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ANDRZEJ FALKIEWICZ 

DRAMATURG GOi\·H3ROWICZ 

Pisarz, który kategorycznie s przeciwił się unifikujqcym zakusom współ

czesnego świata. Gombrowicz mówi tylko we własnym imieniu, nieus tannie 

podkreśla swoją odrębność, wszystkie swe utwory organizuje w okół Pierw

szej Osoby. Ta Pierwsza Osoba jes t zawsze świadkiem opisywanych wyda

rzcó, a wydarzenia charakteryzowane s ą jedynie poprzez funkcję, jak<l wo

bec niej pełnią. 

Pierwszą Osobą „Dziennika" (co oczywiste) jest sam autor . W opowiada

niach i powieściach jes t nią narsator - Iche1·zahler : Józio w „Fe rdydurke", 

Gombrowicz w „Trans-Atlantyku", Witold w „Por.nografi i" i „Kosmos ie" . 

Odpowiedni•kiem narratorów Gombrowiczowskie j prozy są w dramatach bo

haterowie autorscy. W „Iwonie" Ksi<1żę, którego niefortunna decyzja mał

żci1ska ogniskuje intrygę. W „Slubie" Henryk - „śniący": śniący akcję i po

zostałe osoby dramatu. W „Operetce" Fi·or - twórca balu i mistrz ceremonii („.) 

Wszystkie Pierwsze Osoby utwo.rów Gombrowicz.a cechuje szczególna 

dra ż liwość na punkcie własnego Ja. Powołane po to, żeby się sprzeciwić za

kusom świata zewnętrznego - działają zawsze w liczbie pojedynczej. „Mnie 

po diabla co Sartoriusz powiedział, gdy Ja Mówię" (w „Trans-Atlantyku"). 

Lecz właśnie ta drażliwość każe im zwracać baczną uwagę na to, przez co 

własne Ja bywa zagrożone. Jes t to paradoks Gombrowiczowskiego człowie

ka: im bardziej zajmuje sic: os obą, tym lepiej rozumie, „że nic możemy znik

nąć, że musimy być wysta.wicni na widok, choć nie chcemy, choc iaż nie mo

żemy, że kto inny może mas wystawić i uczynić za nas z na.mi to, co je . .;t 

ponad sHy nasze" („Szczur"). Im usilnie.i ~zlowiek Gombrowicza zmierza do 

pełnej suwerenności, tym bardziej czuje się „w Ludziach jak w ciemnym 

zagubionym Lesie" („Trans-Atlantyk"). 

W ty>m dążeniu do umocniQnia wewnc;trznego Ja powstaje świat ludzki: 

„Nie chcę Natury, dla mnie Naturą są ludzie" (W „Ferdydurke") - i powstaje 

świat w całości międzyludzki, zcwrn;trzny: „!Vliędzy nami wytwarzają s ię si

ły, natchnienia i bóstwa I A uny zataczamy ,; ię" (w „Słubie"). Pierwsza Osoba , 

tak uwikłana w bliż,nich, przypomina oko .kamery - zawsze łypiące na zew

nątrz. Jej opowieść, która miała być tak bardzo >vłasna, dotyczy zawsze cze

goś obcego i •nar:wconego, dotyczy tego, co kamera w świecie zewnętrznym 

zdołała zarej estrować. 

Paradoks - ale czy naprawdę paradoks? Rozdęte Ja narracji G ombro

wicza doprowadzilo do odkrycia społeczeństwa. Paradoks ten wyjaśnia wie-



le osobliw ośc i jej języka. Wb rew subiektywnym dążen iom bohater6·.v, dla 

który ch s łowo jest sposobem wyodrc;bnien ia się i zapan owania nad inny mi, 

ich sio.wo wyra7.a ludzi poroztwi e ran ych , poprzenikanych sobą wzaj mnie 

(np. w „Trans-Atlantyku": „ja jego wa m sobie zgodzę, on tobie mnie d rap:ił 

będzie"). Języ k, który miał być narzęd z i em zd obywcy, otwiera sic; bezradnie 

na świat zewnętrzny {np. w „Kosmosie": „mnie uderzyło wyślizgującym s ię 

zimnym nieforemnym buch w us ta precz won siatka z nogą skręcon e wykrę

cone i cisza głucha cisza jama nic"). Jc;zyk Gombrowicza powi::-.damia, że 

życie wewnc;trzne bohaterów jest wytworem międzyludzkiej gry, ujawnia 

~ połeczny rod owód ich „duszy" („. ) 

Il ekroć człowiek Gombrowicza zna jdzie się sam, pojawia s ię obok niego 

jaka ś <lruga obecność. Ten nieo dłączny partner dialogu jest dal szym ciągiem 

g ~y towarzyskiej, którą on, na we t w sa motn ości, musi prowadzić . Niegdyś 

um:cszcza no tę drugą obecność w Niebie al bo w prawach przyrody: tutaj -

- jes t cna substy tutem spo łeczeó stwa, nie ma w sobie nic zego tajemniczego. 

Jest pamięcią dawnych s t a rć z lud źmi, które jego, jego d zisiej szego, uks ztał

t owały: pamięcią czynów, jakich :na nim się d o·puszczc no i jakich on dopu

śc ił się na bliźnich. „Bo przec ież nikt nie brzydzi się sobą" („Pornografi a' ') 

i n irkt do siebie nie gada - to jes t. zawsze jawna lub u k ryta rozmow;i 

z lud źmi. ( ... ) 

„Mówien ie było nam wzbron ione ( ... ), a ta ostrożn ość wy w o ł y w a ł a 

z n i coś ci ja ką ś tr zec ią o b e e n o ś ć" („Pornografia"; podkr. m oje) 

O Wła śnie! Przemilczając to, czego nie można powiedzieć w towarzyskiej 

rozmc.wie (a wszystkie rozmo.wy , jak ie prowadzimy, są „towarzyskie", bo na

wet literatura, kiedy zwraca s ię do ludzi, j es t towarzy s ką rozmową); więc 

przemilczając to, czego nie mo ł.Jna słowem wyrazić, świat pisarnki Gombrci

wicza rozmnaża się we wciąż nov:2 (prze drze źniaj<1ce, uwzni oś l ające , cząs tko

we, s zc ząt<kowe lub - rozbudowane) sobow tóry Pie rwsze j Osoby. To, czego 

nie można powiedzieć, może być wyrażone poza s łowem, może być przetłu~ 

ma czane na gesty i sytuacje (.„) 

* 



Jaki dramat? Jaka jest la uniwersalna sytuacja dramatyczna, poprzez 

którą autor się wypowiada? Większość gwałtownych wydarzeń u Gombro

wicza ma miejsce pGdczas ceremonialnych posiłków lub jest ich wynikiem. 

W wyniku uczty ginie Władzio w „Slubie". Amelia w „Pornografii", Ludwik 

w „Kosmosie", Bolek Kalafior w „Biesiadzie u hrabiny Kotłubaj", tytułowa 

Iwona. Ceremonialne posiłki są tutaj zawsze „początkiem ko1'lca" - by wy

mienić ·karczemną bies iadę, bal, weselne przyjęcie w I, II i III akcie „Slubu", 

nieustającą kolację „Kosmosu", bal w „Operetce". W „Ferdydurke" higie

niczny obiad nowoczesny jest początkiem 'końca Młodziaków, ziemiańska bie

sia<la - początkiem końca ziemiaflskiego świata. 

Bal. Bankiet. Piknik. Cercle. Biesiada. Uczta nieustająca. Uczta jest naj

bardziej dramagenną, czy może - jedyną dramagenną (rodzącą konflikty 

i umożliwiającą dramatyczne spebnienie) sytuacją w tym dziele. Można po

wtórzyć za „Pornografią": „obiad ten ... zamazany, a podszyty dynamiką ukry

tą, obfitujący w cres-cenda nieo-kiełznane i przenikający ~przecznymi sensa

mi, niejasny niczym tekst wpisany w tekst". Obiad ten - ciągnie s'.ę przez 

całą twórczość Gombrowicza i skupia wszystko, co dzieje się między ludźmi. 

A więc co się dzieje między ludźmi? 

Zac;mę ·Od kuchni. Mimo wyrazn:e manifestowanego zainteresowania au

tora sprawami jadłospi s u nie wydaje się, żeby bohalercwie jego byli sma

koszami. Nieważny jest dla nich smak i substancj a odżywcza potraw; potra

wy stają się interesujące dopiero poprzez to, co za ich pośrednictwem zostaje 

powołane. Sernik w „Pornografii" mówi o rod zinnym charakterze podwie

czorku, burgund ·roznoszony przez lokai w „Slubie", nie mówi o połysku wi

na i dojrzałym bukiecie, lecz o randze przyjęcia - a potrawka z kury w os

tatnim zdaniu „Kosmosu" nie oznacza wcale biał ego mięsa, żółtka i cytryny, 

oznacza tylko powrót narrat ora do poprzedniej, nudnawej egzystencji. 

Nikt nie jest tutaj gourmandem zapatrzo nym we własny przewód pokar

mowy - je się zawsze „dla innych". Inżynierowa Młodziakcwa gryzie 

z pewnym poświęceniem chudą piecze1·1 i w ten spcsób ustanawia w oc za ch 

Józia nowoczesny styl życia - „styl sportowy, którem u siekane mięso jest 

zbyt łatwe", wycelowany zarówno w arystokratyczne wydelikacenie, jak 

i w tłu s tawą miękkość mies zczańskiej kuchni. A znowu arystokraci wyszu

kanym doborem potraw potwierdzają wła s ną wyniosłą pozycję. „Cóż by sic; 

stało, gdyby nie te wszystkie niuanse, rzekłbym, s ubtelności, odcienie i pól-
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tony, ten szyfh mistyczny, ni ez.hozumiały dla niewtajemniczonych, któhym 

sfeha wyższa izoluje się od sfehy niższej" („Operetka"). A znowu Kuleczka 

w „Kosmosie" swoją tłustą i pożywną sztuką kulinarną manifestuje ciepło 

spoistość dawnej rodziny. 

W tym świecie je się tak, jak się is tnieje - wobec innych. Je się zawsze 

wobec innych - i przeciw czemuś . Tak wuj K ons tanty .w „Ferdydurke" do

biera s·obie szynki przeciw porozumieniu Parobka z Mic;tuse m. Tak w „Bie_

siadzie": wydaje się przyjęcie przeciw za·kusom gminu, który usiłuje wedrzeć 

się do zamkniętego grona - i czy można bardziej dosadnie wyrazić tę praw

dę, jak konsumując w czas ie kc-l a cji Bolka Kalafiora? Tak w „Iwonie" -

gdzie karasie są tylko narzędziem mordu, a p·olrawą jest Iwona. Bowiem ni e 

tylko dlatego wydaje sic; uczty, że pewni ludzie godni są zas iąść do nich: 

także dlatego, że zawsze jest ktoś, przeciw komu trzeba je wydać. 

W tym świec ie je się po to, żeby we własnych oczach - i w o-czach 

innych - potwierdzić swą przynależność do grupy wybranej. Ka :lda grupa 

społeczna, etniczna, zawodowa, klika i 'koteria s twarza swó j „szyfh mistyc z

ny" (może być n~m trochę kmimku WSY'panego do mięsa albo biały kołni1' 

rzyk), który ją we własnym odczuciu wywyższa, „czyni arystokracją". P onad 

wszystkie grupy pozostałe i kosztem zystkich grup pozos tałych . Dopie: o 

tak wywyższo!Ila grupa staje się s•po łecznością: elimi•nując niepowołanych, 

broni się przed falami znajdującego się na zewnątrz morza. 

Uczta jest najbardziej widowiskowym wyrazem tego obcowania ludzkie

go. Uczta - Forma, konwenans. Uczucia jej uczestników można określić sło

wami, któ•rych Tiarrator „Pornografii" użył, aby oddać uczucia uczestników 

AKowskiego spisku: „Sieć, która wszystkich nas &powijała, wiążąc ze sobą, 

lecz zarazem ozyniąc nas obcymi sobie (. .. ) Każdy mógł powiedz.ieć ty.lko ty

le, ile było mu wolno - ra.szta to było dolegliwe, ciążące milczenie". Wła ś -

nie od takiego uczucia zaczyna s ię misja Pierwszej Osoby. 

Zajmuje ona po.zycję graniczną - między uczestnikami uczty a ofia rą . 

Nigdy nie solidaryzuje się w pełni z tymi, którzy mają zc stać zj ed zeni (na 

przeszkodzie stoją zawsze bariery społe<: zne), lecz jednocześnie życie własne j 

sfery obserwuje z takiego dystansu, który sprawia, że narzuconą sobie F or

mę odczuwa szczególnie dotkliwie. Pie rwsza Osoba nie umie się przystoso

wać do środowisk i zjawisk, w których, owszem, n!egdyś żyła - do rodzin

nego domu (w „Iwonie", „Slubie"), do ziemiaństwa i do inteligencji (w „Fer

dydurke"), do polskaści (w „Trans-Atlantyku"), do europejskośc i, europocent

ryzmu, do europejskiej kultury (np. w „Dzienniku "). Nie mogąc się w tych 

rzeczywistościach pomieścić, chr.e je zniszczyć - u s iłowania te stanowl<:i 

główny przedmio·t na:rracji. 



„ 

Jak ie jednak niekonsekwentnie swe działania pod e~ ,11uJ e i jak n'.okon

sc :;:wentnie opowiada o nich! Henryk w „Slubie" brata s ię z Pijakiem, Józio 

w „Ferdydurke" brata się z Miętusem, który „bra ... ta s ię " z Pa robk iem. 

\V „P c·rnografii" ze Skuziakiem brata siG Fryderyk, narrator „Dzienn ika" 

błąka s ię wśród micszkaóców dzielnicy Retiro, a Ks i ążę w „Iwonie' ' wpro

wadza do domu .rodziców twór tak dziwny, jakim jes·t tytul e.wa b ohaterka. 

Domyślamy się, że podkładają w ten sposób materiał wybuchowy pod bastio

ny Formy. Dalszy ro zwój narracji wykazu je jednak, że Pierwsza Osoba g o

towa jest w .każdej chwili swyc h s ojuszników zdradzić i przyznać wielosłow

ną rację ludziom, przeciw którym chciała wystąpić. O czy m świadczy np. I o~ 

!weny. O czym świadczą li czne pole miczno-apolag tyczne diatryby „Dziennika". 

Nie mogąc się pomieścić w zasta nej F ormie, Pierwsza Oscba wie tyl e, 

że coś s ię nie zgadza, ale wcale .nie jes t pewna, w co należy ugodzić. 

„W pustce grzmo·tów bębna tego o·woc zabójstwa dojrzewa , i tylko nie wia 

domo: Synobójstwo, czy też Oj cobójstwo?'' (w „Trans-Atlantyk u"). Il e k roć 

trafia .na przejawy wspólnego bytowania, Pierwsza Osoba nie ustaj e w po

mysłach, aby tę uładzoną rzeczy w is teść d o-prowadzić d o wijącego się na podł o 

dze .kłębowiska. Tak kot1czy s ic; wą tek l\'I1odziaków w „Fe rdydurke'' i tak się 

kot1czy w „Ferdydurke" wątek ziemian. Tak w „Slubie'·', Henryk wydaje ba l 

zaręczynowy, na którym demaskuje fał s z własnej gry - ł ;ąmie konwenanse, 

obraża gc·ści. Po czym: (. .. ) sytuacja uc zty, naruszo na wybrykiem Pierwsze i 
Osoby, wraca do punktu wyjścia. L ckaj e wnoszą Oporto, S zambela n i Kanc

lerz chy lą się przed Henryk iem-K ró lem . „Cercle, Cercle Ce rcle" - j;::'.;: z::t 

nikające kręgi na wodzie po wrzucen iu kamienia. 

We wszys tkich utworach Gombrowicza ta sam a ni ek onsekwe r.c ja - to 

nieustanne rozbijanie i odbudowywanie sytuac ji uczty . 

Niekonsekwencj a G ombrowicza . Wszyscy jego narra torzy i bohate row ie 

autorscy, będąc nieodrndnymi dziećm i tej a ni e inne j epoki , u s i łuj ąc sp rz'.: 

ciwić się unifikującym zakusom współczes nego świata , C?y nią wszystko, aby 

s pct c;gować s woją indywidualność. Lecz gdy tylko zaczynają „nagromadzać 
s ic; w sobie", pojawia s ię jak ieś drugi e, zewnętrzne s pojrzen ie, które ich r oz
przęga . „Nagromad zen i w sobie", ·rozpadaj4 s i ę na włas•ne sobowtó ry i w l e i 
grze sobowtórów giną. Giną wraz z własnymi pragnieniami, wraz 

z godnymi pochwały i zaaprobowanymi przez au t ora dążeniami s wego c?a

su. Chcieli być tylko sobą, swoimi przewodami pokarmowymi, właścicielami 
o-sobnyeh ciemni - „us tanawiali jedncstkę". Lecz zobaczy li spolecze11stwo. 

Zobaczyli wytworzone w procesie społecznym formy wspólnego bytowania, 

którym trzeba się padporządkować. 



IRENA SŁA WIŃ~KA 

Wolność - i koniecmość. To s przężenie towa rzy szy myśli lud zkie j na 

przestrzeni całych d zie jów: obecne jest również w toposie św i a t a jak o 

teatr u i w teoriach ro I i. Czy człowiek jest marionetką w ręku bogów? 

.Jeśli świat jest spektaklem, kto pełni funkcje reżysera czy inscenizatora? 

Kto rozdziela role? K oncepc je dete rmini s tyczne są oczywiście w skrajnej opo

zycji do indete>r minis tycznych, zresztą bardzo zróżnicowanyc:1. Człowiek sam· 

wybiera swój los - mówi mit platoński (w „Politei''), a le córy Koniecznosd 

nawijają go na swoje wrzeciona a wtedy s taje s ię nieodwracalny, d opóri:i 

Atropos nie użyje nożyc . 

.Już w starożytności postawiono też problem e tyki i m e tafizyki roli: py

tania te podjęto i dzis iaj, w aspekcie filozoficznym i s połecznym. Więc naj

pierw: czym właściwie jes t rola? przeznaczN1iem człowieka? jego nie

uchronnym Josem? naciski e m sytuacji i konwencji s polecznych? wybraną 

przez ~amego aktora czy narzuc oiną mu przemocą mas.ką? Gombrowiczowską 

gębą? Czy może indywidualnym powołaniem człowi eka, propozycją bożą? 

zadaniem do spełnienia? Mis ją? Naszy m własnym imieniem, którym Bóg nas 

wola? 

Jak tę rolę rozpoznać i jak ją odegrać? Problematyka etyczna narasta

jąca w ciągu wieków, obejmuje wiele spra w: analogia do sy tuacji teatral

nej narzuca s ię z ca łą oczywistością. Mamy najmniejszą nawet rólkę potrak

tować poważnie i sumiennie; dobrze ją odegrać, ni e pchać s i ę przez rampę, 

zawsze pamiętni, że nie gramy w teatrze jednego aktora, lecz w zespoli? . 

.Jakakolwiek bowiem wypadnie nam rola, mieśc i się ona w ogólniejszym 

emploi: .w s półczłowie ka. 

jeszcze jeden problem etyczny zwi<1zano z k cm cepL:ją roli i maski: po

jęcie dystans u. („. ) Dystans do roli, swiadomość, że wkrótce trzeba bę

dzie zdjąć maskę i koturny, oddać rekwizyty - pozwala zracjonalizowaC:: 

nasze zadanie, broni przed emocjonalnym zaślepieniem. Utrzymuj<\L: dys tans, 

będziemy grać lepiej. Zdumiewa nasilenie tej problematyki w późnym anty

ku; włączono ją też do toposu „tea tru świata". 

Kategorie roli i maski powracają te ż. uporczywie w psychologii i socjo

logii XX wieku. Potrzebuje tych pojęć wszelka „hermeneutyka podejrzli

\vości", skupiona .na zdzieraniu masek czy to w poscigu za prawdziwym ja 

człowieka, czy to dla odsłonięcia mechanizmów s połecznych. Dlatego termi

nologią tą operują Freud, .lung, Adler, każdy w odmiennym kontc·kście swo-



ich teory j. W pismach Junga, najżywiej obecnego w refleksji współczesnej, 

pojawia s i ę też stary termin tea tralny: pers o n a . .J es t to „maska zbioro

wej psyche", która kryje indywidualność, „kompromis między jednostk'-l 

i społecznością". Adle.r zaś widzi w tro li s połecznej człowieka, k onse kwe ncj e 

jego własnej d cyzji, nastawione j na „ piąty a.kt drama tu" („.) 

W kręgu zbliżonych zagadnie11 znalazła się też sprawa maski jako 

fas a d y , starannie przez nas konstru owanej, sp osobów nasze j autoprezen

tacji s połecznej (p °'r. Goffman, „Presentation of our Self"), inscenizacji życi;;i 

codziennego. 
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