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Niejasny kościół i niedorzeczny strop 

EWA BUŁHAK 

W teatrze Jerzego Grzegorzewskiego Gombrowicz pojawił się 
dwukrotnie. Pierwszy raz - za sprawą Ślubu, wystawionego we 
wrocławskim Teatrze Polskim w 1975 roku. Drugi raz Gombrowicz 
zjawił się - jako postać - w opartym na autorskim scenariuszu 
Grzegorzewskiego przedstawieniu pt. War;ac;e (przez „j"). Grał go 
Gustaw Holoubek. 

Gombrowiczowska sekwencja Warjacji umieszczona była w ar
gentyńskiej kawiarni i mogłaby dziś stać się częścią nieistniejącego, 
rozgrywającego się w czasie wojny, przedstawienia pt. La Boheme 
II. W jednym krańcu kawiarni Chór Witkacych gwizdałby piosenkę 
o nicości, w drugim, pochylony nad stolikiem Gombro przywołałby 
wyimaginowanego pieska Bumfili. 

Wrocławskie przedstawienie Ślubu pamiętam bardzo dobrze. Nie 
ono ma być jednak przedmiotem tego artykułu, lecz przedstawienie, 
które jeszcze nie powstało - przedstawienie w Teatrze Narodowym. 
Odległość dzieląca oba te przedstawienia jest odległością, jaka dzie
li Henryka młodego - od Henryka pięćdziesięcioletniego, Ślub wy
stawiony na wielkiej scenie i wobec „największej w Polsce" widow
ni od Ślubu skoncentrowanego na niewielkiej przestrzeni nowocze-



snego teatru; należy tu dodać odległość, która dzieli nas wszystkich 
- nie wyłączając Jerzego Grzegorzewskiego - od pierwszej lektury 
i pierwszego oglądanego w życiu przedstawienia Ślubu. Ta jest naj
większa. 

Otchłań 

(Krajobraz przygniatający, beznadziejny. W mrokach fragmenty 
zniekształconego kościoła.) 

HENRYK: 

Zasłona wzniosła się ... Niejasny kościół 
I niedorzeczny strop ... Dziwne sklepienie ... 
A pieczęć tonie otchłań w otchłań czarnej 
Zastygłej sfery sfer i kamień kamień ... 

Pierwszy monolog Henryka jest zaklinaniem przestrzeni i zakli
naniem formy. Forma łączy ze sobą słowa, które się nie łączą. Prze
strzeń rozpięta jest między stropem kościoła i otchłanią; (kto pomy
ślał tę przepaść i odrzucił jq w górę? - Przyboś) . 

W przedstawieniu Grzegorzewskiego „strop" jest czaszą spado
chronu, unoszącego bohatera - jak balon w Przygodach t, ponad 
ogarniętą wojną Europę. Otchłań - to lej po bombie, wyrwa. Ot
chłań, przepaść, dziura, pustka, zapaść - zapadnia. 

Sobowtór 

Akcję Ferdydurke rozpoczyna fizyczne oddzielenie się postaci so
bowtóra od postaci narratora - i choć spoliczkowany sobowtór ucie
ka, zdarzeniu temu towarzyszy niezwykle silne poczucie obcości, 
a także utraty i rozbicia osobowości. Podobnie silne uczucie obrzy
dzenia i lęku pojawia się na początku Ślubu. W przedstawieniu 
Grzegorzewskiego związane jest ono z niemożliwością pozbycia się 
Sobowtóra, który utrudnia „ponowne narodziny" Henryka. 

t opowiadanie Gombrowicza z tomu Bakakaj 

Postać Sobowtóra związana jest z otchłanią. Jest ona żywio
łem destrukcji, chaosu i zagrożenia. 

Połączenie tego, co tkwi w nieświadomości Henryka (i co tak 
charakterystyczne i dla innych bohaterów Gombrowicza) z istnieją
cym w niej także żywiołem nieświadomości zbiorowej (wojna, ale 
i deformacje, gęby, kompleksy kultury) i co ociera się nieustannie 
o pustkę i nicość, o przerwanie ciągłości - wydaje się ważne w tym 

przedstawieni u. 
Pojawienie się Sobowtóra związane jest z pewnym podniecają

cym, zwłaszcza dla osób dobrze znających Ślub, momentem nie
przewidywalności. Zaskakuje również dekonstrukcja obsady, po
myślanej wcześniej jako tradycyjna t. Wyostrza ona wszelkie napię
cia Ślubu , w tym problem „niedojrzałości" Henryka; pozwala także 
wyraźniej widzieć inne postaci jako skłócone ze sobą (Ojciec - Pi
jak) aspekty jego ,jaźni". Przez wprowadzenie ,ja śnionego" Hen
ryka owo skłócenie i rozmnożenie osiąga w przedstawieniu swoje 
apogeum, wydaje się przekraczać (przekraczaj, przekraczaj, niech 
przekracza woła Król w Iwonie) możliwe do utrzymania tożsamości 
granice. 

Równocześnie jednak Sobowtór, w pewnych chwilach, zastępu
jąc Henryka, z b i e r a rozbite cechy w pewną całość, staje się mo
delem, któremu Henryk może się przyjrzeć, próbą rekonstrukcji -
z reguły zresztą nieudaną. Sobowtór ten jest Gębą Henryka; rekon
strukcja nie może obyć się bez deformacji. 

W opublikowanym ostatnio w Tekstach obszernym szkicu o pro
zie Iwaszkiewicza, Brezy i Macha, autor, German Ritz śledzi pew
ne, wspólne tym pisarzom, figury i motywy tekstu, traktując je ja
ko specyficzny komunikat niewypowiadalnego pożądania. Najważ

niejszą z owych figur, które są znakiem homoseksualnej „inności" 
i wynikającego z niej zachwiania poczucia tożsamości, jest obsesyj
na skłonność do mnożenia sobowtórów narratora; drugą jest szcze
gólna koncepcja rozwoju akcji: zdarzenie, którego nie ma, zmiana, 

t pierwotna wersja obsady była taka: Henryk, Władzio , Mania - Zama
chowski, Malajkat, Warzecha; Ojciec, Matka, Pijak - Peszek, Żółkow
ska, Benoit 



która nie nastqpiła, spotkanie, które nie doszło do skutku. Obie te 
figury (figura Władzio - Henryk) są niezwykle charakterystyczne 
dla Ślubu i całej twórczości Gombrowicza. 

Hołd Pruski 

To, że Henrykowi, walczącemu w „północnej Francji" z Niemca
mi, sekwencja „ukorzenia się" przed Ojcem śni się jako Hołd Pru
ski, jest kolejnym przejawem owej absurdalnej, a jednak nieubłaga
nej, logiki, której duch przenika całe przedstawienie. 

Źródła tej logiki biją gdzie indziej - głębiej - niż źródło myślenia 
konwencjonalnego, dla którego „kompensacyjna" treść snu byłaby 
zrozumiała, gdyby Henryk występował w nim w roli „zwycięzcy". 

Surrealne nałożenie na siebie dwóch sytuacji o sprzecznym zna
czeniu - sytuacji „zwycięzcy" i „pokonanego" - i związana z nim 
skrajność uczuć, zataczających się od „pychy" do „upokorzenia", 
wynika z uczuciowej ambiwalencji Polaka, który pozytywną treść 
tego obrazu przeżywać jest w stanie jedynie przez przeżycie jego 
treści negatywnych: widzi w nim przede wszystkim upokorzenie 
znanego z pychy przeciwnika. 

Motyw „upokorzenia" wzmacniają też wszystkie upokorzenia 
doznane od zaborcy; ono jest więc główną - choć niezamierzoną -
treścią obrazu. 

Według Andrzeja Falkiewicza, w końcowej partii pierwszego ak
tu Ślubu Gombrowicz odwołuje się do niezwykle anachronicznego, 
grzęznącego w zaścianku, wzorca kultury, wobec którego musi się 
„ukształtować" jego bohater; więcej, wobec którego musi się okre
ślić on sam - pisarz, który próbuje zaścianek przerobić na uniwer
salność . Owa trudność, ów problem, konstytuuje (nie bez we
wnętrznych sprzeczności) całą twórczość Gombrowicza. Pojawiają
cy się, według Falkiewicza, w końcowej części pierwszego aktu dra
matu, w samym jego języku, panteon dawno przebrzmiałej polsko
ści, panteon Asnyka, księdza Skargi, Wernyhory i Żeromskiego, 
Grzegorzewski rozumie i konkretyzuje podobnie. Rozwija go w ak
cie drugim jako obraz pewnego, przedłużającego się w czasie, status 

quo, jako „ojczyznę" Henryka, który odgrywa w niej rolę wasala 
i zdrajcy. Trafia w ten sposób w sedno Gombrowiczowskiej proble
matyki, która - stale - jest problematyką „zależności" i „zdrady". 

Odsłania też kompensacyjny charakter „odziedziczonej po przod
kach" kultury, tworzonej „ku pokrzepieniu serc". Zaplątana jest 
ona w kompleksy, które uniemożliwiają jej duchowe wybicie się na 
niepodległość - w sposób podobny zresztą, jak i bohater Ślubu, uwi
kłany w wewnętrzne trudności, nie jest w stanie uczestniczyć 
r z e c z y w i ś c i e w zbiorowym doświadczeniu walki z okupan
tem, na widzianym z niezwykle odległej perspektywy, froncie „pół

nocnej Francji". 

Władzio 

Władzio, Władzio, Władzio, dlaczego jesteś taki przeokropnie 

smutny? 
We wrocławskim przedstawieniu Władzio pojawiał się Henryko

wi właściwiej u ż jako nieżywy - brat? - towarzysz broni? To wy
jaśniało w jakiejś mierze jego smutek, a także smutek Henryka, złą
czonego z Władziem niewidzialną pępowiną (W mej duszy toczy się 
dziwaczna walka, I Która rozdziela, co jest nierozdzielne, I Szerzej 
niż niebo od ziemi. A jednak I Cała rozległa szerokość rozdziału I 
Nie ma szczeliny, w którq by wejść mogła I Nić tak pajęcza, jak zer
wane włókno ... t). Władzio, Echo słów Henryka, trochę Horacy? 
W argentyńskim wydaniu: Pepe. 

Z Władziem wydaje się łączyć Henryka jedyna w sztuce bezpo
średnia relacja; jest ona jednak dosyć jednostronna - Władzio odpo
wiada monosylabami, a jego nieliczne „samodzielne" kwestie cha
rakteryzują się niezbyt wyszukanym esprit . 

Obsadzając w roli Henryka aktora „lekkiego'', o ogromnej ela
styczności, w roli zaś Władzia - wbrew tradycji - aktora o tonacji 
„ciemnej", „zmysłowej", „mocno osadzonego", wyposażając Wła-

t William Szekspir Troi Il us i Kressyda, przekład Zofii Siwickiej 



dzia ponadto w pewien - naśladowczy wobec Pijaka - automatyzm 
gestów, Grzegorzewski wprowadza pomiędzy Henrykiem i Wła
dziem napięcie, które - w skrajnej postaci - odczytać można jako 
podział na duszę i ciało, lub też - jeśli ktoś chce - na pracującą go
rączkowo we śnie „świadomą nieświadomość" Henryka i jego, po
grążone w bezwładzie snu, ciało. 

Nie przeszkadza to zresztą widzieć tych postaci jako dość ko
micznej pary „wiecznych" kombatantów, jakiegoś nowoczesnego 
Don Kichota i Sancho Pansy, w poszukiwaniu Dulcynei (Ojciec 
w dziwacznej wieży, matka wqtpliwa, a narzeczona utopiona 
w dziewce ... ). 

Rozumienie postaci Władzia jako „cielesnej" funkcji Henryka 
wyjaśnia okoliczności jego „niższego" ślubu z Manią, a także, w ja
kiejś mierze, jego samobójstwo. Zabójstwo-samobójstwo na rozkaz 
świadomości, dokonane na ciele. 

Zabił się - młody ... 
Jednq ranę miał na czole. 
fednq tylko i niewielkq, 
Zda się być czarnq kropelkq 

Tę ranę sam sobie zadał, 
Śmierć z niej uleczyć nie może. 

Ach, ulecz go wielki Boże. 

luty 1998 

EL CASAMIENTO 

ED IC ION ES EA M 
BUENOS AIRES 



Personajes: 

FRANCISCO (Padre y Rey) 

C ATALINA (Madre y Reina) 

E NRIQUE (Hijo y Prf.ncipe) 

PEPE (Amigo ) 

MARIA (Sirvienta y Princesa) 

EL BoRRAcHo 

EL CANCILLER 

EL CHAMBELAN 

E L JEFE DE LA PoLICIA 

P ANDULFO ( Obispo ) 

E L D IONATARIO - T RAIDOR 

DIGNATARIOS, BoRRACHos, C oRTESANOS, DAMAS, 

Esam Ros, LAcAvos. 

Przedmowat 

WITOLD GOMBROWICZ 

Przesada, właściwa naszym wierzeniom artystycznym, 
uwydatnia się we współczesnej pogardzie dla przedmów. 
Sztuka powinna tłumaczyć się sama przez się - mówią wy
niośle wrogowie przedmów - i prawdziwe dzieło sztuki nie 
potrzebuje dodatkowych objaśnień. N a nieszczęście sztuka 
nie tłumaczy się, ani tłumaczyła się kiedykolwiek sama 
przez się i jeśli możemy dzisiaj podejść z większym zrazu-

t niepublikowana dotąd polskojęzyczna wersja przedmowy do argen
tyńskiego wydania Ślubu (Witold Gombrowicz El Casamiento, [tłum. 
Alejandro Russovich], Ediciones Eam, Buenos Aires 1948) odnaleziona 
w korespondencji Witolda Gombrowicza z Jarosławem Iwaszkiewi
czem; maszynopis znajdujący się w zbiorach Muzeum imienia Anny i 
Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (w tekście dokonano korekty 
kilku ewidentnych błędów interpunkcyjnych i literowych) 



mieniem do Mallarme lub Ryszarda Wagnera, to dlatego, że 
szkoła, krytyka artystyczna i inne środki, służące oświece
niu i popularyzacji, ułatwiły nam dostęp. Pozbawienie 
współczesnej literatury prawa do głosu równałoby się ode
braniu jej tych przywilejów, którymi cieszy się literatura 
przeszłości i naraziłoby ją na utratę wielu inteligentnych 
czytelników, którzy tylko wskutek braku pewnych elemen
tarnych danych nie umieją rozwiązać zagadki ,jak właści
wie to trzeba czytać". Oznaczałoby to również, iż autor 
musi się oddać bezbronny w ręce „znawców", którzy to 
„znawcy'' nie mają na ogół czasu ani chęci, ani zdolności, 
ażeby poznać się na czymś, co dotychczas nie było im zna
ne. Jeżeliby nawet, co jest możliwe, autor okazał się złym 
komentatorem własnej swojej pracy, to nie ma nieszczę
ścia: wystarczy w tym wypadku przekreślić przedmowę 
ołówkiem lub piórem i przystąpić do czytania utworu, tak 
jak gdyby przedmowa w ogóle nie została napisana. 

Dla mnie osobiście jest rzeczą niezmiernej wagi, ażeby 
czytelnik nie stracił z oczu związku mojej literatury - po
mimo całej jej pozornej ekscentryczności - z rzeczywisto
ścią codzienną, praktyczną i z pewnymi ideami, które sta
nowią dla mnie punkt wyjściowy. Nie wątpię, że dla 
„znawców" moje idee okażą się „już znane". Jednakże mu
si istnieć jakaś różnica pomiędzy mną a „znawcami", przy
najmniej jeśli idzie o sposób odczuwania ich i przeżywania 
- gdy bowiem znajomość tych idei zdaje się nie zakłócać 
w niczym wielce skrystalizowanej umysłowości „dokto
rów" i ich codziennej produkcji, mnie zniewala do wycią
gania krańcowych i nieraz buntowniczych konsekwencji. 
Poza wszystkimi minami, grymasami, szykanami intelektu
alnymi i zarzutami uczonymi, kulturalnymi, wykształcony
mi, z którymi spotyka się każda myśl szczera, ukrywa się 

postulat równie symplistyczny, co pretensjonalny: postulat 
doskonałości. Zakłada się, iż dzieło sztuki musi być dosko
nałe i, jako takie, nie potrzebuje komentarzy. Zakłada się, 
iż czytelnik jest doskonale wykształcony, wobec czego rów
nież nie potrzebuje objaśnień. Zakłada się, iż wszelkie ob
jaśnienie powinno być doskonałe i żąda się od człowieka 
współczesnego, który z wysiłkiem toruje sobie ścieżkę po
przez gąszcz duchowy, coraz bardziej splątany, ażeby wy
powiadał się ze wszystkimi rygorami intelektualizmu abs
trakcyjnego i teoretycznego, wygodnie usadowionego 
w swoim fotelu. Za pomocą tych dumnych wymagań „dok
torzy", którzy prawdę mówiąc, są niczym więcej jak tylko 
bandą nędznych ignorantów (któż nie jest ignorantem przy 
obecnym rozwoju cywilizacji?), całkowicie przytłoczonych 
oceanem zjawisk, których nie mogą objąć ani opanować 
(któż mógły je objąć?) przybierają tony władcze i budują 
sobie d}Cstyngowaną fikcję o wiele pięter powyżej własnej, 
rozpaczliwej i przeciętnej rzeczywistości. Ubolewam, iż 

moja nieudolna hiszpańszczyzna nie pozwala mi skarcić 
z większą energią tych fałszów. 

Nie chciałbym powtarzać tego, co już powiedziałem 
w przedmowie do Ferydurke na temat Niedojrzałości i For
my, ale wydaje mi się nieodzowne napomknąć przynaj
mniej o niektórych założeniach tego dramatu. Tutaj, jak 
w Ferdydurke, dążę przede wszystkim do osiągnięcia więk
szej swobody wyrazu. Sądzę, iż nie jest źle jeśli autor czu
je się „natchniony" podczas pisania i że postawa skromne
go pracownika sztuki, tak modna w naszych czasach, nie 
wiele jest warta i prowadzi jedynie do literatury przygaszo
nej , miernej i nieśmiałej. Ale, naturalnie, taka „genial
ność", tanim osiągnięta kosztem, nie zawsze może być 
w dobrym gatunku i słusznie opatruje się ją piętnem 



„Gdy płynąłem z Polski do Argentyny, byłem doszczętnie zde
moralizowany - nigdy (pomijając może okres spędzony w Pary
żu na wiele lat przedtem) nie znajdowałem się w stanie takiego 
rozprzężenia. Literatura? Nic mnie nie obchodziła, po wydaniu 
Ferdydurke postanowiłem odpocząć - i zresztą urodzenie tej 
książki było dla mnie rzeczywiście silnym wstrząsem - wiedzia
łem, że dużo wody upłynie zanim zdołam zmobilizować w sobie 
jakieś nowe treści." 

Witold Gombrowicz Dziennik [1955] 



„Potem pękły granice państw i tablice praw, otworzyły 
się upusty ślepych sił i - ach! - nagle ja w Argentynie, zu
pełnie sam, odcięty, zgubiony, zaprzepaszczony, anonimo
wy. Byłem trochę podniecony, trochę przestraszony. Ale 
jednocześnie coś we nmie kazało mi powitać z namiętnym 
wzrusz-eniem cios, który mnie niszczył i wytrącał z dotych
czasowego mojego porządku." 

Witold Gombrowicz Dziennik [1955] 



śmieszności. Problem mój zatem był następujący: jaką przy
jąć postawę, ażeby dać pełne ujście tej woli mocy i twórczo
ści, żyjącej we mnie, postawę, któraby nie naraziła mnie na 
śmieszność i nie była tania? Jak przystąpić do pisania dra
matu wielkiej miary, dramatu zmierzającego do uchylenia 
wrót przyszłości? Jak, na jakiej drodze, pozwolić sobie na 
luksus wielkiej retoryki, niejasnych intuicji, na luksus całej 
tej twórczości na dużą skalę, nie narażając się na upokorze
nie w razie gdyby mi się to nie powiodło? I ten sam problem 
wyłonił mi się odnośnie do mych dramatis personae. Przy
puszczam, że każdy miłośnik teatru ubolewa niekiedy nad 
tą nieśmiałością, tą nadmierną dyskrecją, która charaktery
zuje grę aktorów i chętnie widziałby ich bardziej potężny
mi w recytacji, gwałtowniejszymi w geście scenicznym, 
bardziej „wyzwolonymi" ... , ale biedacy cierpią na scenie na 
ten sam paraliż, co autor wobec swojego tekstu. 

Nie potrzeba chyba podkreślać wagi tego zagadnienia, 
zwłaszcza tutaj, w Ameryce Południowej, gdzie zdolności, 
geniusz wartościowej rasy nie zawsze objawiają się w całej 
pełni, a to wskutek owego przeklętego „tłumika", o którym 
pisał Keyserling. Ta podstawowa trudność, która zawsze 
będzie osłabiać głos narodów lub istot młodszych, albo 
mniej rozwiniętych, albo bardziej niedoskonałych, może 
być przezwyciężona tylko wówczas, gdy uzyskamy głębsze 
zrozumienie formy i jej modus operandi, tak w sztuce, jak 
w życiu.Jaka jest główna różnica między moim dramatem, 
a sztuką tradycyjnego kroju? Podczas gdy tamte dramaty 
usiłują znaleźć najdoskonalszą formę dla odtwornenia ta
kiego czy innego starcia idej, uczuć, osób, ten zajmuje się 
naszym konfliktem z samą Formą.Jeśliby w sztuce Szekspi
ra ktoś krzyknął na swego ojca „świnio'', dramat polegałby 
na tym, że syn obraża ojca; gdy jednak fakt taki ma miejsce 

I 

I 

w niniejszym utworze, dramat zachodzi między tym, kto 
krzyczy, a własnym jego krzykiem, albowiem krzyk ten mo
że zabrzmieć źle lub dobrze, głupio lub mądrze, przyczynić 
się do wywyższenia swego twórcy lub też, przeciwnie, po
grążyć go w klęsce i we wstydzie. W konsekwencji sam sto
sunek tych osób do słowa staje się odmienny i tylko dosko
nałe przedstawienie sceniczne mogłoby uwydatnić te wiel
kie możliwości interpretacji, jakie tu się nasuwają. Ale 
zmienia się też stosunek do słowa samego autora i tego wła
śnie ja potrzebowałem. 
Niewątpliwie bowiem, inaczej słuchamy głosu osoby, 

która przemawia do nas w sposób zwykły, bezpośredni, 
a inaczej, gdy ona mówi, aby przeprowadzić niejako do
świadczenie ze sobą, aby słuchać siebie samej, aby stwier
dzić, jak to, co mówi ją „formuje". Nie tylko bohater tego 
dramatu, ale również ja sam, jego autor, jesteśmy tu podda
ni temu procesowi nieustannego formowania i straszliwe 
chmury, brzemienne Głupotą, Śmiesznością, Fałszem i Nie
autentycznością, gromadzą się nie tylko nad głową Henry
ka. Dla należytej asymilacji takiego dramatu, eksperymen
talnego w całym znaczeniu tego słowa, konieczna jest wyż
sza szkoła sztuki asymilowania. Jeżeli będziecie go czytać 
tak, jak się czyta sztukę „normalną", wasze wybredne pod
niebienie co chwila będzie grymasić i protestować. Dramat 
wyda się wam prawdopodobnie nazbyt sztuczny i wysilo
ny, nazbyt „efekciarski" i wasz wyczulony słuch uchwyci 
fundamentalny dysonans między jego dwoma podstawo
wymi elementami: powagą i niepowagą. Będzie wam się 
zdawać, iż dziecko zabawia się sprawami poważnymi, a na
wet bolesnymi. 

Wydaje mi się konieczne zwrócić uwagę czytelników na 
te właściwości mego dramatu tym bardziej, iż tekst ten jest 



„Ale dreszcz jakiegoś strasznego i gorączkowego podnie
cenia rodził się z wyczucia, że gwałt wyzwala to coś niena
zwanego i nieuformowanego, czego obecność nie była mi 
obca, żywioł, o którym tyle tylko wiedziałem, że jest „niż
szy", „młodszy" - i ruszający teraz jak powódź w czarnej 
i gwałtownej nocy. Nie wiem, czy będę dość jasny mówiąc, 
że od pierwszej chwili zakochałem się w tej katastrofie, 
której nienawidziłem, która przecież i mnie rujnowała, że 
moja natura kazała miją powitać jako okazję do połączenia 
się z niższością w ciemności." 

Witold Gombrowicz Dziennik [1955) 



„Wydanie Ferdydurki, bank - tak, zaczynałem powoli się 
cywilizować. Mimo to absurd nie chciał rozstawać się ze 
mną i wszystko było nim dotknięte. Bank i Ferdydurke. 
I wykańczanie Ślubu, dzieła ciemnego i szalonego, wyło
nionego ze snu. Bóg raczy wiedzieć, po co to pisałem, na ja
kiż teatr mógł liczyć ten dramat, na jakiego czytelnika? Mo
ja konsolidacja była pozorna, była konsolidacją w absur
dzie. A czar bijący z tamtej niziny, z Retira, kazał mi uwiel
biać niedojrzałość wszystkich moich poczynań. 
Byłem podówczas potrójnym, czy też poczwórnym cu

dzoziemcem. Wyzuty z Polski, do której nie chciałem wra
cać. Poza emigracją, oddalony od niej i uniezależniony -
usadowiony w Banco Polaco. Poza Argentyną. I poza świa
tem wartości, który pożarło Retiro. Wisiałem w próżni 
z anarchią w sercu. Grywałem w szachy. 

Dramat już skończyłem. Teraz tłumaczyłem go na hisz
pański przy pomocy mego przyjaciela, Aleksandra Rtissovi
cha, i kilku innych Argentyńczyków. Po co? Przecież był 
trudniejszy jeszcze niż Ferdydurke, i nie miał w Argentynie 
najmniejszych szans. 

Pozbawiony Boga, filozofii, narodu, jakiejkolwiek ideolo
gii społecznej, z bankiem, z moją nieprzytomną sztuką 
i z Retiro." 

Witold Gombrowicz Dziennik [1956] 
(fragment pominięty w pierwszych wydaniach, opubliko
wany w paryskiej Kulturze nr 6/1992) 



napisany dla teatru i tylko w teatrze może uzyskać pełnię 
swego wyrazu. N a scenie, wyobrażam sobie, każde jego sło
wo będzie należycie wypowiedziane, a maski aktorów, gro
teskowy luksus strojów i cała ta inwazja gry aktorskiej, któ
ra wypełni dziś tylko na pół żywe stronice, dopomogą do 
zrozumienia tego świata: świata bolesnego i rozkosznego 
stwarzania Formy. Będziecie mogli wówczas z większą ła
twością odkryć związki między jego poszczególnymi „tema
tami" oraz prawo, które rządzi przebiegiem tych scen, na 
pozór anarchicznych. Pojmiecie, że dramat daje wam pew
ną wizję rzeczywistośd i że wizja ta jest godna przemyśle
nia, gdyż wydobywa na światło dzienne pewien zakątek wa
szej egzystencji, o którym prawie zupełnie zapomnieliście. 

Naturalnie, przed zapadnięciem kurtyny, nawiedzą was 
jeszcze śmiertelne wątpliwości. Byłżeby ten dramat drama
tem „freudystycznym"? Albo „egzystencjalistycznym"? Al
bo „surrealistycznym"? AJle, jeśli już nie możecie obyć się 
bez „izmów", weźcież przynajmniej pod uwagę, że dramat 
mój nie jest egzystencjalistyczny, tylko ferdydurkistyczny, 
ponieważ wywodzi się wprost z mojej powieści Ferdydurke 
wydanej w roku 1938. Co się zaś tyczy jego „freudyzmu", to 
w ogóle n:iie wypada wam ujmować aż tak naukowo freudy
zmu dosyć prymitywnego, który służy za pretekst dla spraw 
zgoła odmiennych. Dusza tego utworu przebywa gdzie in
dziej i jeśli chcecie ją odnaleźć, szukajcie jej nie w teoriach, 
a w swoim własnym, codziennym doświadczeniu. 

Pomyślcie, jak trudno jest być bezpośrednim, zastanów
cie się nad tą nieustanną deformacją, jakiej jesteśmy pod
dani, nad nieludzkością naszej ludzkości i nad całym tym 

bólem twórczości na oślep, w którym uczestniczymy od 
urodzenia. Pomyślcie, iż dotychczas nie umieliście bronić 
się przeciw siłom, które rodzą się z waszego współżycia i że 

nawet nie zawsze umiecie je rozpoznać. Zastanówcie się 
nad tym, co podczas ubiegłej wojny rozrosło się do rozmia
rów apokaliptycznych, ale co niemniej stanowi nieuniknio
ną naszą kondycję na ziemi: nad poniżeniem naszej godno
ści, impotencją moralności, nad rozwianymi nadziejami 
i nad tym, że póki nie opanujecie lepiej groźnej potęgi For
my, kłamstwo, okrucieństwo i głupota nie przestaną być 
waszym udziałem. Nie podchodźcie do mego dramatu -
dziecinnego, polskiego zapewne - w sposób pedantyczny, 
ciasny, małostkowy, a zobaczycie, iż ten utwór „absurdal
ny" czy też „skomplikowany" czy „cudaczny" stanie się 

wam prosty i ludzki. t 

t wersja hiszpańskojęzyczna powiększona jest o końcowy akapit, któ
rego brzmienie przytaczamy w tłumaczeniu Zofii Chądzyńskiej: 

„Alejandro Rtissovich podjął się przetłumaczenia Ślubu i zrobił to 
z zaskakującą inteligencją i wyczuciem. Pomogli nam również: Jorge 
Capello, Alberto Girri, Jose Linares, Nestor Martinez i Oscar Wildner 
Guerrico. Wszystkim im wyrażam moją najgłębszą wdzięczność za ich 
szczodrą i skuteczną współpracę. Można o niej powiedzieć to, co już się 
powiedziało o tłumaczeniu Ferdydurke: że szło o „to, by znaleźć słowa 
równorzędne polskim, nieraz zdeformowanym, zawsze samoswoim 
i najdalszym od jakiegokolwiek akademizmu." 



„To prawda, iż, bywało, dochodziłem do zupełnej obsesji, 
nie byłem w stanie się oderwać, godzinami jeszcze po oder
waniu się od papieru trwałem w dziwnym, jałowym pod
nieceniu, powtarzając zdania, zwroty świeżo napisane (pa
miętam taki spacer maniacki w Buenos Aires, nad rzeką, 
gdy w głowie huczały mi już nawet nie zdania, a luźne sło
wa, ze Ślubu). Ale to miało charakter rozpędzenia, galopu 
jakiegoś, rozedrgania, roztrzęsienia, niewiele miało wspól
neg0 z radością." 

Witold Gombrowicz Dziennik [1966] 



„Jest to poezja tandety, rozkosz partactwa. Zawsze mia
łem pociąg do takiego tarzania się i kto wie, czy nie miną
łem się z powołaniem zbaczając z tej świńskiej drogi. 
(W Ślubie a także w moim opowiadaniu Żegluga na brygu 
Banbury nie brak tego pijaństwa, ale trzeba by jeszcze 
zwiększyć dawkę.) 

Wszystko, co senne, zachwyca mnie i podnieca." 

Witold Gombrowicz Dziennik [1958] 



Nic w sztuce, nawet najbardziej natchnione misteria mu
zyki, nie może równać się ze snem. Doskonałość artystycz
na snu! Ileż nauk daje ten nocny arcymistrz nam, dzien
nym fabrykantom marzenia, artystom! We śnie wszystko 
jest brzemienne straszliwym a niedocieczonym znacze
niem, nic nie jest obojętne, wszystko dosięga nas głębiej, 
poufniej, niż najbardziej rozpalona namiętność dnia - oto 
nauka, że nie wolno artyście ograniczyć się do dnia, musi 
on dotrzeć do nocnego życia ludzkości i szukać jego mitów, 
symbolów. A także: sen burzy rzeczywistość dnia przeżyte
go, wydobywa z niej jakieś ułomki, dziwaczne fragmenty 
i układa je niedorzecznie we wzór arbitralny - ale dla nas 
ten bezsens jest właśnie najgłębszym sensem, pytamy 
w imię czego zniszczono nam zwykły sens, wpatrzeni 
w absurd, jak w hieroglif, usiłujemy odczytać jego rację, 
o której wiemy, że jest, że istnieje ... Sztuka więc także mo
że i powinna burzyć rzeczywistość, rozkładać ją na pier
wiastki, budować z nich nowe światy niedorzeczne - w tej 
dowolności ukryte jest prawo, naruszenie sensu ma swój 
sens, szaleństwo niszcząc nam sens zewnętrzny, wprowa
dza nas w nasz sens wewnętrzny. I sen ujawnia cały idio
tyzm owego żądania, stawianego sztuce przez poniektóre 
nazbyt klasycyzujące umysły, że ona powinna być „jasna". 
Jasność? Jej jasność jest jasnością nocy, nie dnia. Jej ja
sność jest akurat taka, jak latarki elektrycznej, która wydo
bywa z mroku jeden przedmiot, grążąc resztę w jeszcze 
bezdenniejszej ciemności. 

Witold Gombrowicz Dziennik [ 1956] 



Największa trudność na tym polega, że Ślub nie jest opra
cowaniem artystycznym jakiegoś problemu czy sytuacji (do 
czego przyzwyczaiła nas Francja), ale luźnym wyładowa
niem wyobraźni, wytężonej, co prawda, w określonym kie
runku. To nie znaczy, aby Ślub nie opowiadał nam pewnej 
historii: to dramat człowieka współczesnego, którego świat 
został zrujnowany, który (we śnie) ujrzał dom swój zamie
niony w karczmę, narzeczoną - w dziewkę. Pragnąc odzy
skać przeszłość, człowiek ten ogłasza ojca swojego królem, 
w narzeczonej chce widzieć dziewicę. Daremnie. Gdyż nie 
tylko świat mu zrujnowano, on sam uległ ruinie i już skoń
czyły mu się tamte uczucia„. Natomiast na gruzach dawne
go odsłania się świat nowy, pełny okropnych zasadzek 
i nieobliczalnej dynamiki, pozbawiony Boga, stwarzający 
się z ludzi w przedziwnych konwulsjach Formy. Upojony 
wszechwładzą swojej rozpętanej ludzkości, on ogłasza się 
królem, bogiem, dyktatorem i chce za pomocą tej nowej me
chaniki sprawić, aby odżyła w nim czystość, miłość ... tak, 
on sam sobie da ślub, narzuci go ludziom, zmusi, aby tora
tyfikowali! Lecz ta rzeczywistość, stwarzana poprzez for
mę, zwraca się przeciwko niemu i go druzgocze. 

To anegdota„. Ale nie wyczerpuje ona treści Ślubu, gdyż 
ten nowy świat, który ujawnia się tutaj, nie jest z góry wia
domy, nawet autorowi, dramat jest jedynie próbą artystycz
nego dotarcia do rzeczywistości, którą kryje Przyszłość. To 
sen o epoce, wyrażający męczarnie naszej współczesności, 
ale też sen wyprzedzający epokę, usiłujący odgadnąć„. na 
marginesie akcji śniący duch bohatera-artysty chce przebić 
ciemność, to senna walka z demonami jutra, to celebracja 
świętego obrządku nowego i nieznanego Stawania się„. 

Więc Ślub na scenie powinien stać się górą Synaj, pełną mi
stycznych objawień, chmurą, brzemienną tysiącem zna-

czeń, rozpędzoną pracą wyobraźni i intuicji. Grand Gui
gnolem, obfitującym w igraszki, zagadkową missa solemnis 
na przełomie czasów u stóp niewiadomego ołtarza. Ten sen 
jest snem i toczy się w ciemnościach, on ma prawo do tego, 
aby go rozjaśniały tylko błyskawice (bardzo przepraszam, 
że w sposób tak górnolotny wyrażam się, ale inaczej nie 
mógłbym dać do zrozumienia, jak ma być wystawiony 
Ślub). 

] eżeli tak go ujmiecie - jako wyładowanie duszy, brze
miennej niejasnym przeczuciem nadchodzących czasów, 
jako nabożeństwo przyszłości - powinien zagrać na scenie; 
ale nie zapominajcie, że to przedstawienie ma być tyleż 
zmysłowe, ile metafizyczne, to jest że wszystkie blaski 
i grozy rozpętanej formy, upojenie się maską, wyżywanie 
się w grze dla samej gry, powinny uczynić je rozkoszą. 
A wreszcie nie zapomnijcie, że jego ostateczny tragizm po
lega na przerażeniu człowieka, który widzi, że kształtuje 
się w sposób dla siebie nieprzewidziany - na rozdźwięku 
pomiędzy człowiekiem a formą. 

Melancholijny jest sens tych wskazówek. Naprawdę cho
dzi o to, że ja w ogóle nie mam żadnej pewności, czy za mo
jego życia Ślub zostanie wystawiony. 

Witold Gombrowicz Dziennik (1956] 



Niewielu z nas( ... ) znało związek pomiędzy wątłym, wrażliwym, 
wcześnie zranionym dzieckiem z Małoszyc a tym sokratycznym pis
arzem, który tak odważnie ze swej słabości ukuł siłę. Mój stosunek 
z Witoldem był raczej żartobliwy, oparty na pewnych umownych 
szyfrach, nonsensach - a teraz mam dziwne poczucie jego maje s
tatu - to rzeczywiście śmierć kogoś, kto odkrył, zdobył, ufundował 
dzieło na miarę królestwa. Nie wiem czy czytałeś wydane przez 
Kulturę „Rozmowy" z Dominique de Roux (naprawdę napisane 
od A do Z przez Witolda). Mówiąc tam o Ślubie daje taki ustęp: 

„Zdarzyło mi się wtedy, gdym pisał: 
WŁADZIO Nic. 

Nic. HENRYK 
OJCIEC 
MATKA 

Przeinaczone. 
Wykręcone. 

WŁADZIO Zrujnowane. 
HENRYK Wypaczone . 
... że rozpłakałem się nagle, jak dziecko - jedyny to raz 

zdarzyło mi się coś podobnego - nerwy, oczywiście. Gorz
ko łkałem i łzy kapały na papier. Nie sama poufna, dotyczą
ca moich prywatnych katastrof, zawartość tych słów wy
pełniła mnie taką rozpaczą, a to, że one tak gładko padały, 
rytm ich i rym poczułem jak kolec nie znający litości, łka
łem przerażony wewnętrzną składnością nieszczęścia. Po 
czym przestałem łkać i powróciłem do pisania". 

To jest prawd a o Gombrowiczu. Zarówno „kolec nie znający li
tości" i „wewnętrzna składność nieszczęścia", jak to charaktery
styczne „nerwy, oczywiście" - i wreszcie „Po czym przestałem łkać 
i powróciłem do pisania". 
Może to zresztą nie mówi ci nic nieznanego - może to prawda 

o każdym wielkim artyście ... 

Konstanty A. Jeleński 
(fragment listu do] arosława Iwaszkiewicza z dnia 1 sierpnia 1969 r.) 



Cytowane fragmenty Dziennika pochodzą z następujących wydań: 
Witold Gombrowicz Dziennik (1953-1956). Instytut Literacki, 
Paryż 1957. 
Witold Gombrowicz Dziennik (1957-1961). Instytut Literacki, 
Paryż 1962. 
Witold Gombrowicz Dziennik (1961-1966). Instytut Literacki, 
Paryż 1971. 
Witold Gombrowicz Nieznany fragment z „Dziennika". Kultura nr 

6/ 1992. 

List Konstantego A. Jeleńskiego do Jarosława Iwaszkiewicza, które
go fragment przytoczono w programie, został opublikowany po raz 
pierwszy w Zeszytach Literackich nr 21 , zima 1988. 

Na reprodukowanych fotografiach: 
1, 10. Witold Gombrowicz w Buenos Aires, 1963 (prywatne zbiory 
Rajmunda Kalickiego). 
2, 3. argentyńskie wydanie Ślubu. 
4- 9. Buenos Aires, lata czterdzieste, pięćdziesiąte i sześćdziesiąte 
(z albumu Buenos Aires, Buenos Aires. Sudamericana, Buenos Aires 
1968, fot. Alicia D'Amico, Sara Facio). 
11. Witold Gombrowicz na kucyku w Małoszycach Uelenski Papers, 
Beinecke Library, Yale). 

pełniący obowiązki 

dyrektora generalnego 
Jerzy Bojar 

dyrektor zarządzający 
Krzysztof Torończyk 

dyrektor techniczny 
Mirosław Łysik 

dyrektor administracyjny 
Ryszard Grąbkowski 



kierownik organizacji pracy artystycznej 
] an Skotnicki 

dramaturg 
Małgorzata Dziewulska 

kompozytor 
Stanisław Radwan 

kierownik muzyczny 
Mirosław] astrzębski 

kierownictwo działu produkcji 
środków inscenizacji 
Bogusław Synkiewicz 

kierownictwo działu obsługi sceny 
Janusz Chojecki 

koordynacja pracy artystycznej 
Sławomira Łozińska 

wybór tekstów Piotr .Kłoczowski 

redakcja programu Andrzej Majczak 

opracowanie typograficzne Janusz Górski 

ISBN 83-86-727-17-9 

cena 10 zł 





TEATR NARODOWY 
ZAŁOŻONY W ROKU 1765 

SCENA PRZY WIERZBOWEJ 



Witold Gombrowicz 

; 

SLUB 
reżyseria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jerzy Grzegorzewski 
scenografia . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbara Ranicka 

muzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanisław Radwan 

Obsada 

Henryk (Syn i Książę) . . . . . . . . . . . . . . Jan Peszek 
Sobowtór Henryka . . . . . . . . . . . . . . . . . Emil Wesołowski 

Władzio (Przyjaciel i Dworzanin) . . . . . Mariusz Benoit 
Ignacy (Ojciec i Król) . . . . . . . . . . . . . . . Zbigniew Zamachowski 
Katarzyna (Matka i Królowa) . . . . . . . . Magdalena Warzecha 

Mania (Służąca i Księżniczka) . ....... Joanna Żółkowska 
Pijak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojciech Malajkat 

Kanclerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdzisław Tobiasz (gościnnie) 

Szambelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czesław Lasota (gościnnie) 
Dygnitarz-Zdrajca . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emilian Kamiński 
Biskup Pandulf ....... . .. . ......... Jerzy Łapiński 
Pijacy, Zdrajcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkadiusz] aniczek 

Łukasz Lewandowski 

Jacek Poniedziałek 
Maciej Wojdyła 
(Akademia Teatralna) 

Leszek Zduń 
Damy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kinga Ilgner 

(Akademia Teatralna) 
Wiesława Niemyska 

Sylwia Nowiczewska 

Maria Peszek 
Katarzyna Skolimowska 

(gościnnie) 

światło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanisław Zięba 

asystenci reżysera . . . . . . . . . . Magdalena Klaczyńska 

(Wydział Reżyserii Dramatu AT) 

Magdalena Siemieńczuk 
(Wydział Reżyserii Dramatu AT) 

asystent scenografa ......... Jadwiga Michalska 
dźwięk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marian Tarczyński 
przygotowanie muzyczne . . . . . Mirosław] astrzębski 

inspicjent . . . . . . . . . . . . . . . . . Adam Borkowski 
sufler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] olanta Szydłowska 

premiera marzec 1998 

dyrektor artystyczny ] erzy Grzegorzewski 



Przed wejściem na widownię uprzejmie prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych 
i innych urządzeń elektronicznych mogących przeszkadzać w odbiorze przedstawienia. 


