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WITOLD GOMBROWICZ 

A TY Z ŻYCIORYSU 

1904. 4 września, w majątku Małoszyce, 200 km 
na południe od Warszawy, w ,posiadłości 
swego ojca, urodził się Witold Gombrowicz. 

1915. Rodzina Gombrowiczów zamieszkuje w 
Warszawie, przy ul. Służewieckiej 3. Wi
told wraz ze swym kuzynem Kotkowskim 
i Kazimierzem Ba'lińskim uczy się w dom u 
pod nadzorem guwerna ntki. 

1920. Pisze swój pierwszy utwór: historię swojej 
rodziny opartą na zbiorach a rchiwum fami
lijnego. ~~zecz nie wydana , pozostała tylko 
w rękop1s1e. 

1922. Gombrowicz uzyskuje świadectwo doj rzałoś
ci w Gimnazjum Sw. Stanisława Kostki. Wy
niki w nauce są bardzo zróżnicowane. Nis
kie noty ma z łaciny, algebry i trygono
metrii, najwyższe z języka polskiego i fran
cuskiego. 

1923. Gombrowicz wstępuje na Wydział Prawa 
Uniwersytetu Wa rszawski go . 

1928. Rozpoczyna aplikanturę adwokacką w Są
dzie W arszawskim. 
Pierwsze próby pisa rskie: 

„Ta ncerz mecenasa Kra ykowskiego" 
„'Pamiętnik Stefana Czarnieckiego" 
„Zbrodnia z premedytacją" 
„Dziewictwo" 

1929 - 1932. Gombrowicz pisze: 
„Biesiada u hr. Kotłubaj" 
„Przygody" 
„Na kuchennych schodach" 
„Żegluga na brygu Banbury" 

1930. Zaczyna bywać w kawiarniach literackich. 

i 933. Ukazuje się „Pamiętnik okresu dojrzewania". 

1934. Ostateczne zerwanie ze studiami i karierą 
prawniczą. Gombrowicz zakłada stolik lite-



rocki w „Ziemiańskiej". Zaczyna pisać 
sztukę „Iwona księżniczka Borgunda" i dwa 
opowiadania „Filifor" i „Filimor'„ które 
znajdą się później w powieści „Ferdydurke". 

1935. Publikacja „Iwony, księżniczki Burgunda" w 
miesięczniku „Skamander". Sztuka nie zo
staje zauważona przez krytykę. nie jest rów
nież grana w teatrach. 

1937. W pażdziemiku w wydawnictwie „Rój" uka
zuje się „Ferdydurke". Gombrowicz publiku
je w odcinkach w „Expressie Wieczornym" 
romans kryminal'ny „Urzeczeni", podpisany 
pseudonimem Niewie~ki. 

1939. Na zaproszenie polskich linii oceanicznych 
bierze udział w inauguracyjnym rejsie stat
ku „Chrobry". 1 września przybywa do Bu
enos Aires. W Argentynie Gombrowicz 
przeżywa lata wojny, pozostając tam do 
1963 r. 

1940. Zamieszkuje w małym hotelu w Buenos 
Aires. 

1941. 

1944. 

1955. 

1957. 

Podejmuje decyzję pozostania w Argenty
nie. Uczy się hiszpańskiego. Udziela się 
sporadyczn,ie w życiu emigracji polskiej, za
wiera liczne przyjaźnie, głównie z młodzie
żą a rgentyr'lską. 

Gombrowicz zaczyna pisać dramat „ślub" 
i, powiastkę „Bankiet". 

Opuszcza Bank Polski, w którym pracował 
przez siedem lat. Decyzja śmiała, ponieważ 
jego książki nie przynoszą dochodu. Po
święca nieco czasu „Pornografii". Zaczyna 
pisać sztukę teatralną „Operetka". 

W Polsce zaczynają się ukazywać wszystkie 
utwory Gombrowicza, za wyjątkiem jego 
„Dzienników". 
W tym samym czasie w Paryżu Francois 
Bondy publikuje w „Preuves" entuzjastycz
ny artykuł o „Ferdydurke", a Maurice Na-

dau proponuje wydanie „Ferdydurke" w se- . 
rii „Les Lettres nouvel les". 

1958. Wiel1ki sukces „Ferdydurke" w Paryżu. 

1961 . Gombrowicz rozpoczyna pisanie powieści 
„Kosmos". 

1963. 

1965. 

1966. 

1967. 

1968. 

Na zaproszenie Fu~dacji Forda . przybywa 
Gombrowicz do Berlina Zachodniego. Opu
ścił Argentynę po blisko 24-letnim pobycie. 

Październik. Paryż. Premiera „Iwony, księż
niczki Burgunda" w Theatre de France. 
Gombrowicz pisze drugą wersję „Operetki". 

Kwiecień. Wydanie francuskiego przekładu 
„Kosmosu". 
2 wrzesień. Ukończenie „Operetki". 

Maj. Gombrowicz otrzymuje międzynarodo
wą nagrodę hteracką (Prix Formentor) za 
powieść „Kosmos". 

Wydanie „Rozmów z Gombrowiczem" Do
minique de Roux. Nakładem P. Belfond. 
Paryż. 
18 listopad. Gombrowicz ulega kryzysowi 
sercowemu. 
28 grudzień . ślub Gombrowicza z Marie
Rita Labrosse. 

1969. Nawrót ciężkiej choroby serca. „ 

l kwiecień. Przeprowadzka do rezydencp 
Val - Clair w Vence. 
24 lipiec. Witold Gombrowicz umiera 

w Vence. 

(No podstawie biogroli napisanej przez Gombrowicza w języku 
francuskim dla Editians de l'Herne). 



• " -LU6" , SCHAUSPIELHAUS, ZURJCH, REZ J. JAROCKI, 1972 
„sLUB", SCHAUSPJELHAUS, ZURICH, REŻ l JAROCKI, 1972 



„ŚLUB" NA SCENIE 

Ważniejsze realizacje: 

Studencki Teatr Gliwice STG 
reż . Jerzy Jarocki 
scen. Krystyna Zachwatowicz 

prem. 4.IV.1960 

Theatre Recamier, Paryż 
reż. Jorge Lavelli 

prem. styczeń 1964 

Teatr w Sztokholmie 
reż. Alf Sjoberg 
prem. grudzień 1966 

Schiller-Theater, Berlin Zachodni 

reż. Ernst Schroeder 

prem. styczeń 1968 

Teatro „Libero", Rzym 

reż. Mario Missiroli 

prem. w sezonie 1969/70 

Schauspielhaus Zurich 

reż. Jerzy Jarocki 
scen. Krystyna Zachwatowicz 
muz. Stanisław Radwan 

prem. 30.Xl.1972 r. 



U GORV: „ śLUB", TH!:ATRE R~CAM I ER, REż. J. LAVELLI, 1964 

U DOŁU : „ sLUB", TG GLIWIC E, REŻ. J. JAROCKI, 1960 

Konstanty Puzyna 

PESTKA 

Umarł Witold Gombrowicz i ta śmierć zasko
czyła mnie jak mało która śmierć pisarza, pozo
stawiając uczucie niejasnej bezradności. To, że 
umrze, nie przyszło mi do głowy. „Czy wchodzę 
już w końcowy okres, kiedy to żyje się wprawdzie, 
ale żyje tym, co umarło?" - pytał sam siebie 
cztery lata temu. Nie, nie zdążył. W ostatnich 
utworach - w „Kosmosie", w „Operetce" - po
został równie młody, nowy i niepokojący, jak kie
dyś w „Ferdydurke", choć historycznie biorąc zna
czenie „Ferdydurke" zapewne jest większe. Zajmo
wa się głównie prozą, zostawił tylko trzy sztuki: 
„Iwonę księżniczkę Burgunda" (1935), „ślub" (1946) 
i „Operetkę" (1966) - ale czytane dzisiaj wyda,ją 
się one znacznie bardzie,j współczesne niż sztuki 
Szaniawskiego i Zawieyskiego, Choińskiego i Bryl
la, Abramowa i Bordowicza. Ze sztuk Gombrowi
cza wyhodować można by teatr zielony i nie
zwykły, jak z pestki wyhodować można drzewo. 
Może przesadzam, nie wiem. Wychowałem się 

na nim, na nim i na Witkacym . Był rok 1946, kiedy 
z Janem Błońskim w Toruniu prosto ze szkoły bie
galiśmy do znajomego antykwariusza, aby poży
czyć na kilka dni „Ferdydurke" i „Sanatorium pod 
klepsydrą" Schulza i „Proces" Kafki. Parę miesięcy 
zbierałem wtedy oszczędności (z pieniędzmi było 
krucho), aby kupić książkę, którą uparłem się 

mieć: dwa tomy „Nienasycenia" Witkacego. Potem, 
w roku 1949, na Zjeździe Polonistów w Warszawie 
poświęconym literaturze międzywojennej, wygło
siliśmy we trójkę, z Błońskim i Flaszenem, wspólny 
referat o Schulzu, Witkiewiczu i Gombrowiczu. 



Był długi i zawiły, mikrofon co chwila wysiadał, 
ale wysłuchano nas cierpliwie. Referat nosił tytuł 
„Między buntem, a ucieczką", mieliśmy go nawet 
drukować w „Twórczości", trzeba było tylko ca
łość po ludzku napisać. Lecz nim to zrobiliśmy, 
powiał wiatr historii i nasi autorzy zostdl1i zgodnie 
wyklęci jako formaliści. Marginesowi w dodatku: 
ot, dziwactwa. 

(.„) W ( ... ) roku 1957 przyniosłem dyr. Marianowi 
Mellerowi do Teatru Dramatycznego pożółkły 
egzemplarz „Skamandra" z tekstem Iwony. Poszła 
w próby. Wraz ze Stanisławem Marczakiem, moim 
ówczesnym współtowarzyszem w kierownictwie li
terackim Teatru, zaprosiliśmy listownie - pół żar
tem, pół serio - autora na premierę i małą po
premierową wódkę pod te karaski, 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, dosyć sztywno. 
Zdaje się, że zrobiliśmy mu „gębę": nie znał nas 
osobiście, nie wiedział, co ma zagrać w odpo
wiedzi. 

Prapremiera zebrała u recenzentów same poch
wały, ale po problematyce Gombrowicza przeszła 
trochę poślizgi1em. Jedna Krafftówna była idealna, 
trudno będzie teatrom znaleźć drugą taką Iwonę. 

Inni - Łuczycka, Jaworski, Kalinowski - bardzo 
byli zabawni, lecz jakby nie z tej sztuki: grali wła
ściwie tradycyjną farsę, coś między Flersem a baś
niowym „Nagim królem" Szwarce. Kostiumy i de
koracje również podsuwały im taką tonację. Może 
i klimat okresu zaciążył na spektaklu: sławiona 

„gra z przymrużeniem oka", antypsychologizm. 
groteska i antywerystyczna umowność plastyki -
były wówczas synonimami „nowoczesności". Dzie
cinne to było, pewnie, ale chyba konieczne, zro-

zurniała reakcja po ciężkim, r1aturalistycznym soc
realizmie. Niemniej już na premierze pogadywa
liśmy sobie z Janem Kosińskim, że na dobrą spra
wę trzeba by tę „Iwonę" zupełnie inaczej zrobić . 
Bez baśniówki i bez farsy, w realistycznym, wy
twornie urządzonym salonie, we frakach i wie
czorowych sukniach, jakby rzecz działa się na któ
rymś z istniejących jeszcze dworów królewskich, 
szwedzkim czy angielskim. I z całą powagą trzeba 
by grać dramat psychologiczny właśnie, gdzie 
wszyscy wzajemnie ię stwarzają i przekształcają 
tylko dlatego, że patrzą na siebie, mówią do sie
bie, czują wzajemnie swoją obecność i muszą się 
do niej ustosunkować. Gdzie każdy każdemu „robi 
gębę", każdy kręci się niepewnie pod spojrzenia
mi innych, coś ukrywa, tai swoje kompleksy i głu
pawe myśli, chowa je we wstydliwych chichotach. 
Gdzie niedorzeczność sytuacji, jaką stwarza samą 
swoją obecnością niemrawa, ofermowata, milczą
ca Iwona, prowoku;jc każdego do gestu, samo
obrony lub agresji, a gest ten pociąga za sobq 
gesty następne, już nieuniknione, choć coraz bar
dziej niedorzeczne. 

Bo taką właśnie psychologią proponuje Gom
browicz teatrowi. Łatwo dostrzec, Że naszym akto
rom jest ona najzupełniej obca. Tkwią w tradycyj
nej, XIX-wiecznej psychologii charakte ru, psycho
logii w kazdym razie indywidualnej - albo 
w „bebechowatej" wersji Stanisławskiego, albo 
z dodatkiem popłuczyn po psychoanalizie, jakimi 
jq poprawiają Amerykanie. W „Iwonie" prawie nie 
rna psychologii indywi dualne j, jest psychologia 
zbi1orowa. Wszyscy tęsknimy za autentycznośc i ą, 
ale wśród innych ludzi osiągnąć jej nie sposób, 
a na bezludnej wyspie - także nie: Robinsone 
albo nie miał już w ogóle lego problemu (bo to 
przecież inni go nam stwarzają,) albo - co bar-



dziej prawdopodobne - dalej grał siebie przed 
samym sobą, siebie w roli Robinsona. Jest tylko 
gra, gra luster i gra masek, wielkie więzienie For
my, z którego rozpaczliwie chcemy się wyrwać -
bezskutecznie. Gdyby odrzucić wszystkie formy 
i gesty, za które się chowamy przed innymi, inie 
pozostanie z nas nic, jak z cebuli, kiedy zechcemy 
zdjąć z niej wszystkie warstwy, aby zobaczyć, co 
1jest „w środku". Nic nie ma „w środku". 

Dla aktora znaczy to: nie ma charakteru, jest 
tylko sytuacja. Nie ma samotnego monologu, mo
nologuje się także przed kimś. Nie ma sensu py
tać, jak Stanisławski, co robił bohater przed wej ś
ciem na scenę. Wchodząc na scenę jestem nikim, 
nie ma mnie jeszcze, a jeśli nawet kimś jestem, 
już urobiony w międzyludzkiej wirówce zaraz .się 
to zdeformuje, wykrzywi, rozsypie. Bo oto wy
chodzi partner. Jego wzrok sprawia, że robię ja
kiś gest, przybieram jakąś pozę, a ona wywołuj e 

gest przeciwnika - i już jesteśmy związani, za
czynamy grać do siebie, wobec siebie, z powodu 
siebie, przeciw sobie: zaczynamy istnieć. 

żywioł teatru, jaki fascynuje Gombrowicza, tkwi 
więc nie tylko w jego sztuka ch, ale i w p roz ie -
bo tkwi w jego problematyce człowie ka . Jest to 
żywioł aktors twa, żywioł gry - zawsze zbiorowej , 
zawsze międzyludzkiej, zawsze opartej na bez
ustannym, nap iętym, czujnym kontakcie. Dlatego 
tak obcy naszym aktorom, którzy o zespołowości 

lubią gadać, ale jej nie uznają, od dawna nie 
prowadzą dialogu tylko wygłaszają kwestie, o peł
nym kontakcie na scenie zapomnieli, gra j ą samot
nie, przed siebie lub pod siebie, jakby wciąż wy

stępowali w telewizii. Dlatego s ą tacy nudni. Tea tr 
Gombrowicza mógłby ich może wyrwać z ga b i
netu figur woskowych, przywrócić scenicznemu ży-

ciu. Podobn1ie, ,jak myśl, że człowiek jest funkcją 
zbiorowości, w której żyje. I że wszystkie samot
ności i frustracje nic innego nie znaczą. 

Sama psychologia „gęby" i „pupy", masek i lu
ster jest w psychologii zbiorowej oczywiście tylko 
jedną z_możliwości. Pewnym indywidualnym wa
riantem. Sprawdza się najlepiej w środowiskach 
si lni e skonwencjonalizowanych, już odczuwających 
konwencję ja ko przymus. Tak się zachowujemy, 
kiedy zaciska się na nas sztywny gorset obyczaju, 
zasad moralnych, tradycji, reguł, etykiety. Kiedy 
dtawi nas wszechwładne Heideggerowskie „się": 
to się mówi, to się myśli, tego się nie robi. Kiedy 
każde wykroczenie przeciw „się" jest gafą, nie
taktem, ska nd alem, wyzwaniem. I kiedy to spo
strzegamy. Wtedy drzemy drwiną idiotyzm gorse
tu, by dostrzec, że w pogoni za autentycznością 
już wpakowaliśmy się w nowy. Genetycznie i soc
jologicznie łatwo wyjaśnić u Gombrowicza takie 
spQj rzenie na życie: to i ziemiaństwo, z którego 
pisa rz pochodzi, a które już go drażni i śmieszy, 
i „Ziem ia ńska " pe-łna Wielkich Artystów, nie 
mnie j, choć inaczej, uplątanych w pozy i miny, 
któ ra młodego autora utwierdza, w jego diagno
zach. N ie sądźmy jednak, że podobne środowiska 
są już przeszłością tylko, lub tylko marginesem: 
sztywny konwenans zachowań zna równie pałac 

jak wieś, równie kawiarnia literacka jak wojsko, 
równie dyplomacja jak :iebranie partyjne, równie 
kler jak hippisi. Gombrowicz świetnie przy tym, 
wie, gdzie taka mechanika zagra najostrzej, naj
CZ'~śc iej. Iwona nie bez powodu dzieje się na kró
lewskim dworze, a „Operetka" ... 

„Operetka" zaczynała się przed I wojną świato
wą, a la belle epoque, „coś tak około 1910 roku", 
a le w dodatku jest to po prostu operetka. Tak, 
prawdziwy Konwenans obyczajowy epoki i środo-



wiska beau monde'u pomnożony tu został przez 
konwenans gatunku teatralnego najbardziej zasty
głego, anachronicznego i niedorzecznego z możli
wych. Rozwikłanego w tej właśnie epoce będącego 
niemali jej symbolem . „Operetka w swym boskim 
idi~tyzrnie, w niebiańskiej sklerozie, we wspania
łym uskrzydlaniu się swoim za sprawą śpiewu, 

tańca, gestu, maski jest dla mnie teatrem doskona
łym, doskonale teatralnym --· zwierza się Gom

browicz w przedmowie. - Nic dziwnego, ze 

w końcu daje się skusić ... " 
Wyszło z tego teatralne i językowe cacko. Te 

rozkoszne refreny, ta galopada bzdury: „myśl iwiec 
jam, co w tropy dam, pum pum i już, i już jest 
ma, ha, ha, ha, w ramiona me , ja kocham się , ah, 
ah, l'amour!" Gdyby jakiś Lutosławs ki napisał do 
n1 e1 równie mistrzowską muzykę, nowoczesną, 

a utrzymaną w kla sycznym wied ń skim stylu, peł
ną jadowitego humoru, ale i głęboki e j powagi -
byłaby to sce ni czna bomba, sukces na wiele sezo
nów. A nawet coś więce j : przykład. Kontynuując 

myś l Gombrowicza można by może podjąć próbę 
o drodzenia całej operetkowej konwe ncji. Zrobić 

zalety z je j wad! Z niedorzecz ności, skostnienia, 
banału, dysproporcj i Formy i treści, płochego 
wdzięku, sentymentalnego bełkotu, z ari i i arietek 
potraktowanych serio 1worzy si ę p rzecież - nie
jako sama - kanwa wiel ki ej współczesnej ko
medii absurdu. Nie jednej. 
Znać zresztą na „Operetce'· ślady lektur pisarza 

właśnie z kręgu tak zwanego (myląca) „teatru 
absurdu". ślady Witkacego z „Bezimiennego dzie
ła" i „Szewców" , a także ś lady „Tanga", co i a
bawne, bo „Tango" samo przecież w dużej mierze 
z Gombrowicza, z „Ferdydurke" głównie wyrosło. 
Ale to drobiazg, dygresja. Ważniejsze, że pod
ni ósłszy konwenans do drugi e j potęgi, Gombro-

wicz na dodatek wystrzela w „Ope retce" pomysłem 
bezbłędnie opt:re tkowym : antynomię autentyczno
ści i Formy przekłada tym razem na antyno;':łiq 

Nagości i Stroju. Marzy o nagości Albertynka, 
nowa Iwona - tymczasem jej adoratorzy, zgor
szeni, zazdrośni i snobiści, ciągle chcą ją ubierać, 
w coraz bogatsze wspanialsze, wymyślniej.sze stro
je. Wokół trwa nieustanna rewia mody, którą roz
kręca mistrz Fior-Christion Dior plus kwiat (fiore) 
po włosku. I nie jest to bynajmniej „czysta" wido
wiskowość, ale - znów - aktorska psychologia 
zbiorowa: ludzie kostiumem mówią sobie imperty
nencje i komplementy, ubierają się do siebie, 
wobec siebie, przeciw sobie. 

Fior organizuje wreszcie bal maskowy, gdzie już 
i kostium rośnie do drugiej potęgi: zamiast ubio
rów zjawiają się przebrania, a na nich worki, bo 
ma to być niespodzianka. Pod przebraniami snują 
się intrygi, działają złodzieje i spiskowcy. Na ko
niec wybucha rewolucja i cały Strój czyli Forma 
rozsypuje się w oszalały bełkot galanteryjny: ksią
żę - lampa, księżna - stolik, ryj maski gazowej 
i krynolina ... Bo w dodatku część osób się ukrywa. 
A z trumny wstaje zaginiona w zamęci~ Alber
tynka. 

Naga nareszcie: radosne wcielenie młodości, 
autentyczność, biologii, wciąż odradzającego się 

życia. Kurtyna w porę zapada. W porę, ponie
waż wiemy p rzecież, że po pierwszym olśnieniu 
nagością biedną Albertynkę znów zaczną wszyscy 
ubierać . 

W „ślubie" z kolei ta ciągle międzyludzka gra 
urasta do rytuału. Przeradzała się weń już w Iwo
nie, ale nieśmiało jeszcze. Tu kreacyjna siła gestu 
staje się prawie sakralna, nabiera własności ma
gicznych: gest Henryka zamienia karczmarza we 
władcę, ojca w króla, sprostytuowaną posługaczkę 



w czystą dziew i cę. ślub bowiem dzieje się we 
śnie : „we śni e ukazuje się Henrykowi - żołnierzo

wi we Francj i podczas ostatniej wojny - jego 
dom w Polsce i rodzice". Polski w „ślubie" jednak
że nie ma, rzecz może dziać się wszędzie. Cała 

„polska" problematyka Gombrowicza, tak dla nie
go istotna , probl ematyka poszlacheckich skamielin, 
kompleksów za ścia nka, fałszywego patriotyzmu -
w sztukach pisarza jest w ogóle nieobecna. Nato
miast prawa snu działają w „ślubie" istotnie: dom, 
rodzice, narzeczona w okupowanym kraju są 
splugawieni i poniżeni ( lęk Henryka), a jednocześ
nie oczyszczeni i uwzniośleni (tę s knota Henryka), 
sam Henryk jest postacią z własnego snu i jedno
cześnie wie, że tylko ś n i - a metofory, w które 
jego nieświadomość u kłada akcję sennego dra
matu, apeluj ą do elementarnych archetypów, od 
motywu o jca-króla poczynając. 

Aktorska psychologia Formy zyskuje tu nowe 
pi ętro kom plikacji i wzbogacenia: ową podwój
ność . Już nie wszystko jest grą, skoro wszystko 1jest 
snem . Postacie: raz s ą plugawe naprawdę, raz 
wzniosłe naprawdę , to znów zg rywają się tylko na 
wzniosłość lub plugawość, kiedy im to - jak 
w Iwonie - na rzuca sytuacia; raz działają we 
śnie niby w życiu , raz g u bi ą si ę w nim, nie mogą 
się poł'apać, gdzie są, ki m są. .. Znakomicie wy
raża te komplikacje język ślubu, mieszanina zwy
kłej „rozsądnej" prozy z refle ksyjnym białym wier
szem serio, to znów ze wzniosłym wierszem-pa
rod i ą o szekspirowskiej frazie, albo z kwestiami 
o niby gwarowych przekręceniach, zgrubieniach, 
wykoślawieniach słów. Bezbłędny słuch językowy 
Gombrowicza objawia się tu raz jeszcze: od cza
sów Leśm ia na nikt ta k nie władał polszczyzną, to 
pewne. 

A całość u kłada się w przedziwny stop antyno-

I 
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mii, w „dialektykę szyderstwa i apoteozy". Umyśl
nie użyłem zwrotu z języka Grotowskiego: jego 
„Apoca1lypsis cum figuris" w swojej zewnętrznej, 

formalnej strukturze cała przecież, jak w pestce, 
zawarta jest już w „ślubie". Łącznie z plugawą at
mosferą „popijawy", z kreowaniem Ciemnego na 
Zbawiciela przez zebranych z narzucaniem sobie 
ról, bluźnierstwem i sakrą. Snu tylko nie ma w 
„Apocalypsis" i treści wewnętrzne są inne - ale 
jak wyglądałyby one bez „ślubu"? 

Tak, niejedno można wyhodować z Gombrowi 
cza w teatrze. W dramacie wyrósł już z niego 
„Indyk" i „Tango", i „Chłopcy" Grochowiaka, 
i „Zegary" Łubieńskiego, Echa Gombrowicza nie
raz słyszymy ze sceny („.) Po „Iwonie" w Drama
tycznym zagrano co prawda jeszcze „$lub" w stu
denckim teatrze STG w Gliwicach. Było to na po
czątku lat sześćdziesiątych. Grali tylko amatorzy. 
ale inscenizowali zawodowcy: Jerzy Jarocki i Kry
styna Zachwatowicz. Potem Gombrowicz wyraził 
się nieprzychylnie o ( ... ) krajowych sprawach i po
nownie zapadło nad nim milczenie. 

Dziś jednak odszedł człowiek, zostały tylko 
utwory. Nie sądzę, by komukolwiek zależało na 
tym, aby się na nie boczyć. Są częścią polskiej 
kultury, żyją w niej, puszczają zielone odrośla. 
Bardzo łatwo wypluć tę pestkę, ale szkoda. 
30 Ylll 1969. 

(Pierwod ruk w „Pol ityce 11
, przedruk wersji rozszerzone j z tomu „Burzliwa 

pogoda'', Warszawa 1971) 



GOMBROWICZ Z ŻONĄ 

GOMBROWICZ O „ŚLUBIE" 

Człowiek jest poddany temu co tworzy się „mię
dzy ludźmi i nie ma dla niego innej boskości, jak 
tylko ta, która z ludzi się rodzi". 

Taki jest właśnie ten „kościół ziemski", który 
objawia się Henrykowi we śnie. Tu ludzie łączą się 
w jakieś kształty Bólu, Strachu, śmieszności lub 
Tajemnicy, w nieprzewidziane melodie i rytmy, 
w absurdalne związki i sytuacje, i poddając się im, 
są stwarzani przez to, co stworzyli. W tym kościele 
ziemskim duch ludzki uwielbia ducha międzyludz
kiego. 

Henryk wynosi ojca swego do godności króla, 
a to iżby ojciec udzielił mu ślubu; po czym sam 
ogłasza się królem i sam sobie pragnie udzielić 
ślubu. W tym celu usiłuje zmusić swych podda
nych, aby napełnili go boskością: pragnie on stać 
się własnym swoim Bogiem. 

Ale to wszystko dokonywa się poprzez Formę: 
to znaczy, że ludzie, łącząc się między sobą, na
rzucają sobie nawzajem taki czy inny sposób by
cia, mówien ia, działania.„ i każdy zniekształca in
nych, będąc zarazem przez nich zniekształcony. 

Stąd dramat ten jest przede wszystkim drama 
tem Formy. Tu nie idzie, jak w innych sztukach, 
o znalezienie najwłaściwszej formy na oddanie 
jakiegoś konfliktu idei lub osób, ale o odtworze
nie wieczystego konfliktu naszego z samą Formą. 
Jeś 'liby w sztuce Szekspira ktoś krzyknął na ojca 
swego „świnio" dramat polegałby na tym, iż syn 
obraża ojca; gdy jednak to zdarza się w sztuce 
niniejszej, dramat dzieje się między tym kto krzy
czy, a własnym jego krzykiem.„ gdyż krzyk ten 
może zabrzmieć dobrze lub źle, przyczynić się do 



wywyzszenia swego twórcy lub też, przeciwnie, 
wtrąc i ć go w przepaść wstydu i hańby. 

Ta deformacja, któ rej poddany jest w pierwszym 
rzędzie główny bohater, Henryk, urzeczywistnia się 
jak następuje. 

Z jednej strony - świat wewnętrzny Henryka 
deformuje św i at zewnętrzny: jemu to wszystko śni 
się on jest „sam", a te osoby są jedyn ie jego ma
rzeniem i nieraz bezpośrednio wypowiadają wła
sne jego stany uczuciowe . ..l eżeli więc ni stąd, ni 
zowąd, scena staje się rozp ustna, patetyczna 'lub 
tajemnicza, jeżeli dana osoba nagle staje się złoś 
liwa, lub smutna, to za sprawą natężonej pracy 
jego ducha. 

Ale z drugiej strony, to świat zewnętrzny narzu
ca się Henrykowi. Czasem, jak powiedzieliśmy, 
zdarza się, że osoby dramatu zmieniają nagl'e ton 
i mówią coś nieoczekiwanego - ponieważ tego 
właśnie oczekiwał od nich Henryk. Czasem jednak 
Henryk zachowuje się w sposób nieprzewidziany 
i niezrozumiały dla niego samego, ponieważ musi 
przystosować się do swych partnerów; oni dyktuj,q 
mu styl. 

Jest to więc deformacja wzajemna - nieustan
ne zmaganie się dwu sił, wewnętrznej i zewnętrz
nej, które nawzajem się ograniczają. Takiej pod
wójnej deformacji poddany jest wszelki akt arty
styczny tworzenia i dlatego Henryk upodabnia się 
raczej do artysty w stanie natchnienia, niż do 
osoby, która śni. Wszystko to bez przerwy „stwa
rza się": Henryk stwarza sen, a sen - Henryka, 
akcja też stwarza się nieustannie sama, ludzie 
stwarzają się wzajemnie i całość prze naprzód ku . . . 
nieznanym rozwiązaniom. 

(Fra gmenty wstępu do dramatu, Czyteln ik, Wa rszawo 1957) 

* * * 
1. Pozostawiam reżyserowi swobodę działania . 

Decydującym względem powin ien być efekt sce
niczny, którego ja, nieobecny, nie mogę skon
trolować . Ale może tu i ówdzie przydadzą się po-
.. . 

nizsze uwagi. 
2. Styl gry. Napisałem we „Wskazówkach doty

czących gry i reżyserii" (str. 126 wydania książko
wego) że „sztuka jest korowodem masek, gestów, 
krzyków, min" i że „powinna być zagrana sztucz
nie". 
Otóż w tym nie trzeba przesadzać. Rzeczywiście 

sztuka nadaje się do wydobycia rozmaitych efek
tów a aktor może się w niej wyżywać, ale w za
sadzie powinna być zagrana jak normalny dra
mat, psychologia osób, logika akcji powinna być 
utrzymana. 
Może 'i powinno być wyładowane z niej to 

wszystko co jest grą, sztucznością, fikcją, mistyfi
kacją - ale pod warunkiem utrzymania tez jej 
normalności, jej realizmu. Oba elementy powinny 
się kompensować. Sztuczna i naturalna . Skłamana 
i prawdziwa. 

(Z uv;c:; gę G ombrowicza o reżyseri i i grze, z maszyno pisu) . 

* "' • 
„ślub" zacząłem 1uz podczas wojny. Kompono

wał mi się zwolna i dorywczo w mojej egzystencji 
argentyńskiej z dnia na dzień. Wzorem był mi 
„Faust" i „Hamlef', ale jako format jedynie; mnie 
szło o napisanie „wielkiego" i „genialnego" dra
matu, powracałem myślą do tych dzieł, nabożnie 

w młodości czrta r.ych . I mojej wielkiej ambicji to
warzyszyła jakaś chylrość, chytre domniemanie, że 
łatw i ej napisać dzieło „wielkie", i niż „dobre". 
Genialność wydawała mi się łatwiejsza ... 



R. : - Jak pan umieszcza swo1e sztuki wobec 
teatru Becketta i Ionesco? 

G.: -- Ja ich nie umieszczam. Umieszczają je 
krytycy. Kiedy „Iwona" i „ślub" startowały w Pa
ryżu pisano, Że to „teatr absurdu Becketta i Io
nesco". Ale „Iwona" to rok 1936, a „ślub" 1946, 
kiedy jeszcze o tych autorach nikt nic nie słyszał. 

Poza tym mój teatr nie jest absurdalny. 

Co „ślub" opowiada. - „Slub" jest snem. Snem 
Henryka, żołnierza polskiego podczas ostatniej 
wojny, gdzieś we Francji, w wojsku francuskim, 
walczącego z Niemcami. W tym nie dochodzą do 
głosu lęki Henryka o rodzinę, pozostawioną w 
Polsce, ale te niepokoje bardziej zosadnicze czło
wieka wspokzesnego na przełomie epoki„ 

Ukazuje się Henrykowi jego dom · rodzinny 
w Polsce, rodzice i narzeczona, Mania. Dom jest 
spalony, zamieniony w karczmę. Mania jest słu

żącą, dziewką karczemną. Ojciec 'jest karczmarzem . 
Ojciec prześladowany jest przez pijaków. Ale 

oto następuje kluczowa scena, w której ojciec bro
niąc swojej człowieczej godności przed atakujqcy
mi go pijakami woła, że jest „nietykalny". 

„Nietykalny, jak król", wołają szyderczo pijacy. 
I wtedy Henryk we śnie oddaje hołd ojcu i ojciec 

przemienia mu się w króla . Ojciec ~ król nie tyl
ko podnosi Henryka do godności księcia, ole 
i przyrzeka, że mocą swojej władzy królewskiej 
nakaże mu dać ślub „godny", który Manię, tę 
dziewkę karczemną, uczyni z powrotem czystą 

i nieskazitelną .„ jak dawniej. 
Na tym kończy się pierwszy akt. Godność ludz

ka - zdawałoby się - jest uratowana. 
W akcie drugim odbywają się przygotowania 

do owego „godnego" sakramentu ślubnego, któ-

rego ma udzielić biskup. Ale tu spostrzegamy, że 
w sen Henryka zaczynają wdzierać siet wątpli
wości . Cały ten obrządek ślubny zaczyna coraz 
bardziej chwiać .się jakby zagrożony przez Głu
potę - jakby on, Henryk, całą duszą po stronie 
mądrości, godności, czystości nie ufał sobie„. 

Przywódca pijaków znów wdziera się na siłę na 
salę, pijany jak bela! Dochodzi już prawie do bez
pośredniej walki pomiędzy nim, a Henrykiem, gdy 
nagle (jak to zdarza się we śnie) scena przekształ
ca się w przyjęcie dworskie. Pijak staje się amba
sadorem wrogiego mocarstwa, namawia Henryka 
do zdrady. 

„Zdradź ojca swego - króla" - oto co mniej 
więcej mówi pijak - „wszak biskup, król, kościół, 

Bóg, to stare przesądy. Sam ogłoś się władcą, 
a wtedy żaden boski, ani inny, autorytet ci nie 
potrzebny, sam dasz sobie ślub i zmusisz wszyst
kich żeby go uznali i żeby uznali Manię za nie
skazitelną, tobie poślubioną". 

To klucz do metafory „ślubu". Przejścia od 
świata, opartego na boskim autorytecie, boskim 
i ojcowskim, do nowego, w którym wola jego, 
Henryka, ma być boską wolą stwarzającą„. jak 
wola Hitlera. 

Henryk ulega namowie pijaka. Obala ojca-kró
la. Sam staje się władcą. 

Ale wtedy następuje scena, w której pijak prosi 
Władzia, przyjaciela Henryka, aby kwiat nad gło
wą Mani trzymał; i naraz kwiat usuwa, pozosta
wiając ich w tej sztucznej pozycji, już nieuzasad
nionej kwiatem. I Henrykowi nasuwa .się okropne 
podejrzenie, że Monia„. z Władziem„. 
„Kapłanie - świnio, ty połączyłeś ich niższym, 

okropnym ślubem!" - wybucha. 
Koniec drugiego aktu. 
W akcie trzecim Henryk jest dyktatorem, wszyst-

~---- - - - - - - --- -



kich pognębił nie wyłączając rodziców. I znów 
przygotowuje się ceremonia ślubu, ale bezbożne
go, mającego sankcję jedynie w jego absolutnej 
władzy. 

Czuje wszakże, że jego władza nie będzie rze
czywista, póki nie zostanie potwierdzona dobro
wolną ofiarą czyjejś krwi. Dlatego domaga się od 
Władzia aby się zabił dobrowolnie dla niego . To 
uspokoi jego zazdrość, a jednocześnie uczyni go 
dość potężnym i przerażającym aby urzeczywist
nić ślub ... i Manię jako „nieskalaną" (a także by 
urzeczywistnić sen.. . o co walczy od początku). 
Władzio się zgadza. 

W ostatniej scenie Władzio się zabija. Ale Hen
ryk załamuje się i cofa w przerażeniu przed swoim 
czynem. ślub nie zostanie urzeczywistniony. 

(Z rozmów Gombrowicza z Dominik iem De Roux, Paryi 1968) 

GOMBROWICZ Z RODZICAMI .... 



OD REŻYSERA 

„ślub" Witolda Gombrowicza jest jedną z nie
wielu sztuk współczesnych, które prowokowały 
mnie do podjęcia ponownych realizacji. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie próbowałem 
zmierzyć się z jej problematyką i materią. Dwu
krotnie inscenizowałem pełny spektakl, wykorzysty
wałem także fragmenty „ślubu" w pracy pedago
gicznej ze studentami szkół teatralnych Krakowa 
i Warszawy. 

Obecna realizacja, być może nie ostatnia, jest 
prapremierą „ślubu" na polskiej scenie zawodo
wą 

Korzystając z tej okazji chciałbym wymienić 
nazwiska kilku ważniejszych współpracowników 

wspomnianych przedstawień: Ewa lassek 
współpraca reżyserska w Gliwicach, Jerzy Stuhr 
(PWST - Kraków) i Ulrich Kuhlmann (Zurych -
Schauspielhaus) - dwaj wykonawcy roli Henryka, 
Andreas Wirth - współpraca dramaturgiczna 
i asystencka w Zurychu, Stanisław Radwan, dwu
krotne opracowanie muzyczne, Krystyna Zachwa- , 
towicz - przygotowująca obecnie po raz trzeci 
projekty dekoracji i kostiumów. 
Wielowątkowość i wieloznaczność sztuki, o któ

rej Gombrowicz pisał: „ » Ślub« jest senny i pijany 
i szalony, ja sam nie umiałbym odczytać go w ca
łości tyle tu mroku" - zmusza teatr do wyboru. 

W kolejnych realizacjach musiałem rezygnować 
z pewnych partii tekstu, często znakomitego. Tak
że i teraz. Uważam jednak za celowe udostępnić 
publiczności istotne fragmenty skreśleń reżyser
skich. Dlatego też zamieszczamy je w programie. 

Jerzy Jarocki 



Witold Gombrowicz 

ŚLUB 
fragmenty 

HENRYK: Ten pochód trochę jest nieiasny. Nie wiem czy to 
ja wiodę ojca, czy też ojciec prowadzi mnie 
I to spotkanie w dziwnej si ę odbywa formie 
Lecz trzeba s i ę dostroi ć do ogólnej atmosfery„ . 

li 

HENRYK: Odgadnąć 
sens snu„. 
(w półcieniu przechodzą porami Dostojnicy i wstqpują 
po schodach na podwyższenie, które ginie w mroku) 

1 DOSTOJNIK : Sługo służyło do posługi! 
2 DOSTOJNIK: A [król karczemny karczmarz namacalny! 

(przechodzą) 
3 DOSTOJNIK : ślub si ę odbędzi e za raz . 
4 DOSTOJNIK : ślub? To forsa. 

(przechodzą) 
5 DOSTOJNIK : Długo i: jeszcze będ zie my s i ę wygłupiać, wy

pinając głupotę naszą w s romotę sł ug i słu żącej? 
6 DOSTOJNIK: A ten pijak ud eki z dybów i krąży w po

bliżu. 
(przechodzą) 
(zbliża się Ojciec) 

HENRYK: Ojciec! 
OJCIEC: To ja jezdem Henryk„ . Slub s ię szyguje. Zara ci 

zadamy taki ślub, że oko zbieleje„. (pokazuje palcem 
w ciemność) Tom już szykuje się ślub. Tylko trzymaj si q 
ostro! 

HENRYK: Ale ,co to za ślub, kto go bqdzie dawał, gdzie, 
jak? 

OJCIEC: Trzymaj fason Hendryś, trzymaj fason„. żeby się 
broń Boże nie zbłaźnić, bo ślub diabli wezmą„. 

HENRYK: Czasem wydaje mi się, że to wszystko bardrn 
mądre, a czasem, że„ . 

OJCIEC: T5SS„. Hendryś, tylko ty mnia nie zdradź, bo tu nie 
brok zdrajców„. Nie wystaw mnie na pośmiewi sko, 
Hendryk„ . 

RADA I DWÓR: O, Henryku! 
HENRYK: O Henryku! 
OJCIEC: Hendryku, synu mój, przystępujemy 

Do aktu zaślubin, twoi ch. Za chw il ę 
Orszak dziewiczy wp rowadzi dziewic 
Z którą połączy sz s i ę no wieki wi eków 
I amen, amen. 

MA TKA : (żarliwie): 
Amen. 

KANCLERZ : (mąd rze i zacnie) 
Amen . 
To wa żn e i wzniosł e ośw i adczeni e . 

DOSTOJNIK-ZDRAJCA (na stronie): 
Amen. 
To głupie i śmieszne oświadczenie. 

OJCIEC: (jakby się bał) : 
Powiadom 
Że zaraz się odbędzie. Za chwilę. Bo musi się odbyć, 
bo ja tak . ~okazałem, oświadczyłem „ . A jakby kto chciał 
przeszkodzie„. Precz, precz, nikczemne psy, precz, precz, 
łajdak i ! 
O, o, panowie rajcy moi! Jak wiadoko 
N ie brak jezd podłych nikczemna karczemnych 
Pijaków świ ńskich zaświnionych zaślinionych 
Co już napadły mnie i chciały dudtknąć. 
Moi osoby! 

RADA I DWÓR: O mój Jezus! 
OJCIEC: Chociaż jo Królem jezdem ! 
RADA I DWóR: O mój Jezus! 
OJCIEC: Choć jezdem niedotykalny! 
RADA I DWÓR: O rany J'ezuso ! 
OJCIEC: (ciężko, sklerotycznie): 

O rety, rety, okropne świętokradztwo i bluźnierstwo nie 
do zniesienia, nie do pomyślenia, nie do przebaczenia . 
A do tego podobnież ten świnia pijak świński wyrwo/ się 
z dybów. i nogę ~al, bo się straż popiło„. Kanclerz moji 
Rody koz zamknąc bromy i żeby się straż miało no bacz
ności, co z wódką we łbie to nic nie wiadomo! Swędzi 
mnie. Każ zamknąć bramy. 

DOSTOJNIK-ZDRAJCA (znienacka i bezczelnie) : 
Ha, ho, ha, to być nie może 
I ho, ha, ho! 

OJCIEC: A bo co? 
DOSTOJNIK-ZDRAJCA: Wybacz. N. Panie, wybocz N. Panie, 

o!? t:J'· Pon nie może zamykać brom swych przed byle 
p11ok1em, bo to by oznacza/o, że N. Pon obawia się byle 
pijaka, o myśl taka jest nie do pomyślenia, bo stanowi 
obrazę majestatu, N. Pono nie może obrażać majestatu 
N. Pono „ . 

ZDRAJCY : Dobrze mówi! 
OJCIEC: Co, co, co'? 

~a .tvlk? .tom ws~omn'.olem,. bo ten pijak świnia już nabroi 
sm10/osc1 „. ale Jak nte mozno, to nie można. Ha, świnie, 
tylko sobie za dużo nie pozwalajcie„ . Już jo wiem co 
w trawie piszczy! 
Nie potrzebuję jo takich sposobów 
Bo ten obrzondek ten bendzie wsponio/em 
Godnem i zacnem i m.ojestotycznem 
W swem majestacie monarszem, że nań się 
Nie porwie byle ćwok„ . (upojony) Grzmijcie trąby 
Bo syn ku chwale ojca w stan małżeński 
Aktem mojej królewskiem, o, o, majem 



Aktem najwyższem, na przód, naprzód 
Doli go! 

RADA I DWÓR {wstają z furią): 
Naprzód ~ naprzód! 
Doli go!! 

OJCIEC: Stać, stać, bo brzeba najprzód wszystko obym ś lić, 
żeby dobrze było„ . Swendzi mnie. Kanclerzu moji Rody 
podrap mnie. Gdzie jest płaszcz cyremonialny? Nałó:ic ie 
synowi mojemu płaszcz cyremoniolny, kapelusz wielko
książęcy i przypaszcie ml'l świenty miecz! 

2 DOSTOJNIK: Amen. 
3 DOSTOJNIK: To mqdre 
4 DOSTOJNIK-ZDRAJCA (na stronie): 

To głupie jak but! 
2 DOSTOJNIK: Potężnie i wspaniale bedzie wyglądał w tym 

stroju ten zacny młodzieniec. 
DOSTOJNIK-ZDRAJCA : Komicznie idiotycznie będz ie wy-

glądał, ale to jego sprawo. 
{pauza) 

HENRYK: Ja morn to włożyć na siebie? (Wła dzio podoje mu 
szoty) A, to ty jesteś? 

WŁADZI: To ja. 
HENRYK: Kim jesteś - to jest, czym j e steś? 
WŁADZ1JO: (niezręcznie, jakby si ę wstydził) 

Jestem przydzielony do służby swojej, ksią „. 
HENRYK: Nie mogę mówić z tobą . Jestem s krępowany„. 

czuję się skrępowany ... Daj mi kapelusz. Dziwnie wyglą
da, co? 

WŁADZI: Tak sobie. 
HENRYK: Przypasz mi święty miecz. To farsa, ole wszystko 

jedno. Grunt, że się z nią ożenię. 
(i naraz ten diallag „na stronie" sta je się głośny i jawny, 
jakby zapomnieli o obecności Króla i Dworu) 

WŁADZIO: Pewnie, że wszystko jedno 
Najważniejsze, że z nią się ożenisz. 

HENRYK: Muszę się przystosować do okoliczncści, ale nie 
nwśi 

Że jo na serio biorę tę hecę „. Z ciekawości 
Raczej to robię, zobaczę 
Co z tego wyrniknie, cóż mi szkodzi 
Pobawić się„. 

WŁADZIO: Naturalnie 
Lepiej s ię bawić się, niż 
Nudzić się ... 

HENRYK: Otóż to właśnie! 
(zwraca się ku Królowi w swoim stroju ceremonialnym: 
śmiech Zdrajców; padają o~tre szydercze wyzwiska) 

1 ZDRAJCA : Pajac! 
2 ZDRAJCA : Błazen I 
3 ZDRAJCA : Wariat! 
OJCIEJ (ordynarnie): 

Ciszyyy ! 
Stul pysk jeden z drug iem? Głosu nie udzie lam! 
Udzielam gło s u synowi mojemu 
Niech s ię odezwi e. (ze strachem) Odezwij się Hendryk. 

HENRYK : Co mam powiedzieć? 
OJCIEC (w najwyższym strachu): 

Hendryk, o.dezwij się, ole no miłosierdzie Boże, żebyś 
m~ndrze . s1~ . od~z.wal... Żebyś mondrze się odezwał! 
M'.l~zyyy sw1111e, JUZ wy zoobczycie jak się odezwie syn 
~OJ„ . on wam uprzytomni, gdzie znajdujecie się i przed 
krm, on was nauczy. Odezwij się, Hendryk, ale mondrze 
rnondrze odezwij się„. bo jak nie to ... zbłaźnimy się ' 

HENRYK : To co? . 
OJCIEC: Oni tylko na to czekają! 

(oczekiwanie) 
DOSTOJNIK-ZDRAJCA: On głupio się odezwie, bo głupio 

wygląda. 

2 DOSTOJNIK: On rnadrze odezwie się. - Patrzcie, jak 
mądrze wygląda. · 
(oczekiwanie) 

HENRYK: (zwolna) : 
Doprawdy 
Nie wiem, co mam powiedzieć, 1lecz zaraz się dowiem 
Co powiedziałem. 

1 GRUPA: To świetna myśl! 
2 GRUPA: To myś 'I idioty! 
HENRYK : (zamyślony) 

Głupi jestem 
A jednak mądrze morn mówić . „ 

WSZYSCY: Oto wyznanie„. 
HENRYK (szczerze): 

Znowu słowo moje 
Przed~iwnej nabiera mocy, gdy jo tutaj 
Sam Jeden do was przemawiam. Cóż jednak mam 
pawi?dzieć?. (da sie.bie) Jeżeli odezwę się mądrze, ta 
będ~re głupie ba Jestem głupi. A jeśli głupio coś 
powiem„. 

OJCIEC: Nie, nie, Hendryk! 
HENRYK: (do siebie): 

Jeżeli nie zdoła'.'1 utrzymać si.ę na wysokości tego maje
statu, to ten maiestat stoczy się na niziny mojej farsy. Nie 
~ogę wymyślić nic mądrego. Same tylko nędrne myśli 
1 nędzne słowa„ . Zaraz! Już wiem co powiem. 
(do wszystkich) 
Nędzne meje słowa 
Ale one echem się odbijają od was rosną 
Waszą powagą - powagą nie tego 
Kto mówi, a tego kto słucha. 

GRUPA : Dobrze powiedział! 
Mądrze rpowiedzial! 

HENRYK: Głupio mówię 
Ale wy mądrze mnie słuchacie, i dlatego 
Mądry się staję . 

RADA I DWóR: Mądrość! Mądrość! 
MATKA: A co! To głowa! 
HENRYK: Janie mam godności 

Dawno straciłem godność. Ale mój ojciec 
Do n011".ej godności mnie powołał. I tak ja się staję 
Mądrzejszy i godniejszy, niż jestem. I jak to przyjmuję, 



Ta k jest, j o to przyjmuję, I a świ? dczam . 
że chcę wziąć wyższy ślu.b. Dolej ~o. ! Gdzie ono?! 
Wprowadź:cic j q i naprzod, noprzod ! 

RADA I DWÓR (wstają , z furią): . 
Mądrość, godność, ślu b! _D~leJ go. 
Naprzód, naprzód, naprzod. 

OJCIEC (tubalnie): • . d t 
z niezmierną godnością i z wysoką mą~r~sc1ą o ezwo 
się syn mój! Otw©rzcie wrota i wp~owodzc1e. narzeczoną 
oraz świętego Biskupa, a trąby niech trąbi~ w s?mo 

·sedno natury cołem rykiem swojem ~rz7pot.ęz.~em, zeby 
przestraszyć i odstraszyć jakby kt~ }o.kie sw1nstwo, bo 
świń nie brak i świnia, świniaaa ... . swm10.oa.:. 
(trąby; wychodzi MAN IA 'z orszakiem ~z1ew1c, w.e \~spa 
niałym stroju; trąby; drugimi drzwiami wchodzi biskup 
PANDULF z orszakiem). 

OJCIEC: Hendryku ! 
RADA I DWÓR: O, Henryku! 
HENRYK: O, Henryku! 
OJCIEC (zdławionym głose m, jakby si ę bał): . . 

Zaczyna s ię.„ W noszy rodzinie tylko przyzwoite sluby 
bywały Nie płacz, motka. (do Mani i Henryka) , 
Stońci~ no tutaj razem „ . po~h~lci~ głowy .. : .Cgło0~o) 
Przystepujemy do św. aktu małzen sk1ego w 1m1ę . JCO 
i Syn.o.„ (no stronie) Przyklęknijcie i tromby niech 
trombiom„. Niech te druhny podejmom ogo~„. Kan~le~z 
daj mnie berło.„ wsadźcie mnie koroni:„. (głos.no) W ~m.•ę 
Ojca i Syna.„ (na stronie) A teraz niech Ksiądz zw1ąze 
rence św. szarfom na znak aktu . 
Dokonanego, przygniatającego 
Wszechmogqcego, roztrząskującego . . . 

1 Pod majestatem naszem ! Tromby grzm1Jc1e. 
Podajcie świentom szarfe! ~o kolana! 
O Jezus Morio! Rety! Ludzie! 
Tok ma być! Tak s i ę odbendzie! To akt mój ! 
To moja wola! 

Cercle. 
Cercle. 
Cercle. 

LOKAJE: Oparto! 

Ili 

(Goście tworzą cecle) • . • 
SZAMBELAN: Pozwól, N. Panie, poz"'.oł, . N. Panie, pozw~I, 

N. Panie najświętsze nazwiska, w1~lk1e fortun~, .wysokie 
dostojeństwa, sam kwiat, sama elita, sa~o sm1etank?• 
0 wszyscy tylko śnią, tylko marzą o zaszczycie, ucałowania 
ręki twej . Panie. Mam zaszczyt! Mam honor! Mam honor 
przedstawić Majestatowi sławnego naszeg~ .poetę Pau~ 
Valery, bezsprzeczną dumę i ch~ałę ludzk?sc1.„ a tu ~! 
poeta Reiner Maria Rilke, takz~ d~mo. 1 ch~oła teize 
ludzkości . Genialni i wiekopomni. N1ezr?wnan1. . . 

HENRYK: Nie chłożą mi pokłon. (do Mani) OprzyJ się na · 
moim ramieniu. 

Dlaczeqo te staruszki kłaniają się sobie, zamiast mnie?! 
Ja się - napcham i wyskwircze im bebechy! 
Kto tu pozwala sobie żartować? 
Tu żartów nie ma! 

SZAMBELAN : Chwil eczkę N. Panie, wybacz, N. Panie. „ Zanim 
oddadzą Ci pokłon, muszą wzajemnym pokłonem utwier
dzić się w wielkości swojej. 

HENRYK: Ten musi być chory na nerki. Jok to? Sobie kła
niają się? 

SZAMBELAN: Rzecz w tym, iż głębia i wielkość tych nie
zrównanych poetów na skutek właśnie wielkości i głębi 
swojej przez nikog o nie może być w pełnej mierze 
oceniona; tylko przez nich samych. Ponieważ wszyscy 
inn i ludzie mniejszymi są od nich poetami, więc też nie 
mogę ich objąć, ani ocenić, ani zrozumieć. Dlatego oni 
wzajemnym pokłonem przyznają sobie wielkość, a żeby 
potem złożyć ją u stóp W.K.M. 
(poeci kłaniają s ię Henrykowi) 

KAN CLERZ: Oj, bieda, bieda„. 
HENRYK : Dobrze. Już mam w sobie s ławę tych melancho

lijnych lutniarzy. Pompować da lej . Co to za wariat długo-
włosy'? · 

SZAMBELAN : Pianista. 
HENRYK : Dlaczego te ta m wari atki miotają się, wybałusza 

jąc oczy i łapiąc się na swoje starzejące się bez wy
tchnienia biusty? 

SZAMBELAN: Aktorzy, wirtuozi i śpiewacy wywołują w kobie
tach te skurcze. 

HENRYK: Takich wiośnie drugorzędnych Bogów rni potrzeba. 
Każ żeby pokłonem wpompował we mnie boskość swoją. 
Ten facet długo nie pożyje - to suchotnik . Subtelne ma 
palce. A ta baba? Dlaczego kuchta jej klęcznik pod
stawia? 

KANCLERZ: Oj, bieda, b ieda.„ 
SZAMBELAN : Pozwól, N. Panie„ . wybacz, N. Panie„. rzecz 

w tym, że księżna jako to już N. Pan raczył zauwa żyć, 
sama w sobie dosyć jest ordynarna . Pragnie ona paść 
na kolana przed Majestatem, ale kolana jej są.„ 

HENRYK (podnosząc jej spódnicę) : 
Dosyć klempowate.. . rzeczywiście .„ 

SZAMBELAN: Tak, ale ma służącą i służąca uczci jej kolana, 
zanim one oddad zą cześć N. Panu. 

HENRYK: Wolałbym co prawda ko'l'anka tej dziewczy11ki. 
LOKAJ (częstuje) 

Burgund I 
SZAMBELAN: Nie, to być nie może! To jej służąca! 
KANCLERZ: Jej służąca. Oona jej służy. 
HEN RYK: (do Damy): 

Jak si ę nazywasz? 
DAM A: Klotylda. 
HENRYK : Z czego zdyczasz, o raczej, przepraszam, z czego 

żyjesz? 
DAMA: Z renty. 
HENRYK : Czym s ię zajmujesz? 
DAMA : Moim ogólnym osłabieniem. 



HENRYK: Po co żyjesz ? 
DAMA: Ażeby cieszyć się ogólnym poważaniem. 
HENRYK: To wspaniała bogin i. To ol tarz obwieszony koH

townościomi i okadzany przez te s ł użącą. Niech uklę kn i e 
no tym kl ęcznik u priede mną, o s ł użąco niech ucałuje 
j ej piętę . Pom pować ! O, jak mnie swędz i. PrLe k l ę ty 
świerzb - pod rap mnie, sza mbelan ie, nc1d lewą łopatk ą. 

SZAMBELAN: Tu? 
HENRYK: Nie, wyżej, na lewo. 
SZAMBELAN: Tu? 

ł N RYK: Nic, no prawo. W szystko Jedno. Al e to rn ęczy „. 
SZAM BELAN {pouin ie): 

Męczy ci G? 
KANCLERZ {ciekawie) : 

Ciebie mączy? 
HENRYK: Nic, nic, nic. To nawet za bawne. Gdzie jest ojci c? 

Przyprowadz i ć tu byłego oj ca mego razem z byłą św. p. 
matką. oZro z zaczynamy. {do Moni) 
Uściśnij moje palce, a jo twoje u ścisnę„. Al e jak pusto 
tuta j . Wydoje mi si ę , że nikogo nie ma. 
Ja sam j estem. 
I z tob 

IV 

HENRYK: Jestem niew in11y. 
Oświodczom , że jes tem niewinny, ja k dziecko, j a 
nic nie zrobiłem , o niczym n ie i rn 
Tu nikt za nic nie jest odpowi edzialny! 
Odpowiedzia lnośc i w ogóle nie ma 1 

Jeżeli jednak jes t trup, to musi być pogrL b, 
a je śli musi być pogrzeb, to niech czterech z was to ni 
przy nim, ażeby un ieść go do góry no dony znal(.„ 
Nie, nie rno odpowiedz i aln ości 
Muszą jednak zostać załatwione 
Fo rmalno ś ci „. 
(czterech Dostojników sta j e przy Wła dz iu) 
Jeżeli jednak czterech z was stanęło tam, przy nim, to 
niech czterech z was stanie tu , przy mnie 
On i ja .„ Czterech i czterech„. To k i tu„. 

(Witol d Go mbrowicz „Trans-Atlantyk"; „$ lub" . Wor >Zowo 1957 
fragment I, a kt I, str. 141, fr agment li, akt li, str. 167-176, frag ment Ili , 
akt Ili , st r. 242-- 245, fragm ent IV, a kt Ili, str. 258) 
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