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PREMIERA 1 LUTEGO 1986 ROKU 

APOSTROFA DO TOŚKI 

Nieco zawiły na pierwszy rzut oka poemat o Tośce 
weidzie do przygotowywanei obecnie książki, którei 
początek ukazał się w lipcowym numerze „Skaman
dra" - pod tytułem 11 Ferdydurke". 11Tośka" ma być 
delikatną i poetyczną satyrą na słabości i nędze ludz
kiego umysłu, na tępotę, ociężałość, przekorę i zło
śliwość tego osia, zwanego umysłem, tei mechanicz
nei wylęgarni poięć, która z własnych skoiarzeń, 
liłądów i frazesów rodzi rzeczywistość, zgoła od
mienną od rzeczywiste( 

W.G. 

Dlaczego nie nucisz, Tośko? Dlaczego wzdragasz się zanucić? 
Bo czemu nie miałabyś przynajmniej zanucić, jeżeli pieśń wiosenną 
śpiewa cała natura? Wszak każdy nuci: i ptaszek, i pasterz pasą
cy trzodę, i ksiądz, i organista na chórze, i niańka z dzieckiem 
i kelner, gdy wieczorem robi rachunek; urzędn i k w banku też lubi 
sobie zanucić, i dziewczęta nucą pod nosem swym kawalerom zew 
płc i i miłości, spacerując z nimi po parku. Powtarzam, nuci cała 
natura. Wprawdzie konduktorzy tramwajów nie znoszą nucenia, -
wiem, bom raz zanucił na tylnej platformie, - lecz czyż koniecznie 
trzeba w tramwaju? Można na przystanku ponucić sobie do woli, 
a potem dopiero ws i ąść do tramwaju. A zresztą i w tramwaju 
można przez nos, albo do torebk i papierowej, albo przez rurkę, 
j eżeli wystawić ją z okna tramwaju, można nucić sobie wesoło na 
cały świat pieśń szczęścia, wiosny i miłości. 

Hej, hej, zanuć Tośko, zanućmy razem , a jeżeli Tośka wstydzić 
się będzie i dąsać, to z Zośką zanucę, nie z Tośką. Wstyd ci tak 
z miej sca zanucić? W takim raz ie zamknij się na klucz w łazience 
i tam naprzód zanuć wiosenną pieśń, którą śpiewa cała przyroda. 



~ kiedy n~bierzesz śmiałości w łazience, przejdź do sypialnego 
1 tam zanuc mamie i papie, niech sobie zatańczq do wtóru. A jak 
już puścisz ich w taniec, wyjdź śpiewajqco po schodach i zanuć 
stróżowi na dole. Przetańczysz z nim parę razy w koło, śpiewajqc 
sobie wesoło, a groszaki sypnq się z okien, zobaczysz. A wtedy 
wyjdź na ulicę, grosze daj żebrakom, niech sobie zanucq, za
tańczq, a sama idź dalej, promienna szczęściem i piosenkq. Dla
czego jednak masz iść, czyż nie lepiej siedzieć i nucić? Najlepiej 
weź dorożkę i nuć dorożkarzowi w plecy tak długo, póki też nie 
zacznie nucić. A wówczas każ mu ścigać się z tramwajem i nuć 
konduktorowi do tramwaju, najlepiej przez rurkę, pieśń szczęścia, 
wiosny i miłości. 

Konduktor wpadnie we wściekłość, lecz ty śmiej się z furii głu
piego dozorcy pasażerów. Bo dlaczego nie miałby przynajmniej 
zanuc1c, jeżeli weselnq pieśń śpiewa wzdłuż i wszerz cała natura? 
Pasażerom dawaj znaki, żeby też nucili, a jeśli konduktor pocznie 
ci grozić, puść konia galopem _i wab go nucqc, żeby cię ścigał. 
Dorożkarz też niech go wabi. Smieszny dyrektor pojazdu na szy
nach rozpędzi się, lecz zaraz, jak głupi, zwolni i stanie na przy
stanku, a ty przejdź sobie truchtem obok, szydź i pokazuj fumy 
pasażerom, naturalnie nucqc bez wytchnienia. Ale gdyby i to go 
dość nie pobudziło, wyciągnij parasolkę i udawaj, że chcesz się 
uczepić tramwaju. Hej ha! Hej ha! Tra, la, la, tra, la, la„. A czemu 
nie miałabyś zatańczyć w dorożce, naturalnie samymi nogami, nu
cąc i przytupujqc sobie parasolką - oczywiście, proś go, żeby też 
zatańczył, do ciebie z tramwaju. Dorożkarz także niech go prosi. 
Nie zechce pomimo tylu prób zatańczyć, zanucić? To zanuć mu 
pieśń nie wiosennq, lecz patriotyczną, jeśli i tego nie zechce za
nucić, możesz go zadenuncjować w policji. 

Lecz po cóż zawracać sobie głowę konduktorem? Czyż nie lepiej 
nucić nieprzyzwoite piosenki małym dzieciom? Albo nucić mam
ko.m ?. O ileż zaszczytniej. dumniej nucić mamkom, niźl i małym 
dz1ec1om. Bo wszak mamki właśnie małym dzieciom nucq. Tak, 
mamkom nucić jest najrozkoszniej, najprzyjemniej, gdy nucisz 
mamce, tej krainie mlekiem płynącej. to tak jakbyś płynęła przez 
całe oceany mleka, pod banderq słodkiej, dziecięcej piosenki. 
Dopływasz do portu, a tam dziesięć tysięcy mamek, dwadzieścia 
tysięcy piersi wylega na twe powitanie, a każda pierś jak bania 
po brzegi wypełniona mlekiem. Dopiero sobie używasz! Nurzasz 
się w mleku i tarzasz się w piersiach, a wszystkie mamki wioda 
cię do super-mamki, nucąc pełną piersią triumfalne pienia . · 

Tak, ale jeśli super-mamka jest chamka? Jeżeli na rogi porwie 
i poniesie ryczqc? Nic się nie bój, Tośko, daj się ponieść, nucqc, 
przez pola i łąki, a dłońmi przesyłaj pozdrowienia kwiatom, 
o Tośko, daj się ponieść, daj się ponieść mamce! Niech cię po
niesie, gdzie chce, a mnie razem z tobą, póki nie osłabnie i nie 
złoży nas w końcu nad rzeką, pod krzakiem. 

Wiadomości Literackie nr 6, Warszawa 1935. 

WITOLD GOMBROWICZ 



Gotowi jesteśmy przypu szczać, i ż Jarry dokon ał wielkieg o od kryc ia, 
mianowicie - jak pisać utwory doj rzałe w dziec i ństwie, że wpad ł na 
jak i ś tajemniczy system pisa nia za pomocą głupstwa i wyda je s i ę nam, 
że s łyszymy bełkot dz i ecięcy równ ie autentyczny i ważny , jak mowa d o 
rosłych.( ... ) Oto kto ś, kto s ię n ie mozolił r. ad włas nym rozwojem - napisał , 
co mu ślina na j ęzyk przyn iosła, d ał głupotę bez żadnego p ost -scriptu , 
bez żadnego „wyższego sensu" - a przecież to się trzyma kupy i d aje 
się l u b ić , żyje , jest osiągn i ęciem artystycznym! M i ał odwagę przyznać 
się do bezwzględ neg o d ziecka w sobie. I widz i my n ie bez przestra chu, 
że Jarry jest na j zupełn iej d ojrzałv i świetny w infanty ln ym dzie le, gdy 
większość autorów świata jest niedojrzala i nied ostateczna w dzieła ch, 
w których, właśn i e - mieli wykazać dojrzałość. J a kże dziecinne są często 
sposoby, który mi us ił ujemy doch rapać się tej upragn ionej dojrzałości -
pospieszne i ta n ie „organizowanie się" i „konstruowanie" duchowe, 
gwałtowne wypracowywan ie idei , zasad i światopoglądów, pakowan ie 
się na silę w ten czy inny schemat - jak niepowa żny w gruncie j est nasz 
stosunek do powag i, n iemądry stosu nek do mądrości , do jakiego stopn ia 
j est to wszystko pod szyte najzwyklejszym utylitaryzmem! A jak mądry j est 
stos unek Jarry'ego do głupoty, j ak bezinteresownie szlach etny stosu nek 
do błazeństwa. Zwierzęce, murzyńskie dzieciń stwo , prymitywna pokracz
ność i dzikość przyciągają na s, j a ko wartośc i sa me w sobie, wtrąca ją 
w nieutulony śmiech i napawają rozkoszą . 

N ie należy nad tym ubolewać . Jawne dzieciństwo nigdy nie jest groźne. 
Jedynie groźne i opłakane w skutkach iest dz i ec i ństwo utaj one i zamas
kowane pozorem powagi , wysil ona i sztuczna d ojrzałość, której zza koł
nierza wyglą da zwykła niedojrzałość. A doba obecna obfituje w ten 
przykry gatunek. Pon iewa ż ludzkość puści ła s ię w g alop, które mu poje 
dynczy człowiek nie n adąża, po nieważ sprawy nasze przerastają nas, po
n ieważ nie zawsze u miemy sprostać postu la tom współczes n eg o życia, 
wszyscy czujemy s ię po trosze dziećm i i to d ziecko nasze d olega nam 
tym więcej , im bard ziej na zewnątrz musimy s i ę z ni m u krywać . Któż 
ś m i ałby kwestionować proces organizowania s i ę duchowego człowieka 
w myś l wymogów życia? - ale, gdy proces ten odbywa s ię n ieraz pod 
naciskiem praktycznych względów zbyt pospiesznie, nie wiemy co począć 
z bardziej zieloną czę ścią na szej istoty, która nie d a je s i ę tak łatwo 
stłu m i ć . Z ieleń nasza wyładowuje się wówczas w całej pełni przy p ierwszej 
s posobn ośc i - i taką sposobnośc ią jest „ Król -Ubu" . 

W Gombrowicz, N iedojrzałości nie pusz się (fragm.) w : Kurier Poranny nr 345, 1936. 



NIEDZIELA 

Z najgłębszą pokorą wyznaję, ja robak, że wczoraj we snie 
ukazał mi się Duch i wręczył mi Program, złożony z pięciu punktów. 

1. Literaturze polskiej, fatalnie spłaszczonej i skapcaniałej, sła 
bowitej i lękliwej, przywrócić pewność siebie. Stanowczość 
i dumę, rozmach i lot. 

2. Oprzeć ją mocno na „ja", uczynić z „ ja" jej suwerennosc 
i siłę, wprowadzić na koniec to „ja" w polszczyznę ... ale uwy
datnić jego zależność od świata ... 

3. Przestawić ją na tory najnowocześniejsze i to nie powolutku, 
ale skokiem, ot tak, wprost z przeszłości w przyszłość (gdyż 
lex extremes se touchent). Wprowadzić ją w najtrudniejszą 
problematykę, w najboleśniej przełomowe komplikacje... ale 
nauczyć ją lekkości i lekceważenia i tego, jak ma zachować 
dystans ... 

Nauczyć wzgardy dla idei i kultu osobowości. 
4. Zmienić jej stosunek do formy. 

5. Zeuropeizować - ale zarazem wyzyskać wszystkie możliwosci 
abv przeciwstawić ją Europie. 
U dołu widniał ironiczny napis: nie dla psa kiełbasa I 

W. Gombrowicz, fragme nt z „Dz iennika 1953- 1956" Paryż, 1957. 



--------------„-....:::::=:--------

J 
[_ __ 

/ 

Czy można uwoln ić się od gęby? Uciekam z gębą w rękach -
brzmi zakończenie Ferdydurke ; Gombrowicz wymyślił słowo, które 
weszło już do języka potocznego. Sam problem jednak narodził 
się znacznie wcześniej, przynajmniej dwa i pół wieku tem u, kiedy 
to ludzie na dobre zaczęli uświadam iać sobie swoistość swego 
społecznego losu. W 1754 roku Jean-Jacques Rousseau pisał: 
człowiek uspołeczniony, zawsze się jakby znajdując poza sobq, 
umie żyć tylko w opinii drugich i z ich to oceny czerpie całe, 
chciałoby się powiedzieć, poczucie swego istnienia - i była to 
chyba pierwsza definicja gęby jako nieodłącznego atrybutu sto
sunków między ludźm i. Pewnie, można słowo „gęba" zastąpić roz
maitymi synonimami; filozof będz ie więc mówić o „ reifikującym 
spojrzeniu Innego", socjolog o „jaźni odzwierciedlonej", psycho
log o „procesie internalizowania norm i wartości". Ale w gruncie 
rzeczy cały czas chodzi o to samo: o to, że człowiek sam siebie od
biera inaczej, niż odbierają go inni. Świadomość istn ien ia tej róż
nicy uwiera jak kamyk w bucie, sama zaś różnica wyn ika z naszego 
uczestnictwa w życiu zbiorowym - to znaczy w kulturze. 

Gombrowicz zatem gęby nie odkrył; natomiast w Ferdydurke 
bardzo dokładnie opisał mechan izm jej fu nkcjonowania. Wybrał 
trzy najbardziej typowe układy odniesienia , takie, w których każdy 
jakoś uczestniczy: system edukacyjny, erotykę i strukturę spo
łeczną . I pokazał jak każdy z tych układów stawia jednostkę 
wobec fałszywych alternatyw. W szkol e jest to wybór międ zy Syfo
nem a Miętusem, między „niewinnością" a „zbrukaniem"; wybór 
sam w sobie idiotyczny, wymuszony jednak przez i nfantylizujące 
działanie instytucji wychowawczych : b przecież, żeby wychowy
wać, trzeba wychowywanego uczyn ić dzieckiem, inaczej wychowy
wanie nie m iałoby racji bytu . Równie fałszywą alternatywę stwarza 
bohaterowi miłość do panny Młodziakówny : tym razem wybierać 
ma między programową, ostentacyjną nowoczesnością obyczajową 



Młodziaków a pruderyjną i obłudną staroświeckością, w którq 
chce go wtłoczyć Pimko; choć ani do jednej, ani do drugiej po
stawy w ogóle się nie poczuwa. I trzeci wybór, także bezsensowny: 
w anachronicznym dworku ziemiańskim trzeba opowiedz i eć się za 
państwem lub za służbą, za dziedzicem lub za parobkiem, bo spe
tryfikowana rzeczywistość nie przewiduje żadnych innych ról, 
a próba przekroczenia ustalonego lodu, próba „pobra „. tania się" 
z lokajczykiem prowadzi ty lko do kompletnego chaosu. Bohater za 
każdym razem świetnie zdaje sobie sprawę, że sytuacja, w jakiej 
się znalazł, jest z gruntu fałszywa, usiłuje się z niej wyrwać - ale 
kolejne ucieczki kończą się zawsze „ nowym przyłapaniem", czyli 
po prostu podjęciem nowej, z góry danej, gotowej roli społecznej. 
Umykając przed sporem „czystych" i „zbrukanych" uczniaków 
bohater wpada w rolę adoratora nowoczesnej pensjonarki; dopro
wadziwszy do absurdu konflikt między staroświeckością i nowo
czesnością zmuszony jest odgrywać panicza z dworu; z rozpętanej 
walki klasowej na wsi usiłuje wyrwać się jako stereotypowy kocha
nek - za każdym razem nowa gęba zastqpi tylko poprzednią, za 
każdym razem nowy kostium okaże się ta k samo przyciasny. I to 
już niezależnie od tego, czy autorem gęby będzie p~jedynczy 
obserwator, czy zbiorowość, czy nawet sam bohater, ktory wzory 
dla swych zachowań wobec bliźnich czerpie z gotowego repertuaru 
kultury. 

Przykre, prawda? Toteż al ienację społeczną - bo o niej tu cały 
czas mowa - ujmowano często jako rodzaj egzystencjalnego ka
lectwa. Rousseau z moralną zgrozą patrzył na współczesnych, nie
zdolnych dotrzeć do tkwiącego w nich gdzieś głęboko „człowieka 
naturalnego"; w naszym stuleciu Sartre w nieusuwalnym rozdarciu 
wewnętrznym jednostki dopatrywał się elementarnego tragizmu 
kondycji ludzkiej. Niewątpliwą zasługą Gombrowicza - także filo
zoficznq - jest to, że całą sprawę potraktował mniej wzniośle, za 

to dużo bardziej szczegółowo. W jego koncepcji gęba nie jest 
wołającą o pomstę do nieba niespraw i ed l iwością, ja ka nas spo
tyka ze strony losu. Jest pewnym datum, z którym musimy żyć, tak 
jak nauczyliśmy się żyć z dwiema nogam i, choć może z t rzema 
byłoby nam wygodniej. Nawet w samotnośc i bowiem - i ta ki przy
padek został opisany w Dzienniku - może nam się zdarzyć, że 
zostaniemy „dostrzeżeni przez krowę": gęba jest przede wszystkim 
funkcją naszej własnej św iadomośc i . Uczestnictwo w kulturze 
wpaja nam schematy i stereotypy, od których nie potrafimy się 
uwolnić i którymi kaleczymy naszych bliź n ich i oni kaleczą nas 
wzajemnie; lecz poza ku lturą w ogóle nie możemy istnieć, poza 
kulturq strac i libyśmy tożsamość. 

Gęba, jeśl i tak moż na pow i edzieć, jest zj awiskiem obos iecznym: 
tyleż nam jq przyprawiaj ą, co my ją przyprawiamy, i komunikacja 
międzyludzka zbudowana jest z bardzo skomplikowanej sieci wza
jemnych wmówień i ma nipu lacji. Oświadczen i e Pimki, i ż młodz/eż 
mesko niewinna jest, urucham ia w uczn iach odruch protestu, kto ry 
dopiero czyni ich stok roć bardziej intantylnymi - to znaczy wioś
nie n iewinnymi . Miętus, obierając Józia za arbitra sztuback iego 
sporu między czystością i zbrukaniem, upupia trzydzi esto latka sku
teczniej n i ż cały system sz kol ny. Józio z ko le i „ uczuc iowym i n ieco 
roznegliżowanym wyrażeniem - mamusia" rozbija apo l og i ę św i ado
mego macierzyństwa głoszoną przez M łodz i aków, w i ęcej, podko
puje ich całą nowoczesną i racjonalną pozę, gdy przy ob iedzie 
bezmyśl n i e zaczyna „babrać s i ę w kompocie" Józ io nie jest tylko 
ofiarą ; nie jest też idea l istą dążącym do nieosiągal nej natural
ności : jeśli czym ś różni s i ę od swego otoczen ia , to większą sa mo
wiedza która ułatwia mu man ipulowan ie b li ź n imi. Ale to i wszyst
ko; w~0lność Józia jest przec i eż większa n i ż wolność na przykła d 
Pimki czy w uja Konstantego, którzy czują s i ę doskon ale pogodzeni 
każdy ze swoją rolą . 



::: 

Idea l i stą j est natomiast Miętus, niestrudzony poszukiwacz utra
conego stanu natury; lecz M iętus oczywiście ponosi kl ęskę. Jego 
próba zbratania s ię z parobkiem pociąga wprawdzie za sobą kon
sekwencje, o których bratający się nawet nie marzył: niszczy do
tychczasową strukturę społeczną, wywołuje j awny konfli kt. Łatwo 
jednak zauważyć, że to, co było celem - zbratanie - bynaj mniej 
nie zostaje osiągnięte: bycie parobkiem okazuje się taką samą 
rolą, jak bycie uczniem czy dziedzicem. W obec kotłowa niny 
w dworze Miętus znajduje się w podobnej sytuacj i, co - toutes 
proportions gardees - Rousseau wobec Rewo I ucj i Francuskiej: 
tego, czego chc i ał , nie uzyskał, natomiast pobudził historię do 
galopu. W porównaniu z Miętusem, Józio jest konformistą: pierwszą 
próbę zbratania niwel uje policzkiem wymierzonym parobkowi, przy
wracając w ten sposób zachwianą równowagę między „państwem" 
i „chamstwem"; gdy zaś konfl ikt ostatecznie wybuchnie, Józio 
ukryje swą ucieczkę pod społecznie akceptowaną, uświęconą przez 
tradycję ro l ą porywacza panny. Miętus jest ideologiem, Józio -
tylko pragmatyk iem, jakby Sancho Pansą u boku niedojrzałego 
Don Kichota; ale też dzięki tej n iedojrzałości M iętus sam siebi e 
może tra ktować serio, podczas gdy Józiowi z samym sobą będz i e 
niewygodn ie. 

Za świadomość płaci s i ę poczuciem niedostosowania, „ gębą 
w rękach", której pozbyć się nie sposób i którą zamienić można 
tylko na i nną gębę; za nieświadomość płaci się kompletną nie
przewidywa l nośc i ą skutków własnych poczynań , łatwiej też wów
czas - jak w przypadku Pimki czy Młodziaków - paść ofiarą cu
dzej mani pulacji. Zaś innych możliwości nie ma : jest to więc ko
lejna fałszywa alternatywa, jaką podsuwa nam nasza społeczna 
egzystencja. I nawet nie ma jak przeciw tem u za protestować: pro
test jest rolą , tak jak rezygnacja jest rolą , zgoda jest rolą, nie
zgoda jest rolą, wszystko jest rolą. 

MAŁGORZATA SZPAKOWSKA 



Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 33-15-33. 

Kierownik techniczny 

Zastępca kierowni ka techn icznego 

Brygadierzy scen 

Prace malarskie i mode latorskie 
Prace krawieckie 

Pra ce fryzjerskie i perukarski e 

Prace stolarskie 

Prace szewskie 

Prace tapicerskie 

Mistrz ośw i etlenia 

P.P„ ,Sztuko Polsko" z. 13 n. 5000 611 31 

- MIECZYSŁAW KOWALSKI 

- JERZY OLSZEWSKI 

- WITOLD OBERG i ADAM FORYSIŃSKI 

- RYSZARD PACHO 

- ZYTA WALCZAK i ZYGMUNT CIESIELSKI 

- WIESŁAWA MOGIELINSKA 

- ROLAND UNCZUR 

- JÓZEF JAN USZKIEWICZ 

- TADEUSZ BILSKI 

- ADAM SERDAKOWSKI 


