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JERZY CHUDZYŃSKI 

WITOLD GOMBROWICZ 
Tekst sztuki nowoczesnej coraz mniej nadaje się do czytania. Co

r az bardziej staje się partyturą, która żyć zaczyna dopiero na scenie, 
w r;rze, w spektaklu. 

A ta „Operetka" jeszcze z innego powodu jest trudna do odczytania. 
Mnie zawsze zachwyca-la forma operetkowa, jedna z najszczęśliwszych, 
moim zdaniem, jakie wytworzyły się w teatrze. O ile opera jest czymś 
niemrawym, beznadziejnie wydanym pretensjonalności, o tyle operetka 
w swym boskim idiotyźmie, w niebiańskiej sklerozie, we wspaniałym 
uskrzydl n iu się swoim ze sprawą śpiewu, tańca, gestu, maski, jest dla 
m nie teatrem doskonałym, doskonale teatralnym. Nic dziwnego, że w 
końcu dałem się skusić„. 

Ale„. jak tu nadziać, marionetkową pustotę operetkową istotnym 
dramatem? Gdyż, jak wiadomo, robota artysty jest wiecznym łącze
niem sprzeczności, przeciwieństw - i, jeśli zabierałem się do formy 
tak lekkomyślnej, to żeby Ją opatrzyć i uzupełnić powagą i bólem. 
Z jednej strony przeto ta operetka winna być od początku do końca 
tylko operetką, nienaruszalna i suwerenna w swoich operetkowych ele
mentach, a z drugiej ma być jednakże patetycznym ludzkości dramatem. 
Ni kt by nie uwierzył, ile wysiłków pochłonęła organizacja dramatyczna 
tego głupstwa . Zamknąć w operetce pewną pasję, pewien dramat, pe
wien patos, nic naruszając jej świętej głupoty - oto kłopot nie mały! 

I\louumentalny idiotyzm operetkowy idący w parze z monumcnt".l
nym patosem dziejowym - maska operetki, za lttórą krwawi śmiesz-
1ym bit cm wykrz:vwione ludzkości oblicze -- to b laby cl>yba najlep

sza inscenizacja „Operetk i" w teatrze. Ale i w wyobrai ni czytelnika. 

A k t I - Pu ed pierwszą wojną światową, coś tak około 1910-~o 
ro -u. 

Zblazowany birbant i lampart, hrabia Szarm, syn księcia Bima.łaj, 
planuje uwiedzenie Albertynki, cud dziew czynl,i. Ale jak nawiązać zua
·omość z Albertynką „nic będąc jej przedstawionym"? Szarm obmyślił 
astępującą intry ę: specjalnie sprowadzony złodziejaszek, młody urwi
ołee i wisus, zakradnie się do śpiącej na ławce Albertynki i coś zwę
zi.„ po tmonetkę, medalion„. Wtedy Szarm złapie złodziejaszka i bQ 

dzie mog bez naruszenia savoir vivre przedstawić się cud dziewczynce. 

Ale cóż to?! Alber~ynka wyczuła we śnie rękę złodziejaszka i za
llllll"ZYłO się jej dotknięcie nic złodziejskie, focz miłosne.„ ni do me
dalionu dobierające się, ale do ciała.„ I odtąd to dziewczę, podniecone, 
o zarowanc, marzyć będzie o nagości„. i w sen zapadać, by jeszcze raz 
- znać otknięcia obnażającego„. 

Przekleństwo! Albowiem Szarm, wyfraczony hrabia, wstydzi się na
gości, strój uwielbia! I nic nagością będzie ją uwodził, ale szykiem 
swoich manier, garniturów! I nic rozbierać ją chce, a właśnie u bie
ać !„. w najdroższych magazynach u luksusowych modystek.„ 

Ale któż to przybywa w odwiedziny z Paryża na zamek Himala.j ? 
•• am słYDDY Fior, świr.towy I\listn i dyktator mody me ko-damskiej ! 
Więc wielki bal ma się odbyć na zamku w połączeniu z rewią mód, na 
której t m istrz ma lansować nowe swoje kreacje. I gdy Albertynka 
o nagości marzy, Strój, Moda, Szyk, poczynają wszechwładnie się pa-
oszyć pod Fiora przewodem! 

Mist z wszakże niepewny jest i trwożny: jakąż modę ustanowić, 
jaką syl etkę lansować, gdy Czasy niejasne, schyłkowe, złowrocie, 
i nie wia,domo ku czemu prze Historia? .•. 
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Hufnagiel, hrabia i koniarz, rad mu swoich udziela. Zaprośmy, mówi, 
gości do współpracy. Niechże to będzie maskarada, a ci, co zechcą 
uczestniczyć w turnieju mody, niech na strój przyszłości, przez siebie 
zaprojektowany, nałożą worek. Na dany znak worki opadną, jury rozda 
nagrody za najlepsze pomysły, a mistrz Fior, wzbogacony tymi ideami, 
ogłosi modę obowiązującą na najbliższe Iata. 

Przekleństwo! Albowiem Hufnagiel nie jest ani Hufnaglcm, ani hra
bią, ani koniarzem! Nie, to Józef, były kamerdyner księcia, zweł
niony ongiś ze służby, teraz agitator i działacz rewolucyjny! Ha, ha, ha! 
Wprowadzony na zamek pod przybranym nazwiskiem przez Profesora
-marksistę, ten zamaskowany terrorysta pragnie pod maską Balu Ma
skowego przemycić na zamek Modę bardziej krwawą, Strój bardziej 
okropny... chce zbuntować pucujące i glansujące obuwie Lokajstwo ... 
on chce Rewolucji! ... 

A k t Il - Bal na zamku Himalaj. 

Przybywają w workach goście, mający uczestniczyć w konkursie 
na Nową Modę. 

Szarm przyprowadza Albertynkę. Obładowana garderobą (bo Szarm, 
zamiast rozbierać, ubiera ją) a oczarowana jeszcze dotknięciem zło
dziejskim, wciąż zasypia... i o nagości śni... nagości sennie przyzywa ..• 

A to do szału doprowadza Szarma i jego rywala, Firuleta. Szarm 
przybył na bal ze złodziejaszkiem na smyczy ... czy dlatego, że chce mieć 
go na oku? ... żeby złodziejaszek czego nie nabroił? ... a może i zazdrosny 
o to dotknięcie złodziejskie, swobodne, może korci go i ekscytuje, że 
złodziejaszek do wszystkiego może się dobrać złodziejskimi palcami? .•. 
Firulet, rywal, też złodziejaszka swego ma na smyczy. 

Niezdolni sprostać sennemu wezwaniu Albertynki, Szarm i Firulet 
wyszydzają się wzajemnie i tragiczna żądza samounicestwienia dopro
wadza ich do pojedynku. Aż wreszcie, gdy Bal roztacza się w całym 
splendorze toalet i masek, zrozpaczeni rywale - impotenci spuszczają 
ze smyczy złodziejaszków: niech robią, co chcą, niech kradną, niech 
się dobierają! ... 

Zamęt. Panika. Złodziejaszki kradną, co wlezie, gosc1e zaś nie wie
dząc, kto ich łechce i dotyka, piszczą, szaleją! W powszechnym wyuzda
niu manier i rozprężeniu strojów Hufnagiel - koniarz - terrorysta ru
sza do galopu na czele Lokajstwa •.. Rewolucja. 

A k t III - Ruiny zamku Himalaj. 

Rewolucja. 

Wiatr Historii ... Sporo czasu upłynęło. To już po obu wojnach świa
towych i po rewolucji. 

Strój ludzi oszalał ... Na wietrze, w blaskach błyskawic ukazu.ią się 
najdziwniejsze przebrania: książę-lampa, proboszcz-kobieta, mundur hi
tlerowski, maska przeciwgazowa ... 

Wszyscy się ukrywają i nie wie się, kim się jest ... 

Hufnagiel- Jeżdziec na czele Hufca Lokai galopuje w pogoni za fa
szystami i burżujami. 

A mistrz Fior w przerażeniu i osłupieniu usiłuje wyznać się jakoś 
w tej nowej Rewii Mód. 

Następuje sąd nad schwytanymi faszystami. Na próżno Fior domaga 
się normalnej procedury sądowej. Burza! Burza! Wicher dławi, po-
rywa ..• 
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Lecz co to?! Ach, co to?! Szarm i Firulet wchodzą łowiąc motyle, 
za nimi trumna, niesiona przez dwóch grabarzy. I opowiada.ją smutne 
dzieje: wtedy, na balu, Albertynka zniknęła, odnależli tylko obfite 
resztki jej garderoby! A złodziejaszki też zniknęły. Więc, w przekona
niu, że Albertynka została obnażona i zgwałcona i zabita, wybrali się 
w świat za tą trumną, by pogrzebać nagie ciało Albertynki. 

Wówczas wszyscy składają do trumny swe k!ęski i swoje cierpienia. 
Lecz co to! Ach, co to?! Gdy na koniec mistrz Fior przeklinając Strój 
ludzki, i Modę, i Maski, gestem najwyższej rozpaczy składa do trumny 
świętą, zwykłą, na zawsze nieosiągalną Nagość ludzką.„ z trumny po
wstaje naga Albertynka! ... 

Skąd się wzięła w trumnie? Kto ją tam ukrył? 

Obaj grabarze zrzucają maski: to złodziejaszki! Oni to wykradli 
Albertynkę na balu, rozebrali, w trumnic ukryli. 

Nagości wiecznie młoda - młodości wiecznie naga 
eznie młoda - młodości wiecznie naga. 

nagości wie-

UW AGI O GRZE I REŻYSERII 
Muzyka, kuplety, tańce, dekoracje, kostiumy, w klasycz

nym stylu wiedeńskiej operetki. Melodie łatwe, stare. 

Ale stopniowo Operetka dostaje się w wir Historii 

wzbiera szaleństwem. 

Efekty burzy, wichry, gromy, z początku raczej retorycz

ne, w drugim, a zwłaszcza w trzecim akcie, przechodzą w 

prawdziwą burzę. 

Sceny szekspirowskie trzeciego aktu niech będą patetycz

ne i tragiczne. 

Przeciwstawienie strój - nagość, to zasadniczy wątek 

Operetki. Sen o nagości człowieka, uwięzionego w strojach 

najdziwaczniejszych i najokropniejszych ... 

W. Gombrowicz 
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WYPISY Z PROZY GOMBROWICZA 

Trzydziesty już czwarty raz wybrałem się na przedsta-
wienie operetki „Księżna Czardaszka" - a ponieważ było późno, po
minąłem ogonek i wprost zwróciłem się do kasjerki: - Kochana pani, 
prędziutko dla mnie, jak zwykle, na galerię - wtem ktoś wziął mnie 
z tyłu za kołnierz i zimno - tak, zimno - odciągnął od okienka i po
pchnął na właściwe miejsce, tj. tam, gdzie kończył się ogonek. Serce 
zabiło mi mocno, za.brakło tchu - czyż to nic jest morclcrcze, gdy ktoś 
zostanie naraz wzięty za kołnierz w publicznym lokalu? - lecz obej
rzałem się: był to wysoki, wyświeżony, pachnący jegomość z przystrzy
żonym wąsikiem. Rozmawiając z dwiema eleganckimi damami i jednym 
panem, oglądał świeżo kupione bilety. 

Wszyscy spojrzeli na mnie - i musiałem coś powiedzieć. 

- Czy to pan był łaskaw? - spytałem tonem może ironicznym, może 
nawet złowróżbnym, lecz ponieważ nagle osłabłem, spytałem za cicho. 

- Hę? - spytał, nachylając się ku mnie. 

- Czy to pan był łaskaw? - powtórzyłem, lecz znowu - za cicho. 

- Tak, ja byłem łaskaw. Tam - na koniec. Porządek! Europa! -
a zwracając się do pań, zauważył: Trzeba uczyć, niestrudzenie uczyć, 
inaczej nic przestaniemy być narodem Zulusów. 

Ze czterdzieści par oczu i rozmaitych twarzy - serce biło mi - głos 
zamarł, skierowałem się do wyjścia - w ostatniej chwili (błogosławię 
ją, tę chwilę) - coś przesunęło się we mnie i wróciłem. Stanąłem w 
ogonku, kupiłem bilet i zdążyłem akurat na pierwsze takty przygryw
ki, ale tym razem nie utonąłem, jak zwykle, duszą w przedstawieniu. 
Podczas gdy księżna Czardaszka śpiewała, uderzając w kastaniety, 
przeginając tułów i dysząc, a wykwintni młodzieńcy z podniesionymi 
kołnierzmi i w cylindrach defilowali sznurem pod jej wzniesionym ra
mieniem. 

(TANCERZ MECENASA KRAYKOWSKIEGO) 

_Wyższy świat zawsze pociągał mię i magnetyzował, a cóż dopiero 
ś:V-1.at tych obiadów. Zdaje się, że ukrytą myślą hrabiny Kotłubaj były 
meJako nowe okopy Swiętej Trójcy przeciw współczesnemu barba
r~yń~twu (nie darmo krew Krasińskich płynęła w jej żyłach) - zdaje 
się, ze h_ołdowała ona temu głębokiemu przekonaniu, iż arystokracja r o
dowa me tylko powołana jest do zewnętrznego uświetnienia zabaw 
i przyjęć, lecz że we wszelkich dziedzinach, również i duchowych i arty
stycznych, mocą swej wyższości rasowej zdolna jest zapewnić sobie 
samowystarczalność - że przeto, dla urzeczywistnienia prawdziwie 
wzniosłego salonu, wystarczy pod każdym względem salon artystyczny. 
Była to myśl archaiczna, nieco Bożej łaski, lecz w każdym ra
zie - w czcigodnym swym archaizmie niesłychanie śmiała i głęboka , 
taka, jakiej bezwzględnie należało spodziewać się po potomkini hetma
nów. I rzeczywiście, kiedy przy stole, w antycznej jadalni, z dala od 
trupów i mordu, od miliarda zarzynanych wołów, przedstawiciele naj
starszych rodów pod przewodnictwem hrabiny wskrzeszali platońskie 
sympozjony - zdawało się, że duch poezji i filozofii unosi się pośród 
kryształów i kwiatów, a oczarowane słowa same układały się w rymy. 
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Był tam na przykład jeden książę, który na prośbę hrabiny objął 
rolę intelektualisty i filozofa, a czynił to tak po książęcemu, tak piękne 
i szlachetne wygłaszał idee, że zawstydzony Platon, słysząc to, stanąłby 
chyba z serwetą za jego krzesłem, by zmieniać półmiski. Była barono
wa, która podjęła się uświetnić zebrania śpiewem, chociaż nigdy przed
tem nie uczyła się śpiewu i wątpię czy Ada Sari dobyłaby z siebie 
w tej okazji tyle dobrego tonu. Coś nad wyraz cudownego, cudownie 
jarskiego, powiedziałbym - luksusowo jarskiego, zawierała gastron'.J
miczna wstrzemiężliwość tych przyjęć, a olbrzymie fortuny skromnie 
pochylone nad porcją kalarepki czyniły niezapomniane wrażenie, zwła
szcza na tle straszliwej mięsożerności współczesnych stosunków. Nawet 
zęby nasze, zęby gryzoniów, zdawały się tracić tutaj swoje kainowe 
piętno ... Co się zaś tyczy kuchni, to bezsprzecznie kuchnia jarska hra
biny nie miała sobie równych; nadzwyczaj zawiesisty był smak jej 
faszerowanych ryżem pomidorów, a jej omlety ze szparagami były zja
wiskowe pod względem jędrności i woni. 

Tego piątku, o którym mowa, zostałem ponownie po paru miesią
cach zaszczycony zaprnszeniem i nie bez nieuniknionej tremy wjeżdża
łem skromną dorożką pod starożytny fronton pałacu położonego tuż 
pod Warszawą. Ale zamiast spodziewanych kilkunastu osób, zastałem 
jedynie z gości· dwoje i to bynajmniej nie najznakomitszych - starą 
bezzębną markizę, która z konieczności oddawała się jarzynom przez wszy
stkie dni tygodnia, oraz pewnego barona, a mianowicie barona de 
Apfelbaum, z rodziny nieco wątpliwej, który liczbą milionów oraz 
matką - z domu książ.ąt Pstyczyńskich - okupywali liczbę przodków 
oraz fatalny nos. ·wyczułem też zaraz na wstępie niedostrzegalny prawie 
dysonans ... jakby pewne niedostrojenie ... a co więcej zupa z dyni pa
sztetowej - specialite de la maison - zupa z dyni n<:>. słodko, duszonej 
do miękkości, którą podano na pierwsze danie, okazała się naspodzie
wanie mizerna, wodnista i bezwartościowa. Pomimo to nie zdradziłem 
najmniejszego zdziwienia, ani zawodu (tego rodzaju objawy były wszę
dzie na miejscu, lecz nie u hrabiny Kotłubaj), a natomiast z twarzą 
rozjaśnioną i wniebowziętą zdobyłem się na akompaniament: 

- Cóż za doskonała zupa 

I to bez żadnego mordu, ani trupa. 

Jak zaznaczyłem, na przyjęciach piątkowych hrabiny mowa wiązana 
sama wypływała na usta w następstwie wyjątkowej harmonii i polotu 
tych zebrań - byłoby wprost niewłaściwością nie przeplatać rymem 
okresów prozy. Wtem - moje przerażenie! - baron de Apfelbaum -
który jako niezmiernie delikatny poeta i wybredny smakosz, był pod
wójnym wielbicielem uskrzydlonej gastronomii naszej gospodynii, . n3.
chyla się do mnie i szepce do ucha ze źle skrywanym wstydem 1 ze 
złością - której nigdy się po nim nie spodziewałem: 

- Dobra byłaby to zupa 

Gdyby kucharz nie był ... 

Zdumiony tym wybrykiem, zakaszlałem. Co chciał powiedzieć? Na 
szczęście baron opamiętał się w ostatniej chwili. Cóż tu się stało od 
mojej poprzedniej bytności - obiad wydawał się zaledwie widmem 
obiadu, jedzenie było kiepskie, a nosy zwieownc n ::t };.w i:l : ę. Po zupie 
podano drugie danie - półmisek chudej i skąpej marchewki w zapraż
ce. Podziwiałem siłę duchową hrabiny! Blada, w czarnej toalecie z ro
dowymi brylantami, wchłaniała z całą odwagą nijaką potrawę, zmusza
jąc do pójścia w jej ślady - i ze zwykłą umiejętnością skierowała roz
mowę w podobłoczne rejony. Zagaiła wdzięcznie, choć nie bez melan
cholii, powiewając serwetą. 
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- Niech głębsze myśli pociekną! 

Powiedzcież mi - w czym jest Piękno? 

Odparłem natychmiast, krygując się w miarę i połyskując gorsem 
fraka: 

- Najpiękniejsza jest Miłość bez wątpienia, 

Ona to nas opromienia, 

Nas - ptactwo, co nie sieje, ani orze, 

Wyfraczone baranki Boże. 

Hrabina podziękowała uśmiechem za nieskalane piękno tej myśli. 
Baron - jak rasowy rumak owładnięty duchem szlachetnej rywlizacji 
podjął - przebierając palcami, siejąc iskry z drogich kamieni i sypiąc 
rymami, których kunszt on jeden posiadał: 

- Piękna - róża 

Piękna - burza (itd.) 

Lecz piękniejsze od nich jest uczucie litości. 

Patrzcie - biada! 

Na dworze deszcz wciąż pada! 

Plucha, wiatr, zimno panują już od trzech dni, 

Nieszczęśliwi ubodzy i biedni -

Tak, łza współczucia, ten deszczyk litości 

Oto sekret piękna i szlachetności! 

- Doskonale kochany pan się wyraził - wysepleniła z zachwytem 
bezzębna markiza. - Cudownie! Litość! św. Franciszek z Asyżu! Ja 
także mam swoich biednych, małe dzieci, chore na angielską chorobę, 
którym poświęciłam całą bezzębną starość moją! Winniśmy nieustannie 
pamiętać o biednych, nieszczęśliwych ... 

- O więźniach i kalekach, którzy nie mają na sztuczne członki -
dodał baron. 

- O starych, wynędzniałych, emerytowanych, chudych nauczyciel, 
kach - rzekła ze współczuciem hrabina. 

- O fryzjerach chorych na rozdęcie żył i o zgłodniałych górnikach 
cierpiących na ischias - uzupełniłem wzruszony. 

- Tak - rzekła hrabina, a oko jej zabłysło i pobiegło w dale --
tak! Miłość i Litość, dwa . kwia ty - roscs de th'e -- róże herbaciane 
życia ... Lecz nie należy także zapominać o obowiązkach względem sie
bie samego! - i, pomyślawszy chwilę, parafrazując słynne powiedzenie 
księcia Józefa Poniatowskiego, rzekła: - Bóg mi powierzył Marię Ko
tłubaj i Jemu tylko ją oddam! 

- Trzeba mi wzbudzać w sobie porywy, ideały, 
Znicz wiecznotrwały! 

- Brawo! Niezrównane! Co za myśl! - głęboka! mądra! dumna! 
Bóg mi powierzył Marię Kotłubaj i Jemu tylko ją oddam! - zawołali 
wszyscy, ja zaś pozwoliłem sobie półgłosem zabrząknąć na strunie pa
triotyzmu (zważywszy, że mowa była o księciu Józefie). 

- I pamiętać zawsze - Orzeł Biały! 
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Lokaje wnieśli olbrzymiego kalafiora oblanego świeżym masełkiem, 
cudownie zrumienionego - niestety, na zasadzie poprzednich doświad
czeń można było przypuszczać, że są to suchotnicze rumieńce. Oto czym 
była konwersacja u hrabiny - oto jaką była ucztą nawet w tak nie
sprzyjających okolicznościach kulinarnych. Pochlebiam sobie, że twier
dzenie moje, jakoby najpiękniejsza była Miłość, nie należało do naj
płytszych twierdzeń, sądzę nawet, że stanowić ono może koronę nie
jednego filozoficznego poematu. Lecz zaraz drugi z biesiadników, licy
tując in plus, rzuca aforyzm, iż Litość piękniejsza jest nawet od Miłości. 
Wspaniałe! - I prawdziwe! Bo rzeczywiście, gdy się zastanowić głę
biej, Litość szerzej jeszcze ogarnia, więcej płaszczem swym okrywa od 
szczytnej Miłości. Nie koniec na tym - hrabina, mądra amfitrionka na
sza, drżąc byśmy nie roztopili się bez śledu w Miłości i Litości, napo
myka o wzniosłych obowiązkach wobec siebie samego - a wtedy ja, 
wykorzystując subtelnie końcowy rym na „ały", jedno tylko dodaję: 
„Orzeł Biały". A forma, maniery, sposób wypowiadania się, szlachetna 
i wytworna wstrzemięźliwość uczty walczą o lepsze z treścią! 

(BIESIADA U HRABINY KOTŁUBAJ) 

Niezadługo zdamy sobie sprawę, że już nie to jest najwazmeJsze: 
umierać za idee, style, tezy, hasła, wiary; i nie to także: utwierdzać 
się w nich i zamykać; ale co innego, ale to: wycofać się o krok i zdo
być dystans do wszystkiego, co nieustannie wydarza się z nami. 

Odwrót. Przeczuwam (ale nie wiem, czy już mogą to wyznać moje 
wargi), że wkrótce nastąpi czas Generalnego Odwrotu. Zrozumie syn 
ziemi, że nie wyraża się w zgodzie ze swoją najgłębszą istotą, lecz 
tylko i zawsze w formie sztucznej i boleśnie z zewnątrz narzucone j, 
bądź przez ludzi, bądź też przez okoliczności. Pocznie przeto lękać się 
tej formy swojej i wstydzić się jej, jak dotąd czcił ją i nią się pysznił. 
Wkrótce poczniemy obawiać się naszych osób i osobowości, stanie się 
nam jasne bowiem, że one bynajmniej nie są w pełni nasze. I zamiast 
ryczeć: „Ja w to wierzę - ja to czuj ę - ja taki jestem - ja tego 
bronię" - powiemy z pokorą: „Mnie się w to wierzy - mnie się to 
czuje - mnie się to powiedziało, uczyniło, pomyślało". Wieszcz wzgar
dzi swym śpiewem. Wódz zadrży przed swym rozkazem. Kapłan zlęknie 
się ołtarza, a matka wpajać będzie w syna nie tylko zasady, lecz także 
zdolność umykania się im, iżby go nie przydusiły. 

. Długa i ciężka będzie to droga. Albowiem dzisiaj zarówno jednostki, 
Jak narody całe umieją już wcale nieźle, zarządzać swym życiem psy
chicznym i nie obca im umiejętność, wytwarzania stylów wiar zasa·d 
ideałów, uczuć wedle woli, a też wedle tego, co im dyktują lch do~ 
raźne interesy; ale bez stylu nie umieją żyć; i nie wiemy jeszcze, jak 
bronić naszej najgłębszej świeżości przed szatanem ładu. Wielkie od
k~ycia są nieodzowne - potężne ciosy, wymierzone miękką ludzką dło
nią w pancerz stalowy Formy - chytrość niesłychana i wielka uczci
wość myśli, i niezmierne zaostrzenie inteligencji - iżby człowiek 
umknął swej sztywności i zdołał pogodzić w sobie formę i bezformie, 
prawo i anarchię, dojrzałość i niedojrzałość wieczystą i świętą. Ale 
zanim to nastąpi, powiedzcie mi: czy, zdaniem waszym, bery są lepsze 
od ananasówek? I czy lubicie pojadać je, siedząc wygodnie w trzci
nowych fotelach na werandzie, czy też wolicie oddawać się temu w 
cieniu drzewa, podczas gdy wasze części ciała chłodzi wietrzyk łagodny 
i świeży? 

(FERDYDURKE) 
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* Ja się zdumiałem, a zdumiał się też Tomasz z synem swoim, widząc 
Salonów, Sal wielkich luxusy, które Plafonami, Parkietami, Stiukami 
a Boazeriami, a też Wykuszami, Kolumnami, Malowidłami, Posągami, 
dalej więc Amorkami i Refektarzami, Pilastrami, Makatkami, Kobier
cami, tyż i Palmy, tyż i Wazony. Wazy Filigranowe, kryształowe i ja
spisowe, korczyki, koszyki palisandrowe, truny, kotylety weneckie albo 
i florenckie, a także lite filigrany. A jedno obok drugiego natłoczone, 
napchane, że nie daj Boże, że już głowa boli: bo to Amorek obok Ma
szkary, a tu na fotelu Madonna, tam na pasie Waza i jedno pod sto
łem, drugie za Wazonem, tam znowuż Kolumna nie wiedzieć skąd i po 
co, a obok Tarcza albo i Półmisek. Wszelako, widząc Tycjanów, Ra
faelów, Murillów malowidła , a też i inne arcydzieła nadzwyczajne 
sztuki, z poszanowaniem to wszystko oglądaliśmy, i ja powiadam: -
Skarby to są skarby! - A skarby - powiada - i właśnie dlatego ja, 
kosztu nie szczędząc, wszystko zakupiłem i tu do kupy zgromadziłem, 
żeby mi trochę Potaniały. Owóż te arcydzieła, Malowidła, Posągi, razem 
tu zamknięte, jedno drugim taniejąc od nadmiaru swego, tak już 
tanimi się stały, że ja ten Wazon rozbić mogę (i Wazon Perski, astra
chański, majolikowy, seledynowy, ażurowy nogą z podstawki zepchnął, 
że się ów Wazon na tysiąc kawałków rozprysnął). Ale pójdźcie Pano
wie moi coś przekąsić! Pies to lizał! Pies to lizał... A tu właśnie piesek 
mały przez salę bieży Bonoński, choć widać z pudlem skrzyżowany, 
bo ogon miał pudla, a szerść foksteriera. Zaraz też Majordomus przy
leciał, któremu Gonzalo rozkaz wydał, aby stół zastawić, bo, mówi, 
najserdeczniejsi to Przyjaciele, Bracia moi! Mówiąc to, Panu Tomaszo
wi w ramiona znów upadł, potem zaś mnie ściskał, a też i Ignaca. 

Ale powiada Tomasz: - Coś tu psi się gryzą. Jakoż dwa pieski, 
z których jeden Kusy Pekińczyk, ale z kitą, drugi zaś Owczarek (ale 
jakby szczurzy ogon miał, a pysk Buldoga) razem przez pokój, gryząc 
się przebiegły. Gonzalo wykrzyknął: - A gryzą się, gryzą! Oj tyż to, 
nieźle się gryzą, patrzże Pan Dobrodziej, jak ta Madonna tego Smoka 
chińsko-indyjskiego gryzie, a ten zielony Dywan Perski z tamtym Mu
rillem moim się podgryza, a te gzymsiki z tymi posągami , diabłaż to, 
chyba będę musiał klatki im posprawiać, bo się i zagryz<!! 

( ... )Dopiroż zakrzyknął: - Hoc, hoc, do stołu proszę, zabawimy się, 
a niech tam! Hej, służba, podawać! Ale, widząc zgorszenie nasze, do
dał: - Oj coś widzę, że na mnie jak na raroga spoglądacie, ale ja nie 
raróg; i niechże to wam wiadome będzie, że w kraju moim rodzinnym 
powszechnie z przyczyny gorąca nadmiernego w spódniczkach po do
mu chodzą; a tak nic w tym złego ni dziwnego nie ma i o pozwoleń
stwo proszę, abym mógł dla wygody swojej ten strój nosić. Co kraj 
to obyczaj! A tyż nieco się przypudrowałem, bo mnie skóra od gorąca 
pierzchnie. Hej, służba, zastawiać, podawać, święto dzisiaj , jazda, gość 
w dom, Bóg w dom, całym sercem proszę, a uściskajmyż się jeszcze 
raz, bo to już chyba lepszych Przyjaciół, Braci ja nie miałem, a święto, 
a święto! I ściska, całuje, a za ręce nas złapawszy, do Jadalni bieży 
z pokrzykami, wykrzykami, tam zaś stół okrągły od pucharów, kry
ształów, Roztruchanów, Filigranów się ugina ... a zaraz też lokaje z ta
cami, Półmiskami, Imbrykami, ale, panie, patrzemy, a to Pokojówki 
chyba! Znowuż jednak patrzemy, a to Lokaje bo z Wąsikiem; choć 
może i Pokojówki, bo w Czapeczkach; ale chyba Lokaje, bo w spo
denkach. Zawołał Gonzalo : - A proszęż jeś ć, pic, S:Jbie nie żałować, 
święto, święto u mnie, a dalej, a wcinać! 

Nalał mnie grzanego piwa; ale piwo nie piwo, bo, choć piwo, wi
nem chyba zaprawione, a syr nie syr, owszem syr, ale jakby nie syr. 
Dalej pasztety owe chyba Przekładańce, a jakby Precel jaki lub Par
cepan; nie Marcepan jednak, a może Pistacja, choć to i z wątróbki. 

(TRANS-ATLANTYK) 
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Ale już się stało. Proces, który się odbywał. był docieraniem do 
rzeczywistości in crudo... przede wszystkim był zniweczeniem zbawie
nia, wskutek czego nic już nie mogło zbawić tych chamskich mord, 
jełkich, wydobytych teraz ze wszelkiego uświęcającego stylu i poda
nych na surowo, jak ochlap. To już nie był „lud", nie byli .,chłopi", 
nie byli nawet „ludzie", to były stworz'='nia takie jaki ... takie jakie 
były... i ich brud pozbawiony został łaski. Ale dzikiej anarchii tego 
wielogłowia płowego odpowiadał nie mn ie j a rogancki bezwstyd naszy;:h 
twarzy, które też przestały być „pańskie '". czy też „kulturalne", lub 
„delikatne'", a stały się czymś krzycząco uto~ amionym ze sobą -- ka
rykatury, którym odebrano model. nie będące już karykaturą „czegoś", 
a tylko same w sobie, i obnażone jak tyłek! I obustronny wybuch po
kraczności, pańskiej i chamskiej, zbiegał się w geście księdza który 
celebrował ... co? Co? Nic. To jednak nie wszystko ... 

Kościół przestał być kościołem. Wdarła się przestrzeń, ale przestrzc1i 
już kosmiczna, czarna, i to nawet nie działo się już na ziemi, lecz 
raczej ziemia przeistoczyła się w planetę zawieszoną we wszechświe
cie, kosmos stał się obecny, to odbywało się w jakimś jego miejscu. 
Tak dalece, że światło świec a nawet światło dnia, wdzierające się 
poprzez witraże, stało się czarne jak noc. Więc nie byliśmy już w ko
ściele, w tej wsi, ani na ziemi, tyiko - i zgodnie z rzeczywistością, tak, 
zgodnie z prawdą - gdzieś w kosmosie - zawieszeni z naszymi świe
cami i naszym blaskiem, i tam gdzieś w bezmiarach wyczynialiśmy 
te dziwne rzeczy ze sobą i pomiędzy sobą, podobni małpie która by 
wykrzywiła się w próżni. Było to szczególne drażnienie się nasze, 
gdzieś, w galaktyce. ludzka prowokacja w ciemnościach, dokonywanie 
dziwacznych ruchów w otchłani, wykrzywianie się w astronomicznych 
bezkresach. A temu tonięciu w przestrzeni towarzyszyło straszne wzmo
żenie konkretności , byliśmy w kosmosie, ale byliśmy jak coś przera
żająco danego, określonego we wszystkich szczegółach. Ozwały się 
dzwonki na pod niesienie. Fryderyk ukląkł. 

Tym r azem uklęknięcie jego był o do bija j ąc , podobn • do dorż 1i .cia 
kury i msza potoczyła się d alej, ale ugodzona miertelnie i gadająca 
jak wariat. Ite missa est. I... o, triumfie! Jakież zwycięstwo nad tą 
mszą! Co za duma! Jakby ta likwidacja była mi jakimś upragnionym 
kresem: na koniec sam, ja sam , bez nikogo i niczego poza mną, sam 
w ciemności absolutnej. .. ięc do tarłem do osta teczności mojej, osią
gn c~.em ciem ność! Gorzki kr . gorzki ~mak dotarcia i gorz!;:a m la. 

(PORNOGRAFIA) 

Nagromadzenie, odmęt, zamęt... za dużo , za dużo, za dużo, tłok, ruch, 
spiętrzenie, wywaianie, pchanie, rozgardiasz generalny, wielkie masto
donty wypełniające, które w mgnieniu oka rozpadały się na tysiące 
szczegółów, zespołów. brył, awantur, w niezgrabnym chaosie, i nagle te 
szczegóły wszystkie znów skupiały się w przemożnym kształcie! Akurat, 
jak wtedy, w krzakach, jak przed murem, wobec sufitu, jak przed kupą 
śmieci z dyszlem, jak w pokoiku Katasi, jak wobec ścian, szaf, półek, 
firanek, gdzie przecież także formowały się kształty - tylko że tam 
drobiazgi, tu była burza rycząca materii. A ja takim już stałem się czy
telnikiem martwej natury, że mimo woli badałem, szukałem i rozpa
trywałem, jakby tu co było do odczytan ia i sięgałem po coraz nowe 
kombinacje, które furka nasza maleńka wytaczała , turkocząc, z łona 
górskiego. Ale nic, ale nic. Ptak ukazał się podniebny - najwyższy 
i nieruchomy - sęp, jastrząb, orzeł? Nie, nie był to wróbel, ale przez 
to samo, że nie był wróblem, był jednak nie-wróblem, a będąc nie
-wróblem, był cokolwiek wróblem .... 
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Boże ! Jakżeż mnie uraczy ł widok tego ptaka jedynego, wzbitega 
ponad wszystko, naczelnego! Punkt najwyższy, punkt królujący. 
Czyżby? Tak bardzo więc byłem zmęczony nieładem, tam, w domu, 
tamtą mieszaniną, chaosem ust, wieszania, kot, czajnik, Ludwik, patyk, 
rynna, Leon, walenie, dobijanie, ręka, wbij anie, szpilka, Lena, dyszel, 
wzrok Fuksa itd . itd. etc etc. etc. jak we mgle, jak w rogu obfitośd, 
zamęt ... A tu w lazurze ptak królujący - hosanna! - i jakim cudem 
ten punkcik daleki zapanował, jak wystrzał armatni, a odmęty, zamę

ty, legły mu u stóp? 

ja myślałem wróbel Lena patyk Lena kot w usta miód warga wy
wichnąć ściana grudka rysa palec Ludwik krzaki wisi wiszą usta 
Lena sam tam czajnik kot patyk płot droga Ludwik ksiądz mur kot 
patyk wróbel kot Ludwik wisi patyk wisi wróbel wisi Ludwik kot 
powieszę - - - Lunęło. Luźne, gęste krople, podnosimy głowy, lu
nęło, woda zaczęła walić, wiatr się zerwał, popłoch , każdy pędzi pod 
najbliższe drzewo, ale chojary przeciekają, ociekają, kapie, woda, woda, 
woda, włosy mokre, plecy, uda, a tuż przed nami w ciemności ciemnej, 
przerywanej tylko błyskami zrozpaczonych latarek, ściana prostopa
dła wody spadającej i wtedy, w świetle tych latarek, widziało się jak 
leje, spada, i strumienie, kaskady, jeziora, ciurka, sika, chlupie, jeziora, 
morza, prądy wody gulgocącej i słomka , patyk, liść, niesione wodą, 
znikające, łączenie się strumieni, powstawanie rzek, wysepki, przesz
kody, zatory i esy floresy, a górą z góry w górze potop, leje, leci, 
a c!ołem pędzący liść, znikający kawałek kory, z tego wszystkiego 
dreszcze, katar, gorączka, a Lena dostała anginy, trzeba było taksówkę 
sprowadzać z Zakopnego, choroba, doktorzy, w ogóle coś innego, wró
ciłem do Warszawy. r odzice, znów wojna z ojcem, inne tam rzeczy, 
problemy, komplikacje, trudności. Dziś na obiad była potrawka z kury. 

(KOSMOS) 
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ZAKOŃCZENIE 
22 kwietnia 1963 dobiłem do Europy, w Barcelonie. Następnego dnia 

pędziłem Mistralem z Cannes do Paryża. Wysiadłem na Gare de Lyon 
i ja, anonimowy Gombrowicz argentyński, wcieliłem się bez trudu 
w Gombrowicza-pisarza, który tu po cichu dojrzewał już od dość 
dawna i czekał na mnie. 

Ale okno otwierałem w moim hotelowym pokoiku, niedaleko Opery ... 
bo brakowało mi powietrza, coraz gorzej było z oddychaniem. 

Nie wiedziałem dotąd dokładnie dlaczego rozstanie z Argentyną było 
takie rozdzierające. Teraz zaczynałem rozumieć. Europa, dla mnie, 
to była śmierć. Ten powrót mi mówił: już się stałeś. Jesteś skończony. 

Berlin. Dotarłem na koniec do miejsca demonicznego, które i mnie 
ongiś zrujnowało. Wytrwałem w Berlinie rok okrągły z wątpliwym 
uśmieszkiem na ustach, o krok od Polski, ściszony i spopielały. Grypa. 
Była to grypka niewielka, z małą gorączką, ale lekarz mi mówi, niech 
pan przeniesie się na kilka dni do kliniki, łatwiej mi będzie pana le
czyć, więc ja dwudziestego drugiego lutego (dwa) 1964-go (suma cyfr 20) 
przenoszę się do kliniki. Na parę dni? Na dwa miesiące. Ta grypka 
maleńka nie chciała ustąpić, nie jedna a cztery grypy przewinęły się 
przeze mnie, skombinowane z innymi przypadłościami, wreszcie struty 
antybiotykami - 20 kilo straciłem - wyfrunąłem do Francji, ledwie 
żywy. 

Po paromiesięcznym pobycie w Royaumont pod Paryżem, w Vence 
zamieszkałem na zboczu Alpes Maritimes, nad morzem, między Can
nes a Nicea. 

OPERETKA - Kosmos wykończyłem już w Vence. Trzeci tom Dzien
nika (lata 1961-66) ukazał się po polsku. Kił memu zdziwieniu moje 
sztuki teatralne, puszczone w ruch przez Lavcllego w Paryżu, przedo
stały się na inne sceny i wcale nieźle zaczęły dawać sobie rady. Wy
ciągnąłem tedy bruliony Operetki, sztuki którą zacząłem pisać kiedy 
jeszcze w banku pracowałem - i zarzuciłem - potem znów się z nią 
użerałem w Tandilu - i znów odłożyłem ... 

Rafą o którą rozbijały się moje wysiłki było, że styl operetkowy, 
bosko idiotyczny i doskonale sklerotyczny, jak wszystkie monumental
ne i skrystalizowane style nie toleruje niczego co by w nim nie mie
ściło się bez reszty. W operetce postacie muszą być operetkowe, akcja 
operetkowa, świat operetkowy, mity operetkowe, a ja usiłowałem wła
dować w nią za dużo. Dopiero więc gdym te treści zawarł w metafo
rach ściśle operetkowych, jak strój, rewia mód, wszystko bardziej 
składnie mi się zamknęło. 
R.: - Czy jednak pan rzeczywiście jest apolityczny? 
G.: - Jako artysta? Jakżeby sztuka mogła być polityczna'? 

Chce pan żeby posąg Fidiasza wygłosił mowę przeciw impe
rializmowi, żeby mozartowska symfonia podpisywała protesty, żeby 
Gioconda zabrała głos w sprawie murzyńskiej? Zostawcie w spokoju 
garstkę wizjonerów, marzycieli, poetów, niech robią swoje ... Stać ludz
kość, mimo wszystko, na alpinistów i nikt nie wymaga żeby taki spor
towiec ze szczytu Mont Blanc wypowiadał się za rewolucją, albo prze
ciw. Zezwólcie więc garstce artystów żeby po swojemu wyłaziła na 
szczyty, z których widok jest rozległy, zamglony i raczej sub specie 
aeternitatis. 

Zostawmy artystę sam na sam z utworem. Bądźmy dyskretni. Sztuka 
to przedsięwzięcie delikatne, które dokonuje się po ciemku. 
R. : - Ale przecież pan nie jest zwolennikiem czystej sztuki. 
G.: - To prawda. Jako literat nie bardzo mam prawo powoływać się 
na Giocondę, lub Mozarta, gdyż - zgoda - literatura jest sztuką nie
czystą, człowiek wypowiada się w słowie obszerniej, to wykracza poza 
czystą formę. Jednakże literatura jest także sztuką; i trzeba jednak 
oddać, co boskiego, Bogu, a dopiero reszta jest dla Cezara. 
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Jeśli czyjeś pióro artystyczne zabłądzi na tereny ideologii politycz
nej , to raczej nie znajdzie we mnie czytelnika (wolę w tym wypadku 
traktat, rozprawę, zwykłe rozumowanie), ale niech tam, nie mam osta
tecznie nic przeciwko temu. Gdyby m nie samemu coś takiego się zda
rzyło, czułbym się zubożony w tym co mam najbardziej własnego i naj
silnie jszego, w moje · pr ywatnej autonomii. Jeśli literatura piękna nie 
jest czystą sztuką, to jest jednak głosem jednostki, indywidu um, czło
w ieka prywatnego . Wielkie to i w spania e urządzenie że każdemu w y
starczy pióro i kawałek papieru by pisać co mu się spodoba - we 
wlasnym tylko imieniu - na własny rachunek - dla własnej saty
sf akcji - bez żadnych kod eksów, uzależnień, ograniczeń. Ba! Ni il: t 
lepiej ode mnie nie wie, jak zw odnicza jest ta niezależno śl:, ale mimo 
wszystko to j eszcze najbardziej zbliża nas. do naszej prywatnej rze
czywistości. I w społeczes twie, k tór e by skasowało wolnoś ć i dowolno ść 
li ter atury, nikt by po pros tu nie wiedział co s ię w c złowieku prywa t
nym, p'.ljedynczyrn, dzieje . 
R.: - Pięknie. To dotyczy pana, jak o litera ta. Ale jako człowiek ? 

Przecież musi pan mieć jakieś przekonania polityczne. 
G.: - 0 \ ze1.n, j_::k _ każdy dyleta nt m am swoje dyletan ckie opin ie .. Je 
dnemu w ydaJ c się ze prawica lepsza, dru gie że lew ica , no więc m nie 
równi.eż c oś tam się zdaje. 

~RANC.JA. - P;yta pan, czy dobrze si czuj ę we Franc ji. Owszem. 
Jakzeby me! F_rancia me jest_ krajem ,w. s tylu zamkni tym, t.u się żyje 
~ormą, tu s ię Ją stwarza. A Jedno czesme nikt nie jest bardziej umie
J ętny o? Francuza w . !!odważaniu ~ rozlu_fo iani:i fo r m y, obojętne, żar
te;n c_z.~ powagą . . Ja . w1~c wcale r:1~źle s~ę czuię we F rancji. Ale, po
wied~iałb:>:m, czuJę się Jeszcze lepieJ ponieważ Francja - może raczej 
Paryz --:- Je_st. w samym_ centru m kryzysu form y, który przeżywamy i tu 
:vszys tk1e _JeJ s_chorzc? 1.a sta ją się naj jaskrawsze i na jbardziej irytu
Jące. Par~z mme draz111, a to także zdrowe, zwłaszcza dla ludzi w pe
v~nym wieku. vyie !?an, o ile dawni wasi artyści i pisarze są dla m nie 
mezrównaną witamrn.ą , o tyle naj nowsza literatura francuska mo '11a
by dla mnie nie istnieć . Nie tylko francusk a zresztą; ale przede w : zv-
stkim francuska . · 

Piękno~ć francuska była, w moim pojęciu, zawsze krucha i w pew
nym sensie rozrywkowa, gdyż jest bardziej produktem cywilizacji, niż 

n.a tury .. ~ersal, !o'. owszem, piękność; ale jakże podejrzana; ocierająca 
si.ę o sn:uesznosc ~ ?rzyd?tę, bo sztuczna i wyrafinowana. Więc losy 
pi~~no~~i francuskieJ. zalezą. od t ego, czy owym produktom wyższej cy
:vihzacJi, sztucz ym i zmamerowanym, zdoła oprzeć się lekkość zdolna 
Je wymi?ąć i nawiązać do najzwykle jszego życia. P od tym wzgl„dem 
bar_d~o . Jest poucza!ące i~ jedyna_ pięlmo~ć, którą . Proust napr~v„·dę 
uw~e1brał, to Jest ~1ęknośc zwyczaJnego chłopca, a ru razu nie przedo
s ta je się n1:' kany Jego dzieła , ani bezpo~ con io, a"'li Dn śre<l r>io: •a .vb.
śnie piękność, najważniejsza, zostaje przemilczana, ·nie mieści się w 
st yl:1 . . N.a przykładzie S art r e'_a i Prousta widzimy, jak Francja w myśli 
sw oJeJ i sztuce coraz bardziej oddala się od świeżości swych źródeł. 
I F r ancuz, który do niedawna był znany z tego, że chciał się podoba ć 
dziś robi, co może, żeby się nie podobać - przynajmniej w literaturze 
i sztuce. I ta k ul tu ra, na jbardziej pobudzająca i odświeżająca w dzie
jach, s ta je s ię coraz bardzie j od stręczająca. 

. Czy Fra n cuz zdała jeszcze nawiązać. ~ tyczność bezpośrednią z dr:..i
gim. F_r~ncuzem_? Czy też będz i e się ustawiał wobec produktów własnej 
s'\'.'oJe~ 1. cudzeJ k u_ltur ? To chyba jest najważ.niej sze. Proszę: ich p o
wie~~! p isane są m e dla czyte lnika, a dla kry tyki ; ich sztuka jest dla 
t~orn; .i~h. moralność . takoż; nawe t ich d~żenie do twórczości, spont a
m cznosci i swobody Jest premedytowane i pod dane regułom. 

. Surrealiz:n r:ie jest osta tnim fa jerwerkiem bun tu przeciw zesztyw
memu. I _dziś 1: e b."ak zbl·.n tow an ych, rz uca j=!cych się szaleii czo . ni CZ' 1u 
ryby WyJę te z w ody. Ich hasłem jes t bezpośredniość, wolność, twór-

czość. Ale cóż to za bunty? Cechą tych buntów jest, że są kurczowe 
spazmatyc~ne: brutalne i zimne; i to nie jest żadne rozluźnienie a tylk~ 
dalsze brnięcie w spazm, w skurcz, w coraz większe natężenie. 

Brak powietrza. Wszystko się natęża, nic nie folguje. 
To mnie fascynuje w dzisiejszej Francji. To zduszenie. To za groże

nie. To jednak jest podniecające. 
R.: - Jaki jest pana stosunek do strukturalizmu? 
G.:. - Oczekiwałem tego pytania. Ależ tak, jestem poniekąd struktu
:al:stą,. jak jestem egzystencjalistą. Łączy mnie z nim wspólne przic
Jęcie ~.~ę formą. Czyż u m:iie osobowość ludzka tworząc się „między 
ludźmi , w uk.ła?~ch ludzkich, które ją wyznaczają, nie jest funkcją 
systemu uza]ezmen pokrewnych strukturze? Znajdzie pan w moich 
:zec~ach, jesz~ze prz~d wojr:ą pisanych, zwroty, które teraz weszły do 
ich Języka. Nie daleJ szukaJąc proszę przypomnieć sobie cytat z Fer
dydurke, na który powołałem się w jednej z poprzednich naszych roz
mów, gdzie radzę abyśmy zamiast „ja wierzę, czuję, myślę, mówię" 
wyrażali się raczej „mnie się wierzy, czuje, myśli, mówi". 

. Albo w Slubie Henryk: „to nie my mówimy słowa, to słowa nas mó
wią". Przypadkowe zbieżności? Nie. Swiat ich jest nieomal moim świa
tem. Nieomal. Gdyż jest też ich przeciwieństwem. 
. Wi_eczni_e ta sama W?jna z nauką. Strukturalizm wyrasta z etnologii. 

lingwistyki, matematyki, nawet w najszerszym ujęciu, jak u Foucaulta. 
jest epistemologią. A mój, artystyczny, jest z ulicy i z codziennej rze
czywistości, jest praktyczny. I będąc praktyczny, jest też zaprawiony 
lękiem i namiętnością, oni wykrywają Formę na zimno, a ja na go
rąco, ja się jej boję! I ja się nią bawię! 

Powiem szczerze, choć może będzie mi to poczytane za chęć upie
czenia własnej pieczeni przy ich zimnym ogniu: fakt że dotad żaden 
z tych uczonych nie rzucił nawet przelotnie okiem na moje - utwory, 
wydaje mi się niedopatrzeniem; gdyż moja literatura nie jest wtórnym 
wytworem strukturalizmu (jak to się dziś zdarza), ale czymś samorod
nym, powstałym z dala i niezależnie od tej szkoły, jest dojściem do po
dobnych ujęć z innej pozycji, w innym duchu, z innych doświadczeń. 
na innym planie. I, jeśliby przyjąć że to we mnie nic jest skłamane. 
lecz autentyczne, to przecież dla ludzi nauki nie powinno być obD
jętne że człowiek sztuki posuwa się w tym samym kierunku niczym 
pasażer pociągu na osobnym torze. 

Ale to, co nas dzieli, jest silniejsze niż to, co nas łączy. Ja, człowiek 
prywatny i konkretny, nienawidzę struktur i jeśli po swojemu wykry
wam formę , to żeby się bronić! 

* SKROMNOSC I NIESKROMNOSC. - Muszę przeprosić czytelnika 
że nie zdołałem ani w przybliżeniu oddać wielkości, potęgi, m a jestatu, 
grozy, mojego życia. Oczywiście życie moje, jak życie każdego człowie
ka, jest sto razy bardziej olbrzymie. Wybaczcie nadmierną SKROM
NOSC. która c1o tak skromnych doprowadziła rezultatów. 

Muszę też przeprosić za moją NIESKROMNOSC. Albowiem wysma
żyłem coś w rodzaju VIE ROMANCEE, upiększając, dramatyzując sza
rość i nikłość mojego życia. To żeby nie nudzić czytelnika. T e „rozmo
wy" przeznaczone są dla szerszej publicznośc.i , chciałem żeby były 
przystępne i, o ile to możliwe, barwne. 

Jeśliby mi ktoś powiedział że UDAJĘ GENIUSZA (nie przypusz
czam aby to mogło się zdarzyć, ale nie jest całkowicie wykluczone) 
odpowiem, że na zarzuty zbyt głupie się nie odpowiada. 

* BILANS. - Ile stron zapisałem w ciągu mojego życia? Niecałe 
3 OOO. Jaki rezultat, jeśli idzie o mnie osobiście? Przypominam, z:a 
cząłem od tego, w tych naszych Entretiens, że chcę związać moją lite
raturę z moim życiem. Co więc mi dały te zapisane strony? 
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Co? Prawie się wstydzę. Moje zamachy na formę do czegóż mnie 
doprowadziły? Do formy właśnie. Tak długo ją rozbijałem, aż stałem 
się pisarzem, którego tematem jest forma - oto mój kształt i moja 
definicja. I dzisiaj ja, prywatny, żywy, jestem sługą tego oficjalnego 
Gombrowicza, tego którego zrobiłem. Mogę już tylko dopowiadać. MJje 
dawniejsze fermenty, gafy, dysonanse, ta ca.ła niedojrzałość męcząca„. 
gdzież to jest? Na starość życie stało mi się łatwiejsze. Manewruję 
wcale zręcznie mymi sprzecznościami, głos mój się ustalił, tak, tak, 
mam już moje miejsce, funkcję, jestem sługą. Czyim? Gombrowicza. 

Czy mój bunt dawniejszy ożyje w czyjejś młodej, zdobywczej wy
obraźni? Nie wiem. Ale ja? Czy zdołam zbuntować się jeszcze raz, 
na stare lata, tym razem przeciw niem u, Gam rowiczowi? Wcale nie 
jestem tego pewny. Przemyśliwam nad rozmaitymi podstępami by wy
dostać się spod tej tyranii, ale choroba i wiek mnie osłabiły. Odrzucić 
precz Gombrowicza, skompromitować go, zni zczyć, tak, to byłoby oży
wiające„. ale najtrudniej walczyć z własną skorupą. 

Powrócić do prapoczątku, skryć się znowu w gąszczu owej Niedoj'
rzałości wstępnej (która, obok Formy, była i jest naczelnym moim ha
słem ; ale o której mało w tych dialogach, bo o tym trudno mówić, bo 
tego już trzeba szukać w żywym organizmie - jeśli on żywy - moich 
utworów artystycznych). 

Zbuntować się? Ale jak? Ja? Sługa? 
(Dominique de Roux „Rozmowy z Gombrowiczem) 

WITOLD GOMBROWICZ 
Urodził się 4 sierpnia 1904 r. w majątku ziemskim Małoszyce, posia

dłości swego ojca. W 1915 osiada wraz z rodziną w Warszawie. W 1923 
uzyskuje świadectwo dojrzałości i wstępuje na Wydział Prawa Uni
wersytetu Warszawskiego. W 1928 rozpoczyna aplikanturę adwokacką 
w Sądzie Warszawskim, pisze pierwsze opowiadania. Tom opowiadań 
„Pamiętnik z okresu dojrzewania" wychodzi w 1933, pierwszy dramat 
„Iwonę księżniczkę Burgunda" publikuje w Skamandrze dwa lata póź
niej. W 1937 wychodzi powieść „Ferdydur ke", przyjęta przez środowisko 
z uczuciami mieszanymi, entuzjastycznie powitana przez Artura San
dauera i Bruno Schulza. Pod pseudonim em Niewieski zaczyna publi
kować w Expresie Wieczornym powieść odcinkową „Opętani", której 
ukończenie uniemożliwił wybuch wojny. W sierpniu 1939, na zapro
szenie Polskich Linii - Oceanicznych, bierze udział w inauguracyjnym 
rejsie statku „Chrobry''. W crnsie pobytu w Argentynie wybucha woj
na, którą Gombrowicz przebywa w Buenos Aires, pozostając tam do 
maja 1963 roku. W 1947 rozpoczyna pracę w Banku Polskim na stano
wisku sekretarza Dyrekcji. W 1953 wydaje w Paryżu w języku polskim 
powieść „Trans-Atlantyk" i dramat „ślub", podejmuje pierwsze za
pisy „Dziennika", którego fragmenty będą publikowane przez czasopi
smo aż do śmierci pisarza. W latach 1956-1958 utwory Witolda Gom
browicza są publikowane w Polsce: „Ferdydurke", „Trans-Atlantyk". 
dramaty „Siub" i „Iwona księżniczka Burgunda", zbiór opowiadań .. Ba
kakaj". W 1960 ukazuje się w języku polskim w ParyŻU powieść ,.Por
nografia". W 1963 na zaproszenie Fundacji F orda Gombrowicz przy
bywa do Europy - mieszka w Paryżu , Berlinie Zachodnim. w La 
Messuguiere w pobliżu Grasse, a następnie w Vence. w 1965 wydaje 
w Paryżu w języku polskim powiP.ść „Kosmos". W 1966 wychodzi 
w Paryżu „Dziennik 1961-1966" wraz z dramatem „Operetka" . W 1967 
Gombrowicz otrzymuje międzynarodową nagrodę literacką Prix For~ 
mentor za powieść „Kosmos". W 1968 ukazują się w języku francuskim 
„Entretiens de Dominique do Roux avec Witold Gombrowicz", w roku 
następnym wydane po polsku. 28 grudnia 1968 Gombrowicz zawiera 
małżeństwo z Marią-Ritą Labrosse. 24 lipca 1969 umiera w Vence. 
Twórczość jego znana jes t cłzisiaj w kilku nastu jęz kach Europy. Azji 
i Ameryki. Każdy z utworów Gombrowicza. nie wyłączając „Dzienni
ka", był wydawany kilkadziesiąt razy. Sztuk i Gombrowicza były grane 
w teatrach Francji, RFN, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, paryska pr;i
premiera „Slubu" w reżyserii J orge Lavelle o i paryska prapremiera 
„Operetki" w reżyserii Jacquesa Rosnera stały się wydarzeniami sezon•J . 

16 

Kierownik techniczny 

Kierownicy pracowni: 

HENRYK MACAŁA 

Krawieckiej 

Stolarskiej 
Perukarskiej 

Modelarskiej 

Pracownia malarska 

Prace tapicerskie 

Prace szewskie 

Akustyk 

MARIA CHUDECKA 
STANISŁAW STEFEK 
JÓZEF STEFEK 
GERTRUDA OLSZLEGIER 
BRONISŁAW HOLAK 
MARIAN KMIECIAK 
BOGUSŁAW URBANIAK 
FRANCISZEK MYSLIŃSKI 
MACIEJ PROSEK 
ZBIGNIEW SUS 
STANISŁAW GRZELAK 

$wlatło 

Kierownik sceny 

W REPERTUARZE TEATllU: 

ANNA LIVIA M. Słomczyńskiego 

na podstawie dzieł J. Joyce'a 

reż. Kazimierz Braun 

scen.: Zofia de Ines-Lewczuk 

muz. Zbigniew Kamecki 

BIAŁE MAŁżE~STWO T. Różewicza 

reż. Kazimierz Braun 

scen. Zofia de Ines-Lewczuk 

Piotr Wieczorek 

PEER GYNT H. Ibsena 

reż. Zbigniew Cynkutis 

scenż Mira Żelechower-Aleksiun 

SEGMENTOWCY E. Redlińskiego 

reż. Kazimierz Braun 

scen. Barbara Gutel~unst 

Redaktor programu 

ANDRZEJ FALKIEWICZ 

Opracowanie graficzne 

BARBARA GUTEKUNST 



Cena zł 10.-

Biuro Obsługi Widzów Teatru przyjmuje zamówienia na sprzedaż 
biletów indywidualnych, zbiorowych, kuponów wymiennych oraz orga
nizowanie uroczystych akademii codziennie •W godz. 9-16; tel. 44-32-76 
wew. 69 i 44-37-62. 

Kasa biletowa 44-32-76 wew. 19 

Początek przedstawiefl wieczornych godz. 19.15 

Stoisko z teatraliam! cz.ynne w czasie przedstawienia. 

Kawiarnia i palarnia we Foyer na I piętrze 

Wydawca: Paflstwowy Teatr Współczesny 

im . E. Wiercińskiego we Wrocławiu 

ul. Rzeźnicza 12 
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