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• ••• Nie wiem, jaki jestem napr9wdę 
ale cierpię, gdy mnie deformują, ' 
a więc wieill przynaj.nniej, kim 

nie jestem; 
Moje "ja" to tylko moja wola, 

żeby być sobą,·nic więcej ••• " 

, , . , 



zwrócił groteskową powieście 
WI 'rOLD GOMBROWICZ, ur.4.08.1904 " F'erdydurke" "/19'37/, w kt órej -

w Małoszycach, zm. 25 .07 .1969 w Vence dem.99 ku j c r o z <nai t e •.n: orce ob 1c z ,jo 
/Francja/; eseista, powi-eściopisarz, i ku turg l n - sfo_ .nubW'łł ł0wne 
dramaturg. W 1 912 zamieszkał z t e.n9ty :Jwe ~ t-:16rc zości . _ r~e1 wyhui: 
rodzicami w Warszuwie.Ukończył w 1927 wo iny ogł si ł 3ztukę "I·Nona,k9ięż 11i 
studia prawnjcze n!l UVi.Po kr6tk~ej ka uBura11nda" / 9~8/oraz nie ukończo L 
apl ikacji po 8więc ił s :! ę wyłąc zn1e ~i te· powie3ć sensacyjną n opęta~i" )druk. 
r a turze. Oe 19J4 wsp62:prscov:ał z p::..sma· 19J9 od pseud . z. ~i ~Ni eski "' pis.nach 
..:ni codzj enny'.!11 i literackimi zgjmuj~c c od z · ennyc h/ . Fo dłużs ze · przer'Yie 
s i ę m. in. kry ty ką li ter ac kfl; znar...y był na pis 1 " Argen t ynie dra mg t ";:)lub" 
w kr ęgach bywalców kawiarni "Ziemiańa ~ 1 powieść "Tr~nE-Atlgntyk " /wy d. 
~..si e.rpniu 1 SJ9_ wyjecha.ł do Arg entyny,, v:iczr..e Paryż 195J, ·Nyd ·. kra j owe z 
gd '.!;ie ze.stała go wojna. Fo kilku lat~cl komentarzem. autora 1957/. 'łl pierwszy 
iorywcz~go za:robkowania pracował · · · : z tych ut·Norów pomyśl'!nym ja~o trans-
1947-53 w Banku Polski~ w Buenn~ Air~s krypcia snu i 1>3rodla tragedii · 
I cnorowany prze z konserwotyw:-ie środo- • s zeks~i rawskiej, wyło'fył najpe lnie j 

isk3. e~ig!'ecji, żył dłuższ1 czes swoia· filozofię stosunków międzyludz-
.łł 1 i ter ac ki:n osa;notnieni u. w. 1 96 J, . kic ri: w drugim określił rn. ln. swój 
d zięki rozgłosowi swych ~śiązek uzyska: stosunek do rodzimej tr~dycji kultu
roczne stypendium FundacJi Fords na r 9 1nej. Dał następnie dwie powieści: 
pobyt w Ber.linie Zach., skąd pr~enió~ł - w "Pronogra.fii~ /P9.ryt. l960/,umiajsc o 
się w 1964 do Royaumont po Paryzem, wionej w przekształconych realiach . 
a następnie do Vence w okolicy Nicei. okupacyjnej Polski, skupił się na -
w 19fi7 otrzymał Międzyngr·odową Nagroaę zhrodniczej niekiedy - fascynacji, 
Literacką wydawców /Prix For!llentor/ • 1. jalcą budzi młodo~~.&. w "Kos'llosie" /t 9 
i Twórczo~ć· literacką rozpocz~ł o~ zagłębił się w zggadkowe rlztedziny 
na pół fantastycznych opowiadań, ~ psychologii erotycznej, bg<iając r~ 
~~więconych gł.osobliwym przypadkomj między przyp11 .~kie1DJ_ a znaczeniem 

choł:ogieznym/ "Pamiętnik"T·-okresu-·· zn'.lc ze rt. 
dojrzewania" 193J/. Uwagę krytyki 



Tstniej:e - jak pisarz pokazuje w 
"Kos;nos ie" - wewnętrzna logika rozwoju 
for::n, której człowiek :no-że 9ię tylko 
do.ny ólać, nie -.vie'3 ząc, czy nie ulega 
złu~z~nlom wł8sn~go urnysłu. Wolność 
jednostki objaw!3 się n3jpierw zdolno
~c ~ą do bur~ enia form, z·Nłaszcza przez· 
s ~1ec ~ , prowgdzi za~ d~ odkryc i a , że 
pra~od awcą for~ nig j~st moc transcen
dentna I np.Bóg, N9tura, Koniecznoóć 
D~i~jo~a/,, ~le konk~etny człowiek, 
cnocby przerażony włsaną potęgą /"$lub" 

Ostatnią jego sztuk~ jest parodysty
czna groteska.historiozo~iczna 
"Operetka „ I 1966/. Wydał: ją wraz z-: 
t. J prowadzonego od 195J "Dziennika" 
I 1957-66/, w którym - :nieszając 
osobiste i błahe nieraz rozw3żanis 
z zaczepny~i.polemikami i rozwa~aniami 
filozoficznymi-namalował n3josobliwszy 
autoportre1. w polskiej literaturze • . 
Proponuje . w "Dzienniku-•• modftl osobowo~c 
dynamicznej i wewnętrznie ambi~alent
ne j: .:ni arą aU:tentyc znośc 1 człowieka 
byłaby obfi toś~ przemian , do których~ 
byłby zdolny, nie z~ś stałość cech 
psychicznych lub pogl~d6w intelektu
alnych, która byłaby znakiem martwoty. 

Odważna intelektualnie twórczość 
Goillbrowicza, bliska niekiedy egzysten
cjaliz~owi, rd~ni się od niego 
akcentami sceptycyzmu 1 anarchizmu, 
a także formą przekazu, w której 
ao:n]nuje parodia i doprowadz,ony 
do,:nistrzostwa groteskowy humor. 

/J.an Błoński: 
W.i to ld Gombrowicz 

:fragmenty biogramu. 
//w:/"Literatura polska. 
Przewodnik encyklopedyczny", 

PNN 1984/ . 

• Owsze~, . mistyfikacja jest zalecona 
pisarzowi. Niech zmqci wodę wokół 
siebie, aby nie wiedziano, ·kto zacz· -
pajac? Kpiarz? mędrzec? osztust? 
odkrywca? blasier? przewodnik? 

A może on jest tym wazyatkillli na raz:~ 
Dość błogiej drze~ki na łonie 
wzajeiilflego zaufania. 

Czuj duch 
Czuwaj ! 

r czołem, dudki! 

WITOLD GOMBROWICZ 
" Dzienniki" 



Konstanty Jeleński : . 
1 dojrz3ło~ci ~ człowieku: każdy 
z nas jest "dzieckiem podszyty". 
Go:nbrowicz zamierzał w je1::1y::n L. projek-OD BOSOSCI DO NAGO~CI 

i O nieznanej sztuce Witolda Gombrowkza t6w "Historii" Jłrze:nien1 ć swą rea zin~ 
"na scenie" w cesarską rodzinę ro~yj
ską, potwier1zając jakby w toku s3~ej "Na osobnej kartce, zawieruszonej 

wśró~ notatek osobistych, znalazłem 
tytuł: 

H I S T O R I A 
/O P E R E T A/ /sic/ 

- skc ji i n~ oczach widza a utobiograficz-
ne źródła s ·-.'Ych dramatćw . 'y b6r posta ci 
w które mieli s ię przemie~jć je~o 
blis-:,y nie był przypsrlkowy. Metka, 
zawsze drż~c a o jeco z~rowi~, staje sir 
Cessrzową, obsesy j nie przejętą hemo-

Postacie 1 akcja I jak zobaczymy/ nic filię syna. Ojciec, drobi3zgoey a n~ini
~ AQperetkę" nie m9ją wspólnego, choć strator pr zem5enia się w ~ikołRja II 
sedno Z9.mysłu jest podobne: Gomb:-owicz" o ktćry::!l m6wicna, :ż. e był s tworzony d e 
st~!'ał się tu już przeciwstawić 'dowodze:"!ia pulki!'m, a !!je rz~d zenia 
ludzką nago6ć maskom i strojom histor~ cesarstwem. 3 r at Janusz, ~la Wit~l~a 
n9.szego wieku. Rekonstr-ukcje kolejności uosohienie "mę skości", :r.i3ł stać s1ę 
z9chowanych scen nie była łatwa: :.anistrem Wojny. Jerzy, uroczy i towg-
błędn9 nu~eracja stron, szereg rzvski - Sz=~belsnem. Rena z9ś -
różnych wersji niemal każdej sceny. Wi~lką Księ~ną, idealn~ pielę gniarką, 

Dgta napisana na marginesie jednej boh3terką, ofiarą. "Historia" potwier-
ze scen I 18.09.1951/ wskazuje, ~e dza chyba :noje pr1.ypuszczenia: Witold 
"HistoT'ia" jest o cztery lata wcześnie~ j jego rodzina pojawi9~~ się tu wpraw-
-sza od pierwszej wersji "Operetki". dzie w karyk:3turze, ;:łle bez przebrenia. 
W sztuce autor przemawia we własnyIIl! Witold jest tu .nie tylko reżyserem 
i mieniu, ale ustami siedemnastoletni(\g</ki~ruje rozwojem akcji, prowokuje 
Witolda, w przededniu matury. innych narzucając im nowe formy/, ale 
Podstawowe oakrycie Gombrowicza przemawia w niej własnym głosem w awej1 
dotyczy współistnienie niedojr_załołici roli "Bbsomoga. " • 



Jeszcze bardziej rewelacyjną jest ana
Ukrytym t<?mate:n "Histo.,..ii" wyd.qje s-f, li2.s :formy - Witolda, kt~r~ w~~aje się 
1 · · - - on łączyć z naturą baraz1eJ, n1z 2 

r~ 9.C Ja o tym, jak p~ywatna r~~ologia kul turą, odrzucając- uprzyw i. le jow~ne 
p_ze:nien13 się w un!:#ersalną unsję mieisce człowiek9 v: stworzeniu, an~
/ bylab_Y to za~:m sztuka o e'Jazy~tan - 1 . .,_ •· któr1:1 znskakuj~co wkłada w usta 
cj9lnej; sytu3cj,1 Gombrowicz9 • W ~adnyt J: ._,a, '-t ~ • 

inny~ ut~orzP. nawet w "Trans-~tlanty·OJca - Profesora. 
ku"/ nie poszedł Gombrowicz tak daleko " J~st w nim cod ~lepe go 
na drodze intymnej spowiedzi. W r coś cie!Ilnego.Jeśli jest wzniosły, 
"Dzienniku" ogranicza się on do trans- . To jest wzniosły jek pies co załatw ia 
pozycji: "'!16 je źr6d la ·Ns ty dem trys k9.ją .:woje potrzeby naturalne. Jest 
jak rontanny. J~, anor~alny, wykrzy- świ adomy, 
.wiony, chory, degenerat - ob:nierzły Ale świ ano.:ność w ńim j a k 'Ił psie co 
i wyodrębniony, przemykający się szu k 9 kości -
chyłkiem, boka~i ••• cóż mogło być przy; Czysto naturRlną pot~zebe; .Jeśli jes t 
czyn~· tego rozprzężenia .vevmętrznego, w ni m j8.k 9 Ś 
wskutek którego ja, chłopiec raczej . P0trzebs moralności to ją zss po k9 j a 
roze~miany, byłem pokrak~ pókumaną ~e · Po~obnie jak innP potrzeby ••• 
Nszystkiml zniekształcenlami egzysten- ••• Nie wierzy 
cji?". Owe"wstydliwe ~r6dła" są W nic nie znosi wiar, · nie czuje wiery 
w "Historii" punktem wyjścia: N1e uła roz~.:aowi. Swiat dl 9. nieP. o 

"Od dawna ju! postanowiłem •••. 
Żyć : odpadka1Di waszej kuchni. 

w .. śmieciach waszych 
I na podwórku waszym 
T3~ miejsce moje ••• 
Być ~ofe jestem brudnym ~egene -

ratem, ale 
Co tnnie obchodzi} wasze sprawy.~." 

To niezorgqnizow9n9 przygo13, to wątek 
Nieokie ł zn any ••• I żyje na oślep 
Jak naje iemn1 e js zy kret! Podobnie 
J ak ameba ciąenje do światła,myśl jego 
Dąży do prawdy... . 
Niezbyt jest oczyt9ny 1 nato~1ast 
Coś wie ••• ~le co on wie? 
Jakąś ma wiedzę 
Al.e jaką? 
V.lfoże coś przeczuwa ••• 



' . 
" Na imię mu było 

Z po3oru był to 

I 

I 
Witold, nazwisko - Go:nbrowicz: . I . . 
sobie • zwykły spacerowic~ 

Lecz tkwiła w ni.u dzika dziwność nie~ ·,·;ial"!om3 siebie 

Z tego konia kiedy~ będzie niezłe ~rebi~r" 

Stani3ł3~ Ignacy Witkiewicz 

, 



e ten "ciemny kret", "ameba" to takź.e 
go~entryk".~·"Nie ~oże uwierzyć, że 
e Jest ~ępk1em świata ••• ". To poczcie 
ra zem nicości 1 wszechmocy wyr9żs · 
t ol-3 w '.Ilono~ogu I aktu, który bosego 
ło pca przem~enj w obarczonego dziejo-
m isją ~osonoga I podobnie jak 

r z~~k~Jący si~ chyłkiem"chłopiec 
ze~1e~1ć się ~iał w autora uniwersal
go d zieła/ : 
"Ja jestem odpowiedzialny za świst! 
Ja jestem panam świ9ta! ·O nie 

~Ule jcie się ze m.riie! Wiem, wiem. 
~m chłystek sjede~nastoletni 
1 ze.Jl j estem 

Nie bierzcie m..~ie na serio 
a sam siebie nie biorę na'serio ••• 

A jednak 
a jeste~, js jeste~ ••• 

··.o, jak to być może! Abym zarazeil! 
był tak niedoirzałv 

- t&k dojrzały! ~o~e,YBoże Bo!~ 
3 . 6 . b J J o ze ~ J osy, na bcsaka Boże 

- w.yha"N :nnie z rozterki mojej!" 

i sze te słowa pisarz dojrzały, ale 
odsz~ty tym dzieckiem, które Je 

powiada, pisarz rozpięty "Doffiiędzy 
łodym a Bogiem~, ale Bogiem.tak iak 
n, bosym. ~ 

zyli:od bosości do nago~c1. 

"T3k-stwierdza-nienawidziłe~ aslonu, 
wielbiłem po cichu kr~dens, kuch~i~, · 
stajnię, p3robk6w, aziwk1 ••• n6 j 
wc zaś:!ie z bud zony ?rotyzm ••• przy !ruw 
mnie do tych ciał od tw3rdej robot 
i brudnych". Czas .noże dzisiaj przy 
1I!..11ieć, że ·.v przedwojerinym. :lolakim 
in.'ljątku wspólnym mianowniklam parob 
i dziewki był3 bo:J9 noga. Boso równ i 
stał niewątpliwie ów wspom.riiany 
w "Rozmowach" "parobek w kurtce hgz 
czapki, roz~~wi3jący ns deszczu z 
br3.tem Janusz9m.., który. był w palcie 
i pod parasolcai. Swietna surowość 
oczu, policzków, ust tego parobk9 po 
deszczem mocno z3cin3j~cy~: pięknoś ć 
W "Historii" Janusz od tej właśnie 
strony atakuje Wi tol<la: ''Podlizuj 3 · 

boso do cha~ów; żeby ci chamy na łe b 
wlazły. Jak nie my ich, to oni nas, 
bo kto4 kogo~ z3 mordę trzymać rqus~ 
i życle jest życiem ·, bu:t, but, but" . 
Płaszcz-par~sol-but-~1ższość społec 
brutalność a n9przeciwr. 
bose nogi-naga głowa-niżazoJć społec . 
- . pięknośc!. · 



Opozyc ~3 ta istnie·j·e„ jut w ·"Historii'"' 
ograr.iczon~ do stopy: basym nogom 
Witolda przeciwstawiają bracia elegan-: 
cję swoich bucików, brutalność s~oich 
butów. Precyzuje się ona w scenie, 
w której bosa noga Witol~a oponuje 
Buto łl 1 Cesa!'za: 
'' But, but, but-o gdyby.:n js śmiał 
zs±egnać ten But, który .nas trzsśnie 
w zęby! :!3oss nog.'.:l moja bezlJronna jest 
wobec historii". 
Ale co pr3gn:ie ~itold sprowoko~ać sw ~ 
bose stopą? Do czego M~a~ci~ie ~ Q~y? 
Do rozluźnienia. 
Cz' ~ trzewik] często nie ucisk9j~? 

Witolda mierzyć się będlzi.e odtąn 
z Butem ~istor11. 

Ale I akt jest równie~ obrazem 
n st a~ego świata", takim jaki był 
przed fataln~ datą ~914r. - podobnie 
jaJ: I akt "Operetki". "Stary świat" 
w skali jednej rodzipy, zailliast 
miasteczka i feudalnego z3Jl.ku. Odnaj-1u
jemy w nim jednak te Dame zastygłe 
:formy, podobne snoh'izmy i obawy przed 
jakąkolwiek zmianą. 

To nie wszystko. Pierwszy akt 
z9wiera w jednym wierszu wyznanie, 

" o~ rowicz napiseł kiedyś, że nsjgłup- _ 
~ z opinie c jeeo ksią±kach uciskają 

k óre wydaje mi -się niP.z:niernej wagi: 
W_ t old oskar±a się w ni~ o za~ordowa~i 
Arcyksięcia Ferdynand3 w Sar~jewie. 

go jak najciaśniejsze trzewiki. 
Uciskają one za·ś czędć ci ała, która 
ma w so i e coś dziecinn.egc i bezbron
neoo: bos~ stopę. Kiedy rodzina post&
na~i a, cele~ o śLielenie Witolda przy 
egzaminie zdjąć buty i sYarpetki, 

· natychmiast się ffrozluinia" i ukazuje 
się „. ~wej l!.kry:tej praw<izie, tak jakby 
hosa stopa była odwrotną stroną społe
c zneBo medalu trzewika. 

Wielki monolog I aktu przypomina 
wielką improwizację: "prywatna" stopa 

Wydarzenie to, jak wiadomo, jest tą 
migawką w historycznym fil~ie, kt6ra 
pozwala uznać jeden dzie6 za datę 
zburzenia st~rego światg, za pocz~tek 
współczesnego ~ramatu. 

Co !lajciekaw.Jze, Viitold wydaje się 
j przypisywać to symboliczne :norderstwo 

samemu ".skandalicznemu" faktowi swojej 
egzystencji. W poprzednich scenach 

>ogłaszał się jut ·" anormalnym ae,gene
ratem". W swym monoloeu przyczynę 
zagrotenia wiszącego nad ~wiatewwidzi w tej właśnie egzystencjalnej skazie: 



" s~iat się ,wymknął, 
· Mnie nie lubi ani ja · jego-jakaś 

niechęć 
Powstała między nami. Wskutek tego 
Wzbiera fatalna fala wydarzert 

i wszystko 
Zły obrót bierze - źle się skońoz.y-

w zło nie w dobro 
Musi obrócić się ••• " 
"Mordujący · Arcyks1ę.c i.a w Sarajewie" 
Witold znis ze zył "stary świat" • 
Ale należy teraz za wszelką cenę 
uniknąć absurdu wojny • . :~o~na te eo 
dokonać jedynie "tzyzwalając" człowiek8 ' 
Mi~ołaja i człowieka Wilhelma z ich _, 
ceearskich"stvojów". Jako ce~9rze są 
oni przykuci do f"atalnego biegu 
historii: biego ten można Ddwr6cić 
przywracając im wirtualność i wszech
możliwość pojedynczego, "dzieckiem 
podszytego" człowie~a~ Nic dziwnęgo 
więc, ~e projekty obu scen napisane 

· są niemal identycznym szyf"remi.- Każda 
ze seen historycznych końc.zy się 
tą samą radą Witolda: "Uciekać!". 

Uciekać z Pet9rsburgg, uciekać 
z Berlina, uciekać z W9~SZ9W"J, ąl~ 
nade wszystko "· . ..,.yłam.ać się" ••• 
"Uci~c z siebie s~mego", zrzuca iąc 
~9skę i 9tr6j. Poprzez zł~czeni~ s i~ 
z "żołnierze~ na warci9", s t ć a ię 
"' p~ost.y:.n · człmvi9kiem ", wkroczyć 
w zieloną kr3inę ni~dojrzało~ci, 
bosości, n!łgości ••• 

I<.Jeleński:: "Od bosości 
a o na eo śc i" . 

- fragmeruty tekstu z tomu 
~Gombrowicz 1 krytycy", 

W'L 198J 

. ' . 

. r 



WITOLD arn~tBRO'NICZ - "DZIENNIKI" 

"Oto na koniec moglibydiDY wydobyć 
się, jedną nogą przyn9jwniej, z histo-· 
rii ••• uzyskać punkt oparcia, my,tak , 
przeokropnie zanurzeni w jej orimęta.ch. 
Albowiem nie będąc jiż zmuszeni do 
koeh3nia i uwielbiania polskości, nie 
potrzebowalibyśmy też kochać naszej 
historii. Upatrując nasz~ warto•ć nie 
w ty~, czym jesteśmy, a N ty~, że 
zdolni jesteścy przezwyciężyć siebie, 

-n3sz kształt ob.geny moglibyśmy 
odnjeść si~ ao historii - jak do 

- wroga.. -Ja jes te 'm wynikiem mojej 
hifl tor i i. Ale ten wynik we 9.le .:nnie 
~ie zad9w~Ia./ ••• /·Wartość moją 
zakładaill na ty;:;i wł'.3.śn.i e, że nie zada
w-ala ~J.ie [!lOje ja, j'.:lkc produkt 
historyczny. Ale w tdkL:n razie ;no j a 
historia staje się historią moje g o 
p9trzenia i j a zwraca~ sir pr zec iwko 

I'. nie j - sta i ę się s woh ny wobec 
historii. Pozwć. lcie rni i!larzyć„ Byłoby 
to olbrzyi!li e osi ągn i ęci e d u ha· -
to byłoby ._ia k gdy~yśmy ·,1•ydoby li się 
z nurtu rzek i i poczuli grunt pod 
noe:ai:ni n. 
"Nie d!łjcie się zgstraszyć. Słowo "ja' 
jest t3k z~s~dnicze i pierworodne, 

ł tak wypełnione ns.jbard~'.i ej n::łmacalną 
a przeto ng.·juc-zciwsz~ rzeczy v·istości~, 
tak nieom.Ylne jak przewodnik i surowe 
jako probierz, i:" zr1:niast nim gardzić 
nale~ałoby p3ŚĆ przed nim n3 kolana. 
Myślę, że raczej niP. jestem jeszcze 
dość fanta.styczny w moim przejęciu 
się sobą i że nie umiałem - strachu 
przed innymi ludźmi - otjdać się temu 
powołaniu-zadaniu z dość kategoryczną 
bezwzględnością, pchnąć tę sprawę 

dość daleko. 



J·a jestem nsjważniejszym i bodaj jedy
nym moi~ proble~em: jeoynym ze wszyst
kich moich bohaterów, na którym mi 

_ zależy naprewdę. Przystąpić do s;twarza
nia siebie i uczynić Gombrowicza 
postać - j9k Hamlet, albo jak don 
Kiszot -'f-!-" 

" ••• gdy już nie ma się czego uczepić, 
człowiek może jeszcze uczepić się sie
bie, zasads toisa~o~ci " ja jestem tla" 
nie tylko jest fundamentalną zasadą 
logiki, ale i ost3tnią racją człowie
czetstwa; i kiedy znik? wszystko, 
pozostaje jednak to, że ja kimś byłem, 
byłem taki, nie inny;: i loj3lność 
wohec siebie samego objawia się nam 
j3ko ostatnie prawo, któremu jeszcze 
możemy pod lega( ••• " 

' . . ; 
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"'WITOLD GOMBROWICZ ur. 4.08 .1904 w Maloszycach 

zm. 25.07 .1969 w Vence (Francja>; eseista, powieściopisa rz, 

d ramaturg. W 1912 r. zamie ·zkał z rodzicami w Warsza

wie, ukończył w 1927 r. studia prawnicze na UW. Po krót

l:iej aplikacji poświęcił s ię wyłącznie lileraturze. Od 1934 

r. współpracował z pismami codziennymi i literackimi za j

inując się m. in. krytyką literacką: znany był w kręgach 

}~wiarni „Ziemiańska". W sierpniu 1939 r . wyjechał do 

/ugentyny, gdzie zastała go wojna. Po kilku latach doryw

czego zarobkowania pracował w Banku Polskim w Buenos 

Aires (1947-53). Ignorowany przez konserwatystów środo

;,riska emigracji, żył dłuższy czas w literackim osamot

n ieniu. W 1963 r. dzięki rozgłosowi swych książek uzyskał 

roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w Berlinie 

Zach„ skąd przeniósł się w 1964 r. do Royaumont pod Pa

ryżem, a następnie do Vence w okolice Nicei. W 1967 r. 

otrzymał Międzynarodową Nagrodę Literacką Wydawców 

(Prix Formentor) . 

Twórczość literack<1 rozpoczął od na pół fantastycznych 

powiada!l poświęconych głównie osobliwym przypadkom 

psychologiczn~·m („Pamiętnik z okresu doj!·zewania" 19:33 r.). 

uwagę krytyki zwrócił groteskową powieści<) „Ferdy

d urke" (1937 r.), w której - d emaskujac rozmaite wzorce 

obyczajowe i kulturalne - sformulowa! główne tematy 

,:wej twórczości . Przed wybuchem wojny ogłosił sztukę 

, l wona, księżniczka Burgunda" (1938 r.) oraz nieukoi1czo

.ą powieść sensacyjną „Opętani" (druk . 1939 pod pseud. 

Z . Niewieski w pismach codziennych). Po dłuższej przer

w :c nap i sał w Argen tynie dramat „Ślub" i powieść „Trans

A an tyk" (wyd . ! ą ;me Paryż 1053. wyd . krajowe z ko-
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mentarzem autora 1957>. \V pierwszym z tych utworów 

pomyślanym jako transkrypcja snu parodia tragedii 

szekspirowskiej, wyłożył najpełniej swoją filozofię stosun

ków międzyludzkich, w drugim kreślił m. in. swój stosu

nek do rodzimej tradycji kulturalnej. Dał następnie dwie po

wieści: w „Pornografii" (Paryż 1960) umiejscowionej w prze

kształconych realiach okupacyjnej Polski skupił się na 

zbrodniczej niekiedy - fascynacji, jaką budzi młodość; w 

„Kosmosie" (1965) zagłębił się w zagadkowe dziedziny psy

chologii erotycznej, badając relacje między przypadkiem 

a znaczeniem znaczeń. Istnieje - jak pisarz pokazuje w 

„Kosmosie" - wewnętrzna logika rozwoju form, której 

człowiek może się tylko domyślać , nie wiedząc, czy nie 

ulega złudzeniom własnego umysłu. Wolność jednostki ob

jawia się najpierw zdolnością do burzenia form, zwłaszcza 

przez śmiech, prowadzi zaś do odkrycia, że prawodawcą 

form nie jest moc transcendentna (np. Bóg, Natura, Ko

nieczność Dziejowa), ale konkretny człowiek, choćby prze

rażony własną potęgą („ślub"). 

Ostatnią jego sztuką jest parodystyczna groteska histo

riozoficzna „Operetka" (1966), wydał ją wraz z tomem 3 

prowadzonego od 1953 r. „Dziennika" (1957-66), w którym 

- mieszając osobiste i błahe nieraz rozważania z zaczep

nymi polemikami i rozważaniami filozoficznymi - nama

lował najosobliwszy autoportret w polskiej literaturze. 

Proponuje w „Dzienniku" model osobowości dynamicznej 

i wewnętrznie ambiwalentnej: miarą autentyczności czło

wieka byłaby obfitość przemian, do których byłby zdolny, 

nie zaś s tałość cech psychicznych lub poglądów intelektu

d nych, która byłaby znakiem martwoty. Odważa intelek-
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tualnie twórczość Gombrowicza, bliska .niekiedy egzysten

<:ja!izmowi, różni się od niego akcentami sceptycyzmu 

i anarchizmu, a także formą przekazu, w której dominuje 

parodia doprowadzony do mistrzostwa groteskowy h'!l

mor. 
(Jan Błoi1ski: 

Witold Gombrowicz - fragmenty biogramL. 
(w:) „Literatura polska. 
Przewodnik encyklopedyczny·•, PWN 19. -0 . 

r -
c,7 &ioM10~~'./ I/ 

WITOLD GOMBROWICZ 
,Dziennik„. 



D BOSOSCI DO NAGOSCI. 

(0 t~i eznanej sztu re \': iio.cia Gombrowicza ). 

K a osobnej kartce , za·„.- i ~!·u szonej wśród notatek osobistych 

znalazłem tytuł: 

HlS T O RIA 

<O P E R E T A) (sic) 

Po ta c ie i akcja (ja k zob~1czy;ny) nic z operetką nie mają 

w spólnego, choć s d n c z:i myslu jest podobne: Gombrowicz 

·tara! s ię tu przec:w :c taw ić l udzką nagość maskom i stro

jom historii naszego wicku. Rekonstrukcja kolejności za

chowanych scen n ie była łatwa: błędna numeracja stron, 

>:zcreg różnych w ersj i ni emal każdej sceny. Data napisana 

n a marginesie jednej ze scen (18 .09.1951) wskazuje, że „Hi

storia" jest o cztery la ta wcześniejsza od pierwszej wersji 

„Operetki". W ~ ztuc e autor przemawia we własnym imie

n iu. ale us tami siedemnastoletniego Witolda, w przededniu 

matury. Podstawowe odkrycie Gombrowicza dotyczy współ

istnienia niedojrzałości i dojrzałości w człowieku: każdy 

z nas jest „dzieckiem podszyty". Gombrowicz zamierzał 

w jednym z proj ektów „Historii" przemienić swą rodzinę 

„na scenie" w c e~a rską rodzinę rosyjską, potwierdzając 

ja kby w toku s::imej akcji i na oczach widza autobiogra

fi czne źródła swych d !·amatów. Wybór postaci, w które 

m ieli się przemienić j ego bliscy nie był przypadkowy. 

' a tka zawsze drż:·,ca o j ego zdrowie, staje się Cesarzową 

obsesyjnie przejęt:; h 1~10fl lią syna. Ojciec, drobiazgowy ad

m inistra tor przem: enia ;o rę w Mikołaja II, o którym mó

-.,1-iono, że był stwor zony d o dowodzenia pułkiem, a nie ce-
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sarstwem. Brat Janusz, dla \Vitold:; uo- obienie „męskośc i " , 

miał stać się Ministrem Wojny. J e't:r u roczy i towa rzys h.-i 

- Szambelan. Rena zaś - Wielk ~~ K; ię .'.ną, idealną pie lęg

niarką, bohaterką, ofiarą. Historia !)Ot wierdza chyba m oj e 

przypuszczenia Witold j go rodz :na pojawiają się t u 

wpra\vdzie w karykaturze, ale bez p :·zebrnnia. Witold jest 

tu nie tylko reżys erem (kieruje :·ozwoj e m akcji, prowokuje 

innych narzucając im nowe formy •. a le przemawia w ni ej 

własnym głosem w swej roli „Boooncga" . Ukrytym tema

tem „Historii" wydaje się relacja o ty m . jak prywatna pa

tologia przemienia się w unt\\·e ,· o a lną m isję (byłaby to za

tem sztuka o egzystencjalnej ,;y tu ::icj: Gombrowicza). W 

żadnym innym utworze (na wet w ,.Tra ns-Atlantyku") nie 

poszedł Gombrowicz tak daleko na d ro dze intymnej spo

wiedzi. W „Dzienniku'' ogranicza i ę on do transpozy cj i; 

„moje źródła w stydem try3kaj ą jo .· :ontanny. Ja, anor 

malny, wykrzywiony, chory, degenera~ - obmierzły i wy

odrębniony, przcmykaj~1cy się chyłkiem . bokami„. cóż mogło 

być przyczyną tego rozprzężenia wewnętrznego, skutek 

którego ja, chłopiec raczej roześmiany bylem pokraką po

kumaną ze wszystkimi znickształce t!iami egzystencji?' '. 

Owe „\-VStydliwe źródła" są w „Hi tori i" punktem wyjś c ia: 

„Od da w na już postanowiłem „. 

Żyć odpadka mi wasze j kuc hni , 

\V śmieciach w aszych 

I na podwórku waszym 

Tam miej sce moje„. 

Być może j es tem brudnym deg eneratem, 

Ale co mnie obchodzą wasze ~prawy„." 
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Rodzeń.<two Gombrowiczów: Janusz t J e rzy z żonami I. dd ecmf. 
orcu: Reno t Witold, o k. 19~8 r. 

„Na imię mu było Witold, nazwisko - Gombrowicz 

Z pozoru był to sobie zwykły spacerowicz 

Lecz tk\.viła w nim dzika dziwność nieświadoma siebie 

Z tego konia kiedyś będzie ni ezł e źrebię!" 

Stanisław Ignacy Witki ' icz 



Jeszcze bardziej rewelacyjną jest analiza formy - Wito da, 

którą w ydaje się on łączyć z naturą bardziej niż z kulturą, 

odrzuc3.j <\C uprzywilejowane miejsce człowieku w st•.\·o -

rzeniu, ana liza, którą zaskakująco wkłada w usta Oj;: __ _ 

Profesora: 

,„Jest w nim coś ślepego 

I coś ciemnego. Jeśli jest wznio:; ły, 

To jes t wzniosły jak pies co załatwia 

Swoje potrzeby naturalne. Jest świadomy, 

Ale świadomość jest w nim jak w psie 

co szuka kości -

Czysto naturalną potrzebą. Jeśli j est 

w nim jakaś 

Potrzeba moralności to ją zaspokaja 

Podobnie jak inne potrzeby„. 

... Nie wierzy 

W nic, nic znosi wiar, nie czuje wiary 

Nie ufa rozumowi. Swiat dla niego 

To niezorganizowana przygoda, to wątek 

Nieokiełznany.„ I żyje na oślep 

Jak najciemniejszy kret! Podobnie 

Jak ameba ciągnie do światła, myśl j e o 

Dąży do prawdy ... 

Niezbyt jest oczytany, natomiast 

Coś wie ... ale co wie? 

Jakąś ma wiedzę, a1e jaką? 

Może coś przeczuwa ... 

Ale ten „ciemny kret", „ameba" to także „Egocentryk" .• 

„N ie może uwierzyć, że nie jest pępk iem świata" ... 

14 

To poczucie z,. razem nicości i wszechm ocy wyraża Witold 

~· mor.ologu I ak tu, który bosego chłopca przemieni w 

obarczonego dziejową misją Bosonoga (podobnie jak „prze

mykający się chyłkiem" chłopiec przemienić się miał w 

autora uniwersalnego dzieła>: 

„Ja jestem odpowiedzialny za świat ! 

a j es tem panem śwbta! O nie 

śmiejcie s ię ze mnie! 

Wiem, wiem, 

Jam chłystek siedemnastoletni 

:-Jiczem jestem 

Nie bierzcie mnie na serio, 

Ja sam siebie nie biorę na serio ... 

A jednak 

Ja jestem, ja jestem ... 

... O, jak to być może! Abym zarazem 

był tak niedojrzały 

I tak dojrz::i.ly! Boże, Boże, Boże, 

Boże mój bosy. na bos::ika Boże 

- wybaw mnie z rozterki mojej!" 

P:oze te słowa pisarz dojrzały, ale podszyty tym dzieckiem, 

które je wypowiada, pisarz rozpięty „pomiędzy l\/lłodym 

Bogiem", ale Bogiem tak jak on bosym. Czyli: od boso

śc· do nagości. 

„Tak - stwierdza - nienawidziłem salonów, wielbiłem 

po cichu kredens, kuchnię, stajnię, parobków, dziwki ... mój 

wcześ nie wzbudzony erotyzm... przykuwał mnie do tych 

cia ł od twardej roboty i brudnych. Czas może dzi·si aj 

prz,-pomnieć , że w powojennym polskim majątku wspól-
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11ym mianownikiem parobka dziewki była bosa noga . 

Boso również ·tal niewątpliwie ów w~pomniany w „Roz

mowach" parobek w kurtce bez czapki, rozmawiający n 

de3zczu z bratem Januszem, który był w palcie i pod pa

ra solem. Świetna surowość oczu, policzków, ust tego pa 

robk a pod deszczem mocno zacinającym: piękność". 

W „Historii " Janusz od tej właśnie strony atakuje Wi tol 

da: „Podlizuj sit", boso do chamów; żeby ci chamy na l e 

wlnły. Jak ni e my ich. to oni nas, bo ktoś kogoś za mord 

trzymać musi i ;i.ycie jest życiem, but, but, but". 

Parasol - płaszcz - but - wyższość społeczna - brutalność a na

przeciw: bose nog i - naga głowa - niższość społeczna - pięk

ność. Opozycja nie istnieje już w „Historii ograniczona d o 

stopy: bosym nogom Witolda przeciwstawiają bracia elegan

cję swoich bucików, brutalność swoich butów. Precyzuje się 

ona w scenie, w której bosa noga Witolda oponuje „Buto\\ · 

Cesarza ": 

„Bul, bul, but - o gdybym ja śmiał zażegnać ten but, któ

ry nas trzaśni e w zc:by. Bosa noga moja bezbronna jest 

wob2c historii ". Ale co pragnie Witold sprowokować swą 

bosq nogą? Du czego właściwie dążymy? Do rozluźnien ia . 

Czyż trzewiki często nie uciskaj<! ? Gombrowicz nap i a l 

kiedyś, że najgłupsze opinie o jego książkach ucbkaj ą l!O 

jak najciaśniej s ze trzewiki. Ucis kają one zaś czę~ć cia łc , 

która m w sobie coś dziecinnego i bezbronnego: bosą s to

pę ! Kiedy rodzina postanawia, celem ośmielenia Witolda 

przy egzaminie zdjąć buty i skarpetki, natychmiast się „roz

luźnia" i ukazuje się w swej ukrytej prawdzie, ta k jakby 

bosa s topa była odwrotną s troną s połecznego medalu trze

wika. 
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Wielki monolog I ak '. u przypomina Wielką Improwiz~1cję 

„prywatna" stopa w : tolda mierzyć się będzie odtąd z Bu

tem Historii! Ale p iei wszy akt jest również obrazem „sta

rego świata'', takim jaki był przed fatalną datą 1914 r. -

p odobnie jak pierwszy akt „Operetki". „Stary świat" w 

sk ali jednej rodziny. zamiast miasteczka i feudalnego zam

ku. Odnajdujemy w n im jednak te same zastygłe formy, 

podobne snobizmy i o awy przed jakąkolwiek zmianą. To 

nie wszystko! Pierwszy akt zawiera w jednym wierszu 

wyznanie, które ,,·yda j mi się niezmiernej wagi: Witold 

oskarża się w nim o zamordowanie Arcyksięcia Ferdynan

da w Sarajewie. Wydarzenie to, jak wiadomo, jest tc1 mi

i,;awką w historyczny m filmie, która pozwala uznać jeden 

dziei1 za datę zburze: n ia ~tarego świata, za początek współ
czesnego dramatu. Co najciekawsze, Witold wydaje się 
przypisywać to symbo" iczne morderstwo samemu „skanda

licznemu" faktowi swojej egzystencji. W poprzednich sce

n ach ogłaszał się już „anormalnym degeneratem". w· swym 
monologu przyczynę zagrożenia wiszącego nad światem 

widzi w tej właśnie e:gzystencjalnej skazie: 

,.$wiat mi się wymknął, 

:Mnie nie lubi ani ja jego - jakaś niechęć 

Powstała między nami. Wskutek tego 

Wzbiera fatalna fala wydarzeń i wszy;;tko 

Zły obrót bierze - źle się skol'lczy 

w zJo nie w dobro 

l\·Iusi obrócić ;ję ... " 

,..Mordujący Arcyksjęcia w Sarajewit'' Witold zniszczył 

„ tary świat" . Ale n leży teraz z.a wszelką cenę uniknąć 
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absurdu wojny. Można tego dokonać jedynie „wyzwala 

jąc" człowieka Mikołaja i człowieka Wilhelma z ich cesar

skich ,,strojów". Jak cesarze 3 ą oni przykuci do fatalnego 

biegu historii: bieg ten można odwrócić przywracając im 

wirtualność i wszechmożliwość pojedynczego, „dzieckiem 

podszytego" człowieka. Nic dziwnego więc, że projekty obu 

scen napisane są niemal identycznym szyfrem. Każda ze 

scen historycznych kończy się tą samą radą Witolda: „Ucie

kać". Uciekać z Petersburga, uciekać z Berlina, uciekać 

z Warszawy, ale nade wzystko „wyłamać się.„" uciec z sie

bie samego", zrzucając maskę i strój, poprzez złączenie się 

z „żołnierzem na warcie", stać się „prostym człowiekiem", 

wkroczyć w zieloną krainę niedojrzałości, bosości, nagości.~ 

K. S. Jeleński „Od bosości do nagości" 

- fragmenty tekstu z tomu 
„Gombrowicz i krytycy" WL 1983 
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VITOLD GOMBRO'VVICZ - „DZIENNIKI'" 

b · · · dn ·' nogą przy -Oto na k oriiec mogLibysmy wyd o yc się. Je '·• 
" · tak pr-c-naj ;n n icj z histori i ... uzyskać punkt oparcia, rny, „ 
ok ropnie zanurzeni w jej odmętac h. Albowiem. nie .bqdąc 

. . d koch·1ni" i uwielbiania polskosc:1, nie po -
juz zmuszeni o ' " . 
t.rzeb::i walibyśmy też k ochać na~.z cj historii. Upatrui ąc naszą 

. _, ·. . ale w tvm że zdolni 
wartość nie w tym, czym Jc."esmy · ' " ' ' . 

. . · . k b it obecn v rn ogl1 -
jec teśmy przczwyciężyc s1 eb1e. na sz sz , . 

.. J·ak do w roga. J :1 j eotern 
byśmy odnieś·~ d o h istor11 -

h . . . . , le t en w yni k w ca le mnie nie 
,y n ikiem m ojej isto n1 . •• 

z:J.dawala. 
I · · że n ic zadaWartość moją zakładam na ty m >V nsm , 

( ... ) takim 
'-\'::.la mnie moje ja, jn · o produkt bistor_ czn:; . . le w 

• ' . ci P his o:- i.ą )11Qjego pa trzen ia i ) '1 razi m oja hi sto!:"1a ~ aJ ... 
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zw raca m się przeciwko niej - .-;L1 ję .się swobodny wobec 

his torii. Pozwólcie mi mar·zyć. By ł o by to olbrzymie osi<1g

nięcie ducha - to byłoby j<lk gdy by::imy wydobyli się z 

nurtu rzeki i poczuli grunt pod nogami" . „Nie dajcie się 

zastraszyć! Słowo „ja" jest tak zasadnicze i pierworod11e, 

tak wypełnione najbardziej namacalm\, a prze to najucz

ciwszą rzeczywistością, tak nieomylne jak przewodnik i 

surowe jak probierz, iż zamiast n im ga rdzić należałoby 

paść przed nim na kolana. My~lę, że raczej nie jestem 

jeszcze dość fantastyczny w moim przejęciu się sobą i że 

nie umiałem - ze strachu przed innymi ludźmi - oddać 

s ię temu powołaniu - zadaniu z dość kategoryczną bez

względnością, pchnąć tę sprawę do::i ć daleko. Ja jest m 

najważniejszym i bodaj jedynym moim problemem : jedy

nym ze wszys tkich moich bohaterów. na którym mi zależy 

naprawdę. Przystąpić do stwarzania siebie i uczynić Gom

browicza postacią - jak Hamlet, albo jak Don Kiszot -

? - ! - " . „ ... gdy już nie ma się czego uczepić, człow iek 

może jeszcze uczepić się siebie. zasa da tożsa mości „ja j e

stem ja" nic tylko jest fudamcnta lną zasadą logiki, ale i 

ostatnią racją człowieczeństwa; i k iedy znika wzystko, po

zostaje jednak to, że ja kimś bylem, byłem taki, nie i n·· 

ny; i lojalność wobec s iebie snm eg obja wia s ię nam jako 

os tatnie prawo, któremu jc~zcze mo żemy podlegać ... " 
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ZESPOŁ TEATRU .,WITKACEGO" 

K IEROWNIK ARTYSTYCZNY: Andrzej Dziuk 

KIEROWNIK TECH:!\JCZNY: Beata \~odccka 

REŻYSERZY: Julia Wernio, Andrzej Dziuk 

AKTORZY: Doro:a Ficoń, Karina Krzywil:ka, 

Marta Szmigielska, Piotr D<1browski, 

Andrzej Jesionek, Krzysztof Łakomik, 

Krzysztof Najbor, Piotr Sambor, 

Lech Wolczyk 

KIEROWNIK MUZYCZ!'\Y: Jerzy Chruś cii1 ski 

PLASTYCY: Ewa Dya kowska-Berbeka, Elżbieta W<!rnio 

SEKRETARIAT: B ry ida Jesionek 

DZIAŁ LITERACKI: Barbara Jaskólska, 

Iwona Romanówna 

PRACOWNICY TECHN.: Dorota Brajerska. 

l\faciej Bielawski, 

Stanisław Ziemianek 

Oprac. graf. p rogramu : El żbieta Wernio 

v\i REPERTUARZE NASZEGO TEATRU : 

- Np. „EDYP"' 

Misterium na motywach .. Króla E '.iypa "' 

- „lVIACONDO, MACONDO ... " 

wg. ostatniego rozdziału powieś .i G. G. Marqueza 

„Sto lat samotności" 

- „SIC ET NOK" 

Misterium 

- Fiodor Dos tojews ki 

„GRACZ" 

- „CABAR~:T VOLTAIRE" 

Seans dadaistyczno-surrealistycznr 

- Pedro Calderon de la Barca 

„WIELKI TEATR SWIATA'' 

Auto sacramental alegorico 

- Witold Gombrowicz 

„HISTORIA" 

- „WITKACY AUTOPARODIA.'" 

Niesmaczny góralsko-cepersk i skecz, 

Zakopiańczykom prawdziwym(?) po'więcone. 

SERDECZ.!\'IE ZAPRASZAMY 



T E ATR IM . S T. I. WITKI E WICZ A 
U L . O HRAMCÓWKI 15 

34-500 ZAK O PANE TEL. 22-97 

zi:.n• W-w , ul. z_·gmuntows :a l a D-!?1. Zam. 8!!;88 n. 2.000. 





WITOLD GOMBROWICZ 

HISTORIA 
Aktorzy: Kerine Krzywicka, Marta Szmigielska, Piotr D~browski, Andrzei Jesio11ek, Piotr Sambor, Lech Wołczyk. 

R•I.._.... ,„,. W.,..o Sce•9rafla1 Ellbleta Wernlo 

Asystent scenografa: Beata Wodecka 

Opracowanie muzyczne: Jerzy Chruściński 

Choreografia: Lech Wołczyk 

Sz6sta ..,..„,. • llwlMl96 1W r. 


