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Operetko, co z tobą, 

cóż więc mam robić, 

j1akie sposoby wymyślić, 

żeby twoje worki przemówiły głosem Historii„.? 

Bełkot Historii w workach, 

tak to widzę w tej chwili. . 
Niespodziane, 

ironiczne, 

zjadliwe wichry 
gromy i nagłe, urywające się 

śpiewy - tań1 ce. 

Teatr, 

to rzecz zdradliwa, 

kusi zwięzłością, 

o ileż łatwiej, 

zdawałoby się, dobrnąć do końca ze sztuką, 
niż z wielostronicową powieścią! 

Ale, gdy raz dasz się wciqgnqć 

we wszystkie zasadzki tej formy 

obmierzłej - nieporęcznej, 

sztywnej, 
przesfa r:z:ałej 
gdy wyobraźnia poczuje się przywalona 

ciężarem ludzi na scenie, 
tą niezgraibnościq 

,prawdziwego" człowieka, 
od którego trzeszczq deski podłogi„. 

gdy poimiesz, 
że trzeba d fen ciężar uskrzydlić, 

zamienić w znak, 

w bajkę, 

w sztukę 

... ba, wtedy jedna za drugq wers1a 

idzie do kosza 
i ten drobiazg kilkoaktowy 
zaczyna nabrzmiewać 
miesiącami twojego życia. 

WITOLD GOMBROWICZ 



Sztuka, 

która 

nie zdoła 

zapewnić 

swemu 

twórcy 

auten

tycznego 

istnienia 

w 

sferze 

duchowej, 

i est 

tylko 

nieusła-

1qcym 

wsfy,dem, 

upokarza-

1ącym 

świa

dectwem 

partactwa. 

WITOLD GOMBROWICZ 
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WITOLD 
GOMBROW1ICZ 

WAŻNIEJSZE 
FAKTY 
BIOGRAFICZNE 

1904 
Urodził się 4 si e rpnia 1904 roku w majątku 

Małoszyce koło Opatowa . posiadłości swego 
ojca. 

1911 
Rodzina W. Gombrowicza przenosi s ię do 
\Varszawy. Początkowo uczy się u guwerne 
rów, następnie zaczyna uczęszczać do Gim
nazjum i Lice um św. Stanisława Kostki 
w Warszawie . 

1920 
P isze historię swoje j rodziny , 
zbiorach domowego archiwum: 
pozostała w rękopisach. 

1922-1923 

opartą na 
dotycł1Cza s 

Uzy skuje świadectwo dojrzałości i wstępuje 
na Wydział Prawa Uniwe rsvtetu Warszaw-
skiego. · 

1927 
Kończy studia prawnicze i rozpoczy na apli
lrnnturę najpierw w sądzi e Powiatowym a na
st ę pnie w sądzie aplikacyjnym w Warsza
w ie . Wyjeżdża do Paryża - uzupełnia swo-
5,1 wiedzę prawniczą w L'Institut des Hautcs 
E tudes Internationales. 

rn:n 
Debiutuje Pamiętnikiem z okres'U 
nia: zbiór opowiadali wychodzi 
wydawnictwa „Rój". 

193•1 

dojrzewa
nakład em 

Rezygnuje z uprawiania zawodu prawnika 
i rozpoczyna pracę literacką; pi sze opowiada
nia Fi'idor dzi eckiem podszyty i Filibert 
dzieckiem podsz yty, które później zo staną 
włączone do Ferdydurke. 

1937-1938 
Nakładem „Roju'' ukazuje s ię Ferdydurke. 
W „Ekspresi e porannym" pod pseudonim e m 
Niewieski ukazuje się pow1esc sen sacyjna 
Gombrowicza Urzec zeni. 
Opętani ukazują się w dzienniku „Dzieli do
bry" - „Kurie r Czerwony" (nie uko11czona). 
W „Skamandrze" publikuje Iwonę księżnicz
kę Burgunda. 

1939 
W :; ierpniu na zaprcszeni e Polskich Linii 
Oceanicznych wziął udział w inauguracyj
nym r e! sie „Chrobrego" .; wybuch wojny za 
s tał Gombrowicza w Buenos Aires - pozo
s tał w Ar gentyni e do roku 1963. 

1940-1943 
Mi eszka w małym hotelu w Buenos Aires, 
uczy się języka hiszpaóskiego i nawiązuje 

kontakty z argentyó skim środowiskiem lite 
rackim. 

1944 
Rozpocz ~·1'a pracę nad Ślub e m. 

l!J47 
Ślub ukazuj e si ę w wydawnictwie „Eam" 
w języku hi szpań skim. Rozpoczyna pracę 

w Banku P olskim w Buenos Air e ;; na st3-
nowis'·rn sekretarza dyrekcji. 
Pi sze powi eść Trans-Atlantyk. 

1953 
W Paryżu ukazuj ą s ię Tran s Atlmltyk i Ślub. 
Rozpoczyna pierwsze zapis y Dzi ennika. 

1954 
Zaprzestaj e pra cy w banku. 

1955 
Pisze Pornografię i I akt Operetki. 

1956 
W Paryżu ukazuje się I tom D zienników. 

1957-1958 
Trans Atlantyk i Ślub ukazują się nakładem 
wydawnictwa „Czytelnik", Iwonę księżniczkę 
Burgunda publikuje PIW, a nakładem Wy
dawnictwa Literackiego ukazuje się zbiór 
opowiadań Bakakaj. 
29 listopada 1957 roku odbyła się prapremie
ra światowa Iwony księżniczki Burgunda 
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w 
reżyserii Haliny Mikołajskiej. 
W wydawnictwie Julliard wychodzi Ferdu
durke w języku francuskim; powieś(: odnosi 
sukces światowy. 

1960 
W Paryźu w języku polskim ukazuje się 
Pornografia; otrzymuje doroczną nagrodę li
teracką. 
\V teatrze studenckim STG w Gliwicach od
bywa się światowa prapremiera Śl11bu w re
źyserii Jerzego Jarockiego. 

1962 
Ukazuje się II tom Dzienników; Pornografia 
tłumaczona jest na język francuski. fil1ski 
i portugalski. 

1963 
Na zaproszenie Fundacji Forda Gombrowicz 
przybywa na roczny pobyt do Berlina Za
chodniego. 

1964 
Prapremiera Ślubu w Theatre Recamicr w 
reźyserii Jorga Lavelliego. 
Pogarsza się stan zdrowia Gombrowicza, 
przez dwa mies.iące przebywa \V szpitalu na 
astmę. 
Poznaje swoją przyszłą żonę Marię-Ritę La
brosse. Wyjeżdźają na południc Francji; 
ostatecznie zamieszkują w Vence. 

1965 
Powieść Kosmos ukazuje się w języku pols
kim w Paryżu. 
Francuska prapremiera Iwanu księżniczki 
Burgunda w Theatre de France w reźyserii 
.Jorge Lavelliego. 
Pisze drugą wersję Operetki. 

1966 
Publikuje III tom D zienników 
wersję Operetki. 

os tateczną 

1967 
Za powieść Kosmos otrzymuje międzynaro

dową nagrodę literacką Prix Formentor. 

1968 
Nakładem P. Belfond ukazują się Entretiens 
de Domini.que de Roux avec Witold Gom
browicz („Rozmowy z Gombrowiczem"). W 
roku 1969 przełożone zostały na język 
polski. 
28 grudnia zawiera związek małże11ski 
z Marią-Ritą Labrosse. 

1969 
24 lipca 
w Vence. 

Witold Gombrowicz umiera 

EM 
Na podstawie biografii napisa
nej przez Gombrowicza w ję
zyku francuskim dla Editions 
de l'Herne 



WOKÓŁ „OPERETKI'' 

KONSTANTY PUZYNA: 

[ ... ] Kuntynuu;ą my.~l Gombrow icza można by podjąć próbę odrodzenia 
całej operetkowej konu:encji. Zrobić zalety z jej wad! Z niedorzeczności, 
skostnienia, banału, dysproporcji formy i treści, płochego wdzięku, senty
mentalnego bełkotu, z arii i arietek potraktowanych serio tworzy się 
przecież - niejako sam.a - kanwa wielkiej współczesnej komedii absurdu. 
Nie j ednej. 
{„.] podniósłszy konwenans do dru.giej potęgi, Gombrowicz na dodatek 
wystrzela w „Operetce" pomysłem bezbłędnie operetkowym: antynomię 
autentyczności i Formy przekłada tym razem na antynomię Nagości 
i Stroju. Marz y o nagości Albertynka, nowa Iwona - tymczasem jej ado
ratorzy, zgorszeni, znzdro.~ni i snobiści, ciągle chcą ją ubierać, w coraz 
bogatsze, wspanialsze, wymyślniejsze stroje. Wokół trwa nieustanna rewia 
mody, którą rozkręca mistrz Fior - Christian Dior plus kwi.at (fiore) po 
włosku. I nie jest to bynajmnie j „czysta" widowiskowość, ale - znów -
aktorska psychologia zbiorowa: ludzie kostiumem mówią sobie imperty
n encje i komplementy, ubierają się do siebie, wobec si ebie, przeciw sobie. 
F'ior organizuje wreszcie bal maskowy, gdzie już i kostium rośnie do dru
giej potęgi: zamiast llbiorów zjawiają się przebrania, a na nich worki, 
bo ma tu być niespod:danka. Pod przebraniami snują się intrygi, dzialajq 
złodzi eje i spiskowcy. Na koni.ee wybucha rewolucja. i cały Strój czyli 
Forma rozsypuje się w oszalały bełkot galanteryjny: książę - lampa, 
ksi ężna - sto!ik, ryj maski gazowej i kryno!ina ... Bo w dodatku część 
osób ukrywa się. A z trllm.ny wstaje zaginiona w zamęcie Albertynka. 
Naga nareszcie: radosne wci.elcnie młodości, autentyczność bi.ologii, wciąż 
odradzającego się życia. Kllrtynu w porę zapada. W porę, ponieważ wiemy 
µrzecicż, że po pierwsz ym olśnieniu nagością biedną Albertynkę znów 
zaczną wszyscy llbierać . 

K. Puzyna, nBurzliwa p ogoda" \V-wa 1971 

JAN BŁOŃSKI: 

{„.] Tak, Gombrow icz ma sluszność mówiąc, że jego sztllka „żyć zaczyna 
dopiero na scenie": jej sens powstaje w zawieszeniu, wypeł.nia go do
piero reżyser. 
Czytałem o przedstawieniu paryskim, lekkim, roztańczonym, sceptycznym 
i właściwie pogodnym. Ale także o niemieckim, ciężkim, groźnym, prze
rażającym. 
Czy wierzyć Puzynie, który ufa radosnemu zjawieniu młodości. Czy raczej 
t ym, co w zakończeniu zobaczą okrutne, zrozpaczone szyderstwo? Co po
winno przeważyć? Nie wiadomo. Jak Goethe Fa'-lsta, Gombrowicz zaopa
trzył „Operetkę" w podwójny finał. Ludzko.ki, przegrałaś, cala twoja histo
ria jest błazeństwem, - mów i jedna z twarzy Janusa. Ludzkości, zaczynaj 
na nowo. jesteś w i eczna - mówi drllga. 

.J. Błor\ski, „ Dialog" 6/1971 

KRZYSZTOF WOLICKI: 

{„./ Otóż, jak sądzę , Gombrowicz w cytowanej opinii miał na myśli jedno 
tylko: nie że jego sztuka dopiero na scenie wybiera swój sens, ale źe dopie
ro na scenie w ogóle sens u zyskuj e i ujawnia. Jako zbiór znaków nie ma go 
wcale: sq powyrywane z najrozmaitszych kontekstów, same znaki i wszyst
ko znaki, to prawda, ale na rumowisku, Układają się w akcję, ale nie 
w sens. Na scenic jednak „Operetka" staje się natychmiast również obra
zem, dźwiękiem, literalnością. Rumowisko znak6w z miejsca się organi
zuje w dwie strony: poprzez konfrontację z dosłownością sceny i poprzez 
umi.c jscowienie w nadrzędnej formie operetki wy ko ny w a n ej. Błoński 
sądzi, że wtedy reż yser wybiera; podsuwa mu nawet dwoisty sens finału 
(„Ludzkości przegrałaś - Ludzkości jesteś wieczna.„"). Twierdzę jednak, 
że reżyser, j eśli, oczywiście, nie będzie kaleczył utworu i „pisał na scenie" 
po raz drugi, nie ma w istocie żadnego wyboru, ponieważ sens jest jeden 
tyl.ko: jesteś wieczna, Ludzkości, ale niepoważnie głupia. Wiemy, oczy-
1L'iście, co kryje się za t.ym nierozerwalnym przeciwstawieniem, za „ale'', 
które stan.owi najważniejszy moment zdania z dwóch trywialna.ki. Wście
kło.~ć, gniew, rozżalenie twórcy, który głupotę przejrzał a wdzięczności 
ni.e zdobył. Jeśli Błoński tak chce, proszę bardzo: tragizm Fausta. To 
jednak tylko wiemy, e:r post. Tego już Gombrowicz w „Operetkę" nie 
wpisał. Toteż nie ma w „Operetce" nikogo z autobiografii, wbrew Błońs
kiemu. Przestał opowi.udać sobie pisarz, gdy tematem opowiadania mogło 
być jedyne naprawdę jeszcze fascynlljące , bezsensowne, niesprawiedliwe, 
gorzkie umi eranie własne. W tym chyba znaczen'iu, ale tylko tym, jest 
„Operetka" jako zaniechanie głębokim świadectwem: powagi i pow.kią
gliwości , prywatno.~ci i dobrego smaku. 

K. Wolicki„ „OJra" 



JANUSZ MAJCHEREK 

KILKA UWAG O RECEPCJI 

W maju ubiegłego roku \Vitold Gombrowicz, jako pierwszy 

polski pisarz trafił na scenę Comedie Fran~aise. Jacques 

Rosner, inscenizator Operetki w Theatre National Populaire 

przygotował Iwonę księżniczkę Burgunda. Fakt nie jest po

zbawiony ironicznego podtekstu. Profan i szyderca w roli 

klnsyka, w najdostojniejszym teatrze świata - doprawdy 

los odpowiada drwiną na drwinę i karze w ten sposób blu

źnierców. To Gombrowicz przecież poświęcił Paryżowi cier

pkie strony swego Dziennika, choć w tym, co pisał, pod 

warstwą kpiny krył się niejasny lęk, jakby pisarz spodzie

wał się zemsty. Takie, na przykład zdanie: „Ja w Paryżu 

będę musiał być wrogiem Paryża. Szkada gadać! Połknq 

mnie zbyt łatwo, jeśli nic stanę kością w gardle - nie zdo

łam zaistnieć , jeśli mnie nie poczują jako wroga". 

A jednak połknęli. Witold Gombrowicz w Komedii Fran

cuskiej, Obok Racine'a! Zemsta. Zemsta miasta. 

Przychodzi mi jednak do głowy myśl inna - co by było 

gdyby Gombrowicz żył, jak zareagowałby na to wszystko. 

Bo przecież pisał i tak: „Dziś (scil. 1963) Witold Gombro

wicz przybywa du Paryża a zatem recepcje, wywiady, ro

zmowy, narady ... i trzeba przecież zorganizować sobie efekt, 

jad~ do Paryża, żeby zdobyv.'ać''. 

Zdnnie charakterystyczne dla Gombrowicza podobnie, jak 

charakterystyczne jest dla niego zadowolenie, z jakim cy

tuje w Dzienniku recenzje z prasy francuskiej po wysta

wieniu Iwony w roku 1965: „Nieszczęsny Gombrowiczu, 

zezwól na razie by ta hołota wymyślała ci od meteków ... 

teatr francuski jest dumny, że może wystawiać ciebie, au

tora Ferdydurke, jednego z ludzi przynoszących zaszczyt 

naszemu czasowi''. 

Nie, sukcesy nie były Gombrowiczowi obojętne i umiał 

o nic zabiegac'. Przypuszczam, że swoją obecnością w Ko

medii byłby w duchu zachwycony tak, jak byłby zachwy

cony Nagrodą Nobla, do której słusznie kandydował. Gdy

by ją dostał, jestem przekonany, że mimo drwin z hierar

chii i komv'enansów, nie zdobyłby się na gest Sartre'a. Iro

nia paryskiej premiery ma zatem rozmaite oblicza. 

Tymczasem w Polsce Gombrowicz istnieje ciągle na oso

bliwych prawach. Krzysztof Zaleski określił jego sytuację 

GOMBROWICZA W POLSCE 

formułą „pisarz bez dzieła". Istotnie, Gombrowicz był 

i jest w jakiś sposób obecny w iyciu kulturalnym kraju, 

choć, rzecz jasna, były dla niego Qkresy lepsze i gorsze. 

O Gombrowiczu sporo się pisze, nie wydaje się natomiast 

jego dzieła. Poza okresem popaździernikowej odwilży, kie

dy ukazał sic; przedwo.ienny dorobek pisarza, t.j. Ferdy

durke, Balwkaj, Iwona, a z n:eczy powojennych Ślub 

i Trans-Atlantyk, nie wydano w Polsce niczego. Nie ma 

krajowego wydania Pornografii, .Kosmosu i Operetki, nie 

ma Rozmów z Gombrowiczem, nic ma wreszcie opus mag

num, czyli Dziennika. Taka sytuacja stwarza podatny grunt 



do tworzenia się legend. Legenda towarzyszy Gombrowi

czowi od początku. Przechodzi z pokolenia na pokolenie, 

kultywowana jest przez akolitów pisarza jeszcze z czasów 

Ziemiańskiej, podtrzymywana przez ferdydurkistów nieco 

młodszego pokolenia, [„ .], przejmowana wreszcie przez 

generacje najmłodsze. Tę szczególną rolę Gombrowicza 
uchwycił Konstanty Puzyna pisząc: ,.Pamiętam, jak wypa

trzyłem kiedyś Ferdydurke w antykwariacie na Nowym 

Świecie. Spóźniłem się na pociąg do Krakowa, ale nawet 

nie zauważyłem z radości. Mieć t o wreszcie na własność 

- tylko, kto pamięta atmosferę roku 1951, może wyczuć 

smak i barwę tego szczęścia. Inni, młodsi już nie rozu

mieją ... " 

Myślę, że w ostatnim zdaniu Puzyna się myli. Inni, młodsi 

rozumieją i, kto wie, może roraz lepiej ... 

U żyłem formuły „pisarz bez dzieła", teraz pora na popra

wkę. Zaleski pisał swój szkic o recepcji Gombrowicza przed 

1972 rokiem i jednej rzeczy nie był świadom : roli, jaką 

w tej recepcji odegra teatr. Cezurą był rok 1974, kiedy to 

zaczął się pochód sztuk Gombrowicza przez sceny kraju. 

Rygory testamentu Gombrowicza, który zezwalał na druk 

swoich dzieł w Polsce, pod warunkiem, że zostaną wydane 

w całości, bez ingerencji cenzury, zostały uchylone dla tea

tru. Testament był wynikiem troski Gombrowicza o inte

gralność dzieła, przede wszystkim chodziło o Dziennik, któ

rego niektóre fragmenty budziły opory władz. Spadkobier

cy by li przeciwni wszelkim kompromisom, choć w kraju 

niektórzy sądzili, że niewielkie skróty nie zaszkodziłyby 

pisarzowi, a pozwoliłyby udostępnić polskim czytelnikom 

jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą kartę pol

skiej literatury XX wieku. 

Po śmierci Gombrowicza w 1969 roku pojawiły się w kra

ju publikacje na poły pirackie. Wybrane fragmenty Dzien

nika opublikował magazyn „Polska", a nieco później, 

w roku 1973 ukazały się spreparowane cytaty zamieszczo

ne w dłuższym cyklu na łamach „Miesięcznika Literackie

go". Protest wdowy po pisarzu, Rity Gombrowicz, wzbu

dził druk listów Gombrowicza do Iwaszkiewicza. Ten osta

tni zamieścił tę korespondencję w 12 numerze „Twórczości" 
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z 1969 roku. W czerwcu 1970 roku, w dzienniku „Le Mond" 

ukazał się list Rity Gombrowicz do redakcji pisma: „W ))Pol

sce« (nr 4, kwiecień 1970), przeglądzie wydawanym w War

szawie i przeznaczonym dla zagranicy opublikowano duże 

wyjątki z Dziennika Witolda Gombrowicza. Nigdy nie da

łam mego zezwolenia na tę publikację, ani ja, ani dyrektor 

Kultury i Instytutu Literackiego, pan Jerzy Giedroyć, któ

ry posiada prawa polskie, ani też żaden zainteresowany 

wydawca. Nigdy też nie autoryzowałam dwudziestu trzech 

listów· Witolda Gombrowicza do Jarosława Iwaszkiewicza, 

pisanych między 1947 a 1968 rokiem. Listy te opubliko

wała „Twórczość", której redaktorem naczelnym jest Iwa

szkiewicz. Pomijając nielojalność publikowania listów pry

watnych przyjaciela w pięć miesięcy po jego śmierci, Pan 

Iwaszkiewicz, prezes Związku Literatów Polskich i Pan 

Piotrowski, redaktor naczelny pisma (scil. „Polski") powin

ni wiedzieć, że Polska należy do krajów, które podpisały 

Konwencję Berneńską i w związku z tym jest zobowiązana 

do przestrzegania praw autorskich. Pisałam w tej sprawie 

dwukrotnie do Pana Iwaszkiewicza, ale odmówił publikacji 

moich listów. Protestuję przeci\:vko takim procederom, zwła

szcza, że stosowane są dowolnie i w ściśle określonym celu 

politycznym. W rezultacie, korzystając ze śmierci Witolda 

Gombrowicza, niektórzy polscy intelektualiści podejmują 

akcję zmierzającą do przywrócenia jego dzieł (nawet po 

amputacji) i jego osobowości (nawet zdeformowanej). Wszy

stkich tych, którzy mają szczere pragnienie ujrzeć jego 

dzieło wydane w Polsce, chciałabym zapoznać ze szczegól

ną wolą Witolda Gombrowicza, do przestrzegania której 

jestem prawnie i moralnie zobowiązana: pragnął on zatem, 

aby żadne jego dzieło (łącznie z listami) nie ukazało się 

w Polsce, dopóki jego Dziennik nie zostanie opublikowany 

w całości. W swoim Dzienniku (ciągle zakazanym), 

pisanym regularnie od 1953 roku i liczącym ponad 1000 

stron, wypowiada się jasno na wszystkie tematy, a szcze

gólnie w sprawie stosunku do Polski. Oddajmy mu nare

szcie głos! Czytając jego Dziennik i tylko tak zaczniemy 

rozwiewać nieporozumienia, a nie publikując wyjątki na 

temat malarstwa i poezji w magazynie propagandowym 

lub tendencyjny wybór prywatnych listów. Witold Gom

browicz podjął swą decyzję na skutek gwałtownych ataków 

skierowanych na niego w prasie polskiej (bez możliwości 

svv-obodnej obrony) podczas jego pobytu w Berlinie (scil. 

Zachodnim) w 1963 roku. ·witold Gombrowicz, ocalając 

swoją prywatność, zapłacił zbyt drogo - wygnaniem, sa

motnością, prywatnym dramatem. Cena bycia sobą jest Zrl 

duża by pozwolić kilku literatom, zainteresowanym przede 

wszystkim polityką, na deformację jego, który każdą de

formacjt~, .iakiej był przedmiotem, doznawał jako ból oso

bisty". 

Jak zatem doszło do uchylenia testamentu dla teatru? Dy

rektor Teatru Dramatycznego Gustaw Holoubek prowadził 

wymianę listów z Ritą Gombrmvicz w sprawie wystawie

nia .5Zub11. Jednym z argument.ów był fakt, że właśnie 

w Teatrze DramC1tyrznym, w roku 1957 doszło do prapre

miery Iwony. \Vdowa po pisnrzu powoływała się na jf'go 

\volę, niemniej zapoczqtkowany został pewien kontakt. Dal

sze kroki, już za pomocą prywatnych kontaktów, podjęli 

Kazimierz Dejmek i Jerzy Jarocki, przekazując pani Gom

browicz informacje o teatrze i ludziach, którzy go tworzą. 

Osiągnięto pewne porozumienie, dalsze rozmowy prowadził 

mecenas de Vfrion. W efekcie Rita Gombrowicz zezwoli

ła na inscenizację Ślubu, wszak pod warunkiem, że reżyser 

nie dokona żadnych skrótów. Wówczas Jerzy Jarocki udał 

się do pani Gombrowicz i przedstawił jej swoją analizę tek

stu wraz z propozycjami skreśleń. Tym razem decyzja była 

pomyślna i Ślub wszedł w próby. Zaproszona na premier~ 
Rita Gombrowicz wysoko oceniła przedstawienie Jarockie

go, co ułatwiło wprowadzenie sztuk Gombrowicza także do 

innych teatrów. 

W ten sposób w połowie lat siedemdziesiątych rozpoczął 

się festiwal Gombrowicza w polskich teatrach. Na sceny 

weszły nie tylko wszystkie dramaty, łącznie z fragmenta

ryczną Historią, ale także liczne adaptacje (Ferdydurke, 

Opętani, Trans-Atlantyk, opowiadania, a nawet Dziennik). 

W związku z tym sytuacja zrobiła się nieco dwuznaczna. 

Bo oto proszę sobie wyobrazić, że pojęcie o Mickiewiczu 

kształtowałoby się wyłącznie na podstawie jego mało wa

żnego dramatu Konfederaci barscy. Albo pojęcie o Żerom-



skim na podstawie Białej rękawic:zki. Bez Pana Tadeusza, 

Dziadów, Przedwiośnia. A tak właśnie jest z Gombrowiczem. 

Praktycznie bowiem jedyny kontakt z jego twórczością do

konuje się poprzez teatr, więcej nawet - dla szerokiego 

grona widzów Gombrowicz jest jedynie autorem drama

tycznym. Tymczasem hierarchia jego twórczości układa się 

tak, że najważniejszym i szczytowym jej elementem jest 

Dziennik, potem zaraz proza, a dopiero w ostatniej kolej

ności dramaty. Poza tym odczytywanie tych dramatów jest 

w istocie jałowe, jeśli nie towarzyszy mu wiedza wynie

~iona z Dziennika. Tworzy się rodzaj szczególnej niekomuni

katywności. Reżyser, który zabiera się do wystawienia 

sztuki Gombrowicza, z reguły zna całą twórczość. Widz, 

który tę sztukę ogląda, wie nie więcej ponad to, co ogląda. 

To jest jedna sprawa. Druga sprawa to oczywista już po 

premierze Ślubu świadomość, że dramaturgia Gombrowicza 

nie dokona teatralnej rewolucji, bo się zestarzała, a teatr 

spóźnił się - nie ze swojej winy. Stąd konieczność odej

ścia w pewnym momencie od dramatów. Stąd sięganie po 

prozę, a także po Dziennik. W ten sposób teatr pełni rolę 

bocznej furtki, czy może kuchennych schodów, którymi 

wprowadza się to, czego inaczej wprowadzić nie można. 

Napisałem, że to rola dwuznaczna. Z jednej strony szlache

tna, ale z drugiej w pewnym sensie krzywdząca pisarza. 

Bo adaptacja jest zawsze tylko połowiczna, coś się zysku.ie 

i coś się traci. Nie mając dostępu do dzieła, nie sposób 

sprawdzić co. Jest więc problem bilansu. Nie chcę go tu 

rozstrzygać jednoznacznie. Stawiam pytanie i zawieszam 

głos. 

• 



Krzysztof Wolicki 

GOMBROWICZ 

W czasach, które przeżywamy, postawa pisarska Gombrowicza 
budzić może nawet niechęć. Ten „drobnomieszczański spacero
'"icz", który chciałby sobie wygodnie urządzić tylko swój włas
ny fragmencik świata, odpychać musi wszystkich walczących 
o sprawy nie swoje. Nie bądźmy wszakże zbyt pochopnymi sę
dziami. W twórczości Gombrowicza tkwi przecież głęboko ukryty 
autentyczny tragizm. Jest to tragizm nieziszczalnej tęsknoty za 
nie istniejącym światem. Ów świat był przez swoich mieszkań
ców przeżywany jako świat swoistej autonomii. Składające się 
nań mikrostruktury społeczne, rodziny, domy, dworki przybie
rały w tym przeżyciu postać jak gdyby owadziego oka, którego 
każda malutka soczewka, jak wiadomo, pracuje na własny ra
chunek. W tak przeżywanym świecie osobowość właściciela wy
znaczana przez swoją mikrostruktnrc; społeczną (ściślej - przez 
przekrój swoich mikrostruktur) była z nią właśnie tożsama. 
Własność i właściwość, mieć i być stapiały się w jedno. „Szlach
cić na zagrodzie" był pełną osobowością - w swoim odczuciu -
bez żadnego wysiłku. Hył wszak zarazem z w y c z a j n y i o r y
g i n al ny - po ludzku solidarny z podobnymi sobie i jedno
cześnie indywidualny. Był zwyczajny, jak inni, we wszystkich 
ważnych społecznie aspektach, jako identyczny ze swoją mikro
strukturą, podobną do innych. Ale ważne społecznie aspekty, 
dzięki autonomiczności mikrostruktury, były właśnie nieważne 
dla indywidualności: oryginalność osobowości mogła się afirmo
wać, była identyczna z tym wszystkim, co w tej jednej mikro
strukturze niepowtarzalne. „Szlachcic na zagrodzie" uprawiał 
więc swoje pole jak inni, ale u skraju pola rosła jedna, pochylo
na wierzba, jego własna, na której tak niepowtarzalnie załamy
wał się fioletowy promień zachodzącego słońca... Był to więc 
świat, w którym związek człowieka z człowiekiem przeżywano 
jako izomorfizm, analogię; dziś przeżywamy go jako zależność 
przyczynową, powód i skutek, impuls i uzależnienie. 
Tragiczna tęsknota pisarza nie pozwa1a mu akceptować z naszym 
światem pełnej konfrontacji. Tęskni za „fragmentem do urzą
nia" i tworzy swe fajerwerki „tego, co między ludźmi", ulotne 
i odkrywcze konstrukcje, które są przecież śladem owych mikro
struktur doskonałych i trwałych, nie dających się przez tak ulot
ne twory zastąpić. Pisarz ten nie chce i nie może akceptować 
świata, w którym oryginalność i niepowtarzalność są w przeży
ciu cząstkowe tylko, nie wyczerpują indywidua1ności nieuchron
nie i immanentnie związanej ze zbiorowością; świata, w którym 
solidarność nie jest płodem izomorfizmu, lecz przyczynowości. 
Dla Gombrowicza oryginalność musi być kompletna, całościowa 
- musi być o r y g i n a l n o ś c i ą z w y c z a j n e j c a ł o ś c i. 
Jest pisarzem zbyt świadomym. Jego sztuka, ona tylko, może 
jeszcze być oryginalna jako caołść i może być też zwykłością, 
ponieważ składa się z nieważkości, drobnych itematów, ulotnych 
fabuł, zwykłych słów i afiszowanej „niższości" życia. Ponieważ 
tragizm wyznaje, okrzykuje, a przeto ośmiesza. Ale sztuka nie
uchronnie odrywa się od twórcy, uchodzi pomiędzy ludzi. Nie 
pojedna się w niej właściwość i własność pisarza, gdyż pierwszą 
jest tylko, gdy powstaje, a drugą, gdy daje sławę. Ostatnim to
nem wewnętrznym Gombrowicza jest brutalność tego procesu 
odzierania twórcy z jego dzieła. Obnażonemu pozostają już tylko 
najbardziej banalne dobre wychowanie i dobry smak, trochę 
dziwactwa, cechy na poziff zewnętrzne, podobne do ubrania, 
a przecież jedyne, które oszczędziła zaciekła konsekwencja dia
lektyki ciągle odbijanych w głąb, nierozwiązalnych opozycji. Dla
tego nad całym tym dziełem, j ego prawdziwą, udaną, znów praw
dziwą i znów udaną szczerością zawisła aura brutalnej pasji. 
Przyznajmy wszakże, iż brutalność to nie dzisiejsza. Nie boksera, 
raczej szpadzisty. Wytworna. 

K o r"lcowy frag 111ent artykułu za1niesz
c:zoneg o na ł amach „Odr y " 



.Jorge Di. Paola 

O GOMBRO W/CZU 

[„ .] Interesuje mnie życie Gombrowicza jako jedna z form jego 
twórczości. Kiedy, na przykład, zaczynam myśleć o „Ferdydurke" 
przypominam, sobie, że napisał tę powieść jako człowiek młody, 
a jej bohaterem również jest ktoś młody, nawiązujący kontakty, 
przyglądający się dorosłym. W jego późniejszych książkach bo
haterami są dorośli patrzący na młodych, choć ci już na nich nie 
patrzą. Jest to wyraźnie widoczne w „Pornografii", którą -
rzecz przedziwna - pisał właśnie, gdy zjawił się w Tandilu . 
I dlatego doznaję dziwnego uczucia, kiedy między wierszami 
„Pornografii" odkrywam Gombrowicza przeprowadzającego na 
nas swoje eksperymenty. [ ... ] Mam wrażenie, że w tej wymy.ślo
nej przez niego grze byliśmy królikami doświadczalnymi tej no
wej postawy bohaterów Gombrowicza, owego przeniesienia roli 
z osób młodych na postacie dorosłe obserwujące młodych. 
Ciekawa jest i trudna do zrozumienia niezwykła ekscentryczność 
Witolda, o tyle znacząca, że była w jego odczuciu jakby poświę
ceniem na rzecz pisarstwa. Nie mógł nawiązać poprawnych sto
sunkow ze swoimi rówieśnikami w Tandilu; z nami również nie 
układały się one ,,dobrze", po prostu mógł wśród nas łatwiej bro
nić własnych dziwactw. Bardzo drażnił dorosłych, nosił pomięty, 
popelinowy garnitur i czapkę wciśniętą zwykle w kieszeni: przy
p:nninał J acquesa Tati. Był komiczny a zarazem pełen swoiście 
arystokratycznej dumy, godności. Myślę, że wiele gestow przy
swoił sobie z kina niemego. /„.) 
Ch'.Jć przywodził wszystkim na myśl aktora teatru komediowego 
i lubił, kiedy się z nizgo śmiano, jego prelekcje były przejrzyste 
i pouczajqcz. Uważał, że zbliża go do Sartre'a kwestia „zespole
nia. się ze światem, bycia dla innych". Filozofia znaczyła dla niego 
wiele, choć często okazywał jej niechęć (miał za złe, że nie mogla 
przybrać formy materialnej, że była taka niekonkretna); w isto
cie prowadził więcej rozmów z filozofami niż literatami. Nawet 
te tej grze z nami ucizkal się do metody sokratycznej, był jakby 
cyrkowym Sokratesem. Gombrowicz nigdy nie mówił, jak należy 
postępować, po prostu wskazywał na to co było w jego przeko
nani.u złe. [.„] 
Gombrowicza nie interesował rodzaj, niewiele go obchodziło, czy 
ma do czynienia z powieścią, opowiadaniem lub intymnym dzien
nikiem. Stwierdził nawet, że rodzajem przyszłości będzie dzien
nik, gdyż inne formy nie przystają już do struktury świata dzi
siejszego. / ... ) 
Gombrowicz nie czytał nam tego co pisze, ale kiedyś byliśmy 
świadkami pamiętnej lektury pierwszego aktu „Ślubu". Mi2liśmy 
lokal, gdzie odbywały się próby naszego niezależnego teatru 
i pewnego razu zjawił się tam, śmiejąc się i pokpiwając z „artys
tów". W tedy powiedziałem: „H e, stary, dlaczego nie dasz nam 
czytanego przedstawienia?''. Podsunęliśmy mu krzesło, otworzył 
ksiqikę i czytał na głos pruz dwadzieścia minut. Jego twarz była 
w pełni plastyczna, nigdy w życiu nie widziałem podobnego spek
taklu. 
Jego wyjazd z Tandilu rownież przypominał burlqskę. Pamiętam, 
i e gdy żegnaliśmy się z nim na peronie, stał majestatycznie na 
stopniu wagonu, w tym swoim garniturze, z parasolem i fajką. 
Wyglądał jak prawdziwy hrabia . Był to obraz tak dziwny, że 
sprowokował równie dziwne wydarzenie; zbliżył się do niego ja
kiś człowiek idący peronem, zapytał ni2spodziewanie: „A pan co 
za jeden?" i odszedł. 

Fragment wspomni.en zamieszczonych. 
to ·„Kulturze" 1)) ttum. HajmHnda 
Kaltckte110 
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