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Urodzony w XX wieku, ukończy/ prawo na uniw. Warszavvskim, po czym 
poświęci/ się literaturze. Napisał: 

«Pamiętnik z Okresu Dojrzewania», tom opowiadań, 1933, Rój 
«Iwona», komedia 1938, Skamander 
«Ferdydurke», powieść, 1938, Rój 
ccŚlub», dramat, 1946, Kultura 
«Trans-Atlantyk», powieść 1950, Kultura 
«Dziennik», drukowany w Kulturze (Paryż) vvydany w ksiqżce, 
19 5 7, Kultura 

Wojna zastała go w Argentynie. Po wojnie do Polski nie wrócił, ponieważ 
jest antykomunistq. Pisuje w prasie emigracji. 

Do niedawna vvszystkie jego utwory były w Polsce zabronione, prasie nie 
wolno było o nim vvspominać. Po objęciu władzy przez Gomułkę, gdy 
zapanowała względna wolność słowa, przystqpiono do vvydania vvszystkich jego 
utworów (za vvyjqtkiem c<Dziennika»). «Ferdydurke», już ukazała się Polsce 
i nakład I O OOO egz. został vvyczerpany w ciqgu I O dni . Ta ksiqżka uchodzi 
w Polsce za jednq z najzjadlivvszych krytyk nie tyle samego komunizmu ile 
postavvy duchowej, która za nim się kryje - stqd jej wielki sukces. Prasa Polska 
pisze o nim obecnie jak o jednym z największych pisarzy europejskich. Radio 
warszavvskie nazwało go «dumq narodu» (te superlatyvvy pochodzq naturalnie 
z kół inteligencji liberalnej). 

W prasie francuskiej także pisano o «Ferd.», choć znana jest niewielu 
pisarzom z tłomaczenia hiszpańskiego . Znany tygodnik literacki «Preuves» 
zamieścił obszerne fragmenty z «Ferd. », i« Trans-At/.» 
Artykuł o «Ferdydurce» vvybitnego pisarza Franc;ois Bondy zaczyna się: 
«Ta ksiqżka jest ni mniej ni więcej tylko arcydziełem». 

Uff! Może trochę zbyt entuzjastycznie zabrałem się do tego życiorysu . 



Czas mój był krwawy i surowy, zgoda. Wojna, rewolucja.emigracja. 
Ale dlaczego ten właśnie czas sobie wybrałem (gdym się rodził, w tym 
1904-tym, w Małoszycach)? 

Jestem święty. 
Tak, jestem święty ... i asceta. 
W moim życiu jest sprzeczność , wytrącająca mi talerz z jadłem akurat, 
gdy go przybliżam do ust. 

W sześćdziesiątym pierwszym roku życia osiągnąłem to, co 
normalnie człowiek zdobywa około trzydziestki: życie rodzinne, 
mieszkanie, pieska, kotka, wygody„ . A też niewątpliwie (wszystko o tym 
świadczy) stałem się „pisarzem". Ta śmieszna historia wlokąca się 

dziwacznie niemrawo od wczesnej młodości przez całe moje życie, jakoś 
nabrała kolorów, oto jestem „pisarz" . 

Tylko że wciąż dymi i huczy we mnie brzeg porzucony dwa lata 
temu, tam, za Gibraltarem, Wyspami Kanaryjskimi, za oceanem, („.) 
Argentyna wydaje mi się stąd dysząca pianą i wiatrem oceanu . Mam ją 
w sobie, jak coś ciemnego, niewyraźnego, zagadkowego. Nigdy chyba nie 
zdołam oswoić się z Argentyną, ciągle się waham, raz wydaje mi się, że ona 
była mi sądzona, w moich była przeznaczeniach, a znów potem przychodzi 
mi na myśl, że nie, że to było coś przypadkowego, z zewnątrz, („ .) 
Gdzież są ci, co mogli by mnie opowiedzieć, opisać, przekazać mnie jakim 
byłem? Ludzie, z którymi obcowałem, nie byli przeważnie ludźmi pióra, 
trudno wymagać od nich barwnych anegdot, szczęśliwej charakterystyki, 
udanej sylwetki „. i, trzeba przyznać, że ja z każdym byłem inny, więc nikt 
z nich nie wie, jakim bylem.( ... ) 
Jak było do przewidzenia ucharakteryzowano mnie na dobrodusznego 
wujaszka, przyjaciela młodych, w tych wspominkach, artykulikach, jestem 
konwencjonalną postaoą artysty „niezrozumianego" i odepchniętego przez 
środowisko . 

Cóż! Tu /'o voulu, Georges Dondin! Dlaczego wybrałeś sposób bycia 
za trudny do opisania- system masek zbyt skomplikowany? 

Miewa się pretensje do mnie, że mistyfikuję . (.„) 
Owszem, mistyfikacja jest zalecana pisarzowi. Niech zmąci nieco wodę 
wokół siebie, aby nie wiedziano kto zacz-paJac?kpiarz? mędrzec? oszust? 
blagier? przewodnik ?A może on jest tym wszystkim naraz? 



Wymagałbym od człowieka aby w nim żyła (choćby był potworem) 
idea piękności gatunku ludzkiego - tego niech nie zapomina. „Należę do 
rasy, która mnie zachwyca". „Uwielbiam piękność świata poprzez piękność 
człowieczą''. 

Dlatego jest ważne, bardzo nawet ważne, abyśmy nie zrywali w 
sobie nigdy z okresem wieku ludzkiego, w którym piękno staje się dostępne 
- to młodość. Jakakolwiek bowiem piękność, uzyskana w starszym wieku, 
będzie zawsze pięknością niepełną, skażoną brakiem młodości. Oto czemu 
piękność młoda jest pięknością nagą, jedyną, która nie potrzebuje 

się wstydzić. 

I ktoś zespolony z młodością nigdy nie polubi stroju . 
To jest fundament mojej estetyki . O tę niechęć do stroju mi chodzi. Dlatego 
nie pogodzę się z Paryżem, który strój uwielbił. 

Teatru nie znoszę .. . 

Nudzi mnie, nie chodzę w ogóle, nie bylem JUŻ przeszło dwadzieścia lat -
oświadczył Michałowi Głowińskiemu, podczas ich spotkania w Paryżu. 
Ale teatr kusił go, bo tylko tam mógł zobaczyć jak zaczyna „ożywać 1ego dzieło". 
Napisał tylko trzy dramaty Iwonę, księżniczkę Burgunda drukowaną w Skamandrze 
w 1938 r., w 1946 r. Ślub, który ukazał się drukiem w I 953r„ jako pierwszy tytuł 
(wraz z Trans - Atlantykiem) w serii Biblioteka „Kultury" Instytutu Literackiego 
w Paryżu i wreszcie w 1966 r. Operetkę wydaną także przez Instytut Literacki 
wl967r. 
Operetka rodziła się bardzo długo , Gombrowicz pisał ją z przerwami prawie 
dziesięć lat. Ładunek intelektualno emocjonalny, który chciał zawrzeć 

w absurdalnej operetkowej formie czasami jakby go przerastał, przytłaczała sama 
forma anachronicznego przecież i najbardziej niedorzecznego z możliwych, 
teatralnego gatunku. 
W ostatnim utworze, jaki wyszedł spod jego pióra odsłonił wszystkie SWOJe 
„natręctwa", marzenia 1 przemyślenia. Zawarł w nim swoje frustracje i fascynacje, 
wyłożył „filozofię nagości", psychologię „gęby i pupy", masek i luster. Zmierzył się 
z „historyczną rzeczywistością", którą przeżył i którą pragnął przezwyciężyć. Nie są 
to 1ednak prognozy i proroctwa mędrca. Jego Operetko to tylko „pewna wizja 
człowieka doświadczonego". 

Zwany swego czasu „ papieżem" europejskiej awangardy swoje życiowe credo 
wypowiedział w absurdalnej formie. Ale zanurzenie się w „boski idiotyzm" 
i „niebiańską sklerozę" operetki dawało mu możliwość dystansu do FORMY Jaki 
zalecał i artyście i człowiekowi współczesnemu, dawało mu poczucie „swobody 
i nieodpowiedzialności" za jakimi tęsknił. Mógł narzucić „cierpieniom historii" 
formę najdoskonalej umowną, która nigdy nie miała ambicji przedstawiania 
rzeczywistości. Mógł uciec w „autentyczność samostwarzania" - najwyższy cel jaki 
wg. niego przyświeca ARTYŚCIE. 

„To właściwe młodości, gorące, niecierpliwe, pragnienie egzystencji wymienić na 
głód życia, właściwy starzeniu się .. . Wymienić egzystencję na życie? ... Stój, w tym 
coś jest, może od tej strony coś zdziałasz, zastanów się, nie dozwól aby ci się 

wymknęła ta myśl „. 
(Jak więc, w końcu, nasunęła mu się zbawcza idea - wymiany egzystencji (tj. życia 
urobionego, takiego, jakim człowiek go zrobił) na owo życie biernie naturalne, 
w stanie wstępnym, młodym." „ To myśl poruszyło go bardzo istotnie. Czyż byłoby 
przesadq ujqć calq jego tvvórczość jako poszukiwanie eliksiru młodości.") 
Myśl tę zanotował w Dzienniku , po czym napisał z Santiago do Konstantego 
Jeleńskiego (lipiec, 1958 r.): „Chciałbym napisać OPERETKĘ, ale jestem klapnięty 



Czy jestem zboczeńcem, gdy twierdzę, iż natura chłopca tak 
specyficzna, tak odmieniona w swej niepełności, niedostateczności, 

niższości, w swojej przedziwnej lekkości, staje się kluczowa dla zrozumienia 
natury dorosłego- a więc i natury naszego, dorosłego, świata? 

Czy jestem chory, gdy twierdzę, ze w ludzkości odbywa się wciąż 
tajna współpraca wieków i faz rozwojowych, że dzieje się w niej gra 
urzeczeń, oczarowań, gwałtów, dzięki którym „dorosły" nigdy nie jest 
jedynie „dorosłym"? 

Mówimy: człowiek. To słowo dla mnie nic nie znaczy. Ja bym 
zapytał: człowiek w Jakim wieku? Jakim wiekiem oczarowany? Jakiemu 
wiekowi poddany? Z jakim wiekiem w swojej ludzkości związany? 

1 ledwie mogę wydołać dla Kultury." 
Przeglądając Dzienniki i jego listy do przyjaciół możemy prześledzić żmudny 
proces powstawania „dramatu jego życia". 
Do Operetki zaczął przymierzać się już w 1956 r., kiedy pisał Pornografię. 

„Wymyśliłem sobie porywający, podniecający temat, rzeczywistość naładowaną 
straszliwymi objawieniami i dzieło jest już w stanie wrzenia, pobudzone wieloma 
pomysłami, rozlicznymi wizjami, intuicjami. Ale trzeba to napisać. Zawodzi mnie 
język. Wszedłem w gatunek słowa za spokojny, za mało szalony." 
Robił szkice, notatki ale bardziej pochłaniała go wówczas Pornografia, którą ciągle 
„ulepszał". „Mam napisaną jedną „powieść" - pisał do Olgi Scherer (22 września 
1958 r.)- która będzie się nazywała pewnie Pornografia, a teraz od czasu do czasu 
dłubię coś w Operetce- ma to być operetka w dużym stylu!" 
„Nowy rok 1959 w Tandilu („.) - notuje w Dzienniku - Jak mało napisałem 
w ubiegłym roku! Trochę dzienników. Trochę tej Operetki, którą teraz znów 
zarzuciłem („ .) 
Co mam do roboty? Wyliczmy przeto: 

- Skończyć niniejszy fragment Dziennika. 
- Wykończyć drugi akt Operetki wprowadzając wątek „matki łajdaczki" 

i nasilając role Fi ruleta i Szarma." 

Ale skończyło się tylko na dobrych intencjach. W 1961 r. Gombrowicz przerwał 
pracę nad Operetkq pozostawiając ją „niedokończoną w lamusie". Dlaczego? 
Czy przerosła go materia, czy może potrzebował jakiegoś nowego impulsu, który 
nadałby sens jego życiowej „teorii nagości". 

W I 962r. Witold Gombrowicz zaczął pisać Kosmos. 
8 kwietnia I 963r. na pokładzie „Federico Costa" opuścił Argentynę. 
Na zaproszenie Fundacji Forda przez rok miał zamieszkać w Berlinie Zachodnim. 
Jednym z punktów działalności teJ Fundacji był szeroki program pomocy dla 
Instytucji Kulturalnych Berlina i stworzenie z tego miasta międzynarodowego 
centrum kultury. Postanowiono zapraszać do Berlina artystów, pisarzy 
i kompozytorów o międzynarodowej sławie, aby tam przez rok kontynuowali 
swoją pracę twórczą. Pierwszymi zaproszonymi w maJU I 963 r. byli austriacka 
poetka Ingeborg Bachman i Witold Gombrowicz. Wkrótce dołączyli do nich inni 
artyści z całego świata. 
Stypendium Forda otrzymał głównie dzięki staraniom Konstantego Jeleńskiego, 
który w dużej mierze przyczynił się do propagowania w Europie jego twórczości. 
Od czasu opublikowania w odcinkach Trans - Atlantyku w paryskiej Kulturze 
( 195 I r.), Jeleński nie zaprzestawał poprzez swoje tłumaczenia, artykuły 1 zabiegi 
w środowisku intelektualistów promować dzieła Gombrowicza. Gombrowicz 
zdawał sobie sprawę, że to Jemu i Kulturze zawdzięcza swoją literacką egzystencję. 



Paryżu, myślałem, Paryżu, stary tenorze, zwiędła baletnico sędziwy figlarzu, 
Jakiż jest twój grzech śmiertelny, przeciw Piękności? Czy nie ten, że ją 
zajadasz? (.„) Metafora kulinarna, której sens taki, że aby konsumować 
piękność musisz zupełnie z nią zerwać; nie tylko musi ona przyjść do ciebie 
z zewnątrz, jak na półmisku, ale musisz Jeszcze tak wewnętrznie się 

urządzić, by twoja brzydota nie przeszkadzała ci w rozkoszy; i ten zabieg 
(„.) wymaga („ .) przerzucenia się w zbiorowość, w towarzyskość, 

współudziału innych, trzeba naprzód wytworzyć system współżycia, 

kulturę, gdzie by surogaty piękności, jak bel/es manieres ' elegance, 
distinction, esprit,bon gout etc., etc. Mogły zastąpić znikczemniałą nagość. 
(„.) Literat francuski nie będzie przecież paradował nago, w powietrzu 
tutejszym unoszą się tysiące płaszczów, wyciąga się rękę, chwyta się płaszcz 
najbardziej przypadający do gustu i oto jest się romancier; historien d 'art, 
katolikiem lub pothaphisicien „. powietrze roi się od technik, kierunków, 
rozwiązań płaszczyzn, platform, powietrze paryskie jest ożywcze i lekkie, 
jak wóz z meblami. Ta literatura nie zna prawie surowca, odżywia się 
elaboratami, które poddaje dalszej elaboracji. Krzyknąłem, że nie jestem 
ani pisarz, ani członek, czegokolwiek, ani metafizyk, czy eseista, że jestem 
Ja, wolny, swobodny, żyjący... Ach, tak, odrzekli, jesteś więc 

egzystencjalistą!" 

W Dziennikach pisał: „wszystkie wydania moich dzieł w obcych językach powinny 
być opatrzone pieczątką „dzięki Jeleńskiemu". 
Z paryską Kulturą Gombrowicz współpracował już od 1951 r. Kiedy w 1955 r. 
odszedł z banku, w którym pracował od chwili przyjazdu do Argentyny, żył tylko 
dzięki środkom uzyskiwanym z tytułu praw autorskich, artykułów głównie do 
Kultury i niewielkie.i pensji, jaką przydzieliła mu w 1957 r. rozgłośnia Radia Wolna 
Europa w Monachium, dla której pisałfelietony ( 1957 -60). 

23 kwietnia Gombrowicz przypłynął do Cannes. Po 24 latach spędzonych 

w Argentynie, znów był w Europie. Po krótkim pobycie w Paryżu, który go 
rozczarował, 16 maja przyjechał do Berlina. Nie czuł się tutaj dobrze. Był tak blisko 
kraju a przecież tak daleko. „Czy jechać do Polski? Pytanie które mnie 
prześladowało już na statku. W Paryżu namawiano, pojedź, co ci szkodzi („.) 
jechać? Nie jechać? Nie do Polski bym jechał, ale do siebie samego, jakim byłem „. 

i tego nieco się lękałem. To nic, że wszystko tam było poprzewracane do góry 
nogami i nie do poznania- ja bym odnalazł siebie. Otóż nie mogłem temu sprostać 
(„.) To los każdego człowieka w pewnym wieku, któremu życie rozpadło się na 
dwie części( ... ) Pogrążony w tych lękach rozpoczynałem swój żywot w Berlinie." 
W Berlinie kontynuuje pracę nad Kosmosem, pisze pierwszą część Dziennika: Paryż 
- Berlin U ego pożegnanie z Argentyną) wygłasza odczyty, „bywa", ale nie czuje się 
tu dobrze „Po co siedzę w tym Berlinie? - pisze do brata Janusza ( 19 września 
1963) - Co mam robić z sobą („ .) Jedyny element, który mnie estetycznie 
i artystycznie zadawala to młodzież a tu skazany jestem na przebywanie ze starymi 
kaniami w tym środowisku literackim, które mnie przeraźliwie nudzi 
i gdzie się muszę liczyć ze słowami, bo to są ludzie wpływowi i ważni -
a ograniczeni i pretensjonalni. Ta cała inkarnacja moja europejska na wyższym 
szczeblu bokiem mnie wyłazi („.) Jedyne co jeszcze mnie interesuje, to 
redagowanie, sam proces wypowiadania się, kształtowania, docierania do 
dziwnych kombinacji formalnych." 
Berliński spokój i nudę „rozproszyła" Barbara Witek-Swinarska. Publikując w Zyciu 
Literac0m (nr 38/1963) swoją nieautoryzowaną z nim prywatną rozmowę, 

w formie wywiadu, - rozpętała przeciw niemu prawdziwą burzę prasową. 
„Emigracyjny pisarzyna. Operując efektownymi konstataqami wywyższa się nad 
całą polską literaturą. l\Jiewyżyty pedagog narodowy. Pan G. wykoleił się. 

Agenturalny cwaniak." - to tylko niektóre z epitetów, które posypały się na jego 
głowę. Gombrowicz wysłał sprostowanie do Zycia Literackiego, Zycia Warszawy, 
Trybuny Ludu i Z.L.P Wydrukowało je jedynie Życie Literac0e, 1 to bez daty, 
z trzymiesięcznym opóźnieniem. „Opatrzono go także - jak pisał w Dzienniku -
chytrze dobranymi cytatami z mego Dziennika, które miały wykazać, że jednak 
jestem potwór ... " 



I 

Czy ja się mylę, gdy u mnie człowiek wschodzący, młody, musi stać 
się bozyszczem (lub moze raczej: dopowiedzeniem) człowieka juz 
urzeczywistnionego, starzejącego się, schodzącego? 

Czy wypływa tylko z mojej patologii twierdzenie, ze dumne 
panowanie starszego nad młodszym, wraz ze wszystkimi swymi socjalnymi, 
kulturalnymi, psychicznymi, konsekwencjami, słuzy między innymi do 
zatarcia innej rzeczywistości, równie waznej-tej, mianowicie, ze człowiek 
zstępujący moze nawiązać z zyciem tylko poprzez istotę wstępującą, 

dorastającą - albowiem życie zawsze jest „wschodzące"? 

Po tekście Swinarskiej i burzy, którą wywołał - przeszła mu całkowicie ochota 
odwiedzenia „starego kraju". 

Po rocznym pobycie w Berlinie postanowił pozostać w Europie. Dzięki 

Konstantemu Jeleńskiemu zamieszkał w Międzynarodowym Centrum Kultury 
w Royaumont pod Paryżem. Przebywał tam od 28 maja do 4 września 1964 r. 
I tu następuje w jego życiu przełom. 61 letni schorowany samotnik poznaje 
26 letnią kanadyjkę Marie - Ritę Labrosse, piszącą w Royaumont doktorat 
o francuskiej pisarce Colette. Po dwu miesiącach znajomości zaproponował jej, by 
zostali ze sobą na zawsze. Co sprawiło, że zdecydował się na ten niezrozumiały, 
dla wszystkich, którzy go znali, „wybryk". „To wciąż jest dla mnie tajemnicą, 
(wyznaje sama Rita Gombrowicz). W Royaumont, wszyscy byli w nim zakochani. 
On był dla nas takim żywym wcieleniem Sokratesa zmieszanego z Chaplinem, do 
którego był bardzo podobny. Był nie tylko szalenie przystojny, ale niezwykle mądry, 
w sposób wyrafinowany dowcipny, pełen sarkazmu i humoru, absolutnie 
niepowtarzalny. Uwielbiano go, ale on sam trzymał się na dystans. Kiedyś 

wracałam z konnej przejażdżki, a Gombrowicz nagle spytał: Jak pani może 
uprawiać tak idiotyczny sport? Jedno zwierzę dosiada drugiego, żeby galopować! 
Rozśmieszyło mnie to, zaczęliśmy rozmawiać i tak sobie rozmawialiśmy przez dwa 
miesiące („.) Opowiadał mi o sobie, o tragicznych przeżyciach, które go spotkały. 
Ale mówił o tym bez patosu. Fascynował mnie, miał w sobie ogromną, choć ukrytą 
siłę. Nigdy nie wpadłabym na pomysł, żeby z nim wyjechać. Powiedział to kiedyś 
ot, tak, po prostu, przy śniadaniu, w dodatku w obecności kilku osób: Proszę jechać 
ze mną do Argentyny. Zaprotestowałam, powiedziałam, że chcę skończyć 

doktorat, a on na to: Niech pani zrobi doktorat o mnie, ja go napiszę za panią 
w dwa tygodnie. I nagle, ku własnemu zdumieniu, zgodziłam się. Ale nie chciałam 
jechać do Argentyny, zdecydowaliśmy się na ciepłe południe Franqi." 

Czyżby zobaczył w Ricie swoje Odrodzenie. Nagość. Swoją Albertynkę? 
25 października Gombrowicz zamieszkuje z Ritą w Vence. 9 grudnia kończy pracę 
nad Kosmosem, którego tekst przesyła do paryskiej Kultury i już 15 grudnia 1964 r. 
rozpoczyna pisać drugą wersję Operetki. „Wielokrotnie zabierał się do niej 
w Argentynie - wspomina Rita Gombrowiczowa - ale nie mógł znaleźć 

odpowiedniego stylu. Jedyne rękopisy jakie zachował, to właśnie rozmaite wersje 
tej sztuki. Dlatego, że jej nie skończył. Konstanty Jeleński ogłosił je częściowo jako 
L'Histoire (Operette) Paryż 1977. Nigdy jednak nie widziałam ich na stole, w czasie 
gdy pisał Operetkę. Wydaje mi się, że do nich nie zaglądał. Pamiętam, że był 

zupełnie pochłonięty swoim tematem, ale się kontrolował. Mówił tylko 
o trudnościach z rozwiązaniem takiej czy innej sceny albo komentował Je 
podśpiewując arie: „Fiu, fiu, fiu, Szarm! Och, och, Firuletl", lub modulując 



w imponującym crescendo: „Krzesełka lorda Blotton''. Niekiedy wyjaśniał m1 sens 
sztuki, ale nic nie zanotowałam. Pamiętam, jak powtarzał, że musi się wyczuwać 
Potężny Wicher Historii i bankructwo ideologii. ,,Za dwadzieścia lat technika 
zapędzi w kozi róg prawicę i lewicę". 
Pochłonięty pracą nad Operetkq, pisze jednocześnie Dziennik, w którym notuje: 
„Operetko, co z tobą, cóż więc mam robić, jakie sposoby wymyślić, żeby twoje 
worki przemówiły głosem Historii? ... Bełkot Historii w workach, tak to widzę w tej 
chwili .„ l\Jiespodziewane, ironiczne, zjadliwe, wichry-gromy i nagłe, urywające 
się, śpiewy-tańce. 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 wciągnąć we wszystkie zasadzki tej formy obmierzłej -
nieporęcznej, sztywnej, przestarzałej - gdy wyobraźnia poczuje się przywalona 
ciężarem ludzi na scenie, tą niezgrabnością „prawdziwego" człowieka, od której 
trzeszczą deski podłogi ... gdy pojmiesz, że trzeba ci ten ciężar uskrzydlić, zamienić 
w znak, w bajkę, w sztukę „. ba, wtedy jedna za drugą wersja idzie do kosza i ten 
drobiazg kilkoaktowy zaczyna nabrzmiewać miesiącami twojego życia." 

Po wielu latach zmagań z tekstem, przy Ricie napisał Operetkę w ciągu roku. 
2 września I 966 r„ kończy pracę i przesyła polski tekst (wszystkie swoje utwory 
pisał zawsze po polsku) do paryskiej Kultury. Instytut Literacki w Paryżu wydaje ją 
w 1967 r. Praca nad Operetkq „wypaliła go", czuł się „pusty, zużyty" i wyczerpany. 
Był coraz słabszy, nasilające się ataki astmy, wrzód żołądka. „Nie wiem, co pisać. 
Nie wiem, co pisać po ukończeniu Operetki i nie wiem co pisać w tej chwili, 
w dzienniku. Sytuacja nie do pozazdroszczenia" 
Przychodzą spóźnione sukcesy. W maju 1967 r. otrzymuje Międzynarodową 
Nagrodę Wydawców (Formentor) za Kosmos, w wysokości 20 tys. dolarów. 
W rok później l\Jagrodę Free (Europe) za Operetkę. 

„Strasznie mu zależało na jej wystawieniu. Uważał, że jest jego najbardziej 
dostępnym dziełem i że może przyciągnąć szerszą publiczność do innych książek. 
Francuscy tłumacze, Konstanty Jeleński i Genevieve Serreau, biegali z rękopisem 
po paryskich teatrach, ale nic z ich starań nie wyszło. Wreszcie w czerwcu 1969, 
kilka tygodni przed śmiercią, Witold dowiedział się, że Jacques Rosner 
wyreżyseruje sztukę w Theatre National Populaire w pałacu Chaillot, 
prowadzonym wówczas przez Georges' a Wilsona. Dwie inne sztuki zostały 

świetnie wystawione w Teatrze Królewskim w Sztokholmie, w inscenizacji Alfa 
Sjoberga. Był to dla Witolda jeden z największych powodów do dumy pod koniec 
życia. I dlatego tak się zmartwił kiedy Sjoberg odmówił wystawienia Operetki 
z powodów politycznych." 
Alf Sjoberg musiał wziąć pod uwagę lewicowe przekonania swojego zespołu. 
Operetka została przez aktorów uznana za sztukę reakcyjną. Nie pomógł w jej 

wystawieniu list Gombrowicza, w którym wyjaśniał założenia swojego utworu. 
Premiera Operetki we Francji odbyła się w pół roku po śmierci Gombrowicza 
20 stycznia 1970 r. w Theatre Nationale de Chaillot w inscenizacji Jacquesa 
Rosnera. Na polską prapremierę ( 13.04.1975 r.) zgodę otrzymał Kazimierz 
Dejmek, który wyreżyserował Operetkę w Teatrze Nowym w Łodzi, 
ze scenografią Andrzeja Majewskiego i muzyką Tomasza Kiesewettera. 

Wrtold Gombrowicz zmarł na niewydolność płuc w Vence 24 lipca 1969 r. 
W listopadzie 1968 r. przeszedł zawał serca. ,,Znosił chorobę ze stoicyzmem, 
zimną krwią, a nawet z pewnym ironicznym rozbawieniem. Spokojnie tłumaczy/ 
mi związki swojej choroby z twórczością: „Moja choroba jest ściśle i tajemniczo 
związana z moim pisarstwem. Nie osiągnęło ono jeszcze takiego szczytu, żebym 
musiał od tego umrzeć". 

28 grudnia 1968 r. wziął ślub z Ritą. Uroczystość odbyła się w ich domu za zgodą 
Prokuratora Republiki. „Ślub był bardzo dyskretny - notuje w Dzienniku - W dwa 
czy trzy dni po tym czytamy w „Nice Matin", że sędziwy pisarz hrabia Gombrowicz 
wziął na łożu śmierci ślub ze swoją sekretarką (nie tyle na łożu śmierci ile na fotelu 
na kółkach). Opis tego dramatycznego obrzędu został widać przez agencję 
rozesłany gazetom, gdyż ukazał się w prasie Europy i Ameryki. Obawiam się, że nie 
ma już siły ludzkiej, zdolnej wyperswadować obu półkulom, że nie jestem hrabią. 
Obawiam się też, że zostanie mi to poczytane za snobizm, gdy w rzeczywistości 
jest raczej wyrazem mego niezbyt poważnego stosunku do tytułów. Ogłosiłem się 
kiedyś hrabią w Argentynie żeby zdenerwować tyleż autentycznych hrabiów co 
poważnych demokratów i socjalistów odpowiedzialnych za słowo, oraz żeby 
wprowadzić nieco blasku w moje argentyńskie biedowanie. Dziś już nie da rady. 
Jestem hrabią. A Ricie wszystkie przekupki mówią „madame la comtesse". 

Na kilka miesięcy przed śmiercią odwiedziło go dwóch członków Szwedzkiej 
Akademii, był jednym z kandydatów do literackiej nagrody Nobla. Gdyby nie 
śmierć, kto wie, czy by jej nie otrzymał. 
Nobla roku I 969 przyznano Samuelowi Beckettowi. 

A.N. 



Vence, 23 grudnia 1967 

Drogi Panie Sjoberg, 

Pan Żaba napisał mi , ze przedstawił Pan szereg uwag natury 
„ideologicznej" dotyczących Operetki. Jestem głęboko zaskoczony! 
Operetko nie jest ani prawicowa, ani lewicowa, podejmuje ten sam 
problem, którym zajmuje się w całej mojej twórczośo od Ferdydurke 
( 1937), a więc dramatycznym związkiem człowieka i jego formy. 

Operetko wyraża bankructwo wszelkich ideologii , kryzys ubioru 
człowieka (formy). Rewolucja, która była w rzeczywiście okrutna, jest tutaj 
poniewierana, ale podobnie maltretowani są arystokraci, Kościół ii faszyści ... 
Wciąż rozkwttająca młodość ludzkości, jej odwieczna moc odnowy, oto 
co pozostaje w tej sztuce, która jest humanistyczna i która wierzy 
w przyszłość. Ale proszę uważnie przeczytać mowę pogrzebową 

w trzecim akcie, kiedy wszyscy składają swoje nadzieje do trumny, i zobaczy 
Pan, że mowa komunisty Hufnagla zawiera nuty szlachetności, a nawet 
patosu, co nadaje jej zupełnie inny wymiar. Cytuję: 
Hufnagel: „Do tej tu trumny, ja także poproszę/ O trochę miejsca./ 
Pozwólcie, niech złożę/ Nadzieje moje, moje walki i zwycięstwa/ 

Proletariatu ból tysiącletni/ Proletariatu bój tysiącletni/ I mój odwieczny 
galop!" 

Są i inne podobne fragmenty. 
Czy sądzi Pan, że sztuka, w której lokaje liżą buty władcom, jest 

przeciwko proletariatowi? 
Oczywiście nie jestem zwolennikiem komunizmu . Jestem jednakże 

pisarzem awangardowym, człowiekiem nowoczesnym, ateistą , filosemitą 

(Żydzi zawsze byli dla mnie najlepszym wsparciem), antynacjonalistą , 
antyfaszystą. Moje utwory zawsze były zwalczane przez „prawicę" 

i popierane przez „lewicę". Dlaczego więc zarzuca mi Pan „wstecznictwo"? 
I to Pan właśnie? 

Moja twórczość, dobra czy zła, wykracza poza problemy aktualne. 
Wielokrotnie powtarzałem to w moim Dzienniku . Jestem osobą 

„prywatną". Uprawiam literaturę „osobistą". Mam pewną wizję człowieka 
i tym się właśnie zajmuję. 

Możliwe , że polityczne pasje mogą zdeformować sens Operetki . 
Ale mamy takze środki aby się bronić i jestem jak najbardziej skłonny 

zamieścić artykuł w prasie (który mógłby znaleźć się w programie), 
w którym zdefiniowałbym jasno i kategorycznie moje stanowisko. 

Mój drogi Sjobergu, artysta uczciwy, jak ja, który nigdy nie szedł na 
ustępstwa, ma prawo oczekiwać wsparcia ze strony ludzi takich jak Pan . 
Zna mnie Pan dobrze, zrozumiał Pan w innych moich utworach, więc 
proszę nie pozostawiać mnie na pastwę polityki, demagogii, uczuć, które 
chociaż mogą być szlachetne, są zbyt proste w moim wypadku. Jeżeli moje 
idee i moje odczucia są zanadto trudne, należy je uczynić bardziej 
przystępnymi ... i to Pan może tego dokonać. 

Reasumując" jeżeli Operetko nie podoba się Panu z artystycznego 
punktu widzenia, nie mogę nic na to powiedzieć . Lecz jeżeli Pana odmowa 
podyktowana jest względami politycznymi bądź ideologicznymi, to 
doprawdy, nie zasługuję na takie traktowanie . Jest Pan Interpretatorem. 
Proszę więc pozostać mi wiernym. 

Pański W.G. 
23 grudnia 1967 

Gustavsson właściwie zrozumiał moją twórczość, określając ją jako 
„humanistyczną". 



Vence, 19 stycznia 1967 r. 

19 ENERO de 1967 ( 19 stycznia 1967) = 

( „. ) 

Autora nie należy nigdy pytać (ani dzieło), co chciał 
powiedzieć. Gdyby autor wiedział co chce powiedzieć to 

zamiast pisać sztukę, powiedziałby to np. w odczycie, w 
artykule, krótko a węzłowato. 

Sztuka nie jest filozoficznym, ani naukowym, 

wykładem. Jest PASJĄ 
Ja, poeta, wiem, że NAGOŚĆ mnie zachwyca 

STRÓJ mnie zabija + + + 
Ja przeto NAGOŚĆ świętą w blasku dzieła 

uwielbiłem 

a STRÓJ przekląłem+ i jeśli zgodzisz się w tej pasji 
ze mną 
to uwielbisz 

czy od Beethovena wymagasz aby 
Ci wykładał MYŚLI V-EJ SYMFONII? 

Tak, tak, Operetka ma swoją myśl i łatwą: cierpienia 
ludzkości, ten korowód masek, strojów, w ciągu ostatniego 
pięćdziesięciolecia. Ale to tylko rusztowanie. O teorie nagości 
nie pytaj. WYSTARCzy ŻE NAGOŚĆ IEST i że zachwyca„. 

Czy jest możliwa? Z tym do Pana Boga się udaj. 
Wariatko, Fior przemawia tak 
„nieśmiało" na końcu li-go aktu, bo to 
scena śpiewana, coś jak Noc Walpurgii 
Kuplety. 

Jak ci wywalę w końcu WIELKI KADRYL HISTORII zobaczysz! 

Fragment listu do Marii Paczkowskiej wg oryginalnej pisowni autora 

WG 

Na młodość! Do młodości 
Dobrać się do niej, zaznać, zniszczyć tę zaporę wieku! 

„Przeciwstawienie strój - nagość, to zasadniczy wątek Operetki. Sen 
o nagości człowieka, uwięzionego w strojach najdziwaczniejszych 
i najokropniejszych" ... -wyjaśniał Gombrowicz w uwagach o reżyserii. 

Strój był dla niego tym samym, czym wcześniejsza JUŻ „gęba". Ale, o ile 
gęby nie można samemu odkleić od twarzy, o tyle strój można włożyć lub zdjąć. 
Przypomina on maskę. Można go również łatwo narzucić lub przekazać innym. 
Jest także lustrem, w którym przeglądają się członkowie danej grupy społecznej. 
O ile w młodości człowiek nie mieści się w roli, jaką mu narzuciły okoliczności 
o tyle później uczy się manipulować maskami, które znajdują się w społecznym 
obiegu. 

Człowiek dojrzały jest zarówno panem jak i niewolnikiem własnego 
stroju. Umie wprawdzie przeskoczyć z kostiumu w kostium, ale nie potrafi 
przekreślić zależności, która go pęta, chce tylko przechytrzyć konieczność, która 
go skazuje na przysłanianie nagości i pustki zapożyczonymi kostiumami. 

Nagość to dla Gombrowicza młodość, która zachwyca. Nagość to czysta 
możliwość . „Jej upajająca nijakość okrywa rojowisko nie spełnionych kształtów 
i wcieleń przyszłości. Zarazem zaś w przeciwieństwie do masek i kostiumów -
pozostaje tajemnicza, zagadkowa, niezgłębiona". 

Człowiek Gombrowicza nigdy nie jest sobą, ulega deformującym 

osobowość naciskom różnych stereotypów i konwenansów kulturowych, 
obyczajowych społecznych, intelektualnych. Czynnikiem rozwoju ludzkości Jest 
dla niego - paradoksalnie - niedojrzałość, a miarą autentyczności, zdolność do 
licznych przemian. 

Gombrowicz burzy w Operetce stary świat księstwa Himalaj - swój świat XX 
wieku - pełen formy, pozy, konwenansów, pozorów, celebrujący tajemnicze 
zajęcia, których sens całkowicie umyka plebsowi. Krzesełka lorda Blotton -
umacniają panów w ich pańskości. Ale ile takich „Krzesełek" trzeba zmyślić, 
ścierpieć, strawić, aby utrzymać się „na wysokościach" i dalej panować nad 
Historią. 

Himalajowie kryją się za strojem, który stał się „najsilniejszym bastionem 
klasy wyższej". Klasa wyższa jest w podobnym położeniu co starość. Może 

swobodnie zmieniać maski 1 mody, ale pozostaje w niewoli sameJ zasady stroju. 
Kto włada „strojem" rządzi społeczeństwem. „Klasa niższa, rzecz phosta, hobi co 
może żeby przyswoić sobie zahówno naszą modę, jak nasze maniehy, ale też 
dlatego ciągle trzeba wphowadzać innowacje, mylące thop„." Zatem trzeba 
ciągłej zmiany, aby przewodzić te~. wyścigowi Masek a tym samym i światu. 



Chodząc po Paryżu z głową opuszczoną, zgaszony i cichy, myślałem, , . 
iż tego tylko brakuje by oni pewnej nocy, zakradłszy się do posągow nagich, 
poubierali je wedle ostatnieJ mody, upeńumowal1. .. D.1ana w toal.ec1e Diora, tak, 
to by było po linii ich mondanite, po linii wytwarzania smakowitych namiastek 
piękności. A jednak, powtarzałem sobie, a j.ednakpiękność prawdziwa Jest naga! 
I człowiek nie może być lojalny wobec teJ nagosc1 1naczeJ, Jak poprzez własną 
nagość jeżeli nie tę, która Jest twoim udziałem obecnie, to tę, którą m.iałeś a jeśli 
jej nie miałeś, to poprzez tę, którą mogłeś mieć, gdyż była w kazdym razie 

właściwa twojemu wiekowi. 
Ale krawiec ubrał Paryżowi nagość. 
Gdy zoczą une belle femme wpadają w szał galanterii, ekstaza Cylindrów 

nie ma granic, on się zakocha i podda subtelnej analizie swe uczucia ... ale nie 
rozbierze się nigdy. Nastąpił podział ról, nagość jest tylko po Jednej stronie .. : nie 
wiem, czy prawda, co mi opowiadano, że oni do pieszczot nakładają rękaw1czk1 
i, rozbierając gorączkowo /a belle, sami co szybciej zapinają się na wszystkie guz1k1. 

/;rlv-tc1~ 

Stosunek Gombrowicza do „stroju" jesttakże jego stosunkiem do kultury, 
cywilizacji, świata. Dla niego „świat" - to Paryż. Jesteście niewolnikami, mówi 
artystom i intelektualistom, którzy pozwolili „ujeździć się" kulturze, podczas gdy to 
ona powinna wam służyć. Dlatego jesteście nudni, gracie role, pożyczacie sobie 
kostiumy, uginacie się pod ciężarem znaków. Paryż, ze swoją kulturą Jest stary 
a wraz z nim cały nasz świat 

Znamienne, że przeciwstawiając się „strojom" (a więc formie) na 
papierze, sam bardzo przywiązywał uwagę do ubioru, do wszelkich Form. 
To wyniósł z domu, miał to we krwi i nie potrafił się od tego uwolnić. 

Operetkowe księstwo Himalajów burzy Rewolucja Hufnagla. 
Ale Gombrowicz nie trzyma jego strony. Dla niego - Artysty - opętanego 

marzeniem swobody, nagości i nieodpowiedzialności - Hufnagiel należy do tego 
samego świata co Książę. Jest „ideą" zamiast być po prostu człowiekiem. „Galop" 
Hufnagla, to dla Gombrowicza tylko błędne rozwinięcie i pomnożenie wyścigu 
masek, któremu przewodniczy Książę. Jego lokaje i parobki, wyrwawszy nogi 
panom, sami zamienią się w nowych, gorszych, panów. Hufnagiel tasuje tylko 
stare karty, podczas gdy człowiekowi wciąż potrzeba nowych. 
Rewoluqa nie zbawi świata. 

Tylko jeden człowiek rozumie, że z błędnego koła historycznych uwikłań 
można wyjść, tylko - odrzucając wszystkie maski. W czasach, kiedy strój ludzki 
oszalał, tylko radykalna zmiana stosunku do kultury przyniosłaby ocalenie 
ludzkości. 

To Fior, mistrz damsko - męskich mód. To Jedno z wcieleń i twarzy 
samego Gombrowicza. Alter ego pisarza, a więc twórcy 1 kreatora FORMY, dla 
którego wybawieniem jest ucieczka w nowość, świeżość, wszechmożliwość. 
Skoro Moda jest Historią tylko Kreator Mody może zmienić jeJ bieg. 
Zrobiła to przecież Coco Chanel, która jednym cięciem nożyczek uśmierciła 
modę XIX wieku, dając kobietom nie tylko nowy styl ubierania, ale 1 nowy styl 
bycia. „Żeby być niezastąpioną, trzeba być inną" - brzmiała jej dewiza. 
„Jestem jak zapalniczka. Rozpalam ogień 1 czekam na fajerwerki" - mówi inny Fior, 
współczesny prowokator i skandalista John Gal liano. 
A Fior? - przekląwszy ludzki strÓJ, składa do trumny „świętą a strojem na zawsze 
zhańbioną człowieka nagość". 

"Nagości święta, ludzka śpij na zawsze I 
Nigdy Cię nie zaznamy .... " 
Fior mówi pas Jak wcześniej Szarm, Fi rulet i wszyscy goście Himalajów, poddaje się 
- ale nie Gombrowicz. 



Z trumny powstaje Albertynka - nareszcie Naga! Jedyna, która odważyła 

się powiedzieć NIE. 
Radosne wcielenie młodości, biologii, wciąż odradzającego się życia. 
PRAMATKA EWA. 
Czy oto rodzi się nowy świat, lepszy od tego, który był. Czy to radosne 
objawienie? Czy raczej sceptyczna drwina? 
jaki będzie ten świat? Czy NOWE, zrodzone na gruzach Starego jest naprawdę 
tym, czego pragniemy? Ale kurtyna w porę zapada. W porę, bo po pierwszym 
olśnieniu nagością Albertynki, czy wszyscy znów nie zaczną jej ubierać, 

w tęsknocie za tym co było? 
„Przeszłość to panoptikum zrobione z okruchów „. tym ona naprawdę jest „. 

Więc Jednak daje do myślenia, że my ją chcemy, mimo wszystko, mieć pełną, 
żywą, wypełnioną osobami, konkretną „. i że to w nas potrzeba taka uparta „. " 

- stwierdzał, pod koniec życia, w Dziennikach ich autor. 

A.N. 

„Operetka kończy się triumfem Albertynki. Z królestwa stroju, 
secesyjnego wydziwaczenia, co wiktoriańską obfitość mieszało z paryską 
pieprznością, wytrysnęła Młodość, symboliczna lub nie, jak chcecie; 
wybuchło niższe piękno, wszechmożliwość, nagość. Dzięki 

Złodziejaszkom. Czy nie postąpili oni trochę jak Gombrowicz? Powiedział 
on kiedyś słowa bardzo znamienne: że przyrodzonym mu terenem 
działania jest lewica. Istotnie: był człowiekiem buntu, nowości, 

sceptycyzmu, nonkonformizmu„. kaprysu nawet. Nic dziwnego, że 

adresował swe dzieła do niezadowolonych, do burzycieli. Ale nie po to, aby 
im basować! Nie, przy ogniu, rozżagwionym przez Hufnagla, Gombrowicz 
piecze swą własną artystyczną pieczeń, tak osobliwie przyprawioną 

sarmatyzmem i szlachetczyzną. .. 
Jego dzieło powstało dlatego, że stary świat powiedział „pas", jak 

Szarm, Firulet i wszyscy goście Himalajów. Powstało ze starego świata, ale 
wbrew niemu; a teraz ofiaruje je Gombrowicz dalekiej, niewiadomej 
przyszłości, jak dwaj Złodziejaszkowie Albertynkę„. Kto ocalił Albertynkę? 
pyta Fior. „To my! To my! To my!" wołają w finale Złodziejaszkowie. „To ja! 
To ja! To ja!" pomrukuje Gombrowicz. To ja podrzuciłem przyszłości, 
niczym kukułcze jajo, niespodziewany, nagi, paradoksalny owoc wielkich 
Saturnaliów, znak ożywczej Przemiany. („.) 

Jak Goethe Fausta, Gombrowicz zaopatrzył Operetkę w podwójny 
finał. Ludzkości, cała twoja historia jest błazeństwem mówi jedna z twarzy 
Janusa. Ludzkości, zaczynaj na nowo, jesteś wieczna mówi druga." 

Jan Błoński, Historia 1 Operetka 
w Forma, śmiech i rzeczy ostateczne 

Wyd. Znak Kraków I 994. 



Wybierał ubranie i kolor skarpetek w zależności od pogody oraz od 
programu dnia 1 od ludzi, których mieliśmy spotkać. Do śniadania siadał 
w marynarce, której nigdy w domu nie zdejmował (w czasie upałów nosił 
płócienną), tak jak nigdy nie wkładał szlafroka ani kapci. („ .) 

Zawsze i w każdej sytuacji chciał zachować tak zwane formy 
i zarazem Formę przez duże „F". Gdy sytuacja była przymusowa, zamiast 
szlafroka wkładał swój zużyty, przywieziony z Argentyny płaszcz, ale 
papucie „.! Nigdy nie miał! Zawsze był w butach. („.) 

Dokładnie w południe (był bardzo punktualny) wchodził do mego 
pokoju, stawał przed lustrem i przyglądał się sobie z ukosa bo patrzył na 
siebie tak jak na innych, z ukosa. Któregoś dnia spytałem, czemu nie patrzy 
ludziom w twarz. „Bo się boję: za dużo widzę" odpowiedział. Przyglądał 

się więc sobie z ukosa mrużąc oczy i pytał, co myślę o jego ubiorze. Jeśli 
mówiłam, że marynarka nie pasuje do spodni, odpowiadał, że tak właśnie 
jest elegancko. I korzystał z okazji, żeby dać mi lekcję elegancji. Zasadą było, 
że nie wolno wkładać ubrań ani zbyt nowych ani zbyt obcisłych. 

„Gentelman zawsze nosi rzeczy za duże." 
Drugą ważną zasadą było to, że artysta nigdy nie powinien 

okazywać swoim ubiorem, że jest artystą. „To się powinno wyczuwać po 
jego sposobie mówienia i zachowania. Artystą jest się w sercu. Prawdziwy 
artysta zawsze jest incognito". Tak jak umeblowanie, ubrania miały być 
„mniej więcej", „takie sobie". „W Buenos Aires w czasie wojny nabrałem 
dystansu do tej manii pięknych strojów". A jednak ubierał się w Old 
England, przy alei jean-Medecin w Nicei, i miał mnóstwo marynarek na 
każdą pogodę. 

„Pamiętaj dodawał że, kobieta prawdziwie dystyngowana zawsze 
jest źle ubrana!" 

Rita Gombrowicz 

Może nauczył się czegoś ode mnie o kobietach? Witold nigdy nie był 

z żadną kobietą, żył samotnie. Dlatego uwaznie mnie obserwował, chciał 
wszystko zrozumieć. To było uczenie się nawzajem od siebie. Nie lubił 
słowa „współżycie", nazywał nasze życie wspólnictwem („.) Witokl 
dominował, ale nie przytłaczał. Życie z nim było nie kończącym się 
dialogiem, dyskusją, rozmową. Prawdziwym życiem we dwoje, w którym 
każdy ma prawo głosu i realizacji. Niczego nie narzucał nie proponował. 

Rita Gombrowicz 



Paweł Dobrzycki 

Scenografia jest według niego 
jeszcze jednym uczestnikiem dramatu, nie 
tylko iluzją czy metaforą rzeczywistości, nie 
tylko malarstwem zsyntetyzowanym z inny
mi sztukami - ale oddawaniem obrazem 
sprawiedliwości widzianemu światu. 

Gombrowicz towarzyszył mu od 
początku artystycznej drogi. Za projekt 
scenografii do Operetki otrzymał w I 98 I r. 
dyplom z wyróżnieniem w Studium 
Scenografii ASP w Krakowie u profesorów 
Lidii i Jerzego Skarżyńskich. Potem realizował 
scenografie do gombrowiczowskiego 
Dziewictwo (reż. I. Cywińska, T. Nowy 
w Poznaniu, 1986) Ślubu (reż. B. Hussa

kowski, T. Im. Jaracza w Łodzi, 1990) Operetki (reż. K. Zaleski, T. Polski we 
Wrocławiu, 1991) Iwony, księżniczki Burgunda (reż. B. Hussakowski, Theatre 
Espace Acteur, Paryż, 1992 oraz reż. G.Dyląg Teatr w Weimarze, 200 I) 
i ponownie Ślubu (reż. M. Kochań-czyk) w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie 
w I 998r. Ta ostatnia reprezentowała Polskę w I 999r. na Praskim Quadriennale 
Scenografii Światowej. 

Zrealizował ponad I 20 scenografii w kraju i za granicą. Do swoich 
najważniejszych realizacji zalicza Króla Leara Szekspira w Leicester, Londynie 
i Tokio, Hamleta w Atenach, Aidę Verdiego w Groningen, Antygonę Sofoklesa 
w Epidauros, Diabły z Louden Pendereckiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu 

i lubelski Ślub. 
Od 2000r. jest etatowym scenografem naszego teatru. Wcześniej był 

etatowym scenografem Teatru Powszechnego w Warszawie za dyrekcji 
Zygmunta Hubnera (I 982 - 89) i Teatru Nowego w Poznaniu za dyrekcji Izabelli 
Cywińskiej ( 1988-90). 
Scenografia do Operetki jest jego dziesiątą realizacją na lubelskiej scenie. Pierwszą 
był Ślub Gombrowicza. 

Swoją olbrzymią wiedzę przekazuje od dawna młodzieży. 
Jest kierownikiem (od 200 Ir.) międzywydziałowej Katedry Scenografii ASP 
w Warszawie. Wcześniej w latach 1984 - 200 I był wykładowcą scenografii na 
ASP w Krakowie, prowadził też seminarium scenograficzne na wydziale reżyserii 
krakowskiej PWST a także kilkakrotnie cykle zajęć dla studentów St. Martin 

College of Art w Londynie. Uczniami profesora Dobrzyckiego 
są m. in. znani lubelskiej publiczności Marek Braun (Czerwony Kapturek, Biesy) 
i Barbara Wo/osiuk, autorka wspaniałych kostiumów do wielu naszych 
przedstawień. 

Kiedy Paweł Dobrzycki znajduje czas na malowanie, pozostaje jego 
tajemnicą. W czasie ubiegłorocznych Konfrontacji Teatralnych w Galerii Wirydarz 
można było podziwiać jego prace malarskie i rysunki węglem i piórkiem. Tadeusz 
Nyczek nazwał jego rysunki światem prywatnych demonów scenografa „tych, 
które nie pomieściły się w wypowiedzi stricte scenicznej." Dobrzycki - malarz, 
miał indywidualne wystawy m. in. w Norymberdze, Moskwie, Paryżu, Krakowie, 
Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Brał także udział w wielu wystawach 
zbiorowych. 

„ Gombrowicz ;est mi bardzo bliski. jest obecny w moim życiu od chwili, kiedy 
dane mi było wziqć w ręce, niemal jak relikwie, tomy paryskiej „Kultury" 
- o wśród nich ;ego „Dziennik". To dla mnie nojwybitnie;sze dzieło współczesne; 
literatury polskiej, o zawarto w nim wizjo świata, kultury, sposobu i celu uprawiania 
sztuki, o w końcu i wiz;o, autentycznej polskości, zyskuje coraz bardzie; no znaczeniu, 
wśród zmienio;qcych się epok. Artystycznym przedłużeniem „ Dziennika" wydo;e mi się 
być „Operetko", ogniskujqco w sobie poglqdy, fllozoflę i estetykę Gombrowicza w cole; 
ich złożoności i bogactwie. Ilekroć do nie; wracam, czarodziejsko się odmienia i znaczy 
coś innego o zarazem prze;mujqco aktualnego. 

No;pierw był projekt metaforycznego Panteonu, zbudowanego 
ze wszystkich możliwych szczqtków ludzkiej kultury, znojdujqcych w nim swe 
ostateczne mie;sce. 

Potem trzy odsłony świata rozdartego pomiędzy uglodzonq fin de sieclowq 
przeszłość, oszolo/q współczesność i pogrqżonq w zniszczeniu przyszłość. 

Dzisiaj znów „Operetko" mówi do mnie inaczej. Opowiada mi o masce -
fasadzie pojęć i emblematów budujqcych nasz oflc;Olny świat, o masce - fasadzie 
demokracji, kultury, elegonc;i, wszelkich możliwych instytucji i rang w których pozornie 
żyjemy. To masko - fasado, zaskorupia/o i nadpęknięto, ukrywa prawdziwq naturę 
rzeczywistości i człowieka: bałagan, chaos, ledwie trzymo;qcy się kupy, byle jaki i coraz 
bardziej szwonkujqcy mechanizm z trudem utrzymujqcy ludzki świat w ruchu. 
Od frontu sztuczne, kiczowate obrazki, ułudo i blask, od tylu rdzewie;qco ruino, której 
fachowo naprawić i pchnqć no nowe tory nie ma komu a którq rozwalić do końca 
pragnie wielu ... 
Tu ujawnia się nasza ludzko tragedio: albo istniejemy uczepieni swej pięknej maski -
fasady, krępujqcej nos we wszystkim, albo wydani jesteśmy no lup, naszej niczym już 
nieskrępowanej natury, objowio;qcej swq ogromnq autodestrukcy;nq moc. 
Nie wiem ;oki będzie finał naszej „ Operetki", gdzie nos ono tym razem doprowadzi ... " 



Marek Kuczyński 

Nazywają go Księgowym, gdyż jest systematyczny, precyzyjny 
1 punktualny. W środowisku muzyków znany Jako Emergency lub 
Pogotowie Ratunkowe, jest bowiem speqalistą od pisania muzyki 
„ na wczoraj" i ratowania z opresji w nagłych wypad kach . 

Na pytanie jak tworzy odpowiada: Na siedząco . Przy komputerze. 
Nie wierzy w natchnienie, no może czasami w pewną wenę twórczą. 
Komponowanie muzyki porównuje z rozwiązywaniem matematycznych 
zadań. Jako pierwszy w historii swojej szkoły muzycznej zdawał na maturze 
ustną „. matematykę (1). Kiedy wie co ma napisać, jaki charakter ma mieć 

dana kompozyqa, tworzy szybko. 
Dwadzieścia dziewięć numerów muzycznych do Operetki 

skomponował w ciągu trzech tygodni. Potem już dłuzej, nawet do drugiej 
próby generalnej, pracuje nad odpowiednią aranżacjąi instrumentacją. 

Ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku w I 990 r. Początkowo 
pisał małe formy muzyczne, muzykę do reklam , filmów dokumentalnych, 
wreszcie filmów fabularnych. Płytę ze swoimi wybranymi kompozycjami 
filmowymi przekazał, przez znajomą, Krzysztofowi Babickiemu, z nadzieją 
na ewentualną współpracę. 

Jego teatralny debiut miał miejsce w Teatrze Wybrzeże ( 1998 r.) 
w sztuce Wynalazek miłości T Stopparda w reż. Krzysztofa Babickiego. 
Dzień wcześniej na Festiwalu Filmowym w Gdyni otrzymał nagrodę 

za muzykę do filmu Cudze szczęśoe. Wreszcie wyszedł z cienia. 
W tej chwili ma na swoim koncie muzykę do 25 spektakli 

teatralnych, w tym także dla Teatru TV, a Operetko jest jego piętnastą 
realizacją z Krzysztofem Babickim. 

Przed napisaniem muzyki do spektaklu musi dokładnie poznać 
koncepcję reżysera i scenografa. Muzyka musi być integralnie spojona 
z całością widowiska, nie może dominować ani też być dziełem samym 
w sobie. Ważny jest dla niego sukces całości. 

Przy dyskusjach nad Operetkq Jego pomysłem było „uruchomienie" 
Fiora. U Gombrowicza Fior śpiewa tylko raz, na wejście. Kuczyński 

przerobił muzycznie większość monologów i dialogów, tworząc z nich 
musicalowe songi. W swojej „operetce" miesza różne gatunki i style 
muzyczne. Stricte operetkowe są tylko arietki i „arie" Szarma i Firuleta 
a także finał balu w rytmie offenbachowskiego kankana. 

Marzy o napisaniu musicalu. Operetko była dla niego, pierwszym 
ku temu krokiem, pierwszym odsłonięciem jego możliwości. 

W lecie tego roku Marek Kuczyński w ramach Dni Kultury Polskiej 
w Szwecji, przedstawi swoją muzykę symfoniczną m.in. Mszę Koszubskq, 
uznaną za artystyczne wydarzenie I 999 r. za którą otrzymał Pomorską 
Nagrodę Artystyczną. 



Striptizerki poszukuję .. . 

„ Teatr lubelski znalazł się w impasie. Zavvsze zgłasza się pretensje 
pod adresem tej szacownej placówki, że mało daje vvspólczesnych sztuk polskich, więc 
przystqpiono do opracowania OPERETKJ Witolda Gombrowicza. Pech chciał, że autor 
wprowadzi/ do swojego utworu strip-tease. Kto więc zagra tę rolę? Dyrektor rozpatrzył 
się w żeńskiej ekipie teatralnej i doszedł do wniosku, że aktualnie nie ma kandydatki. 
Rozpoczql poszukiwania poza środowiskiem aktorskim. Zaczęły się kłopoty A bo jedna 
pani, to i ovvszem, ale ona może odsłonić tylko jednq pierś, inna zaś dolne części 
może, ale biustu nigdy, uchowaj Boże' Niepomne na sztukę, nieczule na potrzeby 
artystyczne vvzbraniały się przed prawdziv.rym zaangażowaniem w dzieło teatru. 
Kiedy zrozpaczony dyrektor podnosił maksymalnie gaże, odpowiadały- za kogo pan 
nos ma, to nie chodzi o pieniqdze, ole o nasz honor; itd. Teatr zwrócił się o pomoc do 
Pośrednictwo Procy. Niestety, i to droga nie przyniosło spodziewanych rezultatów. 
Strip -tease! Nie mamy na naszej liście takiego zawodu. Obecnie pracy poszukujq 
lodziarki, maszynistki, pielęgniarki, listonoszki, sklepowe, ale striptizerki? Nie, tej 
profes;i nie włqczono do ogólnonarodowego planu. 

Teatr stonqł przed koniecznościq zrezygnowania z ambitnego repertuaru. 
Ostotnq drogq ratunku jest proso. Dyrektor bloga/' Zaapelujcie do młodych 

dziewczqt, koniecznie muszq być pełnoletnie (!), o zgłaszanie się do nas do 
statystowania ;oko striptizerki. Praco nie ciężko, dobrze płatna, sympatyczna, 
w miarę ambitna, ale co najważnie;sze rokujqca duże nadzieje, jeśli wręcz nie karierę. 

Więc apelujemy i wraz z dyrektorem teatru kierujemy prośby do poń 
i panienek - zechciejcie zgłosić się do Teatru im. Osterv.ry w sprawie strip-tease'u I" 
Tak o przygotowaniach do pierwszej lubelskiej Operetki pisał w I 978 r. Kurier 
Lubelski (nr 285). 

Wreszcie znaleziono tę odważną. Była nią studentka IV roku PWSTiF 
w Łodzi - Grażyna Dyląg-Mikołajczak. Premiera Operetki w reżyserii Józefa 
Grudy, z muzyką Piotra Mossa, odbyła się już bez przeszkód 20 stycznia 
1979 r. Oprawę scenograficzną przygotowała Barbara Jankowska, choreografię 

Rajmund Sobiesiak. Spektakl zagrano 38 razy. Wiele osób z pierwszej lubelskiej 
premiery Operetki widzimy także w obecnej realizacji, są to Henryk Sobiechart, 
wówczas Baron Firulet, Jerzy Rogalski (Złodziejaszek), Roman Kruczkowski 
(Profesor), Piotr Wysoki (Hufnagiel), Ludwik Paczyński (Lokaj Księżnej), Andrzej 
Redosz (Stanisław), Hanna Pater (Lokaj Generała), Jadwiga Jarmuł, Anna 
Świetlicka , Anna Torończyk, Nina Skoluba (Asysta Fiora) i Jan Wojciech Krzyszczak 
wtedy i teraz - Generał. 
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