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„„ 

I Iwona 

„Oto historia Iwony ... Czyż 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 1 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". Utfl Mniejsza z tym, co innego wydaje mi się godne 

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

w 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 bylo ... i ja bylem 
w tym ... " 

Wito ld Gombrowicz. Testament. 

11 Muza Iwona 

„Dlatego dwór nie może - najdosłowniej - znieść obecności Iwony Iwona 

nic prawie nie mówi, do niczego się nie wtrąca, najchętniej 

przesiedziałaby nieruchomo dzień cały Ale samym swoim istnieniem 

poraża 1 rozkłada dworskie (cywilizowane) życiel Jej niezręczność burzy 

hierarchię i sprawia, że monarcha kłania się własnej poddance Jej 

brzydota przypomina dwórkom, że mają krzywe łopatki albo sztuczne 

biusty. Jej rozmamłanie budzi w Królowej pensjonarskie tęsknoty. ( ... ) 

Słowem, Iwona - milcząc - mówi dworowi prawdę o dworze. ( ... ) 

Domyślamy się po trosze, do jakich spraw i zjawisk poprowadzić może 

Iwona. Do wszystkiego, co wstydliwe, śliskie i obmierzłe. A więc 

nieludzkie, okrutne, haniebne! Ale także: niepokojące, zaskakujące, 

oryginalne. A więc młode, nowe, twórcze! Twórcze, czyli właściwe 

sztuce.. Czyżby zatem Iwona była - Muzą Gombrowicza?" 

Jan Błoński, Lektury użyteczne 



,,Iwona okazuje się dla narcystycznych dworzan psychologicznym lustrem, 

w którym odkrywają oni - wbrew własnej wo li - swoje tłumione defekty, 

żenujące sekrety, a także grzechy. Król na przykład przypomina sobie 

uwi edzioną szwaczkę , która popełniła samobójstwo . 

Ma więc raCJ ę ks i ąż ę, kiedy mówi do Iwony, że Jest dla wszystki ch 

„wyrzutem sumienia", ponieważ przez jej pryzmat widzą oni „zapomnianą 

prawdę o sobie Nie ma jednak racji w innych o skarżeniach. gdyż nie 

wydaje się, żeby ona świadomie „prowokowała " lub „judziła" przeciw 

sobie i do tego z motywacj i masochistycznej. 

Jednakże milczenie bohaterki pozostaje - mimo wszystko - zagadką , którą 

próbowano rozwiąza ć. Na pytanie: dlaczego Iwona milczy? 

- padały różne odpowiedzi, nierzadko o rodowodzie 

egzystenCJa lnym. 

Ostatnio najbardziej oczywisty domys ł , że czyni to ze strachu, 

został jednak połączony z tezą o JeJ pragnieniu nieistnienia, 

co miałoby ostatecznie wyzwalać w dramacie żywioł 

bezformia ( . . ) " 

Adam Fwła . /-!omo transcendens w świecie Gombrowicza. 

„z lekcji Kierkegaarda 1 Lacana wiemy już, że Iwonę można zinterpretować 

jako „czystą negatywność". której nie da się Jak u Hegla przem i enić 

w pozytywność, czyli nakłonić do mów1en1a. Skoro więc jeJ hermetyczność 

jest chorobą zarażaj ącą światową komun i kację, to śmiało można 

powiedzieć, że zab1Janie Iwony oznacza ocalanie Języka, za pomocą którego 

można związać się ze światem. Skoro, jak to sformułował Merleau-Ponty, 

cogito ka rtezjańskie Jest cogito mil czącym, to zabicie milczącej Iwony 

można interpretować jako zemstę na absolutnym poję ciu podmiotu, który 

ustanawia się poprzez m i lczące, prerefleksyJne samoodnies ienie." 

Micha! Pawel Markowski Czarny nurt. Gombrowicz. świat literatura . 



Witold Gombrowicz 

o a, księżniczka Burgunda: 

,,Jak narzeczono brzydka, 

to postępek musi być piękny." 

„Na Boga, udawajmy normalnych, 

skoro nie możemy być normalni. .. " 
--~~--

,,Niech wyzszość gryzie nizszok a nmzość 

gryzie wyższość, to Jest raczej niech 

wyzszość czerpie z nizszości słuszną dumę, 

o zaś nizszość z wyższości podnietę 

i zachętę do tym owocniejszych wysilkow 

w szlachetnej emuloq1." 

„ Widocznie, żeby poznać swą lepszość, 

trzeba wynaleźć sobie kogoś dużo 
,, 

gorszego. 

,, Istnieje gatunek zjawisk, których 

dżentelmen nie może znać z teJ przyczyny, 

ze gdyby Je poznał , przestałby być 

dżentelmenem." 

Dtw1ęk ~ 
oman Ofrzą1ek 

Brygadzi1fa Rafał Ili' 
"'1eiwcz 

Garderobiana 
Alma Buchta 
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