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WITOLD GOMBROWICZ 

LUDWIKA TOPP 

KRÓL JEST NAGI! 

Najpewniej nie jest to zbyt dobrze i mądrze, gdy wszystko kojarzy nam 
się ze wszystkim, gdyż w ten sposób objawia się poszlakowa skłonność na
szego umysłu mogąca zmien i ć próbę rozumienia w jego własną parodię. 

Nie chcę jednak ukrywać, że mej ponawianej lekturze Slubu Gombrowicza 
często towarzyszy pamięć baśni Andersena o cesarzu, z największą pasją 

zajmującym się przystrajaniem swego ciała, który padł ofiarą dwóch spryt
nych oszustów podających się za tkaczy. Utkane przez nich szaty miały być 
niewidzialne dla każdego, kto nie nadawał się do swego urzędu, albo też 

b·yl zupe!nie głupi. Otoczenie cesarza ani on sam nie dostrzega niczego w 
miejscu zakreślonym gestami oszustów dookoła postaci władcy, ale tylko 
małe, „niewinne" dziecko woła: Patrzcie, przecież on jest nagi! Nie od razu 
c:ały lud powtórzył ten okrzyk. A cesarz? Cesarz zmieszał się, bo wydawalo 
mu się, że jego poddani majq, słuszność, ale pomyślał sobie: - Muszę wy
trzymać do końca procesji. I wyprostował 'się jeszcze dumniej, a dworzanie 
szli za nim, niosąc tren, którego nie było. 

Z dzieciństwa zachowałam fałszywą pamięć tej sceny: wydawało mi się 
że po okrzyku dziecka zapanował nieopisany bałagan, wszyscy przyznali, że 
nic nie widzą, król · zawstydził 's ię ~ \il!:>j nagości i kłamstwa, a oszuści zostali 
przykładnic ukarani. 

.Jeśli tkal:ze są zwykłymi oszustami, to baśń Andersena jest przypowieś
cią o potędze i powodzeniu k larn .; twa. Ale może tkal:ze nie są oszustami'? 
O, w tym miejscu n·ależy baśil d'efinitywnie opuścić, gdyż na pewno nie 
jest una opowieścią o nieprzenikalności prawdy. 

Ale krzyk: Król jest nagii wci<1ż w~<;ca n~ kartach dzieł Gombrowicza, 
a ich bohaterowie odważają s ię .giośno ·p(Jwątl»iewać w· istnienie bądź warość 
rozmaitych przyodziewków. W Ślul:; ie G!owieczym ~trojem są doktryny, idee, 
religie, które człowiek \Viqże ze sobą 'i którymi pęta siebie, lub - częściej -
innych: 

O, deklamatorzy! 
( .. . ) 
co pełną gębę macie. moralności 
I odpowiedzialności! 

( .„) 

Daremne wasze ksiq 'ki, filozofie 
I artykuły, przemow.y, systemy 
I racje, definicje, obserwacje 
NatchnieniaJ .uniesienia, objawienia wobec 
Wobec teJ masy dwóch miliardów ludzi 
Co między sobą się Uamszą w wieczystej 
i ciemnej, dzikiej, niedojrzalej riuL. 
( ... ) . 

Odrzucam wszelki lad. wszelką ideę 
Nie ufam iadnęj abst~akcji doktrynie. 
Nie wierzę ani w Booa .. ani w Rozum! . 
Dość już t11ch Bogów! 

·' 



Najważniejszy temat twórci.ości Gombrowicza koncentrujący się wokół opo
zycji nagości i stroju jest tu figurą rozważań o praw<lzic i fałszu . Król 
jest nagi, a więc król je~t najprawdziwszy, gdy je~t nagi, ale będąc nagim 
jc~t pozbawiony stroju, a będąc pozbawionym stroju, przestaje być kró
lem ... Prawda o nagim królu jest nagą prawdą. 

Henryk odrzuca idee i religie nie tyle dlatego, ie nie wierzy w ir.:h 
istnlenie, ile że on, „syn wojny", spostrz.ega jak daremne i bezsilne są 
wszelkie Kodeksy, Zasady i Prawa w d:dedzinie porządkowania wartości 
i regulowania świata ludzkiego. Wypadki i postępki ukła{!ają się nie we
dług dróg wyznaczonych przez Mądrość, Miłość i Sprawiedliwość, a w 
poprzek nich. 

Henryk: 

W ilu szaleiistwaclt ju: bralem udział? O .. . 
Choćbym byl najzdrowszy„. najrozsądniejszy ... 
Najbardziej zrównoważony 

To przecież inni zmuszali mnie do popełnienia 
Czynów okropnych„. zabójczych, a także 
szalonych, idiotycznych, tak, tak rozpasanycli 
Nasuwa się proste pytanie: czy, jeśli kto§ w ciągu 
paru lat pelni fimkcję szaleńca. nie jest szaleńcem? 
I cóż z tego, że jeatem zdrowy. ieżeli. moje czyny 
Są chore ... Wladziu? Ale d, którzy zmuszali mnie do 
tego szaleństwa, róumleż byli ildrowi 
I rozsądni 

I zrównoważeni •.• Przu;aciele, towarZ11sze, bracia, t11le 
zdrowia 

A tak chore postępowan~? Tvle rozsqdku 
A jednak tyle szoleńat'IDQ? Tlfłe ludzkości 
A jednak tyle nieludzlco4ci? 

$wiat hipokryzją stoi! - zdaje się knyci:eć Henryk, a poszi.:.'.rnjąc źródła 
zła uznaje, że powstaje ono zewnątrz jego ja: 

Tam gdzie się kończę Ja, tam się za~a 
Me wyuzdanie. 

A więc zło jest domeną stosunków międzyludzkich lecz jest niezależne od 
~ecyzji ,i woli pojedyn:z.ych Iudti? Więc skąd si~ bierze? Kto jest jego 
st~rcą. Przypatrz.my .się kolejom losu bohatera „Slubu". 

enryk pok~zu3e się nam jako żołnierz drugiej W6jny światowej wal
~ząc.y na fronc~e w północnej Francji, śniący (wywołujący?, stwarzający?) 
swóJ. dom rodzmny w Polsce. Lecz. dom ten zamieniony jest w karczmę 
rodzice zdeg~adowani do rolii karczmarzy, narzeczona Maria przeistoczon; 
w Mańkę, dz.1ewkę do posług wszelakich. Nieopodal domu - ruiny kościoła. 
. Henryk·. me pyta .co .się stało. Nie pyta też o winnych, nie interesują 

go ~?tenc3alne obow1ązk1 wynikające z nowej, drastycznie zmienionej sy
tua~Jl. Z ról społecznych jakie ma do wzięcia bierze rolę obserwatora -
umiarkowanie wstrząśn· t · k · · . . . u: ~g~, umiar owanie zaciekawionego. Widzi jak bar-
dzo ~ego bl:Sc~ są dutkntęct, ale nie za;muje go zagadnienie winy kary i 
zadośćuczynienia - ta · lk J dzk ' . . wie a u a triada. Chyba nie chce (nie potrafi) 
utozsam1ać się z nikim P ta· 

· · oz.os Je na zewnątrz katdej sytuacji, każdą trak-

luje jak mało rzeczywisty miraż, a od tak zwanego „poczucia rzeczywistoś · 
ci" blizsze mu jest „poczucie ewentualności": Kto je ma, nie mówi na przy
kład nigdy: to czy tamto się stalo, stanie albo musi się stać, a jedynie zak
łada, że coA mogłoby, mudoby alb'o musialoł>y s·ię stać. A kiedy się takiemu 
człowiekowi o czymś mówi, że to tak jest, jak jest, wtedy on myJli sobie, 
że prawdopodobnie mogłoby bl/Ć również inaczej. Ta charakterystyka Musi
lowskiego Człowieka bez wlaAdwoAci, bojllcego się ideałów, albowiem one 
potrafią rządzić wszystkimi przejawami życia niczym komenda policji. 

Jest w tej rezerwie i dystansie obawa by nie stać się ofiar Il idei 
fałszywej. Bo nie można stać się ofiarą prawdy - można stać się jej mę
czennikiem. Obawa przed ideami, przed abstrakcjami, jest strachem przed 
popadnięciem w fałsz. 

Chyba dlatego Henryk nie próbuje, tak jak to robił Hamlet, naprawiać 
świata, a nawet - nie wierzy w możliwość poznania go. 

W pierwszych scenach aktu pierwszego próby sprostania sytuacji ograni
czają się do kilku konwencjonalnych zdań skierowanych w stronę rodzi
ców. Obcość jest obustronna. Nie ma nawet poczucia wypadnięcia z normy, 
bo nie ma świadomości normy; jest tylko pamięć jej stereotypu: WSZ11$tko 
powinno być jak należy ( ... ), przyzt.IX>kie i należy trzymać fason. Obojętność 
i bierność Henryka nie jest nlenonnalna, jest amoralna. W sytuacji, o któ
rej skądś (?) wie, że jest wyzwaniem wobec niego, reaguje obojętnością -
nie odwołuje się ani do swego aerca ani do rozumu, nieledwie zapomina 
o tym, kim jest, nie pyta, co winien jest sobie i innym. Pytanie Hamleta: 

Kimże ja jestem, kt6ry zabitego 
Mam ojca, matkę zbriUcanq, wzbu1'.to1ty 
Umysl i pożar we krwi, o pozwalam 
Wszystkiemu u.snqć?•, 

zdaje si~ :iamieniać w: co ja tu robię?, skąd się tu :t.nalazlem? Lecz Ham
let z.na winowajcę, a głównym przeciwnikiem jest mu świadom~ć rusz
cząca grę instynktów. W Słubłe - mimo ogromnego poczucia nierzeczywi
stości jakie ma Henryk - instynkty nie są zupełnie wyrugowane (jeśli de
cyzje osób dramatu zapadają często wbrew nim lub obok nich, to chyba 
należy mówić właśnie o instynktach?) i najwyrainiej ujawniają się w sce
nie obrony Ojca przed Pijakami oraz. w samoobronie Księcia przed Ojcem
-Królem, obawiającym się synowskiej zdrady. Henryk działa jak Hamlet, 
gdy popycha go siła instynktu, ale świad-Omość - która wynika z wielo
krotnych katastrof nieprzewidywalnego i J)Otrzebuje doświadczenia - pod
s:.:eptuje mu tylko odmowę udziału. 

Henryk, rozdarty pomiędzy komplet.nil obojętnością (najlepsze, że mnie 
to wszystko jedno), a niejasnym poczuciem obowiązku (A jednak nie mogę 
zachować się jakbym nie miał z tym wszystkim żadnego związku), zgadza 
się jednak z Władkiem, że nic u,-ielkśego si( nie stało: po cóż wyolbrzy
miać. Bohater Slubu nie dostrzega w klęskach swoich bliskich nic wiel
kiego i tłumacey ten fakt pośledniością ich krzywd (Nie oni jedni). Obcy 
w swoim obcyrn domu Henryk, niezupełnie się przyłączając, jakby urze
czony możliwością zabawy, cl'lętnie wtóruje Pijakom pogłębiającym zbez-

* Wszystkie cytaty z „Hamleta" w przekladzie Macieja Słomczyńskiego. 



czeszczenie domu-k<irczmy i· jej mieszkańców. Lecz do czasll: gdy Pijacy 
coraz bardziej nasb.ią na Ojca grożąc .naruszeniem· uświęconej tradycji nie
tykalności jego ciała (najwymowniejn o znaku ludzkiej wolności i god
ności), Henryk n ag 1 e ratuje go przed napaścią, oddaje mu cześć jako 
reprezentantowi porządku r wynosi do godności króla (symbolu hierarchii 
i niezawisłości człowieka od innych). Wtedy Ojciec-Król nadaje mu tytuł 
książęcy i mocą swej potęgi obiecuje udzielić Henrykowi ślubu z Marią -
wydobytą z Mańki, w której jest ,;za topiona". To obietnica harmonii, jedni 
i świętości nienaruszonej i utwierdzonej przez innych - poprzez ich świa
dectwo i zgodę. 

I wtedy na scenę znłiw wkracza niestrudzony Pijak, symbol destrukcji 
grożącej temu co pełne, harmonijne nieskażone, symbol zwampiryzowane-
go, zarażonego wątpliwościami serca i umysłu: 

Pijak: 
Ja ciebie jeszcze dutknę ... 
(do Mani) Nieprawdaż. panno Mańci.u?! 

Mania jest tu znakiem utraty niewinności, figurą grzechu pierworodnego, 
występku przeciw boskiej zasadzie, naruszeniem integralności boskiego 
świata, znakiem hańby i upadku. Słowa Pijaka zapowiadają groźbę ujaw
nienia, że „król jest nagi". Nagi, a więc bezbronny, słaby i zależny - nędz
ny człowiek przyobleczony w nie swoje, nieautentyczne szaty. 

• 
Henryk, który wcześniej nie buntował się przeciw swej niewiedzy - raz 

wybrawszy - ze spokojem przyjmuje główną rolę w planowanym obrzę

dzie usankcjonowania międzylu.dzkich związków. Nie wierząc, opowiada się 

jednak po stronie wierzących, choć w świecie Ojca-Króla hierarchie i war
tości są już zredukowane do stereotypów: mądrość i godność zmienia się 

w trzymanie fasonu. Żeby przyzwoicie ... żeby jak się należy bylo. ale jak? 
- tego nie wie dokładnie na\vet sam Król. Bo i skąd, jeśli on też, bez
ustannie, zagrożony jest przez · karczmarza, którym był tak niedawno. 

Każdy prześmie'.vca i szyderca na jpewniej trafia do umysłów wątpią

cych, nie biorących na serio : swej roli i kierujących się ciekawością. Gdy 
Henryk rozkazuje wyrzucić Pijaka, ten - z prześmiewcy i szydercy -
zmienia się w kusiciela. Na początek rekomenduje się ze swą wiedzą i ran
gą (Mondry jestem), by z przeciwnika zrobić swego stronnika. Henryk, cie
kawy mądrości przeciwnika - nie tyle swego, co ojca, do którego sam 
gotów jest się w każdej chwili zdystansować - chętnie ~łucha podszeptów 
Pijaka, chcącgo wyzuć Króla z jgo dostojeństwa, wepchnąć znów w rolę 

karczmarza . 
Przyjrzyjmy się. strategii Pijaka i jej metamorfozom. Przystępuje · do tro

nu, chcąc ośmieszyć i obezwładnić Króla (Wariat!) . Ale nie tylke - Piiak 
chce również zdrady Henryka, namawia go więc do wystąpieni aprzeciwko 
samemu sobie. Książę długo nie orientuje s ię w tej ~rze , lecz trzyma się 

zasady wierności raz obranej drodze i ndpnwiada jak Chrystus kuszony 
przez Szatana: Odejdź ode mnie, ja jestem kaplanem. - Ja t. eż kapłanem 

jestem ~ nie ustępuje Pijak i chce namaścić Henryka palcem na kapłana 
religii ludzko-ludzkiej. Wtedy Henryk buntuje się- raz jeszcze: Swinio! On 
by się macal tylko! Teraz Pijak przeistacza się w dyplomatę, w ambasadora 
pelnomocnego, utykającego n ieco na lewą nogę ... („Istny diabeł, sżtuczka ku-

sa!".) Porzuca drogę ośmieszania na równi z olśniewaniem boskością osiągal
nego dostojel'lstwa królewskiego. Ujawnia spisek na osobę Króla i namawia 
Księcia, by przystał do niego. Henryk nie poddaje się, ale od tej pory to on 
decyduje się podjąć grę, świadomie wprowadzając w swoje czyny fałsz. 
W ten sposób niszczy czystość i mąci jednoznaczność swych postępków, a to, 
czego tak bardzo się bał - jest nieuniknione. Chcąc ujawnić utajonych 
zdrajców - udaje ich przywódcę, popycha spiskowców do otwartego ataku 
na Króla, po czym każe aresztować . Ale Król-Ojciec nie wierzy już synowi. 
Zdrada - prawdziwa czy udawana - raz powołana do życia nie chce się 
usunąć. Król każe aresztować Henryka (ojciec zdradza syna!), lecz ten uprze
dza ojca (zdradza go). Grzech zdrady przeszedł od Pijaka za pośrednictwem 
syna na ojca i z powrotem. Nikt nie jest już niewinny. Nastąpiło zwampirze
unie. Henryk staje się winowacją prawie wbrew swej woli i chęci, ale prze
cież - za sprawą swej decyzji, czy odruchu samoobrony. Miał do wybo
ru - stać się ofbrą Ojca (Swiata? Pijaka?), lub jego katem, a więc gwał
cicielem praw Judzkich i boskich. Godząc się na rolę ofiary pozostałby w 
zgodzie z porządkiem ludzkim - zarażaniu złem uległby tylko Ojciec, ale 
Henryk straciłby wolność, a więc - siebie. Wybierając wolność staje po 
stronie zła. 

Czy nie ma innego wyboru? Henryk rozumie, że swej wolności nie m6gł 
uratować biernością. Musiał wejść między ludzi. Jego obojętność (pobłażli
wość?) zamienia się we wściekłość. Skoro nie można usunąć się z porządku 
świata, ustanawiającego doskonałą normalność zbrodni, trzeba nad nim za
panować: 

Czy myślicie, że jestem ślepy? Ze nie widzę 

Jak wy mnie nabieracie? Ale 
dość już, ;uż się skończyło. Nie 
chcę tańczyć jak wy zagracie. 
Nie będę pa;acem u was 
na sznurku. Zmuszę was do 
uszanowania mojej woli. 

Rezerwę do człowieczego losu przemienia w pogardę do innych by w ten 
sposób los przezwyciężyć. 

Wtedy Pijak występuje raz jeszcze deprawując umysł Henryka podejrze
niem o nieczysty związek Mańki z Władziem. I tu po raz drugi objawia się 
zgubna, poszlakowa skłonność umysłu, prowadząca od sugestii do wątpliwości 
i podejrzeń. Po dworze głofoym echem roznosi się nowa wersja okrzyku 
obwieszczającego nagość króla . Nowa wersja, poparta przez zdetronizowane
go Ojca i Matkę: Mańką ;est dziewką! 

Wyłączność, jedyność i niepowtarzalność komunii człowieka z człowie
kiem jest zagrożona przez pośledniość wynikającą z powtarzalności. Czło~ 
wiek nie może drugiemu człowiekowi stać się Bogiem, skoro jest dla innego 
\ednym z szeregu, kimś przypadkowym i niekoniecznym. Henryk-Król chClłC 
zapobiec rozprzestrzenianiu się podejrzeń -stosuje terror. Panować - zna
czy więc terroryzować, hierarchizować - znaczy ·narzucać. Czynnie prze
ciwstawiając się zbrodni, Henryk sam staje się zbrodniarzem. Pragnie ko
munii, a prowadzi do alienacji. 

Droga ewangeliczna wiodła do zguby - uratowałby swą rację, ale tylko 
dla siebie. Postawiony w sytuacji człowieka zagrożonego poniżeniem, dutk-



nięciem, on - człowiek wątpiący - nie zdecydował się na konsekwentny 
heroizm obrońcy wa rtości niepewnych, nie c hciał zostać nagrodzonym 
śmierciq na śmietniku (Herbert). Broni więc siebie i swej otrzymanej od 
Ojca idei sił<\ i gubi ją, bo traci niewinność, bo zostaje zarażony złem. 

Henryk, którego jedynym rodzajem moralności, było nie być hipokrytą, wie 
że abdykacja (rezygnacja ze zbrodniczego panowania) byłaby dla niego klę
ską. Ale co chce stworzyć'? Prawdę? Jeżeli jedynym sposobem panowania 
nad sytuacją jest przemoc, to można co najwyżej stworzyć obowiązującą 

wersję prawdy, a więc kłamstwo. W imię czego panuje: miłości, dobra, 
niepewnej prawdy? Nie. A więc - w imię raz wybranej idei, raz wybranej 
racji. Henryk posiadł złą, ni~zczącą wiedzę, że: 

świętość, majestat, władzę, 
prawo, mo-ralność , mitość, 

śmieszność, glupotę, mqdrość , 

wszystko to wytwarza się 
z ludzi , jak alkohol :: kartofli. 

Henryk-K~;iążę nie służył prawdzie, działał tylko w imię wierności Ojcu, 
ale wierności nie dochował więc nie ma już żadnej własnej, wewnętrznej 

prawdy. Wszyscy go opuścili, przez w szystko zos tał zdradzony. Cóż mu po
zostaje'? Narzucić swą wolę innym - wolę, która z biegiem czasu, staje 
się niszczącą samowolą władzy . Niczym nie ograniczona wolność Henryka 
prowadzi jednak do śmierci Władzia. 

Hamlet buntuje s ię przeciwko „wyrokom Fortuny". Henryk-Książę, który 
miota ł się między poczuciem odpowiedzialności za bliskich i siebie, a jej 
brakiem, jako król - decyduje wziąć na barki losy swej rzeczywistości, co 
staje się parodią stworzenia i naprawienia świata. Owocem obrządku koś
cioła międzyludzkiego jest walka i śmierć, bo obrządek ten w istocie zasadza 
się na prawie rywalizacji i dominacji. W Hamlecie król decydując się 

wysłać swego niewygodnego bratanka do Anglii mówi: 
Nie może stąpać możnych obłąkanie 

Be;: czujnych straży _, niech więc tak się stanie. 
( ... ) 
Pelna jest gróźb jego wolność 
Zagraża wszystkim: tobie, mnie, każdemu. 

Henryk, widząc zabitego Władzia - owoc swego panowania - decyduje 
się na samouwięzienie. S!ubu nie będzie, komunia jest niemożliwa . „Król 
jest nagi" woła sam Henryk. Ale jest w tym okrzyku inna racja niż ta, 
którą podawał Pijak wołając: „Król jes t rogaczem", a więc: król jest hi
pokrytą, król kłamie. Okrzyk Henryka znaczy: jestem bezsilny, moja świa
domość nie przydała mi się na nic, ale też moja nagość nie jest bliższa 

prawdy, niż moje stroje i racje. Człowiek goły, to nie tylko człowiek nie
ubrany, ale również - ogołocony, a więc tak samo nieprawdziwy jak ten, 
przybrany w cyremonialną szatę. 

Henryk swą rezygnacją i decyzją samouni ces twienia przyznaje, że nie 
chce stroić się w kłamstwo. Nie chce t eż narzucać tego stroju innym. 

Ale kto - Pijak obnażający władców, czy strojący się królowie - bliż

szy jest Prawdy? Ślttb zdaje się tego nie rozstrzygać. Ale czy ślub kło
pocze się Prawdą? 

Ludwika Topp 

DATY Z ŻYCIORYSU 
l904. 4 września, w majątku Małoszyce, 200 km na południe od Warszawy, 

w posiadłości swego ojca, urod z ił sir; Witold Gombrowicz. . . 
1915 . Rodzina Gombrowiczów zamieszkuje w Warszawie, przy ul. Słuzew1c

kiej 3. Witołd wraz ze swym kuzynem Katkowskim i Kazimieri.erri Ba
lińskim uczy się w domu pod nadzorem guwernantki. 

1920. Pisze swój pierwszy utwór: historiię swojej rodziny opurtą na zbio
rach archiwum familijnego. Rzecz nie wydana, pozos tała tylko w 

rękopisie. . 
1922. Gombrowicz uzyskuje świadectwo dojrzałości w Gimnazjum Sw. Sta-

nisława Kostki. Wyniki w nauce są bardzo zróżnicowane. Niskie noty 
ma z łaciny, al~ebry i trygonometrii, najwyższe z języka polskiego 

i francuskiego . . 
1923. Gombrowicz wstępuje na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
1928. Rozpoczyna aplikanturę adwokacką w Sądzie Warszawskim. 

Pierwsze próby pisarskie: 
„Tancerz mecenasa Kraykowskiego" 
„Pamiętnik Stefana Czarnieckiego" 
„Zbrodnia z premedytacją" 
„Dziewictwo" 

192Q-1932. Gombrowicz pisze: 
„Biesiada u hr. Katłubaj" 
„Przygody" 

1930. 
1933. 
1934. 

1935. 

1937. 

1939. 

1940. 
1941. 

1944. 
1955. 

„Na kuchennych schodach" 
„Zgluga na brygu Banbury" 

zaczyna bywać w k-:twiarniach literackich. 
Ukazuje się „Pamiętnik okresu dojrzewania". . 
Ostateczne zerwanie ze studiami i karierą prawniczą. Gombrowicz 
zakłada stolik literacki w „Ziemiańskiej". Zaczyna pisać sztukę „Iwona 
księżniczka Burgunda" i dwa opowiadania „Filifor" i „Filimor", które 

znajdują się później w powieści „Ferdydurkę" . 
Publikacja „Iwony, ksif!żniczki Burgunda" w miesic:czniku „Skaman
der". Sztuka nie zostaje zauważona przez krytykę, nie jest również 
grana w teatrach. 
W październiku w wydawnictwie „Rój" ukazuje się „Ferdydurke". 
Gombrowicz publikuje w odcinkach w „Expressie Wieczornym" ro
mans kryminalny „Urzeczeni", podpisany pseudonimem Niewieski. 
Na zaproszenie polskich linii oceanicznych bierze udział w inaugura" 
cyjnym rejsie statku „Chrobry" 1 września przybywa do Buenos 
Aires. W Argentynie Gombrowicz przeżywa lata wojny, pozostając 

tam do 1963 r. 
Zamieszkuje w małym hotelu w Buenos Aires . 
Podejmuje decyzję pozostania w Argentynie. Uczy sic: hiszpańskiego. 
Udziela się sporadycznie w życiu emigracji polskiej, zawiera liczne 

przyja:l.nie, głównie z młodzieżą argentyńską. 
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 . Poświęca nieco 
czasu „Pornografii". Zaczyna pisać · sztukę teatralną „Operetka". 



1957. W _Polsce zaczynają s ię uka zywać wszys tkie uiwory Gomb . . 
WYJątkiem jego D . .k , 1ow1cza, za 

. · " zicn111 ow". \A/ tym samym czas ie w Pa ryż u Fran-
co1s Bondy publikuje w p . „ . „ 1euvcs entuz1as tyczny artykuł o F d 
durke" a Maurice N d . " er Y-
L . L a au proponuJe wydanie „Ferdydur·ke" w serii 

" es ettres nouveUes". 
1958. Wielki s ukces „Ferdydurkę" w Paryż u. 
1961. Gombrowicz rozpoczyna pisanie pow1eśc1 „Kosmos" 
1963. Na zaproszenie Fundacf F d · . 

eh d . . " . I or a p1zybywa Gombrowicz do Berl ina Za-
~ meg~ Opusc1ł Argentynę po blisko 24-letnim pobycie . 

1965. :az;ziermk. Paryz. Premiera „Iwony, ks ię żniczki Bur gunda" w Theatre 
e . ran~e . Gombrowicz pisze drugą wersję „Operetki ". -

1966. Kw1ec1en. Wydanie francuskiego przekładu 
Uk . „Kosmosu". 2 września. onczenie „Operetki". 

1967. Maj. Gombrowicz otrzymuje międzynarodową nagrodę literacką (P · 
Formentor) za powieść „Kosmos". nx 

1968. Wydanie „Rozmów z Gombrowic:rem" Dominique de Roux. Nakładem 
P. Belfond. Paryż. 

18 listopad.Gombrowicz ulega kryzysowi sercowemu 
28 d . Ś' . . 

gru ma. lub Gombrowicza z Marie-Rita Labrosse. 

1969. Nawrót ciężkiej choroby serca. 

1 kwietnia. Przeprowadzka do rezydencji Val-Clair 
24 lipiec. Witold Gombrowicz umiera w Vence. 

w Vence. 

(Na podstawie biografii napisanej przez Gombrowicza w języku francusk im 
dla Editions de I'Herne). 

Rozmowa z szefami Teatru „Wybrzeże": dyrektorem Andrzejem 
Kudlikiem i kierownikiem artystycznym Stanisławem Michalskim. 

- Jak wygląda „ślub" Gombrowicza w oczach dyrekcji teatru? Czy in
teres artystyczny idzie w parze :: ekonomic;rnym ? Czy może ryzykujemy icl1 

spr::ecznościq? 

Stanisław Michalsk i: W naszej pr«cy nie ma dwóch interesów. Jest tylko 
jeden: artystyczny. A sprawy ekono miczne .„ cóż, wszystko w rękach (oczach) 
naszej publiczności. 

Andrze j Kudlik : Premiera „Slubu" ma dla nas duże znaczenie. Z wielu po
wodów. Sądzę, że daje ogromną sa tysfakcję zespołowi, który od dłuższego 

czasu nie b rał ud ziału w tak poważnym przeds ięwzięciu, zwłas zcza· jeśli 

idzie o literaturę współczesną - i nie tylko zres ztą zespołowi · aktorskiemu, 
a le również realiza torom na czele z reżyserem przedstawienia Ryszardem 
Majorem. Który, jak wiem, przed la ty już sobie „$lub" wymarzył i kon
sekwentnie się do niego przygotowywał . Major potrafił pociągnąć za sobą 

innych realizatorów i cały zespól. A to, co jest szansą dla zespołu, jest· rów
nież szans ą dla teatru. Więcej - ta szansa stanowi dla mnie, jako dyrek
tora, pewną gwarancję końcowego powodzenia tego przedsięwzięcia. Ryzyko 
oczywiście istnieje, ale jes t to tylko - jak zwykle - ryzyko artystycznt, 
wynikające ze swobody twórczych poszuk i wań . A jeś li idzie o sprawy eko
nomiczne - nikt z nas nie może przewidzieć co się stanie. I nie powin
niśmy nawet zadawać sobie tego pytania. 

- Czyli „sztuka" implikuje ekonomię? · Wylącznie sztuka? 

Andrzej Kudlik: Nie musi to być regul::i , ale w tym przypadku stawka jest 
tak wysoka, że nie boimy się ryzyka. Zwłas zcza po udanym, w sensie eko
nomicznym, sezonie. Myślę wreszcie, że mamy aż trzy gwarancje poviod7.e
nia : to a ktorzy, Ryszard · Ma jor i„. Gombrowicz. 

- Była już w T eatrze „Wyb rzeże". w 197G roku, „ I w ona, ks i ę:::niczka Bur
g1rnda", którą wszyscy w spom inamy jako bardzo dobre wręcz eksportowe 
(choć trochę niedocenione w Gda its kn) przedstawienie. Teraz mamy „Slub''. 
Czy wolno oczekiwać w przyszłośc i ró wnież trzeciej części dramatycznego 
t r yptyku Gombrowicza - „ Oper etki "'.' 

Stanisław Michalski : Nie przewidywałem „Operetki" w swoich planach, ale . 
gdyby Major chc i ał to zrobić„ . pros zę bardzo. 

Andrzej Kudlik : Zaproponowaliśmy Ryszardowi Majorowi dalszq współpracG , 
wi<:c wybór pozycji zależy tylko od n iego. 

= A jakie są plany panów , j eś li icl zie o polski dramat ws pó!.c :::esny „w 
ogóle". Teatr „Wybrzeże" w ostatn ich cl wcich. trzech sezonu h nie był mu 

specjaln i e wierny. Tymczasem te mpo n aszego życia i zmian w świadomośc i 



społecr:nej ~ jest takie wielkie, :Ge częić wybitnego nawet kanonu literatury 
po prostu się dezaktualizuje„. 

Stani~law Michalski: Ale Irma część si~ aktualizuje. Trudność rozmów o li
\eraturze współczesnej (teatralnej) polega n.a braku przedmiotu takiej roz
~owy - braku literatury par excellance współczesnej. Nie mam jej w n;
llach, choć wciąż słyszę, że ktoś coś pisze. A gdy przychodzi kolejna pora 
otwierania szuflad - na ogół są puste. 
Andrzej Kudlik : Możiiwa jest tylko jedna odpowiedź na pytanie o literatur~ 
współczesną: teatr ma niewielkie możliwości przewidywania. Musimy my
śleć kategoriami chwili. A to, co cz.ujemy, każe nam się odwoływać do kla
syki. 

Stanisław Michalski: Bo, jak słusznie powiedział Jerzy Krasowski, teatru 
nie robi się z czwartku na piątek. Ja osobiście, jeśli chodzi o repertuar, 
mogę się zdeklarować z wielką klasyką polską. 

? - Wracając do Gombrowicza - jaki jest osobisty stosunek panów do tego 
pisarza? I do „Slubu"? 

Andrzej Kudlik: Jako dyrektor mam nadzieję, że i aktorów i widzów spo
tka satysfakcja. A sam, prywatnie„. chciałbym, żeby ta satysfakcja przy
padła również w udziale mnie. 

Stanisław Michalski: Jestem przekonany, że Gombrowicz spotyka dzisiaj to, 
co wcześniej zdarzyło się Szymanowskiemu, który pisał wspaniałą, ale nie
stety niezrozumianą przez współczesnych muzykę i doceniony został grubo 
po śmierci. Myślę, że nadeszła chwila, kiedy my, Judzie teatru i literatury, 
zaczynamy rozumieć Gombrowicza. Konfrontacja jego dzieła ze sceną będzie 
na pewno szalenie ciekawa, zwłaszcza tu, w Gdańsku, gdzie istnieje silne 
Ś'l'odowisko humanistyczne i w odbiorze może nastąpić zderzenie odczuć 

tzw. przeciętnej widowni i koneserów. Ponieważ jestem zawsze optymistą 

(nie zapeszając przed premierą!) i tym razem jestem przekonany, że „Slub" 
dostarczy nam wszystkim wiele emocji. 

- A co pan sądzi o dramatach Gombrowicza jako aktor? 

Stanisław Michalski: Bardzo żałuję, że nie było mi dane wziąć udziału 

w tym przedstawieniu. W jakiej roli - to nieważne. Gombrowicz jest nie
wątpliwie atrakcyjny dla aktora. Ale u tego pisarza w wyjątkowym wręcz 
stopniu sukces aktora zależy od pracy reżysera. 

Andrzej Kudlik: Dodajmy więc na koniec, że jestem ,,;pokojny o to przed
stawienie dlatego, że reżyseruje je Ryszard Major. 

rozmawiał: Władysław Zawistowski 

• 

Henryk - Kuba Zakluktewicz 

Wlatizio - Adam Kazimierz Trela 



HENRYK - KUBA ZAKLUKIEWICZ 

Jak prz 11jąleś wiadomość. :C e gras: Henryka w „Slubie" Witolda Gombro

wicza? 
z potwornym strachem. Nic boj~ si~ tego powiedzieć. Znając tradycję i 
znając poprzednie realizacje nie można do tego podchodzić neutralnie. 
w sumie jest niemożliwe zagranie tej roli. Ma ona tak wielkie obciążenia 
od romantyzmu do Witkacego. Oczywiście Gomsrowicz jest dla mnie kimś 
większym niż Witkacy. Tyle tradycji kulturowych złożyło się na tę rolę, 

że bardzo się lękam. 

Czy pracowałeś przedtem z Ryszardem Majorem? 
Tak i bardzo sobie cenię tę współpracę. Ryszard Major pierwszy uwierzył, 

że nie jestem aktorem komediowym. 

Za co cenisz Ryszarda Majora? 
Za co cenię Ryszarda Majora? Za to, że grając u niego czuje się „oddech". 
Tzn. że aktor będąc w tych zadaniach, które on mu wyznaczył może im
prowizować i poczuć się twórcą roli. Bo prawdziwa twórczość w teatrze 
odbywa się w momencie prób. Dążymy do rezultatu jakim jest premiera, 

·a później powielanie tego rezultatu. U Majora za każdym razem zaczyna 
się coś na nowo jest to „chodzenie Panu Bogu po głowie". W takim ma
teriale jakim jest „Slub" można to zrobić technicznie. 

Ale chyba nie należy? 
Tak tutaj trzeba odrzucić cały balast świadomości 

wziąść z marszu. 

Twój stosunek do Gombrowiczu? 
Drogi Witku!!! 

techniki to trzeba 

A poważnie. Nie chcę go definiować naukowo, jest on dla mnie jedynym 
dramaturgiem polskim, który poszedł da lej niż Stanisław Ignacy Wit
kiewicz. 

Czy graleś już w sztukach Gombrowicza? 
Trzykrotnie robiłem rolę Cyryla w „Iwonie„.", za każdym razem była to 
zupełnie inna realizacja. Największą trudność sprawiło mi powtórzenie tej 
róli w realizacji Ryszarda Majora, ponieważ wchodziłem w zupełnie inną 

poetyk~ teatralną. Trudność polegała na tym co wiedziałem o tej roli, a 
wejściu w to co Major proponował, czyli w ,,Formę" którą trzeba było wy
pełnić. 

Co jest dla Ciebie największym problemem w pracy nad rolą Henryka? 
Największą trudnością jest to, że rozumiem o co Ryszardowi Majorowi 
chodzi, mógłbym znaleźć na to środki ale istnieje jeszcze coś poza mną i 
poza Ryszardem Majorem - jest to Gombrowiczowt:ka metafizyka .,tzw. 
SIĘ". Jak to zrobić riie wiem? 

Czego należy Ci życzy6? 

Aby wybaczono mi to co zrobię. 

rozmawiała·: Grażyna Antoniewicz 

HENRYK BISTA - PIJAK 

Jaki jest Pana stosunek do tego przedsięwzięcia jakim jest realizacja „Slu
bu" W. Gombrowicza w reżyserii Ryszarda Majora. 

Jestem zadowolony, że gram w „Slubie", bo jest to moja pierwsza rola w 
sztuce Gombrowicza. Cieszę się również, że reżyseruje go Ryszard Major, 
dlatego, że lubię z nim pracować. · 

Dodatkową frajdą jest dla mnie fakt, że gram Pijaka, rolę która od początku 
była dla mnie wielką niewiadomą. 

Z jakimi trudnościami Pan się spotyka pracując nad rolą Pijaka? 

Ze wszystkimi mo±liv.rymi, jakie aktor może spotkać. Stopień trudności jest 
większy niż przy innych rolach. Może trzeba znaleźć na prezentowanie Gom
browicza bardzo specyficzną formę środków wyrazu? Nie wiem. 

Jestem na etapie szukania. 

Jak się Panu współpracuje z Ryszardem Majorem? 

Bardzo dobrze. 

Dlatego, że Ryszard Majgr odblokowuje w aktorze pewne możliwości ruchu, 
które z kolei odblokowują pewne możliwości ekspresji. Wyrabia świa
domość, że idzie się w kierunku teatru, który można nazwać teatrem eks
presji, teatrem o dość przewrotnej dynamice. Major napewno wzbogacił za
sób moich środków alctorski<'h. 

Jak Pan pracuje nad rolą? 

Nigdy na to pytanie nie można odpowiedzić. Prawdopodobnie nad każdą ma
czej. Gdyby to była prawda byłóby wspaniale. Staram się szukać do końca. 
"Przy pracy nad tą rolą szukam czegoś, czego może do końca nie jestem 
świadom. 



WITOLD GOMBROWICZ 
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MARIA - MAŁGORZATA ZĄBKOWSKA 

Jak przyjęłaś wiadomość, że grasz Mańkę w „$Zubie". Rolę tak odmienną 
od tego co dotychczas robiłaś? 

Byłam przerażona, ponieważ to trudna rola. Mańka to taki tłuk - kuchta, 
z której robią anioła. Jednocześnie wszystko jest snem Henryka, więc 
postacie mogą się bardzo zmieniać od kwestii do kwestii i w związku z 
tym możemy się traktować jak marionetki poruszane przez Henryka, tak 
jak to we śnie bywa. My sobie kształtujemy tę rzeczywistość, ale rzeczy
wistość i nas zmienia. A to jest bardzo trudne do zagrania. 

Co spraicia Ci na.jwięk:;,;;q trudność w pracy nad rolq Mańki? 

Nie wiem czy pnlrafit.; pokaz<ctć tę czystość Ma11ki, tak żeby 
nic bylo to traktowane jako zabieg czysto formalny. W I akcie Pan Major 
chce, aby Mańka była taką ordynarną prostaczką, taką dziwką-zwierzę
ciem. Dotychczas grabm panienki z dobrego domu, damy lub wyranżero
wane artystki. Więc szalenie mi trudno znaleźć w sobie tę zwierzęcość, 

CJrclynarność i chropowatość - w psychice i gesc1c. Trochę pomogło mi za
st~ostwo w „Sonacie widm" Strindberga -- gdzie :i:agralam Kucharkę. Były 
tai~ ostre sceny, bardzo odmienne od tego co dotychczas grałam. 

Czy współpracowała Pani już ::: Ryszardem Majorem? 

O tak. Ryszarda Majora znam od duwna. Zaczynaliśmy w~pólnie w tea
trze amatorskim u Potoczka w Krakowie. To był taki mi~dzyszkolny teatr. 
O ile dobrze pamiętam, to w „Krościenkach" Pan Major grał Przystojnic
kiego. Razem graliśmy także w „Kluczach od przepaści" Grusznickiego. 

Co Pani sądzi o „$Lubie" jako dramacie? 

Jak przeczytałam „Slub" ·PO raz pierwszy to pomyślałam, jaki to wspaniały 
scenariusz filmowy. „Slub to taki dramat, w którym się gra również z 
didaskaliami, jak w dramacie romantycznym. Poza tym tak mi się teraz na 
początku prób wydaje, że na scenie musi być coś z halucynacji, coś z 
koszmarnego snu. 

WŁADZIO - ADAM KAZIMIERZ TRELA 

Z jakim uczuciem przystępował Pan do prób ,,$lubu"? 

Już wcześniej grałem w sztuce Gombrowicza i to w reżyserii Ryszarda 
Majora. Dlatego cieszyłem się, że będę mógł jeszcze raz zmierzyć się z 
tekstem Gombrowicza i znów w reżyserii Ryszarda Majora. 

To byla „Iwona Księżniczka Burgunda". Grał Pan w niej Księcia. 

Tak, te, rola trochę podobna do roli Henryka, ale o mniejszym wymiarze, 
jak zresztą cały utwór. 

W „Slubie" gra. Pan Wlad;::,ia. Z jakimi trudnościami boryka się Pan pra

cując nad tą rolą? 

Za:;tanawiałem się cały czas m1d tym dlaczego Władzio popełnił samobój
stwo, po to żeby Henryk wziął ślub z Mańkq i do tej pory takiej odpo
wiedzi sobie nie udzieliłem. Ponieważ jak z tekslu wynika Władzio, jako 
przyjaciel Henryka jest racjonalistą, rzeczowym w myśleniu i postępowaniu, 
a spełnia akt irracjonalny. Chyba, że jego przyjaźń do Henryka jest tak 
wielka, ie gr1miczy z miłością. 



Czego nauczył się Pan pracując z Ryszardem Majorem? 

Straszliwej dyscypliny sc:enic:mej, polegającej na tym, że nie może zdarzyć 

się żadna sytuacja, która nie ma logicznego uzasadnienia. Jeżeli Major 

pozna aktora dobrze, to daje mu pełną swobodę proponowania od siebie, 

korygując to tylko. Jeżeli napotyka na trudności w pracy z aktorem staje 

się wtedy czasem apodyktyczny i trzeba zrobić tak jak on to sobie wymyślił. 

Jest to Pana drttga rola w sztuce Gombrowic:::a, na czym polega trudność 

pracy nad tekstem Gombrowicza? 

W dramatach Witkacego i Gombrowicza treść niesie określoną formę sce. 

niczną tekstu, formę niekonwencjonalną. Aktor przyzwyczajony do artykuo

wania siebie na scenie ma trudności właśnie z określoną formą jaka to

warzyszy tekstowi Gombrowicza. W sztuce Gombrowicza nie wystarczy, 

ieby aktor wypowiedział kwestię musi tej kwestii nadać określoną formę. 

Idealnym przedstawieniem Gombrowiczowskim byłoby takie przedstawienie. 

na którym będąc widz nie znający języka polskiego mógłby powiedzieć o co 

aktorowi chodzi i opowiedzieć wręcz całe przedstawienie. Myślę, że to za

sada wszystkich przedstawiei1. Gombrowicz i Witkacy dają podstawę aby 
takie przedstawienia oowstawały. 

rozmawia ła: Graiyna Antoniewicz 

RYSZARD MAJOR 



PUNKT SZCZEGÓLNIE OSOBLIWY 

(Hotniowa z 1c:i.yscn·m lly"5tardcn1 Majo• cru) 

.. - w s:::eść lat po pamiętaj premierze „lwon11, księżniczki Burgunda" 

wracasz oto do Gombroinicza. Sześć lat przerwy - to sporo, a jednak w11: 
daje się, że ten autor to szczególna twoja mHość. Tym r~zem w11brale1> 
„Slub'', dramat znakomity (sam Gombrowicz uważał go za na3w1ększe swoje 

dzielo), ale szalenie trudny - a przez to rzadko grywany. 

Ryszard Major: 

Uważam Slub za jeden z najwspanialszych dramatów w dziejach teatru . 
I rzeczywiście, jest to w moim życiorysie artystycznym punkt szczególnie 
osobliwy - ma ukoronować długoletnie przygotowania. Ale paradoksalnie 
- ta premiera, która ma być zwiei1czeniem pewnego ważnego okresu mo
jej pracy w teatrze, jest równocześnie powrotem do źródła, do punktu 
wyjścia, bo od fascynacji tym tekstem zaczęły się pierwociny mojej dzia-

łalności teatralnej. 

- Myślisz o teatrze „Pleonazmus"? 

Ryszard Major: 

Cała nasza robota w „Pleonazmusie" to był permanentny hołd składany 
autorowi Slubu, a równocześnie bezustanne praktykowanie tego, co u Gom
browicza można nazwać „teatralnym". Poetyka sceniczna „Pleonazmusa" 
brała się z wykorzystania najważniejszych mechanizmów rządzących tea
trem Gombrowicza. Stąd eksponowanie warstwy tekstowej, kolosalne - nie
mal magiczne - znaczenie słowa mówionego, stąd budowanie przekazu tea
tralnego w oparciu o ciągłą, intensywną walkę form. Gombrowiczowską 
„formę" rozumiem wielorako, to trzeba wyjaśnić. Po pierwsze - forma 
to mechaniczny konflikt obrazu, walka różnych usytuowań rzeczywistości. 
Istotą tego, co teatralne jest dla mnie ruch, przmieszczanie się; każda 
faza ruchu ma określony wygląd, ukonkretnienie - czasem sprzeczne, wal
czące z siąsiednim. Istotą formy jest dla mnie „poszerzanie się" tych ukon-

kretnień. 
I drugie rozumienie „formy", szersze, w myśl którego jest ona narzę-

dziem teoriopoznawczym. Ta walka usytuowań, ukonkretnień rzeczywistości 
ma taki właśnie cel - teoriopoznawczy (epistemologiczny): poszerzanie u
konkretnień, to równocześnie rozszerzanie naszej wiedzy o rzeczywistości, 
zbliżanie się do jej prawdy. Tak rozumiana forma staje się filozofią, nawet 
ideologią. Te dwa rozumienia formy, zapisane - jak mi się wydaje -
w teatrze Gombrowicza, legły u podstaw poszukiwań „Pleonazmusa" i w 
ogóle wszelkich moich scenicznych prób. Po kilku latach przymiarek i re
petycji, biorąc się za Slub jeszcze raz zaczynam wszystko od początku. 
W moim stosunku do Gombrowicza zmieniło się tylko jedno: w początkach 
pracy w teatrze moje myślenie wypływało z lektur, teraz - jest spraw

dzone w praktyce teatralnej. 

- „.a egzystencjalnej? Czy lekcja Gombrowicza ma tylko ;;en;; episte
molooirz11y, c: !I ni1„11i •ż n11lr1looicz n!J? 1\ mńwiqc innc.:1! j: c ::: 11 Twnj!' r/n.~. 

tviaclczenie egzy~tencjalne potwierdza czy podważa prawdy Gombrowicza:· 

Ryszard Major: 

Główny lemat Gombrnwic:rn określam tak: jest to walka o uzyskanie dla 
wolności i godnośc i człowieka jak naj szerszych granic. Jest to walka przez 
Gombrowicza przegrana - zdał sobie z tego sprawę pisarz, tak jak i jego 
bohater - Henryk, który w finale Slubu musiał skonstatować, że wszyst
kie granice można pokonać, ale człowiek i tak przegrywa z samym sobą, 

z ograniczeniami (granicami). tkwiącymi w n im samym. Tę tezc; sprawdzał 

Gombrowicz we wszystkich swoich tekstach - za wsze z wynikiem nega
tywnym. Nie kosmos, nie bogowie, nie społeczeństwo i jego instytucje, ale 
sam człowiek nosi w sobie ograniczenia uniemożliwiające rozszerzenie gra
nic autonomii osobowości. 

- A czy klęska Henryka nie wynika z powodu zupelnie zasadniczego, 
który nazwatbym - upraszczając - brakiem sankcji metafizycznych? w 
końcu świat Gombrowicza przypomina pustynię egzystencjalistów: nico§ć 

i samotna, cierpiąca jaźń. 

Ryszard Major: 

Okoliczności, w których dany jest nam sen Henryka (czyli: Slub) ujaw
niają świat, w którym datujący się od renesansu porządek kultury uległ 

zagładzie. Henryk staje samotny wobec ,,świata bez Boga", ale to nie zna
czy, że . bez absolutu, prawdy, miłości, piękna, dobra . Te słowa są zakodo
wane w sposobie myślenia, działania. Henryk jest w pustce, ale tlą się w 
niej iskierki odwiecznego porządku. Henryk o tym wie i chce wierzyć raz 
w jedno, raz w drugie: w pustkę, w porządek. Konflikt celów wiary jest 
jedną z podstawowych opozycji tej rzeczywistości. I Henryk, jak inni bohn
terowie Gombrowicza, chce ten konflikt rozwiązać. W wyzwaniu, jakie rzu
ca rzeczywistości, chce akcentować - jak wielcy romantycy - to co in
tensywnie jednostkowe; ma takie sam·~ problemy ze światem jak Hamlet, 
Faust, Gustaw-Konrad. Wynikałoby z tego, że nie można świata rozpoznać 

w sposób ostateczny zbiorowo, że do l'>rawd ostatecznych dochodzi się tylko 
wysiłkiem jednostki. W dziele Gombri)wicza osobowość, „ja" Judzkie jest 
jedynym narzędziem poznania. Trudno znaleźć w iiteraturze światowej 

drugiego tak silnie przekonanego o tym bohatera jak Henryk. 

- Mówis:: o samotności tego bohatera, ale przecież - nawet jeśli jego 
świat jest pozbawiony Doga, istnieją w nim nudal ludzie. Inni : zgarażający 

nam lub będący naszą szansą. Sam Gombrowicz Iw liście do Bruno Schulza) 
pisze: „Twor11 nasze nigdy nie powstają tylko ;:: nas samych, ale zawsze 
z kopulacji naszej z kimś innym". Ale Milosz, w czterdziefri lat później, na
pisze - by pozostać przy fizjologii - „Dzielo Gombrowicza, jak na wiek 
dwudziesty, jest unikatem, bo nte ma w nim ani jednego opisu kopulacji". 



Ryszard Major: 

Zdanie Milos:w rowmiem tak: jc:\li 1111;żcqzna chce w gwarantować i;;ubie 
jak największą samoswoistość, to nie powinien kojarzyć się z kobietą -
fakt takiego związku brutalnie naruszy jego autonomię. Ale żeby się o tym 
przekonać, należy sprawdzić swoje domniem;mia . To co powiedział Gom
browicz, to interpretacja pewnej fazy rozpoznawania rzeczywistości, nie
zbędnej dla uświadomienia sobie, że w procesie rozpoznawania autentyzm 
moi.na zbudować tylko przez „kopulację z samym sobą". Niektórzy krytycy 
stwierdzają wręcz, że według Gombrowicza najdoskonalszym sposobem rea
lizowania męskości jest onanizm, akt nie naruszający własnej autonomii, 
wolności, godności. A przecież od wieków zwykliśmy uważać, że onanizm to 
coś grzesznego. To przekonanie jest również jedną z „ciasnych" granic jed
nostki. 

- Wróćmy jednak clo „Slubu". Niepokoi mnie w tym dramacie jedno -
jego „senna" prowienie1tcja. Poetyka snu jest niebezpieczna, bo we śnie 

wszystko może się zdarzyć, sen w pewien sposób pomniejsza odpowiedzial
ność autora za losy je(}o postaci. 

Ryszard Major: 

Ucieczka w sen jaką zastosował Gombrowicz jest zabiegiem tylko i wyłącz
nie literackim - wyborem konwencji, która najlepiej poniesie problema
tykę . Ale nie jest to wybór szczególnie znaczący i równie dobrze mogłaby 
to być np. konwencja reportażu„. 

Protestuję! Porównywaliśmy dramat Gombrowicza z „Faustem", z 
„Hamletem", ale przecież tamte teksty są krwiście realne - gdy mówiq. o 
rzezcywistości. Nie mówmy więc o tym co jest możliwe, ale o tym co po 
prostu j e s t. 

Ryszard Major: 

To prawda, Hamlet nie jest opowiedziany w poetyce snu. Ale w przypadku 
Slubu nie mamy do czynienia z jakąś żelazną konsekwencją w stosowaniu 
„sennej" metaforyki. Ślub jest - w swej poetyce - bardzo podobny do 
Ferdydurke czy Trans-Atlantyku, a przecież te powieści nikomu się nie 
śnią„. Myślę, że forma Ślubu wzięła się z konieczności rozbudowania tego 
wielkiego tematu, który w Nie-boskiej komedii nazwany został: dramat 
ukladasz. Bo Henryk jest również artystą, człowiekiem, który nie tylko 
chce rozwiązywać problemy ontologiczne i teoriopoznawcze, ale również 
szukać (może tworzyć) wartości estetyczne. Jest artystą budującym dzieło -
bo przecież to Henryk pisze dramat ślubu. 

- A może jest tak, że Henryk działa, stwarza coś nowego w przestrzeni 
ludzkiej, „pisze", właśnie dlatego, by uciec przed nierealnością snu-kosz
mam? Bo przecież właściwością snu jest to, ie odbiera nam możliwość 

działania, wyboru. Wszystkie dzialania Henryka bylyby więc próbą wyzwo
lenia się od koszmaru, przeciwdzialania „dzianiu" nas przez sen. 

Ryszard Major: 

Bardzo dobrze to ująłeś .. . Zresztą, mówimy zwykle: ucieczka w sen, w poe
tykę snu. Dlaczego ucieczka? Sen to nierzeczywistość, ale „śnione" problemy 
mogą być - i są - bardzo nawet rzeczywiste. 

Zresztą bardzo dziwny jest to sen, bo przecież nieczęsto śni się czło

wiekowi klęczenie, wznoszenie ramion, rąk i oczu do jakiegoś absolutu, 
do celu oddalonego o lata świetlne. I rzadko zdarzają się sny przeplata
jące taką wizję z obrazem karczmy, bankietowego stołu, z fizjologizmem 
konsumpcji. A taki jest sen Henryka, składający się z dwóch, sprzecznych 
i kontrastujących wizji. I sprzeczne są chęci obcowania - na przemian 
z transcedentalnym, tajemniczym i - brudnym, zatłuszczonym. Temu co 
szlachetne, autentyczne, metafizyczne, prowokacyjnie przeciwstawia się to, 
co brudne (wobec czystości), wulgarne (wobec szlachetności). Ryn.sztok mie
sza się tu z metafizyką, duchowa iluminacja z krwią, spermą i potem, a ka
tedra Notre Dame sąsiaduje z Genetowskim burdelem. 

Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Gombrowicz - i Henryk - umieją 

zobaczyć człowieka zaplątanego we własne sprzczności. Widzą, że ręce skła
dające się do modlitwy są brudne i spocone. Henryk widzi to u siebie i u 
innych i uzmysławia sobie, że rząd dusz jest nie do osiągnięcia gdy ten, 
kto by chciał go sprawować ma resztki z.upy na wąsach. Już wie, że próby 
zrealizowania rządu dusz muszą się zawsze skończyć rządami również nad 
cielesnością (więc - czystością). I okazuje się, ku zaskoczeniu i niezado
woleniu Henryka, że te rządy nad cielesnością są jakby trywialne, niez
godne z. oczekiwaniami i aspiracjami ludzkiej godności. Tęsknota za „wiel
kością" i „prawdą", a nawet za tymi słowami, jest nie do spełnienia. Bo 
nie można powiedzieć, że „człowiek to brzmi dumnie", gdy ten człowiek jest 
zabrudzony, zwulgaryzowany, czy choćby - ma tłuste włosy. 

- A jednak - tam gdzie Konrad mówit: „Daj mi rzqd dusz", Henryk 
powiada: „Dajcie m·i człowieka". Kluczowy dla zrozumienia „ślubu" mono· 
log-modlitwa Henryka mówi o nim: 

Ryszard Major: 

„Niech będzie, jak ja mętny, niedojrzaly 
Nieukończony, ciemny i niejasny". 

Modlitwa Henryka sprowadza do wymiaru konkretności ambicje i aspiracje. 
A równocześnie ~ deprecjbnuje wszystko to, w co chcieliśmy wierzyć, co 
wiedzieliśmy o dotychczasowych wzlotach ludzkiego gatunku. 

- A więc: czy możliwy jest Gombrowiczowski „.Hub w kościele lucl:::
kim"? 

Ryszard Majer: 

Sztuka zaczyna się na tle fragmentów .:::nieks:::ta!conego kościota, ale nic 
znaczy to, że nie ma w nim Boga. Jest, bo musi być, jakaś ułomna forma 
jego egzystencji. Henryk bardzo by chciał, :i.eby to, co nieoczekiwanie jawi 
się jako ułomne, przybrało postać - formę - do~konałą. t\le to usiłowanie 



jest daremne, więc Henryk stara s ię zastąpić niegdysiejszą doskonałość 
czymś na miarę dzisiejszą. Również tu usiłowania i ich konsekwencje -
okazują s ię niewydarzone, nieprzekonywujące, niejasne. Niejasne - to sło
wo co krok pojawia się w Slubie, bo taka jest właśnie sytuacja Henryka 
i innych. Niegdysiejsza doskonałość - zniekształcony kościół - była miarą 
·jasności. W dwojakim znaczeniu tego słowa. To ważna opozycja. Ale po
zorna I Bo Henryk uświadamia sobie, że i ta dawna miara nie była praw
dziwa. Więc nie można zbudować - teraz - czegoś jasnego. To co jasne, 
jest już zabrudzone, ma zawsze w podszewce swe przeciwieństwo - miarę 

czarną. 

- Lecz nie nikną pTzecież poznawcze funkcje - i możliwo!ci - jed
nostki? Nie niknq możliwości formy, tak gwałtownie poszeTzonej? 1 tea.tTa.
lizowanej - pTzez Gombrowicza i przez jego bohateTÓW. 

Ryszard Major: 

Gombrowicz pisał dla teatru, który znał. Był to teatr wyrastający z XIX 
wieku, czyli teatr słowa, teatr literacki. Rewolucja, jaką Gombrowicz prze
prowadził swoimi sztukami dotyczyła przede wszystkim warstwy tekstowej. 
(Gdyby uważnie prześledzić jego didaskalia, nlttrudno się przekona~. że 

są one identyczne z tymi, które możemy znaleźć u Zapolskiej czy Rittnera). 
żeby w bardzo dziś wyrafinowanym języku teatru tekst Gombrowicza 
mógł w pełni zaistnieć, trzeba było sprawić, by oprócz ust aktora na sce
nie istniały także jego ręce, nogi, całe ci ało, a to znaczy, że trzeba było 

sprawić, by aktor stał się nie tylko podmiotem, ale i przedmiotem narracji. 
I to się udało - nie tylko przy okazji inscenizacji sztuk Gombrowicza. 
Udało się sprawić, że to co jest opowiadane, nie tylko istnieje, ale właśnie 
jest opowiadane. Najistotniejsza kwestia teatralna polega tu na tym, że 

trzeba zespolić w jednię te dwa zjawiska. Żeby uczynić się przedmiotem 
tego, co mówimy - np. pustki, samotności ... Podmiot musi być równocześnie 
przedmiotem opowiadania. Tym bardziej, że akt mówienie może być mniej 
Istotny, niż proces biologicznego trwania. Mówienie jest częścią trwania. 
Przywykliśmy, że słowa niosące jakąś treść są ważniejsze od układu rąk 

czy nóg mówiącego, a to nie musi być prawdą. Cza sem o wiele bardziej 
precyzyjne w komunikacie jest nie to co s ię mówi, ale - jak się mówi. 
I to jest jakby generalny problem moich tea tralnych prób. Najbardziej in
teresuje mnie jak wygląda ciało człowieka, który mówi . Może to ciało 
mówi najwięcej? 

- Czy myślaleś o ryzyku, jnkie niesie przyznawanie się do tak poważ
nego traktowania pracy nad kolejnq premierq, jak to Tobisz w tej chwflf. 
„Slub" ma być punktem docelowym wielu lat pracy. Więc co tialej? Co 
po „Slubie"? 

Ryszard Major: 

Żeby być kon~ekwentnym: powinno to być moje ostatnie przedstawienie. 
Bardzo bym się z tego cieszył, ale pod warunkiem, że będzie to przeko-

nywujące, sugestywne, doskonale p rzedstawienie. Chętnie bym wtedy skoń
czył działalność teatralną. Ale trzeba s ię li c zyć z odwrotną sytuacją ... Cóż, 

odbędę kolejny okres przygotowawczy, żeby wypracować środki teatralne, 
które zagwarantują temu tekstowi doskona ło ść . 

- A czy nie chcesz poszukiwać „przedłużeń" „Slubu" i teatru Gombro
wicza w dTamatuTgii wspólczesnej? Sądzę, że to możliwe i że mógłby§ po
myśleć np. o Genecie, którego nazwisko już padlo w naszej rozmowie. 

Ryszard Major: 

Na pytanie kierownictwa artystycznego Teatru „Wybrzeże" co chciałbym 
przygotować w najbliższym sezonie, odpowiedziałem: Balkon Jeana Geneta. 

(kwiecień 1982) 

Rozmawiał : Władysław Zawistowski 

(Rozmowa ze scenografem Janem Banuchą) 

- Czy mógłby Pan nam zdradzić swój osobisty stosunek do Gombro
wicza i do tego PTZedsięwzięcia, jakim jest inscenizacja „Slubu" w Teatrze 
„Wybrzeże"? 

Jan Banucha: 

Niestety, proszę pana, ja nigdy nie udzielam wywiadów. 

Rozmawiał : Władysław Zawistowski 

Po stokroć za! 

<Rozmowa z k ompozytorem Andrzejem Głowińsk im) 

- Czy jest Pan za Gombrowiczem, czy przeciwko? I dlaczego? 

Andrr.ej Głowiński: 

Po stokro~ za . Dlaczego? Choćby dlatego, że swoim istnieniem i swoimi 
tekstami prowokował wszystkich i wszystko . do puszczenia się w nieusta
jący taniec jaki toczył się wokół n iego i podług jego - gombrowiczow
s~ich - . dź;-"ięków. ~ył i jest czymś w rodzaju orkiestry, przy której chce 
się, musi się (w naJgorszym razie - wypadałoby) zatańczyć. Będąc wYt
rawnym znawcą orkiestr tanecznych wiem z całą pewnością, że orkie~tr 
tak magnetycznie ściągających tancerzy na parkiet jest raczej niewiele. 

- Czy „Slub" wymapa nowej sceny, foTmy, nowej poetyki? 



An<łrzcj Głowiński: 

Slub jest parlyturei, klór;i żyć z;iczyn;,i dopiero na scenie w grze, w spek
taklu. Jej autor up om ina się w jukimś komentarzu o to, by dobrze został 

uwydatni9ny „żywioł muzyczny" tego utworu. Jego „tematy", crescenda, 
decrescenda, pauzy, sforzata, tutti i sola powinny być opracowane jak tekst 
partytury symfonicznej. I to jest najważniejszy wymóg Ślubu. Czy reali
zować się będzie to zadanie po staremu czy po nowemu, nie ma istotnego 
znaczenia. Ma znaczenie - autentyczność intencji i wyobraźni realizato
rów oraz ich zestrojenie się w czasie wykonywania koncertu jakim jest 
Ślub. 
- Czy „ślub" wymaga nowej, nietradycyjnej muzyki? Czy można go in
terpretować muz·ykq? 

Andrzej Głowiński: 

Reżyser przedstawienia oświadczył mi, że Ślub wymaga mojej muzyki, po
nieważ muzyka moja będzie dla tej inscenizacji Ślubu nieodzowna. W spra
wie szczegółów, które Pana interesują odsyłam w związku z powyższym 
do reżysera. 

Rozmawia!; Władysław Zawistowski. 



JERZY ŁAPIŃSKI - OJCIEC 

Czy mógłby Pan nam zdradzić z jakimi uczyciami przystępował Pan do 
prób „S!ubu Witolda Gombrowicza, w reżyserii Ryszarda Majora? 

Pełen obaw, bo jest to najpojemniejsza i najtrudniejsza sztuka Gombrowi
cza. Wiedziałem poza tym, że Ryszard Major myślał o tej sztuce od począt
ku swojej działalności w teatrze zawodowym. Moje obawy wynikały także 

z tego, że grałem nieco podobną rolę Króla Ignacego w „Iwonie Księżniczce 
Burgunda" i stąd moje dodatkowe starania, żeby nie powtórzyć roli. 

Jaka jest w Pana odczuciach postać Ojca? 

Rola Ojca jest o tyle trudna, że jest to postać widziana oczyma Henryka, 
a więc jest to jakby replika postaci Ojca, trudno więc doszukiwać się związ
ków logiczno-psychologicznych postaci. Jest to postać trudna. W szeregu mo
mentach Ojciec reaguje różnie. Jest w nim coś z archetypu ojca . Chciałbym, 
żeby to był ojciec w ogóle. Ojciec, którego się po Jatach wspomina i te 
wspomnienia mieszają się - fikcja z rzeczywistością. Raz się ojca wspomina, 
jako kumpla raz jako groźnego sartrapę. 

Grał Pan już w sztuce Gombrowicza, jakie trudno§ci jeszcze Pan widzi w 
pracy nall tą rolą? 

Wiem z doświadczenia, że język Gombrowicza jest bardzo trudny, ma specy
ficzną składnię, trudną do nauczenia się na pamięć. „Slub" jest tekstem 
gdzie ważny jest szyk, interpunkcja i nie ma niepotrzebnych słów. 

Czego nauczył się Pan współpracując z Ryszardem Majorem? 

Praca z Majorem dała mi główną, najważniejszą umiejętność, pewną elasty
czność i umiejętność przerzucania się z konwencji w konwencję, pewien nie
stereotypowy sposób myślenia o postaci. 

Trochę ta szkoła różni się od szkoły Stanisławskiego . Umownie bym to naz
wał stylem poetyckiego uogólnienia. 

JOANNA BOGACKA - MATKA 

Z jakimi uczuciami przystępowała Pani do prób „Slubu"? 

Z bardzo mieszanymi. Cieszyłam się i bałam. Dlaczego? Dlatego, że Gom
browicz, to dramaturg, którego bardzo trudno grać. Poza tym mam zagrać 
starą kobietę. To nie jest łatwe. Chociaż„. starą kobietę zagrałam kiedyś 
w telewizji, w sztuce Włodarskiego „Odchodząc obejrzyj się" i podobno 
nieźle. 

Jak pracujesz nad rolq Matki? 

- Ja tekst umiem· bardzo szybko Tym razem poprosiłam Ryszarda Majora, 
żebym mogla próbować z egzemplarzem w ręku i długo chodziłam z nim po 
scenie. Wiedziałam, że muszę znależć nieznany dotąd sobie klucz, inne środki 
aktorskie. I wszystko to co proponuję w roli Matki jest niesprawdzone. 
Wszystko co robię jest nowe i obce mojemu aktorstwu. I dlatego jestem za
dowolona, bo to rozszerza moje środki aktorskie, co nie przeszkadza że mam 
„boja" jak mówi Gombrowicz. 

Dlaczego uważasz, że tekst Gombrowicza jest tak trudny w realizacji sce
nicznej? 

Dlatego, że u Gombrowicza wszystko jest jakby dopowiedziane do końca. 

„Slub" to jakby potok słów, coś nieustannie się stwarza, coś ze sobą wal
czy. Jest cala masa zaskoczeń. Wyjątkowo w tej sztuce uważam, że aktor 
powinien bardzo zdać się na reżysera . 

W takich luźnych rozmowach przy stoliku powiedziałam zdanie, które się 

przyjęło w zespole. Nie wiem czy jest mądre, w każdym razie powiem. 
„Gombrowicz, to jest jakby wzburzone, pełne morze, a grać należy pianę'. 
Wydaje mi się, że nie można pozwolić sobie na nurkowanie. Gombrowicz 
nie daje na to czasu. Nie ma czasu· na żadne p . .;ychologizowanie. 

Co sprawia Pani ·riajwii:kszq trudność w pracy nad rolą Matki? 

Moja rola jeśli chodzi o pojemność tekstu, jest bardzo niewielka w sto
sunku do roli Ojca. Matka jest praktycznie cieniem Ojca, jakby jego do
pełnieniem . Największą trudność sprawiają mi te partie, gdzie mam rze
czywiście być stara. Pomaga mi świadomość, że we śnie wszystko jest 
dopuszczalne. Nawet mogłabym tam zaistnieć jako bardzo młoda dziew
czynko. Przeświadczenie, że we śnie wszystko wolno pozwala mi nie bać 
się tak bardzo. 

Czy grała Pani w sztukach Gombrowicza ;ak układa się Pani współpraca 
z Ryszardem Majorem? 

Nie nigdy i bardzo się cieszę, że zagram właśnie ze względu na tę inną 
estetykę. Wspaniale! Myślę, że Major jest jednym z niewielu reżyserów w 
Polsce, który tak zna Gombrowicza . 

O :zagraniu jakiej roli w najbliższej przyszłości marzy tera:: Pani? 

Nie mam marzeń tego typu. Kiedyś jak byłam w szkole teatralnej marzy~ 
łam o rolach matek i ciotek„ Uwaiam, że dojrzałą koOietę jest znacznie cie
kawiej grać niż dziewczynę. ~yć może Matka będzie takim pomostem. 



DZIAŁ TECHNICZNY 
Wojciech Klimkiewicz - kierownik techniczny 

BRYGADIERZY SCEN 
Stanisław Płudowski 

Piotr Mikołajc:wk 
Lech Kanabaj 
Ryszard Łęcki 

SWIATŁO 

Bronisław Gruca 
Zdzisław Welt 

ELEKTROAKUSTYKA 
Edmunt Orent 

GŁÓWNY REKWIZYTOR 
Albin Lamkiewicz 

PRACOWNIE 
Henryk Brejek - kierownik pracowni ślusarskiej 

Regina Darłak - kier. pracowni krawieckiej damskiej 
Jerzy Kilanowski - kierownik pracowni szewskiej 
Henryk Starczewski - z-ca kier. prac. tapicerskiej 
Marian Kujawski - kierownik pracowni modelarskiej 
Zygmunt Nowakowski - kier. pracowni malarskiej 
Tomasz Szwajkowski - kier. prac. krawieckiej męskiej 
Halina Walter - kierownik pracowni perukarskiej 

KIEROWNIK SCENY 
Stanisława Staszak (Gdańsk) 

REDAKCJA PROGRAMU 
Grażyna Antoniewicz 

na okładce rysunek Maksa Ernesta 
ZDJĘCIA 

Jan Ledóchowski 

Organizacja widowni czynna od godz. 9.00 do 14.00 
z wyjątkiem wolnych sobót i niedziel, telefon: 31-93-31 

Kasa czynna codziennie prócz poniedziałków 
od 11.00 do 13.00 i trzy godziny przed spektaklem, 

telefon: 31-13-28 

ZGGdy-1113. 4000 A-2. 




