


Tak to na ogół ze mną bywa, że kogoś widzieć, to go bić. 

Inni wolą monolog wewnętrzny. Ja - nie. Ja wolę bić. 

Są ludzie, co siadają naprzeciwko mnie w restauracji i nic, 

tkwią cały czas bez słowa, bo oni przyszli się najeść. 

Oto jeden z nich. 

Ja ci go chwytam, szast. 

Ja ci go jeszcze raz chwytam, szast. 

Ja go zahaczam na wieszaku. 

Ja go odhaczam. 

Ja go znów zahaczam. 

Ja go znów odhaczam. 

Ja go ciskam na stół, ja go miętoszę i duszę. 

Ja go paskudzę, ja go obszczywam. 

On odżywa. 

Ja go wyżymam, ja go rozciągam (zaczynam się 

denerwować, trzeba to kończyć), ja go masuję, ja go 

ugniatam, ja go ubijam w kluchę i pakuję do mojej szklanki, 

i ostentacyjnie wychlustuję zawartość na ziemię, i zwracam 

się do kelnera: „Proszę o jakąś czystszą szklankę". 

Ale czuję się źle, reguluję szybko należność i wychodzę. 

Henri Michaux 
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Można mnie jeszcze często zobaczyć, jak 

zdejmuję marynarkę, rzucam się na dy

wan, kulę się, prostuję i znowu się kulę, 

wiję się i tarzam, ale moje ciało trzyma 

się mocno i nie udaje mi się z niego wy

dostać, rozsunąć ściany. Ludzie myślą za

zwyczaj, że po prostu gimnastykuję się 

trochę, i pewien wielki tygodnik amery

kański zamieścił na dwu kolumnach moją 

fotografię podczas tych ćwiczeń, jako 

przykład godny naśladowania. 

Romain Gary 
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Sergiusz Sterna-Wachowiak 

W Iwonie, księżniczce Burgunda Witolda Gombrowicza - pisanej 

1934-1935, drukowanej 1938 na łamach „Skamandra" - Czesław Mi
łosz dostrzega polski „dwór pod postacią bajkowego dworu królewskie

go". Konstanty A. Jeleński, cytując z Rozmów z Dominique de Roux 

charakterystykę rodziców Gombrowicza, pyta: "Czy to nie przypomina 

króla Ignacego i królowej Małgorzaty z Iwony .. . - pierwszej pary kró
lewskiej w Gombrowiczowskim teatrze? Ignacy ze swoją powierz

chowną dobrodusznością, przyziemnym banałem, poczuciem wyższo

ści («z góry») i Małgorzata, ukryta grafomanka, sentymentalna, okrutna 

i tchórzliwa zarazem: karykatury «bez odrobiny lito~ci» rodziców auto

ra". Pisze się, że Książę Filip, następca tronu, reprezentuje samego 

Gombrowicza, który podpowiada, że jego sztuki - Iwona ... , Ślub, Ope

retka - to dramaty królewskie na wzór królews ich dramatów Szekspi

ra. Ktoś bierze Iwonę ... za replikę Kordiana Juliusza Słowackiego, kto 

inny prawi o Trędowatej Heleny Mniszkówny. 

Może bezpieczniej wobec tego nie pytać, z czym się Iwona ... koja

rzy, lecz od razu powiedzieć, o czym jest? „Tragikomiczną historię Iwo

ny ująć można w paru słowach" - zapewnia Gombrowicz w Testamen

cie, i rzeczywiście ujmuje. Lecz zaraz tak powiada: „Oto historia Iwony 

czy aż tak trudna do zrozumienia? Ale skłonny jestem przypuścić, że 

mam jakiegoś pecha, dzięki któremu to co najprostsze, najwyraźniejsze, 

w moich utworach jest odbierane w sposób najbardziej fantastyczny 

i dzisiaj jeszcze zdarza mi się czytać recenzje z Iwony, w których mowa, 

że to satyra polityczna na reżym komunistyczny w Polsce, że Iwona jest 

Polską, czy też wolnością, lub że to «satyra na monarchię». Uff!" 

Jaki więc jest sens Iwony. .. , jej nauka i przesłanie? Co w niej warte 

podkreślenia? 

Obyczaj, zasada, etykieta, tradycja, czyli Forma - w tragikomedii au

tora Ferdydurke okazuje się sztywna jak gorset i ciasna jak but. Uwie

ra, gniecie, a nawet zabija. Czy tylko na królewskim dworze? Sztywne 

konwenanse mogą nas dopaść w pałacu i w koszarach, w urzędzie i na 

dyskotece, w kościele i w kawiarni. Czym, a raczej kim jest nasze „ja" 

i nasze „nie-ja"? I „ty", czyli „ja" innych? Co robimy z naszym „my", 

czyli tym, co wspólne? Międzyludzkie? A tak często - nieludzkie? 

. . . . . --

„Nic, tylko funkcjonować" 
Barwne, wyraziste osoby z Iwony, księżniczki Burgunda, gdy im się 

lepiej przyjrzeć, okazują się nie tak znów materialne. Jan Błoński ostrze

ga, że bohaterowie sztuk Gombrowicza to jednocześnie słowa, znaki 

wyposażone w znaczenia. Ich sposób bytowania, ich „byt bytujący" 

sprowadza się do funkcji. Jeśli pozostać w kręgu metafor lingwisty

cznych, gramatycznych - trzeba wyobrazić sobie Króla Ignacego, Kró

lową Małgorzatę, Księcia Filipa, Szambelana, Izę, Cyryla, i tak dalej, jako 

w pierwszym rzędzie czasowniki. „Ukłoń mi się ... - cicho, ponuro mó

wi Król do Szambelana. - Potrzebuję, żebyś mi się ukłonił. .. ". Istotę 

człowieka tak w sensie społecznym, jak biologicznym określa działanie, 

funkcjonowanie, sprawczość, z której wynika nasze „się", a przez „się" 

nasze „ja". Gombrowicz ustami Henryka mówi w Ślubie: „Świętość, 
majestat, władza, prawo, moralność, miłość, śmieszność, głupota, mą

drość , wszystko to wytwarza się z ludzi, jak alkohol z kartofli". 

Książę Filip i jego otoczenie nawet na spacerze, szczególnie podczas 

spaceru chcą, żeby się coś stało. Stawać „się", funkcjonować, „nic, tyl

ko funkcjonować" - pragną te czasownikowe osoby. I natykają się na 

Cimcirymci, niejaką Iwonę Copek, która dla osób czasownikowych jest 

najwyższym wyzwaniem, czystą prowokacją: osobą rzeczownikową, 

wprost samym tylko rzeczownikiem. Kimś, kto został wprawdzie wy

posażony w jestestwo, w swoje „jest", ale nie ma w nim żadnego „się". 

„A czyż ona nie jest 
kolosalnym żartem?" 

Książę na widok Iwony natychmiast „zafunkcjonował", ze słabego 

„się" znudzonego spacerowicza przedostał się w mocne „się" prawdzi

wego mężczyzny. Iwona nie potrafi, nie chce czy nie może wydostać się 

ze swego „ jest", ten rzeczownik nie ukazuje żad-

nej strony - biernej czy czynnej - czasowniko

wej, pozostaje w swych potencjalnych funk

cjach nieużyty i nieużyteczny. Nic dziwnego, 

że Książę czuje się zbity z pantałyku: Iwona 

jako istnienie nie ma funkcji, energii, po 

prawdzie nie ma nawet wyrazistej przy

czyny. W świecie zorganizowanym przez 

czasowniki, Cimcirymci albo udaje coś 

wyniośle, albo kokietuje, gra coś nie

znośnie, albo „jest w niej jakaś nie

domoga organiczna". 

Nie tylko seksualność cza

sownikowego Księcia, tak-

ze iego poczu cie 



i porządku czasownikowego świata ulega zmąceniu. Niedowierzanie 

miesza się z zachwytem, złowieszczy domysł z nadzieją . Pozbawione 

jakiegokolwiek „się" niewątpliwe „ jest" Iwony, które ożywia się tylko raz 

na wspomnienie niedoszłego „się" z lnocentym - wzburza cały ko

smiczny ład czasownikowej rzeczywistości. Według mieszkańców tej 

rzeczywistości Iwona to „kolosalny żart", „dumna Anemia"; według 

Księc ia Filipa - jeśli nie milczący absolut piękna, to prowokacyjna „ czer

wona płachta ". 

„Bo wie pani, jak się panią widzi, to aż korci, żeby panią do czegoś 

użyć. Na przykład , żeby panią wziąć na linkę i pędzić albo żeby panią 

użyć do rozwożenia mleka, albo żeby panią kłuć szpilką, albo panią 

przedrzeźnia ć". 

do wzięcia, przeszkoda 
do wzięcia" 

Moment, w którym Filip postanawia wprowadzić Iwonę do pałacu 

i ożenić się z nią, nie jest już wbrew pozorom ostateczną, kategorycz

ną, desperacką próbą uczynnienia, przeprowadzenia Cimcirymci z jej 

rzeczownikowego „ jest" do jako tako czasownikowego „się ". To jeszcze 

furda: skandal nawet według Szambelana można od biedy ukazać jako 

szlachetny, książęco-królewski postępek. Książę Filip nie tyle chce się 

żenić, bo przecie nie kocha, ile pragnie diabelskim sposobem doświad

czyć, wystawi ć na próbę konwenans, Formę dotychczasowej, czasow

nikowej rzeczywistości. Przeciwstawienie światu „się" alternatywnej rze

czywistości „ jest" sa mowystarczalnego - to zadanie swojskośc i obcości , 

doświadczenie jej „innym". Filipowi żonkosiowi musiało zależeć na 

przemian ie Cimcirymci, czyli znal •zieniu w niej czynnej czy choćby 

tylko biernej strony czasownikowej. Filipowi anarchiście dotychczaso

wego ładu i standardu życia - zależy na zachowaniu w Iwonie właśnie 

jej wyzywającej odmienno'ci, jedynego „i nnego", jakim dysponuje . 

Niebezpieczna gra w myśliwego i ofiarę także szybko się kończy, bo 

rzecz cała nie da się sprowadzić do ujarzmienia Iwony jak zwierzyny. 

To jest trofeum dwuznaczne, które dopiero w pałacu wywołuje skutki , 

nieoczekiwanie oddziałuje, przyzywa i odpycha jakimś paradoksalnym, 

ale jednak mimo wszystko żywotnym „się ". Dotychczas Iwona - sama 

rzeczownikowa, pogrążona w swoim „ jest" - pozostawała na zewnątrz 

dworskiej etykiety. Wprowadzona do pałacu jako nie narzeczona już 

nawet, lecz trofeum, okazuje się wyzwaniem. „Ale najpewniej to jest 

jaka ś nieznośna ciekawość - ciekawość podobna do tej, z jaką ogląda

my robaka poruszając go patyczkiem . ( ... ) Dopiero teraz, jak na nią 

patrzę - ciągnie Książę - czuję do szpiku kości swoje księstwo. Przed

tem czułem się co najwyżej baronem, a i to z tych gorszych. ( ... ) Wi

docznie, żeby poznać swą lepszość, trzeba wynaleźć sobie kogoś dużo 

gorszego. Być nominalnym księciem, to jest nic - być istotnym księciem, 

to rozumiem". 
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Iwona od dłuższej chwili nie przedstawia już wartości trofeum, 

„ upolowanej" przez myśliwego mężczyznę. Budzi w Filipie nie czułość 

wcale czy zachwyt, lecz wspótczucie należne komuś gorszemu, pod

lejszego żywota , nieszczęśn ikowi . „ Mechanizm" Cimcirymci pozostaje 

nieznany, bo też Iwona nie chce czy nie potrafi, a najpewniej po pro-



stu nie ma siły wyjaśnić swej „inności"; przyznaje jedynie, że wierzy 

w Boga i w odkupienie człowieka przez śmierć Chrystusa na krzyżu. 

Pewna pozostaje jej gorszość, nijakość, szpetota. To wszakże „przeszko

da do wzięcia", rzecz wymagająca akceptacji jako warunek całej tej 

dość już piramidalnej sytuacji: lepszość, by się zaprezentować, wyma

ga w tle gorszości. 

Lepszość z gorszością w tle czuje się lepiej i laskawszym okiem pa

trzy też na gorszość, zapewniającą jej dob~e samopoczucie. I sama nie 

wie, kiedy gorszość okazuje się lustrem tego, co jako gorszość skrywa się 

w lepszości. 

„W niej jest coś 
nie do przełkni~cia!" 

Oswojona i zaakceptowana gorszość schlebia lepszości Księcia, bo 

upewnia go, osadza i umacnia w jego książęcości. Tak uruchomione pa

radoksalne „się" Iwony, jedyne „się" nie wydostające jej wcale z jej 

„jest" - raz pobudzone - działa jednak dłużej i głębiej. „W niej jest coś 

nie do przełknięcia! - woła Filip, któremu jeszcze przed chwilą i pasku

da, i przeszkoda nie rezonowały. - Coś, czego nie można znieść! Pani 

mię obraża! Pani mię obraża do głębi!". 

Cimcirymci, jak poprzednio, nic w istocie nie robi: po prostu jest. 

W jej „jest" przegląda się samopoczucie Króla, Królowej, Księcia i dwo

ru. A czy samopoczucie bywa tylko dobre? Lepsze? 

Przeglądając się w gorszości, lepszość nie musi wcale upewniać się 

w swej lepszości. Może przecież, oglądając gorszość, odpomnieć w so

bie ukryte pokłady gorszości, brzydoty, niepiękna. To pod wpływem 

„jest" Iwony na dworze Król z Szambelanem przypominają sobie nie

szczęśliwą szwaczkę, którą „Co to myśmy„. Bodaj właśnie na tej kana

pie", i która „potem umarła, co? Utopiła się bodaj.„". Patrząc na Iwonę 

jak w lustro, nie jak przez szybę ani jak na niepiękne tło piękna - Kró

lowa pyta Izy: „Powiedz mi prawdę, czy gdy patrzysz na Iwonę, nic ci 

się nie nasuwa? Nic nie przychodzi na myśl? Jakieś skojarzenia? ... Jej 

chód na przykład? Jej nos? Spojrzenie i w ogóle cały sposób bycia? Czy 

nic ci to nie„. przypomina? Czy nie myślisz, że ktoś złośliwy mógłby 

skojarzyć to z ... z ... z tymi moimi poezjami, w które może za wiele 

włożyłam poezji„. mojej poezji„. mojej poufnej poezji? ... Ach!" . 

„W niej jest coś nie do przełknięcia!", słychać w pałacu, gdy Król 

i Szambelan przypominają sobie występki młodości, a Królowa wypy

tuje Izę o swoje grafomańskie wierszyki. „Matka ojcu a ojciec matce 

przygląda się z powodu narzeczonej" - domyśla się Książę . Albo jesz

cze lepiej i dokładniej: „Rodzice przyglądają się sobie wskutek mej 

narzeczonej". Wskutek - oto imię paradoksalnego „się" Cim <': irymci, 

które nie wyprowadza jej poza jej „jest". 
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„Na ~mierC, mówi~" 
Gombrowiczowska Forma, wyjaśniana słusznie jako konwenans, ale 

opisywana zazwyczaj jako wytwór kultury - nie jest w Iwonie ... tworem 

dworu rozumianego tylko jako instytucja społeczna. W Testamencie pi

sarz dodaje: „Mniejsza z tym, co innego wydaje mi się godne podkre

ślenia. Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem z biologii, niż z socjolo

gii. Po wtóre, że jest rodem z owego bezdroża mojego, gdzie mnie 

dopadała nieograniczona dowolność kształtu, ludzkiego kształtu, jego 

rozwiązłość, jego wyuzdanie". Przejmujące wyznanie Henryka w Ślu
bie, które tradycyjnie uważa się za credo autora, na pewno nie jest catą 

prawdą o misji tego pisarza, filozofa i sceptyka w jednej osobie: 

Odrzucam wszelki ład, wszelką ideę 

Nie ufam żadnej abstrakcji, doktrynie 

Nie wierzę ani w Boga, ani w Rozum! 

Dość już tych Bogów! Dajcie mi człowieka! 

Niech będzie, jak ja, mętny, niedojrzały 

Nieukończony, ciemny i niejasny 

Abym z nim tańczył! Bawił się! Z nim walczył 

Przed nim udawał! Do niego się wdzięczył! 

I jego gwałcił, w nim się kochał, na nim 

Stwarzał się wciąż na nowo, nim rósł i tak rosnąc 

Sam sobie dawał ślub w kościele ludzkim! 

Ale też autor Kosmosu misję swą sprowadza do zapisu istotności 

ludzkiej w jej prawdzie „mętnej, niedojrzałej, nieukończonej, ciemnej 

i niejasnej". Częścią tej trudnej prawdy o nas samych jest atawizm sta

da, wspólnoty, cercle, hierarchicznego dworu, hermetycznej uczty, ob

rzędu, który składa si ę z ofiary i jest w ofierze składany. 

Omcirymci, Iwona Copek, niedoszła księżniczka Burgunda zostaje 

przeznaczona na śmierć i dobrowolnie przyjmuje ś mierć, gdyż tylko jej 

unicestwienie - usunięcie „innego", obcego - przywraca dworowi sens, 

choćby w rzeczywistości był on jedynie bezsensem. Uczta z karasi, za

dławienie ością w tym świecie potwornych osób czasownikowych wy

daje im si ę jedynym „się", na które może i powinno się zdobyć „inne", 

obce, anonimowe „jest" rzeczownikowej Iwony. 

Mam na myśli, oczywiscie, „jest" i „się" ofiary. Każdej ofiary. Tej za

dławionej ością ryby i tej przybitej do krzyża tylko dlatego, że nie mo

gła być zrozumiana. 

Poznań, w kwietniu 2000 roku 



Grzecznos~ dworska, 
1~;-- ciało „innego" 

i kozioł ofiarny 
*** 

Wszystko zatem się przedstaw i a i wszystko się gr a. Stosun

ki zależności, więzy społeczne są skodyfikowane w dokładnym scena

riuszu, czyniącym przedstawienie z każdego pub I i cz n ego spotkania. 

Grzeczność dworska to krystalizacja stosunków między wasalem a suwe

renem: „Ten, kto upokarza się przed możniejszym od siebie, zwiększa 

i mnoży swoje zasługi, z czego spłynie na niego bezpośrednia dobroć 

i laska" - pisze Georges Chastellain, pamiętnikarz współczesny rywali

zacji Armaniaków z Burgundczykami. Etykieta jest prawdziwym rebu

sem, grą, porównywalną z grą herbową, z szaradami, odczytuje s ię ją 

tam, gdzie się narzuca: na Dworze, w Kościele, podczas przyjęć, wszę

dzie tam, gdzie ludzie gromadzą się publicznie, gdzie społeczeństwo 

zmuszone jest jak gdyby do udowodnienia sobie samemu swojej egzy

stencji. Kodeks grzeczności zmierza nie tylko do usunięcia konfliktów 

i emocji między jednostkami, które dzieli drażliwy „punkt honoru", ale 

również pomaga w zdefiniowaniu, wyakcentowaniu społecznych ról 

i emploi przedstawianych przez jednostkę, afirmującą za ich pośrednic

twem swą egzystencję wobec grupy i wobec samej siebie. Nie emocje 

jednak czy obawa przed nimi rządzą grzecznością, to raczej klasyfika

cja ról, kodyfikacja statusu społecznego kierują emocjami; tam właśnie, 

gdzie są one nieobecne, rodzi s ię grzeczność, od chwili gdy zaciera się 

formalizm grup, które w ten sposób manifestują własną żywotność. 

Jean Duvignaud 

** 
Do historii ciała historycy zabierali się od dawna. Badali ciało w ob

szarze demografii lub patologii historycznej . Rozważali je jako siedlisko 

potrzeb i pragnień , jako miejsce procesów fizjologicznych i metaboli

zmów, jako cel ataków wirusów i bakterii; wykazywali, do jakiego stop

nia procesy historyczne uzależnione byty od tego, co mogłoby uchodzić 

za czysto biologiczne podłoże istnienia, oraz jakie miejsce w historii 

społeczeństw należy wyznaczyć takim „wydarzeniom" biologicznym, jak 

cyrkulacja prątków albo przedłużenie życia. Ale ciało zanurzone jest też 

bezpośrednio w sferze polityki, stosunki władzy wpływają na nie 

wprost: blokują je, naznaczają i urabiają, torturują, zmuszają do rozma

itych prac, różnych obrzędów, domagają się odeń znaków. To politycz

ne blokowanie ciała wiąże się na zasadzie skomplikowanych i wzajem

nych zależności z jego wykorzystaniem ekonomicznym: zasadniczo 

ciało jest blokowane relacjami władzy i dominacji jako siła produkcyj

na, ale sprowadzenie go do siły roboczej jest możliwe nie wcześniej, 

nim zostanie włączone w system ujarzmienia (gdzie potrzeba jest rów-
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cały rytuał najsilniej ujawniający się w chwilach koronacji, pogrzebu 

i ceremonii zhołdowania . Na przeciwległym biegunie można by umie

ścić ciało skazańca. Ma ono także swój status prawny; powołuje swój 

ceremoniał i tworzy wielki dyskurs teoretyczny nie po to, by ustalić 

„plus władzy" przybierający kształt osoby króla, ale by wyznaczyć „mi

nus władzy", jakim są naznaczeni ci, których poddaje się kaźni. W naj

ciemniejszym zakątku pola politycznego skazaniec zarysowuje odwrot

nie symetryczną figurę króla. ( ... ) 

Jeśli naddatek władzy po stronie króla sprawia, że podwaja się jego 

ciało, czyż nadmierna władza sprawowana na uległym ciele skazańca 

nie spowodowała podwojenia innego typu? Podwojenia tego, co niecie

lesne, „duszy" ( ... ). Historia takiej „mikrofizyki" władzy karnej byłaby 

zatem genealogią albo przyczynkiem do genealogii współczesnej „du

szy". Zamiast widzieć w duszy reaktywne resztki jakiejś ideologii, trze

ba dostrzegać w niej aktualny korelatyw pewnej technologii sprawowa

nia władzy nad ciałem. Twierdzenie, że dusza jest złudzeniem albo 

ideologicznym produktem, to błąd. Ależ ona istnieje, posiada jakąś re

alność, jest ciągle produkowana wokół ciała, na jego powierzchni i we-

wnątrz niego dzięki funkcjonowaniu władzy, której podlegają ci, których 

się karze, i szerzej - ci, których się nadzoruje, których 

się tresuje i koryguje, szaleńcy, dzieci, uczniowie, sko

lonizowani, ci, których przykuwa się do warsztatu pra

cy i kontroluje przez całe życie. 

Michel Foucault 

*** 
Prześladowcy zawsze dochodzą do przekonania, że 

niewielka grupa indywiduów - czy nawet pojedyncza 

jednostka - mimo swojej względnej słabości może stać 

się niebezpieczna dla całej wspólnoty. ( ... ) Zasadniczą 

rolę odgrywa przynależność do pewnych grup szczegól

nie narażonych na prześladowania. Spośród wszystkich 

ludzi oskarżanych o zatruwanie rzek Guillaume de 

Macha ut najpierw wymienia Żydów. ( ... ) Na mniejszo

ściach etnicznych oraz religijnych często skupiają się 

wrogie uczucia większości. („ .) Nie ma społeczności, 

która nie poddawałaby swojej mniejszości , swoich nie

dostatecznie zintegrowanych bądź tylko wyróżniają

cych się grup, pewnym formom jeśli nie prześladowań, 

to co najmniej dyskryminacji. W Indiach prześladuje się 

muzułmanów, a w Pakistanie hindusów. („.) Poza kry

teriami kulturowymi i religijnymi mamy także kryteria 

czysto fizyczne. Choroba, obłęd, deformacje typu ge

netycznego, przypadkowe okaleczenia , a nawet wszel

kiego rodzaju kalectwa - prowokują postawy prześla

dowcze. Żeby sobie uświadomić, iż jest to zjawisko 

uniwersalne, wystarczy rzucić okiem wokół siebie, 

a ta kże i w siebie. Już samo słowo „anormalny", po

dobnie jak w średniowieczu słowo „zaraza", ma po

smak tabu; jest zarówno dostojne jak przeklęte, sacer 
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w każdym sensie tego słowa. Mniema się, że bardziej przystoi używać 

słowa handicape, zapożyczonego z angielskiego. 

Owi „niepełnosprawni" ciągle jeszcze są obiektem ocen sensu stricto 

dyskryminujących i ofiarniczych, niewspółmiernych z zakłóceniami, jakie 

może wywołać ich obecność w procesach społecznej wymiany. O wiel

kości naszego społeczeństwa świadczy właśnie owo poczucie obowiąz

ku wobec „niepełnosprawnych", których należy otoczyć opieką. 

Ułomność jest wpisana nierozdzielnie w zespół cech ofiarniczych, 

zaś w niektórych grupach, na przykład w szkolnym internacie, każde in

dywiduum, które ma trudności adaptacyjne - obcokrajowiec, prowin

cjusz, sierota, dziecko wpływowych i zamożnych rodziców, chromy lub 

po prostu nowo przybyły - jest w mniejszym lub większym stopniu trak

towane jako ułomne. 

Skoro ułomność lub kalectwo są rzeczywiste, sprzyjają skupianiu się 

wrogich uczuć ludzi „prymitywnych" na upośledzonej jednostce. Jedno

cześnie skoro jakakolwiek ludzka grupa ma zwyczaj wybierać swoje 

ofiary z określonych środowisk społecznych, etnicznych, religijnych, 

skłonna jest przypisywać im ułomność lub kalectwo, które, gdyby były 

prawdziwe, wzmagałyby niechęć prześladowców. Powyższą tendencję 

dobitnie uwidaczniają karykatury rasistowskie. 

Jednakże anomalie mogą występować nie tylko w sfe

rze fizycznej. Mogą również występować we wszystkich 

innych sferach egzystencji, służąc jako uprzywilejowane 

kryterium selekcji ofiar. 

Istnieją na przykład anomalie społeczne; tutaj średnia 

określa normę. W miarę oddalania się od statusu większo

ści - obojętne w jakim kierunku - rośnie możliwość prze

śladowań. Łatwo to zauważyć w przypadku tych, którzy 

znaleźli się na dole drabiny społecznej. ( .. . ) 

W granicznych przypadkach wszelkie krańcowości ścią

gają na siebie od czasu do czasu kolektywne gromy: nie 

tylko skrajna zamożność albo ubóstwo, lecz także skrajny 

sukces lub porażka, piękno i brzydota, rozwiązłość i cno

ta, krańcowa umiejętność podobania się oraz niepodoba

nia. Nie tylko bezradność kobiet, dzieci i starców, lecz tak

że siła mocarzy staje się słabością wobec przeciętności. ( ... ) 

Wszędzie słychać glosy, że „inność" jest prześladowana , 

lecz ów dyskurs nie jest bynajmniej dyskursem ofiar; jest to 

odwieczny dyskurs kultur, który w coraz większym stopniu 

staje się abstrakcyjnie uniwersalny w swoim odrzuceniu 

uniwersalności i może się dzisiaj pojawi ć jedynie w nie

zbędnej masce walki z prześladowaniami. 

Także w kulturach najbardziej hermetycznych ludzie są

dzą, iż są wolni i otwarci na świat; )nność" tych kultur 

sprawia, że nawet najmniejsze z nich przeżywane są przez 

tkwiących w ich ramach ludzi jako niewyczl'rpywalne. 

Wszystko, co zagraża owemu złudzeniu, przeraża nas 

i wzbudza odwieczną skłonność do prześladowań. 

Rene Girard 
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Andrzej Falkiewicz 

Należało przegryźć 
1•:-ziemniakieml 

*** 

Iwona ... otwiera Gombrowicza. W tym samym czasie pisał też opo

wiadania z Pamiętnika z okresu dojrzewania. Gombrowicz od począt

ku jest przede wszystkim dramaturgiem, ponieważ także jego opowia

dania i późniejsze powi eśc i są konstruowane jak dramaty; mają 

wyraźną intrygę, motaną w czasie teraźniejszym. Nie bez powodu 

wszystkie opowiadania z Pamiętnika ... były adaptowane dla potrzeb 

sceny, co dotyczy także powieśc i. 

*** 

Intryga jes t lapidarna. Stosunki towarzyskie, które Gombrowicza 

przede wszystkim interesowały, można byłoby powiedzieć „stosunki 

społeczne", ale to byłoby za szerokie pojęcie - Gombrowicza intereso

wała towarzyskość bliskich kontaktów międzyludzkich - otóż ową towa

rzyskość można lapidarnie przedstawić właśnie za pomocą przypowie

ści królewskiej. Są tu wyraźnie, grubą kreską kreślone hierarchie. Nie 

zwracałbym uwagi na trywialność fabuły, tylko na ową grubą kreskę, do 

której Gombrowicz miał predylekcję. Budował, był znakomitym kon

struktorem swych utworów, precyzyjnym myślicie

lem i ta gruba kreska dobrze przylega do jego umy

słowości i typu pisarstwa. 

*** 

Mrożek pisze w Małych listach, że w monologu 

wewnętrznym , jaki się w nas toczy bezustannie -

nie ma hierarchii, wszystko jest równoczesne. Poda

je przykład osoby, która na pogrzebie kogoś czule 

bliskiego rozmyśla o urwanym obcasie sąsiada 

w kondukcie i o proszku budyniowym . Dopiero 

kultura - pisze Mrożek - zwłaszcza literatura, wpro

wadza w monolog wewnętrzny hierarchie. Mnie 

jeszcze jedna rzecz interesuje na pogrzebie: chęć 

wyrwania się - już typowo Gombrowiczowska -

z Formy. Znamy takie doświadczenie: uroczysta 

msza święta i do kościoła wlatuje wróbel. Staje się 

on natychmiast najważniejszy, wszyscy go śledzą 

i jest to ten typowo Gombrowiczowski moment 

uwolnienia się z gorsetu porządku, prawda? W my

ślach pogrzebowych jest rzeczywiście nasz wew

nętrzny bałagan ludzki, ale jest też chęć wyrwania 

się z konwenansu. Iwona jest takim „wróblem w ko-
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ściele" i nawet wiadomo, po co zostaje w królewski świat wprowadzo

na. Ten smarkacz, książę Filip, następca tronu czuł, że taki „wróbel" za

burzy porządek i hierarchie rodzinne, obnaży nasze uboczne myśli , tę 

niedojrzałość wszystkich do kultury. Iwona obnaża to, że każdy jest 

w tym świecie poniżej siebie. 

Tworzymy kulturę, która nas ma podnosić , ma sankcjonować naszą 

pozycję. Równocześnie każdy wewnętrznie i prywatnie dlatego właśnie 

czuje się poniżej kultury, którą zbiorowo tworzy jako prawdę ludzką. 

Każdy z nas nie dorasta do tego, co razem tworzymy, na przykład 

w Iwonie ... królowa Małgorzata pisuje grafomańskie wi erszyki. Jest 

w tym jedna z głównych myśli Gombrowicza. 

*** 
Rola kobiet w dziełach Gombrowicza jest wbrew temu, co się po

wszechnie sądzi, bardzo duża. Iwona jest prototypem tych wszystkich 

Gombrowiczowskich kobiet, o których można powiedzieć to, co nar

rator Kosmosu mówi o Lenie: „ona jest potężna w swoim efekcie, ale 

w sobie żadna". Potężna w efekcie, bo przecież caly Kosmos w grun

cie rzeczy kręci się wokół Leny, no i Katasi, która jest jakby skrzywio

nym echem Leny. Narrator wie, że jest to nijaka młoda mężatka , postać 

nic nie znacząca , a jednak efekt jej obecności jest w nim potężn y. Iwo

na jest tego może najbardziej lapidarnym i wyrazistym przykładem : po

tężna w swoim efekcie zburzyła cały porządek dworu, a w sobie była 

i pozostała żadna. Rola kobiet u Gombrowicza jest więc bardzo duża, 

ale u autora Ferdydurke nie ma seksistowskich symetrii. Mężczyźni 

motają intrygi, mamy też jakiś wgląd w ich życie wewnętrzne, natomiast 



kobiety - Iwona, Lena, Albertynka w Operetce, Mania w Ślubie - to są 
właśnie postaci potężne w swoim efekcie, ale w sobie żadne. Co cie

kawe, podobnie jest u Dostojewskiego, w którego świecie kobiety są 

wielorako interesujące, „wszystkomożliwe", tajemnicze. Gruszeńka 

z Braci Karamazow, Nastazja Filipowna z Idioty stwarzają pozory niesły

chanego bogactwa wewnętrznego, a tak naprawdę śledzimy tylko efek

ty, jakie wywołały w poszczególnych bohaterach, którzy się z nimi sty

kali. 

*** 

W Polskim kosmosie piszę o „zjadaniu Iwony". Efektownie to brzmi, 

ale sprawa jest dość zwyczajna. Obrazem czy symbolem społeczności, 

wspólnoty, cercle jest u Gombrowicza uczta. I tu jest bardzo ważna jego 

obserwacja, że ucztę wydaje się zawsze dla kogoś, ale jednocześnie 

przeciw komuś i czemuś. Tym jest „zjadanie Iwony" czy „zjadanie Bol

ka Kalafiora" podczas biesiady u hrabiny Kotłubaj. Uczta w Iwonie, 

księżniczce Burgunda została wydana przeciw Iwonie. Jest po to, by 

pozbyć się tej „drzazgi", kt.óra uwiera, tej obecności, która dezorgani

zuje grupę. 

*** 

Gombrowicz zapewne lekceważyłby „dalszą część perspektywy", 

Boga, duchowy postęp, apokatastazę. Autor Transatlantyku deklarował 

się zresztą jako ateista w dawnym znaczeniu tego słowa; nie chc iał i nie 

zamierzał docierać do tej sfery. Jeśli chodzi o bliższą pe rspektywę, Gom

browicz pokazywał przede wszystkim własną sytuację ludzką. Czyli ten 

stan, kiedy uwierało go to, w czym musiał żyć, z czego się chciał wy

dostać - i tu zauważał rzecz ważną: że mianowicie wydostając się zjed

nej Formy można tylko popaść w drugą Formę, z jednej „gęby" w inną. 

O ile pamiętam, w Ferdydurke mówi o tym, że przed człowiekiem nie 

ma ucieczki jak tylko w objęcia drugiego człowieka. 

Myślę, że Gombrowicz w swoim przekonaniu chciał być w jakiś spo

sób nauczycielem i pokazywał ludziom, jak należy postępować . Miał 

więc jakąś wizję poprawy świata. Widać to dobrze w Dzienniku czy 

w przedmowach do poszczególnych dzieł: nadzieję, że układy społecz

ne można częściowo zmieniać. 

*** 
Królestwo Burgunda - jeśli trzymać się tego, że oznacza ono obyczaj 

dworski - nie istniało już w czasach, gdy Gombrowicz Iwonę ... pisał 

i tym bardziej nie ma go w naszym życiu. Ale królestwo Burgunda ro

zumiane jako konieczność stosowania się do konwenansu jest czymś 

trwałym i trwałe jest to, że konwenans nas uwiera. A więc tak, jak książę 

Filip stara się wydostać z dworskiego ceremoniału burgundzkiego, tak 

i my staramy się wydostać z Formy. To się zasadniczo nie zmieniło, cho

ciaż inaczej rozłożone są tabu obyczajowe; tak naprawdę jesteśmy 

w tym samym miejscu. 
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*** • f";-- „Wszystko wolno" już było, teraz znowu nie wolno, niedawno była 

L'! rewolucja seksualna, a teraz jest AIDS. W czasach, gdy Gombrowicz był 

. . . 
• 

dzieckiem, rewolucja obyczajowa i dekonstrukcja polegaly na tym, że 

kobiety odsłoniły kostki; Gombrowicz zapamiętał to jeszcze jako mały 

c hłG pi ec. „Boże, do czego to dojdzie?" - wolano wówczas. I nowocze

sność Młodziaków to jest dalszy ciąg tego zrywania taou obyczajowych, 

dekonstrukcji tamtego świata. Nie wiem, czy w ogóle za poważnie nie 

bierzemy zawołania francuskich akademików o dekonstrukcji, jako dia

gnozy rzeczywistego st.anu świata? Jestem przerażony różnymi wydarze-

niami, zwłaszcza morderstwami popełnia nymi przez ludzi młodych, ale 

czy z nieco większego dystansu obserwowany nasz świat różni się tak 

zasadniczo od tego świata, który był współczesny Gombrowiczowi? 

Bywalcy barów McDonalda nie podali by Iwonie .karasi , bo w tych ba

rach karasi nie ma w karcie, ale są ~oczywiście nie w barach McDo

nalda - młodzi biznesmeni, którzy jezdżą srebrnymi mercedesami. Nie 

jesteśmy znowu tacy wszyscy równi, naszemu światu też nieobce są 

uporządkowania i hierarchie. 

*** 
, 

,; ·. 
Pi sząc o „polskim kosmosie" Gombrowicza myślałem o prowin

c· onalnośc i, podrzędności polskiej kultury. Nie chodzi o mierzenie 

w jaki chś kategoriach bezwzględnych, ale o kulturę, która czuje się pod

rzędnie wobec wielkiej kultury światowej. Tak Gombrowicz rozumiał 

po lskość i tak ja rozumiem polskość Gombrowicza: człowiek świadomy 

tego, że pochodzi z kultury czującej si ę podrzędnie, chcący się wyrwać 

z podrz~dnośc i. Tę prowincjonaln <?ść i to samopoczucie odnalazł zresz

tą Gombrowicz ta kże w kulturze południowoamerykańskiej, argentyń

skie), także u Borgesa, u którego zauważał źle skrywaną podrzędność, 

to, że on chce być bardziej europejski od Europejczyków, bardziej pa

ryski od Paryżan. 

*** 

Ciekawa jest wiedza starego Gombrowicza, człowieka, któremu gro

zi choroba i cierpienie. Gombrowicz wie, że wprawdzie Historia popeł

niła liczne zbrodnie, ale na każdym z nas zostanie popełniona ta sama 

zbrodnia z wyroków Biologii. W Dzienniku mówi o milionach ofiar, 

piekle Historii, ale przy tym wie, że w tej chwili zgodnie z prawami 

Biologii „jakaś mała rybka w pobliżu Wysp Galapagos przekracza próg 

piekła, ponieważ inna ryba pożarła jej ogon". Przykra, trudna, źle się 

słysząca myśl starego Gombrowicza. 

*** 

Co do śmierci Iwony, która może jest zbrodnią, może samobój

stwem, świadomym przyzwoleniem na zbrodnię - nie musiało tak być. 

Karasie są rzeczywiście ościste. Ale należało je przegryźć ziemniakiem! 

Po to do ryb podaje się ziemniaki z wody. 

Puszczykowo, 9 kwietnia 2000 roku 

Wysłuchał: Sergiusz Sterna-Wachowiak 
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Witold Gombrowicz 

Iwona 

Mimo wszystko Pamiętnik z okresu dojrzewania wciągnął mnie 

w świat artystyczny i przyspmzył pewnego prestiżu w kołach awangar

dy. Zacząłem bywać w kawiarniach literackich Warszawy, ale bynaj

mniej nie w najlepszym towarzystwie. Grupa poetów Skamandra i ich 

tygodnik, „Wiadomości Literackie", przewodziły młodszemu pokoleniu, 

tam rozdawano honory i robiono reklamę. Jakoś nie przylgnąłem do 

stolika kawiarnianego Skamandrytów - bo może moja wiejska nieśmia

łość drżała przed ich wielkomiejskością - a może nie chciałem pojawić 

się w roli nowicjusza - i może chciałem być panem na własnym folwar

ku - dość, że sp1·awiłem sobie własny stolik, niesamowity, z udziałem 

aspirantów i pretendentów, na pół jedynie urodzonych w sztuce, pro

wincjon alnych grafomanów, rozwi chrzonych myślici li, młodych po

etów zgłodniałych, niewymytych marzycieli - wszystko okraszone kilko

ma rzeczywistymi talentami - i w tym to gronie ja z niezmordowaną 

wytrwałością, z żelazną, godną podziwu, konsekwencją mówiłem, 

mówiłem i mówiłem, co wieczór, co noc, głupstwa, głupstwa, głup

stwa ... , które jednak nie były gtupstwami, bo jednak były gdzieś jakoś 

moimi prawdami. Utrzymanie stylu stało się najwyższym prawem. Przy

znaję, nie robiłem zbyt poważnego wrażenia i nawet robiłem wszystko, 

by nie robić poważnego wrażenia. Opętany formą, byłem gotów stać 

się jej błaznem wieczystym. 

Nawiązałem przyjaźń ze świetnym (za mało znanym w świecie) Bru

nonem Schulzem, z Adolfem Rudnickim. 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 te

atralnej. Tak narodziła się Iwona, księżniczka Burgunda. 

Ten utwór zgotował mi niespodziankę. Ogłoszona w roku 1935 (je

śli dobrze pamiętam) w miesięczniku „Skamander", Iwona, nie zwróciła 

na siebie większej uwagi i przedwojenne teatry polskie nią się nie za

interesowały. (Dostałem wówczas manii gardzenia aktorkami i żeby 

upokorzyć najsławniejsze przedstawiałem się im za każdym razem, gdy 

je widziałem; kiedy po raz piąty przedstawiłem się szarmancko jednej 

z nich na jakimś przyjęciu, ztapała szklankę z wodą i chlusnęła mi 
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w twarz krzycząc „teraz pan mnie zapamięta!". Może, gdybym nie 

przedstawiał się tak tym aktorkom ... ) Dość, że Iwona w Polsce przed

wojennej nie została zauważona, a ja, gdy wojna mnie odcięła w Argen

tynie, 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 wio

dły moje powieści. 

Tragikomiczną historię Iwony ująć można w paru stowach. Książę 

Filip, następca tronu, spotyka na spacerze to dziewczę niepociągające ... 

odpychające ... Iwona jest rozlazla, apatyczna, słabowita, nieśmiała, 

nudna i trwożliwa. Książe od pierwszej chwili nie może jej znieść, za

nadto go denerwuje; ale zarazem nie może znieść tego, że musi niena

widzieć nieszczęsnej Iwony. I wybucha w nim bunt przeciw prawu na

tury, które młodzieńcom nakazuje kochać tylko powabne dziewczęta. 

- Nie poddam się temu, będę ją kochał! - rzuca wyzwanie swej natu

rze i zaręcza się z Iwoną. 

Iwona, wprowadzona na dwór królewski, jako narzeczona księcia, 

staje się czynnikiem rozkładowym. Obecność niema, zastraszona, je1 

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 zamordowania nieznośnej Cimcirymci. 

Dwór mobilizuje w końcu wszystkie swoje blaski, wszystkie wyższości 

i wspaniałości i „z wysoka 11 ją zabija. 

Oto historia Iwony ... czyż aż tak trudna do zrozumienia? Ale skłon

ny jestem przypuścić, że mam jakiegoś pecha, dzięki któremu to co naj

prostsze, najwyraźniejsze, w moich utworach jest odbierane w sposób 

najbardziej fantastyczny i dzisiaj jeszcze zdarza mi się czytać recenzje 

z Iwony w których mowa, że to satyra polityczna na reżym komu

nistyczny w Polsce, że Iwona jest Polską, czy też wolnością, lub że to 

„satyra na monarchię 11 • Uff! Mniejsza z tym, co innego wydaje mi się 

godne podkreślenia. Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem z biologii, 

niż z socjologii. Po wtóre, że jest rodem z owego bezdroża mojego, 

gdzie mnie dopadała nieograniczona dowolność kształtu, ludzkiego 

kształtu, jego rozwiązłość, jego wyuzdanie. Ciągle więc to we mnie 

było ... i ja byłem w tym ... 
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W programie \vykorzystano fragmenty dzieł: Jean Duvignaud, Kostiumy, maski~ 
gry, dramatyzacje społeczne, tł. Remigiusz Forycki, w pracy zbior.: Maski, wybór, 

oprac. i red. Maria Janion i Stanisław Rosiek, tom 2, Gdańsk 1986; Michel Fo

ucault, Nadzorować' i karać'. Narodziny więzienia, tł. Tadeusz Komendant, War

szawa 1993; Romain Cary, Obietnica poranka, tł. Jerzy Pański, Warszawa 1966; 

Rene Girard, Kozioł ofiarny, tł. Mirosława Goszczyńska, Łódź 1982; Witold 

Gombrowicz, Testament, Warszawa 1990; Henri Michaux, Moje zajęcia, tł. Jó

zef Waczków, w: Nadrealizm europejski. Antologia poetycka, wybór i oprac. 

Józef Waczków, Warszawa 1981. 

Ikonografia: Encyclopedie illustree du costume et de la made, Paris 1980; 

S. Ciedion, Raum, Zeit, Architektur, Ravensburg 1965; E. A. Cutkind, Urban De
velopment in Western Europe: France and Belgium, New York 1970. 
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