylgnąłem do stolika kawiarnianego Skamandiytów. (-) 

Sprawiłem sobie własny stolik, niesamowity, z udziałem aspirantów i pre
tendentów, na pół jedynie urodzonych w sztuce, prowincjonalnych gra
fomanów, rozwichrzonych myślicieli, młodych poetów zgłodniałych , nie
wymytych marzycieli - wszystko okraszone kilkoma rzeczywistymi ta
lentami - i w tym to gronie ja z niezmordowaną wytrwałością, z żelaz
ną, 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 poważ
nego 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) Bru
nonem Schulzem, z Adolfem Ru~nickim. Przeważnie Żydzi byli mymi 
intelektualnymi przyjaciółmi i oni też stanowili większość mojej publicz
ności. 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 czasie zabrałem się do pisania sztuki teatralnej . Tak 
narodziła się Iwona, księżniczka Burgunda. 

Ten utwór zgotował mi niespodziankę . Ogłoszona w roku 1935 Geśli 
dobrze pamiętam) w miesięczniku Skamander, Iwona, nie zwróciła na 
siebie większej uwagi i przedwojenne teatry polskie nią się nie zaintere
sowały. (Dostałem wówczas manii gardzenia aktorkami i żeby upoko
rzyć najsławniejsze przedstawiałem się im za każdym razem, gdy je wi
działem; kiedy po raz piąty przedstawiłem się szarmancko jednej z nich 
na jakimś przyjęciu, złapała szklankę z wodą i chlusnęła mi w twarz krzy
cząc „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 nieba, spadły na 
mnie jej su)<cesy w Paryżu , w Sztokholmie i gdzie indziej, był to niespo
dziewany sukurs w ciężkiej bitwie, jaką wiodły moje powieści. 

* 
Tragikomiczną historię Iwony ująć można w paru słowach. Książę Fi

lip, następca tronu, spotyka na spacerze to dziewczę niepociągające ... 
odpychające ... I wona jest rozlazła, apatyczna, słabowita, nieśmiała, nud
na i trwożliwa . 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 nim bunt przeciw prawu natury, które 
młodzieńcom nakazuje kochać tylko powabne dziewczęta. - Nie pod
dam 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 roz
licznych 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 zamordowania nieznośniej Cimcirymci. Dwór mobilizuje 
w końcu wszystkie swoje blaski, wszystkie wyższości i wspaniałości 
i "z wysoka" ją zabija. 

Oto historia Iwony ... czyż aż tak trudna do zrozumienia? Ale skłonny 
jestem przypuścić, że mam jakiegoś pecha, dzięki któremu to co najpros
tsze, najwyraźniejsze, w moich utworach jest odbierane w sposób najbar
dziej fantastyczny i dzisiaj jeszcze zdarza mi się czytać recenzje z Iwony, 
w których mowa, że to satyra polityczna na reżym komunistyczny w Pol
sce, że Iwona jest Polską, czy też wolnością, lub że to „satyra na monar
chię". Uff! Mniejsza z tym, co innego wydaje mi się godne podkreślenia . 

Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem z biologii, niż socjologii. Po wtó
re, że jest rodem z owego bezdroża mojego, gdzie mnie dopadała nieog
raniczona 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 ( 1967) 

1904 W Małoszycach urodził się Witold Gombrowicz, 
1928-32 Pamiętnik okresu dojrzewania 
1934-35 Iwona, księżniczka Burgunda 
1937-38 Ferdydurke 
1939 Opętani 

Argentyna. Buenos Aires. 
1944-46 Ślub 
1948-50 
1951 
1953 

1955-57 
1961-62 
1963 
1964 
1964-65 
1969 

Trans-Atlantyk 
Historia 
Dziennik 
(będzie go Gombrowicz pisać do 1969 roku) 
Pornografia 
Kosmos 
Berlin Zachodni . 
Francja. Vence. 
Operetka (wersja ostateczna) 
W Vence zmarł Witold Gombrowicz. 



Janusz Majcherek 

Przypisy do „Iwony" 
Gombrowicz na pytanie o stosunek do teatru, odpowiedział : „w zasadzie ja 

jestem wrogiem teatru, do tego stopnia, że nudzi mnie teatr. I nie chodzę, od lat 
już nie byłem w teatrze." 

Opinię tę wygłosił w momencie przybycia do Europy w roku 1963 . Poprzed
nie 24 lata spędził w Argentynie. Żadne z licznych zachowanych świadectw tego 
pobytu nie wskazuje na to, by życie teatralne Buenos Aires w jakikolwiek sposób 
ciekawiło Gombrowicza. 

Gdy osiadł już w Europie nie interesował się nawet premierami swoich włas
nych sztuk. Żadnej - z jednym wyjątkiem - nie oglądał. Ten wyjątek to na pół 
amatorskie przedstawienie Iwony w Nicei (1966) . Żona Gombrowicza, Rita, wspo
mina, że był tak przejęty premierą, iż w antrakcie dostał ataku astmy. Trudno nie 
pomyśleć o paradoksie: deklarowana przez Gombrowicza niechęć do teatru nie 
przeszkadzała mu w pisaniu sztuk teatralnych i to ze zdumiewającą regularnoś
cią. Gdy się zestawi chronologicznie kolejność, w jakiej powstawały utwory Gom
browicza, widać, że pracował na przemian, raz nad prozą, raz nad dramatem. 
Najwięcej czasu zabrało mu zresztą pisanie ostatniej sztuki, Operetki, której pier
wszy zarys, znany dziś jako Historia, powstał około roku 1951 , zaś ostateczna 
wersja ujrzała światło dzienne dopiero w 1966 roku . Kolejność ta przedstawia się 
następująco: Pamiętnik okresu dojrzewania (1928-1932; później wydany pod ty
tułem Bakakaj), Iwona, księżniczka Burgunda (1934-1935), Ferdydurke (1937-
1938), Ślub (1944-1946), Trans-Atlantyk(l 948-1950), Historia (1951 ), Pornogra-

fia (1955-1957), Operetka, wersja I (1958), Kosmos (1961-1962), Operetka, wersja 
ostateczna (1965 - 1966). 

W ostatnich miesiącach przed śmiercią Gombrowicz myślał nad sztuką poświę
coną bólowi : „To już we mnie po cichu dojrzewa. Chcę się zapuścić w rejony 
o kapitalnym znaczeniu dla przyszłości. To powinno być gatunkowo nowe, bardzo 
krótkie. Powieść jest za długa . Teatr to sprawa techniki. Mojej twórczości brakuje 
muzycznej struny. Chciałbym osiągnąć taką doskonałość formy jak Beethoven 
w czternastym kwartecie opus 131, pozornie tak prostym, lecz tak trudnym. Chciał
bym, żeby tematem było zetknięcie człowieka z bólem. Będą tylko dwie postacie: 
człowiek i mucha, która cierpi." 

Przy innej okazji Gombrowicz tłumaczył, że powody, dla których pisze sztuki 
teatralne są natury czysto praktycznej - wydaje mu się, że potrafi napisać sztukę 
szybciej od powieści : „Ale w końcu napisanie każdej sztuki zabiera mi rok, półtora 
roku i wydaje mi się, że nigdy nie dobrnę do końca" . 

Inny aspekt zawiłych związków Gombrowicza z teatrem polega na tym, że 
choć teatr w zasadzie go nie interesował, to przecież o możliwość wystawienia 
swoich dramatów walczył z wielką determinacją, zwłaszcza po napisaniu Ślubu . 
Stawiał przy tym realizatorom wysokie wymagania: „ Ślub powinien być wysta
wiony w najlepszym i najbardziej autorytatywnym teatrze polskim - nie ekspe
rymentalnym". 

Ta ostatnia uwaga wydaje się szczególnie godna podkreślenia, ponieważ często 
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pojawia się w korespondencji pisarza. Gdy po 1956 roku teatry polskie mogły już, 

bez politycznego ryzyka i zresztą na krótko, zainteresować się dramaturgią Gom
browicza, wielu reżyserów nosiło się z zamiarem wystawienia Iwony lub Ślubu . 
Gombrowicz wiedząc o tych planach, replikował w listach : „Przede wszystkim 
należałoby wywalczyć, żeby to nie szło do żadnych teatrów eksperymentalnych . 
To są sztuki, jak każda inna, nie żadne eksperymenty". 

W przypadku Iwony piŚał : „Sandauer mi radzi, żeby wystawić w Cricot, ale ja 
obawiam się, bo to teatr eksperymentalny". 

I jeszcze jeden cytat z listów, dotyczący Ślubu i Iwony: „Chciałbym obie te 
sztuki puścić nie w teatrach eksperymentalnych, tylko w teatrze naprawdę dobrym 
i dającym gwarancję, że tych trudnych rzeczy nie sfałszuje całkowicie". 

Obawy Gombrowicza szybko okazały się płonne : odwilż w Polsce trwała krót
ko, dla jego utworów, scenicznych i prozatorskich, w rzeczywistości ówczesnego 
PRL-u nie było miejsca. Iwonę wystawił jedynie Teatr Dramatyczny w Warszawie, 
w reżyserii Haliny Mikołajskiej z Barbarą Krafftówną w roli tytułowej (1957). Na
stępnej premiery sztuka doczekała się dopiero w 1975 roku . S'/ub wystawiono 
w Studenckim Teatrze w Gliwicach w 1960 roku, zagrano go zaledwie kilka razy, 
z nazwiskiem autora zalepionym na afiszu. Faktyczna prapremiera polska odbyła 
się w roku 1974 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Od połowy lat siedem
dziesiątych można mówić o obecności utworów Gombrowicza na scenach polskich, 
ale sam autor, który umarł w 1969 roku nie miał już, rzecz jasna, wpływu na 
kształt teatralny przedstawień . Jedynym reżyserem, któremu zdążył udzielić rad, 
był Jacques Rosner, który wystawił Operetkę_ w Theatre NationaJ Populaire w Palais 
Chaillot w Paryżu, ale prapremiery, w 1970 roku pisarz nie doczekał . Słowem , 

można powiedzieć, że Gombrowicz widział swoje sztuki jedynie w „teatrze wyo
braźni". Co prawda sugerował w Dzienniku, że sam byłby najlepszym reżyserem 
i jeśli unikał oglądania premier (choć parę zagranicznych realizacji mógł zobaczyć), 
to prawdopodobnie z obawy, że nie spełniąjego wizji i oczekiwań . Inna sprawa, 
że wielu reżyserów, jakby na przekór anty-eksperymentalnemu nastawieniu Gom
browicza, narzucała jego tekstom formę zbliżoną do poszukiwań awangardowych 
lub, częściej , pseudoawangardowych . A nie o to mu przecież chodziło. 

Tak czy inaczej , pozostaje pytanie o formę teatralną, która pozostawałaby 
w zgodzie z intencjami Gombrowicza. Ważna wydaje się tu jego wypowiedź na 
temat idealnej przestrzeni teatralnej. Zagadnięty w tej sprawie, odparł: „Zwykły, 
spory teatr z dobrą akustyką". 

Na podstawie tej i wielu jeszcze innych wypowiedzi można wyciągnąć wniosek, 
że Gombrowicza nie interesowało poszukiwanie nowych możliwości teatru, to 
go odróżniało od współczesnych mu wielkich nowatorów formy dramatycznej, 
jak Genet czy Beckett. Gombrowicz stawiał nowatorskie problemy, ale ujmował 
je w formy, by tak rzec, zastane. Stąd w jego twórczości tyle aluzji, nawiązań 
i parodii innych utworów. Ta tendencja pozwalała nawet niektórym badaczom 
określać Gombrowicza jako prekursora postmodernizmu, czyli tego kierunku 
w sztuce współczesnej, który posługuje się gotowymi wytworzonymi przez kulturę 
elementami, układając je w nowe, czasami nieoczekiwane całości . Postmodernizm 
jest w tym sensie przeciwieństwem awangardy, która była nastawiona na nowość 
radykalną i jedyną w swoim rodzaju . W tym kontekście opór Gombrowicza przed 
eksperymentem staje się zrozumiały -jego bardzo „nowoczesna" twórczość jest 
z założenia oparta na grze z dziełami już istniejącymi : Kosmos parodiuje, na przy
kład, powieść kryminalną, a Trans-Atlantyk nawiązuje do Pana Tadeusza i szla-

checkiej gawędy. Podobnie sprawa przedstawia się w teatrze, gdzie Gombrowicz 
odwołuje się do dobrze znanych wzorów i modeli . W przypadku Ślubu chodzi 
o parodię Szekspira i Fausta, w przypadku Operetki. pisarz posługuje się poczciwą 
i „idiotyczną" formą operetkową, w którą „ wkłada" aluzje do Nie-boski.ej komedii. 

Nie inaczej rzecz ma się w Iwonie, która, choć bywała w najprzeróżniejszy 
sposób „stawiana na głowie" , jest w istocie groteskową parodią komedii salono
wej z aluzjami do Szekspira, skądinąd ulubionego autora Gombrowicza. 

Można sądzić, że Gombrowicz nie znał innego teatru poza tym, jaki mógł 
oglądać w Warszawie do 1939 roku. Był to teatr generalnie rzecz biorąc trady
cyjny, „pudełkowy", oparty na fundamencie dramaturgicznego słowa. O takim 
teatrze musiał Gombrowicz myśleć, pisząc Iwonę - o „zwykłym, sporym te
atrze z dobrą akustyką". Faktem jest, że Iwona nie została wówczas zauważona . 

W omówieniu nowych sztuk przychylnie wspomniał .o niej Karol Irzykowski, 
ale w świecie teatralnym uznano sztukę za niesceniczną. Taką przynajmniej opinię 
wygłosiła znana aktorka, Mira Zimińska, do której zwrócił się Gombrowicz, 
prosząc o ocenę Iwony. Można wszelako sądzić, że przekonanie o „nie
sceniczności" brało się nie z trudnej do przyjęcia formy sztuki, lecz z jej dziwnej 
i niezbyt zrozumiałej treści . Podobne opory wzbudzała przecież proza Gom
browicza, która nie miała nic wspólnego z eksperymentami, które stosował, na 
przykład, Joyce, wydawała się natomiast „zwariowana" w tym, o czym mówiła . 
Gombrowicz nie proponował nowego instrumentu teatralnego; instrument był 
dobrze znany, niewiele różniący się od tego, na którym wykonywano 
w międzywojniu utwory Shawa czy Nałkowskiej . Gombrowicz napisał na ten 
instrument nowe nuty czy jeszcze dokładniej - zestawił stare melodie w nową 
tonację, wykorzystując jak zwykle elementy parodii . To, co w Iwonie było rze
czywiście nowe sprowadza się do psychologii postaci, do sposobu, w jaki 
umotywowane są działania . 

W tradycyjnej dramaturgii postaci dysponują jakimiś indywidualnymi, wew
nętrznymi motywami działania, mająjakieś psychologiczne uzasadnienie dla te
go, co robią. U Gombrowicza'cała psychologia została niejako wyprowadzona 
na zewnątrz : postać zachowuje się w zależności od zachowania innej postaci, 
reaguje, rzec można, symetrycznie lub asymetrycznie, wszystko dzieje się nie 
w ludzi~ch, lecz pomiędzy ludźmi . Ten mechanizm współistnienia i wzajemnego 
wytwarzania się, ulegania absurdalnej logice sytuacji, jest w istocie odkrywczy 
i demaskuje funkcje, które rządzą współczesnym człowiekiem i jego społecznymi 
rolami . Ale gdyby na Iwonę spojrzeć z innego punktu widzenia, to przecież ta 
sztuka jest w gruncie rzeczy historią mezaliansu, czyli znakomicie sytuuje się 
w dramaturgicznej tradycji, którą teatr międzywojnia eksploatował do znudzenia. 
Gdyby zdjąć z postaci Iwony ich królewski kostium, zostałaby na scenie zwykła 
mieszczańska rodzina postawiona wobec domowego skandalu. Niemal tak, jak 
w Moralności pani Dulski.ej. Skojarzenie nie jest zresztą zupełnie przypadkowe, 
bo w końcu Królowa Małgorzata domaga się od swego królewskiego małżonka, 

by ten przeklął księcia Filipa tak, jak do wyklęcia Zbyszka nawołuje Felicjana 
pani Dulska. Nie wspominając już o tym, że Iwona milczy w całej sztuce, nie 
przymierzając, jak Felicjan u Zapolskiej . 

Gombrowicz nie opuścił rodzinnego salonu, on tylko zobaczył w nim coś 
zupełnie nowego. Być może zobaczył po prostu siebie w całym swoim prowo
kacyjnym nieprzystosowaniu. Jeśli tak, to mógłby powiedzieć: Iwona to ja. 

Janusz Majcherek 



Ostatni wywiad 
Gombrowicz: - Niestety trudno mi będzie odpowiedzieć szczegółowo na te 

wszystkie pytania ze względu na moją astmę, będę zatem raczej zwięzły: 
I. Jaka była Pańska formacja? 
- Trudno mi o tym mówić. Tak to jakoś poszło samo z siebie. Proszę zresztą 

przeczytać moje Rozmowy z Dominikiem de Roux. 
2. Co.na Pana najbardziej wpłynęło w dziedzinie literatury? 
- Pisarze polscy: Mickiewicz, Pasek. Pisarze francuscy: Montaigne, Rabelais, 

A. Jarry i nadrealiści (nie wprost - raczej atmosfera) . Pisarze angielscy: Szeks
pir, Klub Pickwicka Dickensa, Chesterton. Pisarz rosyjski: Dostojewski . Pisarze 
niemieccy: Goethe i Tomasz Mann. Jeszcze kilku pisarzy klasycznych jak Cer
vantes i kilku filozofów (w sensie artystycznym), wpływ raczej w dziedzinie stylu : 
Schopenhauer, Nietzsche. Ale kształtowałem się wbrew stylowi moich ulubio
nych pisarzy. 

3. Czy malarstwo grało dużą rolę w Pańskim dziele? 
- Malarstwo? Jestem nieprzyjacielem malarstwa i zwalczam je za pomocą 

papierosa. Istnieją wartości usprawiedliwione i wartości nałogowe. Potrzeba chleba 
jest usprawiedliwiona - potrzeba papierosa, malarstwa - to nałóg. Nabyty jak? 
Przez olbrzymi rynek, sztuczną kulturę, wrażliwość zniekształconą przez współ
zawodnictwo, narzuconą hierarchię wartości, itd. Moja polemika z Jean Dubuffet 
na ten temat ukaże się w numerze „Cahiers de l'Heme" mnie poświęconym. 

4. Czy może Pan coś powiedzieć o genezie swojej pierwszej sztuki? 
- Iwona, księżniczka Burgunda? - wszystko co piszę powstaje jakoś samo-

dzielnie, poza mną. 
5. Jak pracuje Pan nad sztuką_? 
- Proszę przeczytać mój dziennik. 
6. Czy asystuje Pan przy próbach? 
-Nigdy. 
7. Czy wybiera Pan reżysera? Czy Pan z nim współpracuje ? A z aktorami? 
-Nigdy. 
8. Czy mógłby Pan coś powiedzieć o ewolucji swego dzieła? Dokąd zmierza 

Pana teatr? Jaki jest jego rodowód? 
- Mój teatr tak samo wybiera swoje własne drogi jak i inne moje utwory. 

Kiedy zaczynam sztukę, nie mam pojęcia dokąd mnie zaprowadzi . To samo jeśli 
chodzi o całość mego teatru. Jestem cyniczny, liczę na efekt, na poezję i zwłasz
cza na wartość sceniczną. Trzy sztuki, które napisałem, zostały pomyślane i u
kończone z dala od jakiegokolwiek wpływu, ponieważ nie chodzę nigdy do teat
ru i, zwłaszcza, ponieważ żyłem w Argentynie z dala od środowisk teatralnych 
i literackich. W tych warunkach musiałem liczyć wyłącznie na siebie samego. Kiedy 
w roku 1964 dwie moje sztuki wystawiono w teatrze, krytyka zaliczyła mnie do 
teatru absurdu Ionesco i Becketta. Tymczasem moje sztuki były napisane : jedna 
w 1935, druga w 1946 roku, czyli długo przed teatrem Becketta i Ionesco. Zresz
tą mój teatr nie jest teatrem absurdu i jestem zasadniczo przeciwny obsesji absur
dem i w ogóle przeciwny tonowi współczesnej literatury. To staje się nudne. 

9. Czy w Pana sztukach są postacie? Czy też są to zjawiska symboliczne? 

- Żadne zjawiska 
symboliczne. Nie jestem 
pisarzem XIX wieku. 

1 O. Czy to, co Pan pi
sze, jest „ nowym teat
rem"? 
· - Nie wiem co to ta

kiego . 
11 . Genet, Beckett, 

Ionesco, Arrabal, Ar
taud? 

- Trudno o nich 
w kilku słowach. Zasad
niczo podziwiam, ale 
z daleka, bo w teatrze nie 
byłem od trzydziestu lat. 

12. Co jest dla Pana 
idealną przestrzenią te
atralną? 

- Zwykły spory te
atr z dobrą akustyką. 

13. Dekoracje, świat
ła, dźwięki -- czy grają 
rolę w Pm1skim teatrze? 

- Tak, i dużą. Ale 
nie cierpię stylu „modne
go" , wiecznie tego sa
mego. Zresztą nie mie
szam się do tych spraw, 
zostawiam wolną rękę 
reżyserowi . Staję się 

w tej dziedzinie wierzą
cym z lenistwa, zdaję się 
na łaskę Opatrzności . 

14. „ Operetka, boski 
idiotyzm, teatr doskona
ły". Czy napisał Pan o
peretkę? 

- Nie. Napisałem 
tragikomedię w formie 
operetki. 

15 . Jakie są Pana 
plany na przyszłość? 

-Grób. 
(lipiec 1969 r., odpowie

dzi GombrowiC?..a na pytania 
zawarte w liście profesora 
jednego z amerykańskich u
niwersytetów.) 

Poniedziałek 

Ja. 

Wtorek 
Ja. 

Środa 
Ja. 

Czwartek 
Ja. 

Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-1956 
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