
Witold 
&ombrowicz 

Op~tani 



-
I Vi,l \tt> • v- I 

l ... ~L et 

!\,, M ) \ 111. 'i 

1 
(, 2 blv 

TRZECIA PREMIERA 1987 ROKU 

(ÓSMA PREMIERA SEZONU 1986/ 87) 

DNIA 26 KWIETNIA 

NA SCENIE KAMERALNEJ W SOPOCIE 

DYREKTOR: 
ANDRZEJ KUDLIK 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY: 
STANISŁAW MICH ALSKI 

ZASTĘPCA DYREKTORA: 
WOJCIECH KLIMKIEWICZ 

KIEROWNIK LITERACKI: 
HALINA KASJANIUK 

KIEROWNIK MUZYCZNY: 
ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 



z pozoru zwykły 
spacerowicz ... 

Na imzę mu było Witold, nazwisko - Gombrowicz 
Z pozoru był to sobie zwykły spacerowicz 
Lecz tkwiła w nim dzika dziwność nieświadoma siebie 
Z tego konia niegdyś będzie niezłe źrebię! 

Tak żartobliwie, choć i poniekąd proroczo, jak gdyby przeczuwając przyszłość, mawiał o swym młodszym 
koledze Stanisław Ignacy Witkiewicz. A było to jeszcze wówczas, gdy miody, ekscentryczny człowiek, znany 
był niewielkiemu zaledwie gronu wtajemniczonych jako autor szokującego niektórych, a niezrozumiałego 
dla innych dziełka noszącego odważny tytuł Pall!iętnik z okresu dojrzewania. Ale wróćmy do początku, 
gdy pewnemu ziemianinowi pochodzącemu ze Zmudzi powiększyła się rodzina. 

Witold Gombrowicz przyszedł na świat w roku 1904, w majątku Maloszyce pod Kielcami. Szlachecki 
rodowód, przynależność do „lepszej", choć nie „najlepszej" sfery i - co za tym idzie - przypisanie do 
określonego zespołu konwencji i norm odegra jedną z inicjujących ról w biografii twórczej pisarza. W roku 
1911 Gombrowiczowie przenoszą się do Warszawy. Witold uczy się (raczej średnio) w Gimnazjum św. 
Stanisława Kostki, następnie studiu je prawo na Uniwersytecie W ars za wskim. W roku 1927 wyjeżdża do 
Paryża, gdzie słucha wykładów z filozofii i ekonomii. Krótki okres aplikantury w sądach warszawskich 
zamyka - nigdy na serio nie rozpoczętą- karierę prawniczą. Sprawą jedynie poważną okazuje się literatura 
- dla Gombrowicza nie tyle profes ja, ile forma istnienia, sposób określenia siebie wobec świata. Początek 
tej drogi wyznacza Pamiętnik z okresu dojrzewania (1933). Równolegle pisze Gombrowicz powieść, 
rodzaj romansu przygodowo-kryminalnego, będącego swoistym eksperymentem z podrzędnymi, fascynu· 
jącymi twórcę przez całe życie, gatunkami literackimi. Opętani ukazują się drukiem w odcinkach (!) na 
lamach Expressu Wieczornego dopiero w roku 1939, pod pseudonimem Z. Niewieski. Óficjalnie nigdy się 
Gombrowicz do autorstwa tej powieści nie przyzna, nie wspomni o niej w Dziennikach, ani w żadnym z 
istotniejszych komentarzy do własnej twórczości. 
Uwagę krytyki zwraca Gombrowicz dopiero w roku 1937, kiedy ukazuje się Ferdydurke. Określenie 

„zwraca uwagę" to niewątpliwie eufemizm, zważywszy fakt, iż powieść ta wywołała swoistą burzę w 
artystycznym światku Warszawy. Ferdydurke bulwersowała ujęciem tematu, zaskakującym językiem, 
stylem, wymykając się - o zgrozo! - jednoznacznym formułom krytycznym. 

Będąc jednocześnie zjawiskiem całkowicie oryginalnym na tle dotychczasowego dorobku polskiej 
literatury, zyskiwała Gombrowiczowi przyjaciół i wielbicieli takiej miary jak Bruno Schulz. Admiratorów 
jednakże nie było wówczas wielu. Iwona, księżniczka Burgunda (1938- „Skamander"), pierwsza próba 
zmierzenia się z formą dramatyczną, przeszła bez echa, nie wzbudzając najmniejszego zainteresowania 
krytyków. 

Wojna zastała pisarza w Buenos Aires. Argentyna była może przypadkiem, a może ową magiczną 
WIELKĄ REKĄ, czyli przeznaczeniem. Gombrowicz zdecydował się nie wracać do Europy. Pozostał w 
Argentynie długo, 24 lata. Egzystencja w obcym kraju, początkowo bez znajomości języka, była niezwykle 
trudna. Jako koszmar jawi się Gombrowiczowi we wspomnieniach wieloletnia praca na stanowisku 
urzędnika bankowego. Gombrowicz nie kapituluje. Walczy o siebie, czyli- pisze. W roku 1953 wychodzą w 
Paryżu: dramat Slub (dzieło, w którym twórca najpełniej wyłożył swą filozofię stosunków międzyludzkich, 
najbardziej też przez niego samego cenione) oraz powieść Trans-Atlantyk. Ten osta~ u~wór, prowo: 
kacyjny, odczytany został jako paszkwil nJI Polonię argentyńską, a zarazem zamach na na1wyzsze wartości 
tradycji narodowej i wzorce wychowania patriotycznego. Przyczynił autorowi niemało wrogów. 

Powoli, acz konsekwentnie, zdobywa Gombrowicz czytelnika i-pozycję literacką. Realizuje w końcu swe 
marzenie - podbija Paryż! Zdobywa międzynarodową sławę, jest tłumaczony na najważnieisze języki 
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świata. (O kulturze mówił kiedyś: „jest to gwałt silniejszego nad słabszym"). Opuszcza Argentynę w roku 
1963, zaproszony przez Fundację Forda do Berlina Zachodniego. Wcześniej, bo w roku 1960 wydaje swą 
kolejną powieść zatytułowaną Pornografia. Intensywnie pracuje nad wariantami Operetki. W maju 1967 
roku otrzymuje ważną międzynarodową nagrodę Prix Formentor za Kosmos, „książkę o organizowaniu 
rzeczywistości" - jak ją sam okreśW. 

Cierpiący na schorzenie serca i astmę, umiera 24 lipca 1969 roku w swej francuskiej posiadłości 
Val-Clair w Vence koło Nicei. 

Gombrowiczowskie: FORMA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WSTYD, NIŻSZOŚĆ, ŚMIECH - stają dęba wobec 
bezforemności Iwony-księżniczki, wobec przewalczającego wstyd bohatera-sobowtóra, wyższości zastanej 
kultury, dojrzałości pozornej, bo pozbawionej powabu. Niedojrzałość staje dęba wobec dojrzałości - albo 
się z nią łączy w dziwnym związku. Śmiech też nie jest jednoznaczny - jak cała literatura Gombrowicza, 
rozdartego między prawdą i silą a powabem i pięknością. Gombrowicz, spragniony, łaknie niedojrzałości, 
bo niedojrzała młodość odciąża śmiertelną powagę egzystencji. Gombrowicz, równie spragniony, ekspe
rymentuje na „wywichnięciu wargowo-śliskim" potwornych ust Katasi, aby za sprawą analizy tej „ośliz
głości ubocznej", zwłaszcza zaś przy pomocy Leona, organizować świat do wymiarów kosmicznych. Jest 
więc owo słynne, refrenowe: „Gdy się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma". Jest „bembergowanie". Ale 
jest też Leon właśńie jako stwarzający, czy raczej usiłujący stworzyć kosmos, zastępujący kosmosem 
zdekomponowany chaos świata. Lubieżnik i demiurg - czerwony ze wstydu. 

Gombrowicz, należący do rodziny „dobrej", ale jakby nie dość. Gombrowicz pożądający, ale niespełniony 
wybitny, ale jakże nijaki w argentyńskim „Banco Continental". Gombrowicz ze swym pociągiem do 
parweniuszostwa, anarchizmu ... Coraz mniej zdaje się śmieszyć, coraz bardziej poważnie zastanawiać ten 
„z pozoru zwykły spacerowicz". 

Jak go zrozumieć? „Gombrowicz dotknął spraw dla nas, w tym stuleciu, a może w ogóle, niezrozu
miałych" - napisał Milosz w rok po śmierci autora Ferdydurke. 

A.Z. 
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Maria Janion 

„CIEMNA'' MtODOŚĆ 
&OM•OWICZA 
- ~. - . 4' , - - - ... 

(fr a g m e n t y) 

KAMIEŃ NA SZYNACH WASZEGO POCIĄGU 

Pisanie powieści dla kurierka pod pseudonimem staje się- z rozmaitych punktów oglądane
zejściem w rozkosze niższości. I Chorobą sekretną Gombrowicza miał być od najmłodszych 
lat odczuwany pociąg do niższości. Tak przynajmniej sam sobie siebie uświadamiał - wiele 
dowodów na to złożył wprost zarówno w Dzienniku, Rozmowach, jak wypowiedziach 
krytycznoliterackich. Nazwanie owego pociągu „chorobą sekretną" daje się rozumieć jedy
nie w kontekście genealogii i sytuacji społecznej Gombrowicza. 
Już w pierwszej „rozmowie" zatytułowanej Rodowód Gombrowicz ujął zwięźle kilka 

czynników autodeterminacji społecznej - tak jak się one rysowały w jego świadomości. Po 
pierwsze, matka. „ ... Poprzez nią dotarłem dość wcześnie do największej hańby naszej 
rodziny: nasze życie było ułatwione. Służba! Służba! To oni ścierali się z życiem, nam na 
półmiskach przynoszono frykasy, byliśmy konsumentami. Wydelikacenie sfery „wyższej", 
jej smakoszostwo, wygodnictwo, sybarytyzm, lenistwo, rzuciły mi się w oczy chyba już w 
okolicy dziesiątego roku życia"2. Fascynacja służbą - pięknością parobka, zręcznością 
„gwardii" panicza złożonej z fornalskich synów3 - znajduje kulminację we wstrząsie lat 
1914-1918, brutalnie mieszających - we wszystkich możliwych sensach - „niższość" z 
„wyższością": „Były to czasy pierwszej wojny światowej, front ze cztery razy przetoczył się 
przez nas, tam i z powrotem, grzmoty dalekie, coraz bliższe, armat, pożary, wojska ucieka
jące, wojska nacierające, strzelanina, trupy nad stawem - a też długie postoje oddziałów 
rosyjskich, austriackich, niemieckich - my, chłopcy, zabawialiśmy się zbieraniem naboi , 
bagnetów, pasów i ładownic. Odór brutalności wdzierał się, podniecający, choć moja pań
skość chroniła mnie od bezpośredniej styczności z wojną"4 . Przeżycie klasowych antago
nizmów podbarwiało się erotycznie, a erotyzm związał się z żądzą odczucia nierówności 
społecznej5. Ujawnianie podobnego melanżu społeczno-erotycznego stanowi, jak się zdaje, 
hardzo istotny składnik nowatorstwa prozy Gombrowicza w literaturze polskiej. 
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Trzeba też przypomnieć, że w uprawianej przezeń w okresie międzywojennym krytyce 
literackiej pojawiają się nader odkrywczo ujęte problemy „parobka", „kelnera", „sługi", 
„ludu", „p·roletariatu". Artykuł pt. Spójrz kelnerowi w oczy, napisany w związku z Zaklę
tymi rewirami H. Worcella, analizuje detalicznie „kompleks służącego" u pana i „kompleks 
pana" u służącego, krzyżowanie się spojrzeń z obydwu stron barykady i to wszystko co 
powstaje w aurze społecznej i psychicznej ze zderzenia tych spojrzeń. Gombrowicz świetnie 
zdaje sobie sprawę z tego, że pojawienie się podobnej problematyki - jako nadzwyczaj 
żenującej i niewygodnej - stanowi efekt określonych zmian społecznych. „Dawniej rzecz ta 
była ujęta w ramy bardzo ścisłego, patriarchalnego obyczaju, który ją uświęcał, i gdy za 
dawnych czasów nie dostrzegało się po prostu dyskretnego sługi, krzątającego się na palcach, 
dziś, w dobie powszechnego nadwątlenia formy, wystąpił on na światło dzienne i - raz 
dostrzeżony- urósł do wyżyn prawdziwego problematu"6. Wrażliwość społeczna Gombro
wicza nadawała mu taką rangę, ale też i obdarzyła niespotykanym kolorytem, oryginalnym 
zabarwieniem osobistym. 

Ów „problemat" wraz ze wszystkimi swoimi pochodnymi ostatnio ujawnił się znów w 
sposób qość nieoczekiwany. K. A. Jeleński opublikował z rękopisu brulion sztuki pozosta
jącej w luźnym związku z Operetką, zatytułowanej Historia (1951)- o niezmiernie wyra
zistym podkładzie autobiograficznym (być może nawet dlatego została zarzucona). Wśród 
postaci dramatu odnajdujemy ... samego- „Witolda Gombrowicza" jako „bosonoga'', repre
zentanta „bosej psychiki rewolucyjnej". Protestując przeciw Rodzinie i Państwu, on po 
prostu zdjął buty i chodzi boso (jak parobek), co budzi zróżnicowane protesty wszystkich 
członków rodziny. Najbardziej może znaczące dla niniejszego wywodu wydaje się stanowi
sko Matki: 

Chyba nie zdajesz sobie sprawy, że mnie i siebie 
Wtrącisz w ciężką chorobę! Zarazki! Mikroby! 
Pełno mikrobów! 
Bosą nogą dotykasz ziemi! 
Okropnych brudów, 
Rynsztok, błoto, 
Śmiecie, zgnilizna 
Jak można - nogą 
Dotykać świata! 
Ty chvba nie zdajesz sobie sprawy, czym jest świat!!7 

Obsesja „zarazków'', „mikrobów" przewija się stale przez wypowiedzi Matki w Historii, 
ujawniając właściwą jej myśleniu kategoryczną opozycję „czystości" i „nieczystości" jako 
nieprzekraczalnej granicy dzielącej dwa światy społeczne (karygodne z tego punktu widzenia 
jest również wracanie Witolda ze szkoły razem z synem stróża, „niemoralnym" z racji swej 
kondycji stróżakiem, bo „przecież zarazki, mikroby ... " itd.). Dotykanie świata bosą nogą 
staje się w tych warunkach społecznych aktem rewolucyjnym (i zresztą tak zostaje nazwane, 
gdy Witold jest sądzony z paragrafu Kodeksu Karnego za „uchylanie się od służby i bosą 
psychikę rewolucyjną"). 

Fascynacja „nieczystością", np. „czarnością" górników, jest dobrze znana z literatury i 
psychologii. Górnicy są „czarni" przeciw „białemu", „czystemu" społeczeństwu naziem
nemu, przeciw jego konwenansom, nakazom, prawom, ich „czarność" jest oznaką ich 
pociągającej ,;inności".( ... ) 

W Opętanych pociąg do „niższości", „młodszości" i „młodości" został ujawniony, bo 
zapisany, ale i zatajony, bo pod pseudonimem. W świetle wyznania z Dziennika: „Na te 
choroby znam tylko jedno lekarstwo: jawność. Choroby sekretne leczą się tylko ujawnie
niem "8 - odsłania się również terapeutycznie niejako znaczenie Opętanych. Działanie na 
samego siebie było dla Gombrowicza zawsze bardzo ważne. W wypadku Opętanych mamy 
doczynieniaz wielostopniowym niejako schodzeniem w niższość -przez 
tematykę, proceder pisarski, druk w popularnej gazecie. 

W polemice z J. E. Skiwskim dowodził Gombrowicz, że „autorowi wolno narazić się na 
ryzyko napisania złego utworu, zabłąkania się na teren nieopanowany, po to, aby ten nowy 
stosunek, nowy układ pomiędzy nim a czytelnikiem pobudził płodne dla obu stron emocje", 
oraz że „żywa i zgodna z życiem literatura jest dziedziną także wyrobów niegotowych"9 oraz 
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płodem autora niegotowego, a nie tylko zbiorem dzieł skończonych i zamkniętych w swej raz 
na zawsze wypracowanej doskonałości i domeną działania w pełni ukształtowanych auto
rów. Takie stanowisko można nazwać w wypadku Opętanych: „e ks pery me n te m z 
n iż s z ością". Potwierdza się tu raz jeszcze świadome działanie Gombrowicza, skierowane 
przeciw wszelkim dogmatom „doskonałości", „krasy" i „harmonii", które stanowi stały 
wątek jego pisarstwa, towarzyszący mu - bez przesady można tak powiedzieć - od początku 
do końca. 

Jeśli przyjąć, że inkryminowana powieść może być- z wszystkich wymnienionych wzglę
dów, ale przecież nie jako arcydzieło - traktowana na równi z innymi utworami Gombro
wicza, to wówczas całość przedwojennej jego twórczości konstytuuje się w naszym odbiorze 
jako czteroczłonowa: Pamiętnik z okresu dojrzewania, Iwona, księżniczka Burgunda, Fer
dydurke, Opętani. Nie idzie bynajmniej o to, by przez takie sąsiedztwo Opętanych nobili
tować - moje postępowanie historyczno I i ter ac kie co innego ma na celu. Tak 
wyodrębniona całość zdradza bowiem pewne rysy charakterystyczne, które - gdy się Opę
tanych od niej odetnie - nie ujawniają się z dostateczną wyrazistością. Zarazem zaś -
stanowiąc jakby podszewkę pozostałych utworów - Opętani nasyceni „ciemnością", którą 
można głównie w Pamiętniku z okresu dojrzewania podejrzewać, ale nigdy dostatecznie 
udowodnić. Gombrowicz ukrył w Opętanych coś, co w innych jego dziełach ledwo doszło do 
głosu. Ukrył po to, by ujawnić, skoro powieść napisał.( .. . ) 

Przy czym wydaje się, że Opętani spełniają wszystkie warunki autocharakterystyki lite
rackiej, jaką Gombrowicz podał w I tomie Dziennika: „Być może, a nawet jest pewne, moja 
literatura jest bardziej krańcowa i szalona niż ja. Nie sądzę, aby to wynikało z jakiegoś braku 
kontroli - jest to raczej doprowadzenie do ostatecznych konsekwencji formalnych pewnych 
oczarowań, które wówczas, w książkach, wyolbrzymiają się - ale we mnie pozostają one, 
czym były," to jest tylko nieznacznym odchyleniem wyobraźni , jakąś lekką „inklinacją" . 
Dlatego, mówiąc bardziej konkretnie, nigdy nie zdobyłem się ani nie zdobędę na odmalo
wanie w sztuce zwyczajnej miłości , zwyczajnego czaru, dlatego ta miłość, ten czar są u mnie 
strącone w podziemia, zduszone, zdławione, dlatego w tej rzeczy nie jestem zwyczajny, tylko 
demoniczny (groteskowy demonizm!). Ukazując groźne spięcia niecenzuralnych uroków, 
wywlekając na światło dzienne liryzm kompromitujący, pragnę was wykoleić - to kamień, 
który kładę na szynaćh waszego pociągu. Wydobyć was z układu , w którym się znajdujecie, 
abyście znów doznali młodości i piękności , ale doznali inaczej .. . "10 ( ... ) 

DOZNANIE „CIEMNEJ LUKI" 

Pociąg do kucharki, do sługi chustkowej, do brudnej kości ze śmietnika daje się interpre
tować bardziej w płaszczyźnie „kulturowo-społecznej" niż „podświadomościowo-freudo
wskiej". Ale zarazem w tonacji bezwstydnej, ironicznej i mistyfikacyjnej mowa tu jest 
przecież o wywlekanej przez freudystów ciemnej, wstrętnej i pociągającej zarazem sferze 
erotyzmu. W takiej właśnie postaci wyłania się ona w Opętanych, co znamienne - powieści 
„prawdziwej", a nie „fałszywej'', jak pozostałe utwory Gombrowicza. Tadeusz Kępiński w 
rozdziale pt. „Powieść dla kucharek" opowiada, że już w roku 1928 Gombrowicz - znawca 
Trędowatej, utworów Dołęgi-Mostowicza, Zarzyckiej Uako autorki powieści o „nowoczes
nym" podlotku i jego perypetiach we współczesnym świecie"), Iwonki Germana, zaintere
sowany ich powodzeniem u czytelników - postanowił do spółki z przyjacielem młodości 
napisać powieść, która miała być grafomańska i „zła" oraz jednocześnie wyrafinowana 
artystycznie. „!tek zastrzegał się- przypomina Kępiński - że absolutnie nie ma to mieć nic 
wspólnego z parodią, lecz być rzeczą grafomańską serio, odwołującą się do pojęć i gustów 
ćwierćinte!igencji, przy tym w realiach i społecznie - nowoczesną, zaprawioną nieco per
wersją" I 1. 

Wyznanie to ujawnia znany Gombrowiczowski „pęd do niższości" - również w wyborze 
gatunku literackiego, będącego efektem, jak widać, starannie obmyślonej strategii pisarskiej. 
Trudno zbagatelizować te decyzje literackie, gdyż mieszczą się one-bez żadnej konieczności 
przypisywania im „nadwartości" - nadzwyczaj harmonijnie w całości pisarskiej, którą 
stworzył Gombrowicz, ujawniając jednocześnie również upodobania do „niższości", mani
festujące się na poziomie formy literackiej. To było owo życie „odpadkami waszej kuchni", o 
który deklamował Witold w Historii, śmiech „z tego, co dla was jest poważne", i branie na 
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serio tego, „z czego wy się śmiejecie". Całkowita i n wersja, potraKtowanajako program 
życiowy i literacki. 

„Zależało mu, i to mi wyłuszczał jako sprawę podstawową, żeby w powieści wyekspono
wać świat zmysłów"12. Tematem jej miały być dzieje zmysłowe współczesnej młodej dziew
czyny, wspomina Kępiński - coś więc zbliżonego do powieści Zarzyckiej czy Germana. W 
Opętanych ta orientacja pozostała, uzupełniona równoważnym wątkiem zmysłowej historii 
młodzieńca, i to jeszcze niskiego plebejusza - bohaterka zaś wywodzi się z wyższych sfer 
ziemiańskich (wystarczy zestawienie ich nazwisk: ona - Ochołowska, on - Walczak; gdy 
okazało się, że „istnieje w rzeczywistości trener tenisowy p. Walczak", nazwisko zmieniono 
mu „za zgodą autora" na Leszczuk). „Młodość" i „zmysły", inicjacja pensjonarki i wyrostka 
- widać jak w Opętanych Gombrowicz podejmuje podstawowy temat swej przedwojennej 
twórczości) „młodość" jako niższość biologiczna i społeczna oraz przewaga „czynnika 
seksualnego'', z której się tłumaczył w Krótkim objaśnieni~ do Pamiętnika z okresu doj
rzewania). W znamiennej jednak tonac;ji stylistycznej. 

istnieją wyraźne pokrewieństwa między Zbrodnią z prcr.-:;;dytacją a Opętanymi, jeśli idzie 
o nurtujący Gombrowicza problem pochodzenia złat3 , ale zarazem całą rozpiętość stylu 
pośrednio scharakteryzował sam autor, dowodząc z okazji Zbrodni z premedytacją, że jego 
„zimna wyobraźnia" nigdzie nie daje nastroju. „Nie życzę tu sobie żadnego »tajemnego 
dreszczu«"l4. W Opętanych właśnie go sobie życzył i nawet z premedytacją zaaranżował, to 
była zapewne owa „perwersja'', o której wspominał w trakcie pisania „powieści dla kucha
rek". W Opętanych bowiem znacznie silniej niż w jakimkolwiek innym utworze Gombro
wicza z tego okresu „młodość" i „zmysły" połączyły się z „chorobą" i z „szaleństwem" w 
takim sposobie, który znamy przede wszystkim z opisu i interpretacji w I tomie Dziennika
idzie o „epizod Retiro" o „noc Retiro", noc „ślepej i głuchej na wszystko obsesji", seksualnej, 
a raczej homoseksualnej obsesji Młodości . 

„A tu, na Retiro, widziałem, aby się tak wyrazić, młodość samą w sobie, niezależną od płci , 
i doznawałem kwitnienia rodzaju ludzkiego w formie najostrzejszej, najbardziej radykalnej i 
- wobec tego, że była napiętnowana beznadziejnością - demonicznej. A do tego - w dół, w 
dół, w dół! To ściągało mnie w dół, w najniższą sferę, w krainę poniżenia, tu młodość, razjuż 
poniżona jako młodość, poddana była jeszcze wtórnemu poniżeniu, jako młodość gminna, 
proletariacka ... " I za chwilę Gombrowicz powraca jeszcze do demonicznej strony młodości, 
takją wykładając niby żartobliwie: „Jeżeli z początku ja tylko chroniłem się w młodość przed 
niedostępnymi mi wartościami, to wkrótce ona ukazała mi się jako jedyna, najwyższa i 
absolutna wartość życia i jedyna piękność. Ale ta „wartość" miała jedną cechę, wymyśloną 
chyba przez samego diabla, tę mianowicie, że będąc młodością, była czymś zawsze poniżej 
wartości.- była jak najściślej związana z poniżeniem, była samym poniżeniem"t5. Otóż ta 
linia młodości „ciemnej" młodości, jak najściślej spokrewniona jest z Opętanymi, a nawet 
można powiedzieć, że właśnie Opętani ujawniają najdobitniej jej zarysy obecne już w 
międzywojennej twórczości Gombrowicza.( ... ) 

W Historii, która przynosi autobiograficzne wyznanie i wyzwanie, Gombrowicz jeszcze 
wyraźniej wydobywa cechy, konstytuujące jego własną „ciemną" młodość. Ojciec wypo
wiada podejrzenie, że wszystkie zalety Witolda jednak ,jakiś Wątpliwy, ciemny przyjmują 
charakter Stają się ślepe ... niskie". Za chwilę już jako Ojciec Profesor wygłasza tyradę dość 
perwersyjną w zamierzeniu autora; ma ona niby demaskować, w istocie zaś stanowi 
pochwałę młodzieńczej inności Witolda: 

Nie wierzy 
W nic, nie znosi wiar, nie czuje wiary, 
Nie ufa rozumowi. Świat dla niego 
To niezorganizowana przygoda, to wątek 
Nieokiełznany. I żyje na oślep 
Jak najciemniejszy kret! Podobnie 
Jak ameba ciągnie do świata, myśl jego 
Dąży do prawdy. Jak pies 
Załatwia swoje potrzeby, tak on jest wzniosły 
Albo głęboki! Jak motyl.fruwa 
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Tak on jest świadomy! 1 jak pies szczeka 
Jak kot miauczy, to on jest szlachetny( .. .)16. 

Co ciekawe, jest to dość dokładnie charakterystyka Walczaka vel Leszczuka z Opętanych. 
Na początku powieści wymienione nawet zostało jego imię: Marian. To drugie, bądź pier
wsze (wg aktu urodzepia Marian Witold, jak podaje jego brat!?), imię Gombrowicza. Od 
pierwszych stron po~ieści młody człowiek zachowuje się z „łatwością i lekkomyślnością" , 
irytującą osoby starsze, które muszą o nim myśleć w takim sposobie: „ ... i w ogóle jest w nim 
coś podejrzanego„ .jakaś mieszanina" !& albo, że-choć nie ma do tego niby żadnych podstaw
że jest „nie normalny, amoralny''. Maja, która jest do niego osobliwie złowrogo „podobna", 
zauważa, że jest w nim coś dzikiego, brutalnego, wstrętnego . Jej śmiech- podobniejakjego
jest „drażniący, niecierpliwy, nienasycony, okrutny". Itd, itp. 

Najciekawsze może - z punktu widzenia przeprowadzonego porównania - jest obficie 
występująca w Opętanych sfera odniesień animalnych: młodzi to dla ludzi dojrzałych prawie 
zwierzęta, oni sami siebie też podobnie odbierają. Matka Mai nazywa związek jej z narze
czonym Cholawickim „po prostu wyrachowaniem i spółką życiową zupełnie dzikich zwie
rząt" , podczas gry w tenisa Walczak przewiduje poruszenia partnerki „z czujnością zwie
rzęcą", jedno i drugie ma w sobie „coś łapczywego , nienasyconego", a jedna z kulminacji 
wybuchu ich zwierzęcości dwojga młodych to brutalna bójka w lesie, kiedy masakrują się 
wzajemnie „straszną, ciemną i ślepą siłą mordercy". Po ochłonięciu Maja sumuje zajście 
między nimi w następujących słowach: „I czyż to możliwe - ta wściekłość? Zażartość 
nieprawdopodobna? To zezwierzęcenie ostateczne? Przecież gryźli się , rwali sobie włosy, 
szarpali z taką furią nienawiści i z taką żądzą zniszczenia, iż psy się tak nie gryzą!" . 
Oczywiście, zwłaszcza w ostatnio przytoczonym epizodzie, doniosłą rolę odgrywają tenden
cje do zorganizowania głównego wątku powieści wokół morderczej siły zła, czyhającej na 
młodych bohaterów. Ale ich animalność traktowana jest jako główny wyróżnik młodoś
ci.(„.) 

Jak już o tym była mowa, choć mogłoby to brzmieć paradoksalnie, w dziejach młodego 
człowieka z Opętanych dają się rozpoznać r.ysy młodzieńczych perypetii samego Gombro
wicza, niejako demonicznej strony jego prywatności, tej, którą skazał „na wieczyste ukry
wanie się, na konspirację" . Na tym miejscu ograniczę się jedynie do wyliczenia motywów, 
omówionych obszernie w studium pt. Forma gotycka Gombrowicza. A więc są to: przeko
nanie pisarza o dziedzicznym obciążeniu obłędem ze strony matki i wspomnienie wuja -
szaleńcal 9; świadomość prowadzenia już od dzieciństwa „podwójnego życia" , podzielonego 
niejako na część jawną- ,jasną" , i ukrytą- „ciemną" ; charakterystyka własnego erotyzmu 
jako „tragicznego, fizycznego, zawsze szukającego na oślep czegoś bezcennego, o czym 
wiedziałem, że tylko w najniższych regionach życia może się znajdować, popęd erotyczny był 
zawsze we mnie siłą ściągającą w dół"20. Uzyskujemy więc w tym wyznaniu prywatną 
wykładnię motywów na kuchennych schodach i Pamiętnika z okresu dojrzewania, a zwłasz
cza sławetnej kości z Dziewictwa. Sam Gombrowicz uważał, że forma tych opowiadań , 
arystokratyczna, „ rozludowana we własnym blasku", podszyta jest jego „prywatnymi i 
wstydliwymi nędzami"2 I . Autobiografia wylożona w R ozmowach akcentując obecność 
„skazy sekretnej", skazującej pisarza na wygnanie „ze stada ludzkiego", powodującej pato
logiczne wręcz „rozprzężenie wewnętrzne", poczucie rozdwojenia22 . 

Wszystkie te stany - obcości , chorobliwego rozluźnienia, doznania „ciemnej luki", wiel
kiego napięcia o niewiadomym pochodzeniu , obłędu czy opętania - Gombrowicz umieścił 
we wnętrzu bohatera Opętanych . Zetknął go też z tajemnicą zła , bólu i cierpienia - w 
symbolicznej scenie, gdy qpętany Leszczuk dobija palcem walczące ze śmiercią muchy na 
lepie, wyjaśniając ,jakimś zdławionym , nieswoim głosem": „Niech się nie męczą" . Ból 
zresztą stanie się głównym problemem ostatniej książki Gombrowicza - eseju o Dantem, a 
„ból muchy", ból zwierzęcia, opisywany w II tomie Dziennika, miał stać się tematem nowej 
jego sztuki23 . Z tego punktu widzenia odsłania się znów zaskakująca łączność między 
początkiem a końcem twórczości Gombrowicza. . 
Związek między „szaleństwem" i „ohydą" oraz dostępność dla tego, co potworne, wyna

turzone, a nawet przestępcze i mordercze, stanowi główny problem zarówno Opętanych, jak 
jednej z autointerpretacji własnej młodości Gombrowicza. Powrót do niej w okresie argen
tyńskim wydobywa wszystkie znane „ciemne" tony, przy czym trzeba pamiętać o tym, co 
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sam Gombrowicz wielokrotnie uwydatniał: powrót do młodości był dla niego przede 
wszystkim powrotem do własnej młodości . Z tego punktu widzenia znamiennie brzmi 
autointerpretacja Ferdydurke, dokonana z perspektywy Retiro. W Ferdydurke walczą dwie 
miłości , dwa dążenia - dążenie do dojrzałości i dążenie do wiecznie odmładzającej niedoj
rzałości - książka ta jest obrazem walki o własną dojrzałość kogoś zakochanego w swej 
niedojrzałości. Ale było jasne, że mnie nie udało się przezwyciężyć tej miłości , ani też jej 
ucywilizować, i ona, dzika , nielegalna , tajna , po dawnemu szalała we 
mnie , jako co ś sekretnego i zakazanego"24. ( .. . ) 

Maria Janion 

PRZYPISY 
I Powieść Opętani była drukowana pod pseudonimem w odcinkach popularnej gazety w 1939 roku. 
2 D. de Roux, Rozmowy :: Gombrowiczem. Paryż 1969, s. 12. 

3 „Ale może. gdyby nie »gwardia«, ja nie byłbym w wieku późniejszym tak uw iązł w ni i.szości . Ta gwardia to byli moi 
rówieśni cy, synowie fornali , rodzaj wojska , któremu ja przewodziłem . Ale oni lepiej trzymali sic; na koniu , lepiej skakali i 
lepiej włazili na drzewa, ja, dowódca by łem właśnie najgorszy" (D. de Roux, Rozmowy .. , s. 12). 

4 D. de Roux, Rozmowy .. . , s. ł 2. 
5 Analizuje te problemy A. Sandauer w jednym z rozdziałów (Nierówność klas: „ wyższość i ni±szośl') swego studium pt. 

Witold Gombrowicz - człowiek i pisarz (w tomie Liryka i logika. Wybór pism krytyczn)'ch, Warszawa 197 l ). Krytyk 
uważa , że Gombrowicz zawsze pozostaje „feudałem o nieubłaganym poczuciu klasowej wyższości ", jakkolwiek ta 
antytetryczna osobowość musi też odnaleźć równoważnik w masochizmie, w ukorzeniu przed chamem (s. 158-1 59). 
Formuła ta wydaje mu się jednak zbyt uproszczona, gdyż niedostatecznie zdaje sprawę z takiego samookreś lenia 

Gombrowicza: „Jeś li kogo uwielbiałem , to niewolnika. Ale nie wiedziałem , że uwie lbiaj ąc niewolnika staję s ię arysto
kratą" (D. de Roux, Rozmowy. .. , s. 13). 

6 W. Gombrowicz, Spójrz kelnerowi w oczy, Czas 1937, nr 59, w: Varia, s. 148. 
7 W. Gombrowicz, Historia. Kultura 1975, nr 10 (337), s. 3 l. Poprzedza tę publikację studium J e leńskiego pt. Od boskości 

do nagości (0 nieznanej szlllce Witolda Gombrowicza). 
8 W. Gombrowicz. Dziennik (1953- 1956), s. 76. 
9 W. Gombrowicz, l aricuch nietaktów, Studio 1936, nr 8, Varia, s. l07-ł08. 

IO W. Gombrowicz, Dziennik (1953 -1 956}, s. 178. 
11 T. Kępiński , Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Kraków 1974, s. 242. 
12 Tamże, s. 244. 
13 Kwestię tę zana li zowa łam obszernie w studium Forma gotycka Gombrowicza. 
14 Cyt. za: T. Kępiń s ki , Witold Gombrowicz. s. 300. 
15 W. Gombrowicz, Dziennik (1953- 1956). s. 96 i 97. 
16 W. Gombrowicz. llistoria. s. 34-36. 
17 J. Szymkiewicz-Gombrowicz, Mój brat Witold i nasi przodkowie, Miesięczn ik Literacki, 1972, nr 3. s. 56. W Historii 

Ojciec Profesor tak go przedstawia: „Gombrowicz dwóch imion, Marian i Witold (s. 35). 
18 Cytaty wedlug wydania: W. Gombrowicz, Dzieła zebrane. t. X. Va ria, Paryż 1973. 
19 T. Kępińsk i info rmuje aż o dwóch chorych wujach Gombrowicza, przebywających w Małoszycach w odosobnionej 

części domu pod opi eką babki (obydwaj zmarli w roku 1936) i opatruje wiadomość następującym komenta rzem: „!tek 
bardzo rzadko wspomina ł o tej rodzinnej tragedii , w obliczu której za łamywało si ę jego upodobanie do ekstrawagancji i 
mistyfi kacj i. To nie by ł temat do ża rtów" (Wiw/d Gombrowicz, s. 92). Być może tutaj właśnie ukrywa s i ę wyjaśnien ie 

faktu , że Opętan i są powieści ą „prawdziwą". powieścią serio, jakkolwiek pod pseudonimem zaszy frowującą tajemnicę 

rodową. 

20 D . de Roux, Rozmow)I. .. , s. 34-35. 
21 Tamże . s. 209. 
22 Tamże . s. 17-1 8. 
23 ,.Nie zachował s i ę żaden ś l a d sztuki , nad którą pracował w ciągu ostatnich miesi ęcy swego życ ia . na temat bólu (mówił 

mi, że zamierza osnuć ją wokół muchy, aby odczłowieczyć ból z moralizmu litości i ofiary)" (K. A. J e l eń ski , Od bosko.~ci 

do nago.lei. s. 3 ). 
24 W. Gombrowicz. Dzien nik (196 / -1966), s. 11 5. 
• Fragmenty a rt ykułu Marii Janion „Ciemna" mlodofr Gombrowicza przedrukowano z Twórczości (l 980 nr 4) stosują. 
z powodu koniecznych skrótów, inną numerację przypisów. 
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dlaczego powinniśmy 
kochać Witolda 

&ombrawicza? 
z TADEUSZEM MINCEM 

rozmawia 
RENATA DYMNA 

Kiedy teatr stał się dla pana ważny? 
Strach powiedzieć , jeszcze przed wojną . Może nie tyle ważny ile fascynujący . Proszę 

posłuchać. Intrygujące opowiadanie ojca - wielbiciela teatru - o dwóch panach: Rosjaninie i 
Niemcu. (Po latach zrozumiałem , że chodziło o Stanisławskiego i Reinhardt'a). W szkole 
pasjonujące gawędy o dramacie wielkiego oryginała dr Wilhelma Falleka, krytyka teatral
nego i literackiego. W teatrze szkolne przedstawienia abonamentowe, na które uczęszczałem 
tym pilniej , że spotykaliśmy s ię tam legalnie z koleżankami (gimnazja koedukacyjne były 
rzadkością). Wreszcie na ulicy podglądanie aktorek (mówiło się artystek), z pieskami na 
smyczy, otulonych w futra ; z podkrążonymi oczami , jakby teatralne dramaty pozostawiły 
niezatarte ślady na ich twarzach, Czy można się dziwić, że po takich wtajemniczeniach 
zostałem przewodniczącym kółka teatralnego? 
- Łódź teatralna we wspomnieniach gimnazja/isty„. 
- Pamiętam inscenizacje Schillera, reżyse rie Węgierki , występy gościnne szeregu wybitnych 
aktorów. Realizacje Schillera wywierały największe wrażenie; nawet na takim chłopcujakja 
wtedy. Widziałem „Nie-Boską komedię ", „Kordiana", „Nasze miasto" Wildera„. 

Jak zostały przez pana zapamiętane te przedstawienia? 
Nawet dzisiaj wyraźniej widzę sceny z tych spektakli od oglądanych wiele lat później . 
I potem był dalszy ciąg teatralnych zdarzeń? 

Potem? Po wojnie znalazłem się na politechnice. Pewnego dnia obejrzałem film Duviver'a 
„Karnet balowy" (u nas znany po paskudnym tytułem „Jej pierwszy bal"). Następnego dnia 
obejrzałem „Karnet" po raz drugi ; nazajutrz poszedłem do kina po raz trzeci i postanowiłem 
zostać reżyserem filmowym . 
- Ach tak i 
- W Łodzi nie było jeszcze szkoły filmowej więc trafiłem do teatralnej . Pierwszą osobą, na 
którą się natknąłem był Zelwerowicz. Zapytał mnie: „Pan skończył fakultet humanistycz
ny?" „Nie" - odpowiedziałem . „Wobec tego, pańska droga do reżyserii prowadzi przez 
Wydział Aktorski. Ma pan trzy dni czasu na przygotowanie się". Aja przysposabiałem się w 
dość dziwny sposób, bo w wigilię egzaminu wystąpiłem, w amatorskim, szmirowatym, 
kabarecie studenckim, jako konferansjer. Był to, przynajmniej tak rzecz oceniałem wtedy, 
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mój najlepszy występ w życiu; czułem się geniuszem. Coś tam improwizowałem, coś gadałem 
- całą noc. Rano poszedłem na egzamin. Teksty znałem piąte przez dziesiąte. Byłem prze
konany, że zdam, a „odwalali" wtedy strasznie. Dlaczego byłem przekonany? Nie wiem. 
Zdałem . Zostałem aktorem i dopiero po dwunastu latach, w roku 1962, zacząłem reżyse
rować. 
- Czym pan debiutował jako reżyser? 
- Wybór sztuki był przypadkawy. Dejmek odchodził z Łodzi do Narodowego. Ja, mając 
silne ciągoty do reżyserii, chciałem się po jego przeniesieniu usamodzielnić. Dejmek „na 
odczepnego" powierzył mi naiwną sztuczkę o Don Kichocie. Miał zamiar ją - jak przypu
szczam- przerobić na komedię muzyczną. Wziąłem co dali i tak zadebiutowałem, w łódzkim 
Teatrze Nowym, „Zaczarowaną gospodą" Smólskiego. 
- W roku 1967 znalazł się pan na Wybrzeżu, by przez dwa sezony sprawować kierownictwo 
artystyczne tego teatru. Jak się pan dał namówić na przywędrowanie do Gdańska? 
- W Łodzi było już nudno. Minęło mi pięć sezonów teatralnych, byłem głównym reżyserem 
w telewizji , nadzorowałem uczniów szkoły filmowej, którzy przygotowywali prace dyplo
mowe z dziedziny teatru; pamiętam, że był to rocznik Kieślowskiego ... 
Na Wybrzeże chciano właściwie ściągnąć Jerzego Jarockiego, to nie wyszło , stąd zwrócono 
się do innych, w tym i do mnie. 
- A kto przedłożył tę propozycję? 
- Dyrektor Biliczak. Ja z miejsca odmówiłem, ale po dwóch tygodniach nieodżałowany 
Witek Zatorski poradził : spróbuj, co ci szkodzi, nikt ci nie wiąże rąk na zawsze ... No i 
zadzwoniłem, oferta była aktualna, wybierano spośród kilku kandydatów. 
- Jakie były le gdańskie sezony? 
- Proszę pani to były trudne sezony .. . 
- Przypadł na nie rok 1968 .. . 
- Tak, ale były inne kłopoty co prawda mniejszej wagi. Moim debiutem była sztuka, którą 
łatałem repertuar zagrożony odejściem Jerzego Golińskiego. Spełniłem obowiązek kierow
nika artystycznego, ale w takich warunkach trudno było o pełną satysfakcję twórczą. Dopiero 
w następnym sezonie wystawiłem trzy zaprojektowane przeze mnie pozycje. 
- Która z nich była ważna dla pana, bo wszystkie zbierały nagrody, wyróżnienia dla aktorów, 
podróżowały? 
- „Tragedia o bogaczu i Łazarzu", oraz „Matka" Witkacego. „Ostatnie dobranoc Amstron
ga" Ardena, było trudne w odbiorze, odległy temat walk na pograniczu szkockim wymagał 
znajomości historii ... 
- Ale „ Tragedia o bogaczu i Łazarzu" musiała ujmować wielu widzów. 
- Publiqność tak , ale kryfykę dopiero po pobycie na Warszawskich Spotkaniach Teatra-
lnych . 
- Czyli nobilitacji w stolicy.:. 
- Właśnie wtedy. Zdumiewające - tutejsza prasa zlekceważyła spektakl tak ważny dla 
Gdańska, poświadczający obecność kultury polskiej na tych ziemiach. 
- A widzowie? 
Byli życzliwi i wrażliwi w odbiorze. 
- Obserwował pan póżniejsze losy tego teatru? 
- Tak, z daleka. Czasami przyjeżdżałem na jakiś spektakl. Oglądałem „U lissesa" w reżyserii 
Zygmunta Hiibnera, bardzo ceniłem to niezwykle przedstawienie. 
- Jaki repertuar pan preferuje? 
- Jakby to powiedzieć ... Zawsze interesowała mnie dwoistość życia, że co i n n ego się 
mów i, a czym i n ny m się żyje. Może to są moje obsesje? Odczuwam niezwykle silnie 
odrębność dwu nurtów życia: zewnętrznego i wewnętrznego. Ba! Mam w każdej rozmowie, 
nawet siedząc tu z panią , poczucie wyobcowania. A więc odpowiada mi dramaturgia, która 
choć nie w pełnej mierze pozwala to co ukryte ujawnić. 
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- .Autor „Ferdydurke" pokazuje nam ową dwoistość jak nikt inny. Czy z tego właśnie 
powodu, jakby zapytał ptofesor Pimko, powinniśmy kochać Witolda Gombrowicza? 
-.Tak. Po prostu cenić. Gombrowicz daje poczucie wolności. Po,twier
dza, że istnieje możliwość niezależnego, całkowicie własnego, spoj
r ze n i a n a świat, a. przecież w o I n ość duch a, w o I n ość my ś I i j est cz y m ś 
naprawdę najważniejszym. Czymś bezcennym. Nikt mi · tego tak 
j a s n o n i e· u z m y s ł o w i ł j a k G o m b r o w i c z. 
- A jak traktować „Opętanych '? Czy to ten sam Gombrowicz, o którym pan przed chwilą 
mówił? 
- I tak i nie. Czy pani ·słyszała o „drugim nurcie" Grzegorzewskiego? Czy pani wie, że zrobił 
przewrotnie dowcipnego „Jacusia" Lubowskiego i równie znakomicie „Żołnierza królowej 
Madagaskaru", i że nigdy te wystawienia nie mogły przynieść wielkiej „sławy i chwały". A 
jednak jest w nas czasem chęć wymieszania figur na szachownicy, gdzie stoją król, królowa, 
ale również i pionek. To ochota zburzenia sztywnych struktur. Samego Gombrowicza 
pociągało mieszanie rzeczy niskich z wysokimi, wartości uznanych ze szmirą. 
- Jakie są jeszcze powody, by wystawiać „Opętanych"? 
- Chociażby zabawa w wyszukiwanie Gombrowicza w szmirze. On sam mówił, że w bru-
kowych powieściach, w bezwstydnym odsłonięciu się ich autorów jest więcej prawdy i 
znaków czasu niż w drugorzędnej, dobrze zbudowanej literaturze. Szmira jest nieprzyzwoita; 
ale i my gdzieś jesteśmy szmirowaci, w życiu mamy niedojrzałą, szmirowatą formę. Co 
prawda „Opętanych" należałoby upodobnić do brukowych powieści właśnie przez popu
larną formę - np. musical. Ale ja, niestety, ograniczony czasem, robię hybrydę. 
- Jak pan wspomina poprzednie spektakle „Opętanych ": wrocławską prapremierę z roku 
1980 i późniejsze przedstawienie warszawskie? 
- Wrocławski spektakl wszedł w epokę strajków - w dniu premiery stanęła miejska komu
nikacja ... Warszawskie przedstawienie pojawiło się w styczniu pierwszego roku stanu wojen-
nego... . 
- A więc realizacje sceniczne „Opętanych " nie trafiały w swój czas. Myślę, że są niespełnione 
i dlatego pan do tego tekstu wraca ... 
- Będę mógł, na przykład, na nowo wrócić do związków z czasem. Chcę je „przeprowadzić" 
przez gazetę, która wystąpi w spektaklu kilkakrotnie. Ludzie ją czytają, a ona dopowiada co 
ma się stać. Może ktoś, w końcowej scenie, podniesie strzęp gazety i powie: 31 sierpnia 1939 
roku, ciąg dalszy nastąpi .. ? 
- Jakie jest pana reżyserskie credo? 
- Nie wiem. Każde credo stawia ograniczenia, a najciekawsze jest to, co nas zaskakuje. Ale 
żeby nie "zostawiać pani bez odpowiedzi proszę oto dewiza: wyrazić niewyrażalne. 

REŻYSERIE TADEUSZA MINCA 
W TEATRZE „WYBRZEŻE": 

. I William Szekspir - RYSZARD Jll. 
Scenografia: Jadwiga Pożakowska 
i Ali Bunsh, 

3 John Arden - OSTATNIE DOBRA
NOC AMSTRONGA. 

Oprac. muz.: Jerzy Michalak. 
Premiera: IO II 1968 . 

2 Anonim Gdański - TRAGEDIA 
O BOGACZU I ŁAZARZU, 
w oprac. dram. Róży Ostrowskiej 
i Tadeusza Minca. 
Scenografia: Marian Kołodziej, 
muzyka: Henryk Jabłoński . 
Prapremiera polska: 7 IX 1968. 

Prapremiera polska: 8 II 1969. 
4 Stanisław Ignacy Witkiewicz 

-MATKA. 
Scenografia: Marian Kołodziej, 
oprac. muz. Jerzy Michalak. 
Premiera: 25 VI 1969. 

5 Witóld Gombrowicz - OPĘTANI. 
Scenografia: Barbara Ptak, 
muzyka: Zbigniew Kamecki. 
Premiera 26.IV.1987. 
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KRÓL 

KRÓLOWA 

SZAMBELAN 

KSIĄŻĘ 
IZA 

Czyżby ci obrzydły, Filipie, twoje fachowe studia na wydziale budowy kotłów i 
twoja praca ideologiczna na niwie społeczno-obywatelskiej? 
Czyżby znudziły ci się twoje gry i zabawy dziecięce? Czy masz dość gry w tenisa? 
Czyżby~ znudził się grą w brydża i grą w polo? Ależ w takim razie masz jeszcze grę w 
football i grę w domino. 
Czyżby księciu obrzydła, żeby tak rzecz ubrać w słowa, współczesna łatwość 
stosunków erotyczno-miłosnych? To nie do wiary. Mnie by coś podobnego nigdy 
nie obrzydło. 
Gwiżdżę na erotyczne stosunki, gwiżdżę na wszystko, żenię się i koniec! 
Żarty! 

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Łapiński - Król Ignacy, Alina Lipnicka - Iza, dama dworu, Bogusława Czosnowska - Królowa Małgorzata, 
Henryk Sakowicz - Szambelan, Adam Kazimierz Trela - Książę Filip. 

Fot. Tadeusz Link. 



IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 

* * * 
Tragikomiczną historię Iwony ująć można w paru słowach. Książę Filip, następca tronu, 

spotyka na spacerze to dziewczę niepociągające ... odpychające. Iwona jest rozlazła, apatycz
na, słabowita, nieśmiała, nudna i trwożliwa. Książę od pierwszej chwili nie może jej znieść, 
zanadto go denerwuje; ale zarazem nie może znieść tego, że musi nienawidzieć nieszczęśliwej 
Iwony. I wybucha w nim bunt przeciw prawu natury, które młodzieńcom nakazuje kochać 
tylko powabne dziewczęta. - Nie poddam się temu, będę ją kochać! - rzuca wyzwanie swej 
naturze i zaręcza się z Iwoną. 

Iwona, wprowadzona na dwór królewski, jako narzeczona księcia, staje się czynnikiem 
rozkładowym. Obecność niema, zastraszona, jej rozlicznych defektów sprawia, iż każdemu 
przychodzą na myśl własne jego tajone braki, brudy, grzeszki ... i wkrótce dwór zmienia się w 
wylęgarnię potworności. I każdy z tych potworów, nie wyłączając księcia, poczyna dyszeć 
zemstą zamordowania nieznośnej Cimcirymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie swoje 
blaski, wszystkie wyższości i wspaniałości i z „wysoka" ją zabija. 

Oto historia I wony ... czyż aż tak trudna do zrozumienia? Ale jestem skłonny przypuścić, że 
mam jakiegoś pecha, dzięki któremu to, co w moich utworach jest odbierane w sposób 
najbardziej fantastyczny i dzislaj jeszcze zdarza mi się czytać recenzje z Iwony w których 
mowa że to satyra polityczna na reżim komunistyczny w Polsce, że Iwona jest Polską, czy też 
wolnością, łub że to „satyra na monarchię". Uff! Mniejsza z tym, co innego wydaje mi się 
godne podkreślenia. Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem z biologii, niż z socjologii. Po 
wtóre, że jest rodem z owego bezdroża mojego, gdzie mnie dopadła nieograniczona dowolność 
kształtu, jego rozwiązłość, jego wyuzdanie. Ciągle więc we mnie było... i ja byłem w 
tym ... 

Dominique de Roux, Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż 1969. 

ŚLUB 

* * * 
Ślub bez teatru jest jak ryba bez wody - tak, bo to nie tylko dramat pisany dla teatru, ale, 

przynajmniej w zamierzeniu swoim, to sama wyzwalająca się teatralność istnienia. 
Największa trudność polega na tym, że Ślub nie jest opracowaniem artystycznym jakiegoś 

problemu czy sytuacji (do tego przyzwyczaiła na Francja) ale luźnym wył?dowaniem wyob
rażni, wytężonej, co prawda, w określonym kierunku. To nie znaczy, aby Slub nie opowiadał 
nam pewnej historii: to dramat człowieka współczesnego, którego świat został zrujnowany, 
który (we śnie) ujrzał dom swój zamieniony w karczmę, narzeczoną - w dziewkę. Pragnąc 
odzyskać przeszłość, człowiek ten ogłasza ojca swego królem, w narzeczonej chce zaś widzieć 
dziewicę. Daremnie. Gdyż nie tylko świat mu zrujncwano, on sam uległ ruinie i już skończyły 
mu się tamte uczucia ... Natomiast na gruzach dawnego odsłania się świat nowy, pełny 
okropnych zasadzek i nieobliczalnej dynamiki, pozbawiony Boga, stwarzający się z ludzi w 
przedziwnych konwulsjach Formy. Upojony wszechwładzą swojej rozpętanej ludzkości, on 
ogłasza się królem, bogiem, dyktatorem i chce za pomocą teJ nowej mechaniki sprawić aby 
odżyła w nim czystość, miłość . .. tak, on sam sobie da ślub, narzuci go ludziom, zmusi aby to 
ratyfikowali! Lecz ta rzeczywistość, stwarzana przez formę, zwraca się przeciwko niemu i go 
druzgocze. 
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Witold Gombrowicz, Dziennik (1953-1956) 
(w:) Dzieła, t. · VII, W-wa 1986. 

OPERETKA 

* * * 
Akt I - Przed pierwszą wojną światową, coś tak około 1910 roku. 

Zblazowany birbant i lampart, hrabia Szarm, syn księcia Himałaj , planuje uwiedzenie 
Albertynki, cud dziewczynki. Ale jak nawiązać znajomość z Albertynką „nie będąc jej 
przedstawionym"? Szarm obmyślił następującą intrygę: specjalnie sprowadzony złodzieja
szek, młody urwipołeć i wisus, zakradnie się do śpiącej na ławce Albertynki i coś jej zwędzi... 
portmonetkę, medalion ... Wtedy Szarm złapie złodziejaszka i będzie mógł bez naruszenia 
savoir vivre'u przedstawić się cud dziewczynce. 

Ale cóż to?! Albertynka wyczuła we śnie rękę złodziejaszka i zamarzyło jej się dotknięcie · 
nie złodziejskie, lecz miłosne .. . nie do medalionu dobierające się, ale do ciała ... I odtąd to 
dziewczę, podniecone, oczarowane, marzyć będzie o nagości.. . i w sen zapadać, by jeszcze raz 
doznać dotknięcia obnażającego ... 

Przekleństwo! Albowiem Szarm, wyfraczony hrabia, wstydzi się nagości, strój uwielbia! I. 
nie nagością będzie ją uwodził, ale szykiem swoich manier, garniturów! I nie rozbierać ją chce, 
ale właśnie ubierać! •.. w najdroższych magazynach, u luksusowych modystek ... 

Ale któż to przybywa w odwiedziny z Paryża na zamek Himalaj? Sam słynny Fior, 
światowy mistrz i dyktator mody męsko-damskiej! Więc wielki bal ma się odbyć na zamku w 
połączeniu z rewią mód, na której to rewii mistrz ma lansować nowe swoje kreacje. I gdy 
Albertynka o nagości marzy, Strój, Moda, Szyk, poczynają wszechwładnie się panoszyć pod 
Fiora przewodem! 

Mistrz wszakże niepewny jest i trwożny: jakąż modę ustanowić, jaką sylwetkę lansować, 
gdy czasy niejasne, schyłkowe, złowrogie, i nie wiadomo, ku czemu prze Historia? ... 

Hufnagieł, hrabia i koniarz, rad mu swoich udziela. ( ... ) 
Przekleństwo! Albowiem Hufnagiel nie jest ani Hufnaglem, ani hrabią, ani koniarzem! 

Nie, to Józef, były kamerdyner księcia, zwolniony ongiś ze służby, teraz agitator i działacz 
rewolucyjny. Ha, ha, ha! Wprowadzony na zamek pod przybranym nazwiskiem przez Pro
fesora - marksistę, ten zamaskowany terrorysta pragnie pod maską Balu Maskowego prze
mycić na zamek Modę bardziej krwawą, Strój bardziej okropny ... chce zbuntować pucujące i 
glansujące obuwie Lokajstwo ... on chce Rewolucji! ... ( ... ) 

Akt III - Ruiny zamku Himałaj. 

Rewolucja. 
Wir Historii... Sporo czasu upłynęło. To już po obu wojnach światowych i po rewolu

cji. 
Strój ludzkj oszalał. .. Na wietrze, w blaskach błyskawic ukazują się najdziwniejsze prze

brania: książę-lampa, proboszcz-kobieta, mundur hitlerowski, maska przeciwgazowa ... 
Wszyscy się ukrywają i nikt nie wie, kim się jest ... ( ... ) 

Lecz co to? Ach, co to?! Szarm i Firulet wchodzą łowiąc motyle, za nimi trumna, niesiona 
przez dwóch grabar;i:y. I opowiadają smutne swoje dzieje: wtedy, na balu, Albertynka znik
nęła, odnaleźli tylko obfite resztki jej garderoby! A złodziejaszki też zniknęły. Więc, w 
przekonaniu, że Albertynka została obnażona i zgwałcona, i zabita, wybrali się w świat z tą 
trumną, by pogrzebać nagie ciało Albertynki. 

Wówczas wszyscy składają do trumny swe klęski i swoje cierpienia. Lecz co to?! Ach, co 
to?! Gdy na koniec mistrz Fior przeklinając Strój ludzi i Modę, i Maski, gestem n'ajwyższej 
rozpaczy składa do trumny świętą, zwykłą, na zawsze nieosiągalną Nagość ludzką ... z trumny 
powstaje naga Albertynka! ... 
Skąd wzięła się w trumnie? Kto ją tam ukrył? · 
Obaj grabarze zrzucają maski: to złodziejaszki? Oni to wykradli Albertynkę n_a balu, 

rozebrali, w trumnie ukryli... · 
Nagości wiecznie młoda - młodości wiecznie naga - nagości wiecznie młoda - młodości 

wiecznie naga ... 

Witold Gombrowicz, Dramaty (w:) 
Dzieła, t.VI, W-wa 1986. 
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OJCIEC 
RADA I DWÓR 
HENRYK 
OJCIEC 

MATKA 
OJCIEC 

Witątd·~~mbro: 
. _IB 

Reżysi*.'la: Ityszapj Majó:r, ~ Jan Banucha, 
muzJkai ~·OIÓwijsli 

Premiera; 2-0 VI 1~2 w Tea• ~,Wy~" 

Hendryku! 
O, Henryku! 
O, Henryku! 
Hendryku, synu mój, przystępujemy 
Do aktU zaślubin twoich. Za chwilę 
Orszak dziewiczy wprowadzi dziewicę 
Z którą połączysz się na wieki wieków 
I amen, amen. 
Amen. 
Powiadam 
Że zaraz się odbędzie. Za chwilę. Bo musi się odbyć, bo ja tak nakazałem, oświadczy
łem„. 

A jakby kto chciał przeszkodzić!„. Precz, precz, nikczemne psy, precz, precz, łajdaki! 

O, o, panowie rajcy moi! Jak wiadomo 
Nie brak jezd podłych nikczemno karczemnych 
Pijaków świńskich zaświnionych zaślinionych 
Co już napadły mnie i chciały dutknąć 
Moi osoby! 

Na zdjęciu od lewej: Kuba Zak/ukiewicz - Henryk, Małgorzata Ząbkowska - Mania, Jerzy Łapiński - Ignacy, 
Joanna Bogacka - Katarzyna. 

Fot. Jan Ledóchowski. 



N ...,, 

FIOR 

WSZYSCY 
FIOR 

WSZYSCY 

FIOR 

GŁOS ALBERTYNKI 

Przeklinam ludzki strój, przeklinam maskę 
Co nam się w ciało wżera, okrwawiona 
Przeklinam mody, przeklinam kreacje 
Krój pantalonów przeklinam i bluzek 
Zanadto w nas się wgryzł! 
Przekleństwo! 
Nagości święta ludzka śpij na zawsze! 
Nigdy cię nie zaznamy ... 
(prócz Fiora) 
Sztylpy, anglezy, buciki, dekolty, sznurowadła, frufru , miaumiau, dezabil, bonżurka, 
getry, rękawiczki , 
etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera ... 
Nagości święta, a nieosiągalna 
Na zawsze śpij ! 
(gest jakby ją składał do trumny) 
(z trumny) 
Naaag ... 

Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Olszewski - Firulet, Andrzej Szaciłło - Władysław, Florian Staniewski - Szarm, Edward Ożana - Fior, 
Jerzy Łapiński - Książę, Joanna Bogacka - Księżna, Kuba Zaklukiewicz - Hufnagiel, Henryk Bista - Profesor, 
Adam Kazimierz Trela - Złodziejaszek Il, Jerzy Dąbkowski - Złodziejaszek I, w trumnie: 
Małgorzata Konieczna - Albertynka. 

Fot. Tadeusz Link. 
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AKTORZY GDAŃSCY W SPEKTAKLACH GOMBROWICZA 

POPATRZ I ZGADNIJ! 

Rozwiązanie zagadki w programie! 
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MINY I FORMY 
z WOJCIECHEM MISIURO 
rozmawia RENAT A DYMNA 

- Choreograf szuka formy dla Gombrowicza ... 
- Tak, bo jest on inspirujący dla różnych gatunków sztuki, nawet dla choreografa. Gom-
browicz ma formę, którą jak rebus trzeba rozwiązać - wypełnić w sensie ruchowym i 
pantomimicznym. Zwykle, w spektaklach powstających w teatrach dramatycznych, nasze 
zadania ograniczają się do zakomponowania układów tanecznych kilku scen. W przypadku 
materiału, o którym mowa jest inaczej. To nie trzy sceny, ale trzydzieści ... Moja praca jest 
potrzebna przy powstawaniu całego przedstawienia. 
- Jak dokonać wyboru środków wyrazu? 
- Pozostaje do „przełożenia" forma, z której sam autor szydzi. Odniesienie dla Gombro-
wiczowskiej kpiny to wprawdzie rzeczywistość XX wieku, ale z jego początków. Zaczynam 
więc od zdjęć, filmów z tamtego czasu; w innych pracach odwołuję się do malarstwa, grafiki, 
rzeźby. Konkluzja epoki to ów „boski idiotyzm" otaczającego świata. Trzeba trafić na znak 
takiej deformacji . W „Opętanych" „nabzdyczenie państwa" z wyższych sfer może być 
oddane skręceniem szyi i pochyleniem głowy, które ją pokazuje z profilu. Znaki .przechodzą 
też przez nigdy - nawet przy powitaniach - nie dotykające się ręce, zatrzymanie dłoni w 
oddaleniu. 
Pracuję teraz nad „Operetką". Trzeba tam szukać ekwiwalentu kiczu. Dla czasów Gom
browicza, a nawet nieco później mogła to być szmirowatość „Hrabiny Maricy" Kalmana. 
Dla dzisiejszej publiczności tym co się podoba, ale czego równocześnie się już wstydzimy jest 
czar lat dwudziestych, trzydziestych. Banalny, różowy sweet tańczącego Freda Astera, Rity 
Hayworth ... Jeszcze jesteśmy zachwyceni, ale już wiemy, że jest to źle widziane, więc wypada 
się śmiać. By „Krzesełka lorda Blotton" mogły zabrzmieć prawdziwie trzeba złapać dzisiej
szą widownię na nowym, gorącym uczynku złego smaku. 
- Nie po raz pierwszy współpracujesz z Tadeuszem Mincem ... 
- To prawdziwy artysta, może takich jest już niewielu ... On jest autorem przedstawień, ale 
przygotowujemy się wspólnie do prób; wchodzimy w układ, w którym wspomagam spektakl 
innym językiem. Tak powstawały, w Teatrze Polskim we Wrocławiu, przedstawienia „Voy
zecka" Biichnera, „Na czworakach" Różewicza, a ostatnio „Balkon" Geneta. 
- Przy którym spektaklu twój udział był największy? 
- Przy aktualnie realizowanym. Tworzą go zawsze inspirujące rozmowy, nieznane doświad-
czenia, nowe napięcia . 
- Co dział-O się .z tobą wcześniej, zanim zadebiutowałeś jako c·horeograf przy „ Trzech 
krzyżykach" w reżyserii Helmuta Kajzara? 
- W połowie lat sześćdziesiątych ukończyłem studium baletowe przy OJłerze Bałtyckiej, 
tańczyłem na tej scenie, potem w Operze Wrocławskiej i pięć lat byłem w Pantomimie 
Henryka Tomaszewskiego. Fascynujące wieloletnie granie, które nie mogło się nigdy znu
dzić, w niewiadomej każdego występu, przed różną kulturowo publicznością z całego świata. 
Ale przychodzi moment, w którym nie wystarcza bycie wykonawcą ... Prowadziłem zajęcia z 
pantomimy w łódzkiej szkole filmowej, pracowałem z Kajzarem, Hanuszkiewiczem, Cieś
'Jakiem ... 
- A co ci się marzy jako cia!( dalszy? 
- Może własny teatr. Chciałbym, aby karatecy i gimnastycy, ze środowiska akademickiego, 
których działaniom można nadać sens pantomimiczny- nie tracąc niczego z dotąd nabytych 
umiejętności - stworzyli teatr profesjonalny. 
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W REPERTUARZE 

GDAŃSK 

SCENA NA TARGU WĘGLOWYM 

IRYDION Zygmunta Krasińskiego w reżyserii Krzysztofa Babickiego 

OPOWIEŚCI HOLLYWOODU Christophera Hamptona 
w reżyserii Kazimierza Kutza 

BIAŁY ŁABĘDŹ Augusta Strindberga 
w reżyserii Krzysztofa Babickiego 

JAK_ SIĘ -~OCHAJĄ W NIŻSZYCH SFERACH Allana Aycbouma 
w rezysern Krzysztofa Bukowskiego 

BALLADYNA Juliusza Słowackiego w reżyserii Marka Okopińskiego 

WALLENSTEIN Friedricha Schillera 
w reżyserii Krzysztofa Babickiego 

PUŁAPKA Tadeusza Różewicza w reżyserii Krzysztofa Babickiego 

WIŚNIOWY SAD Antoniego Czechowa 
w reżyserii Krzysztofa Babickiego 

JUŻ WKRÓTCE: 

PARK Botho Straussa w reżyserii Krzysztofa Babickiego 

PLU_SK w_ !'i- Włodzimierza Majakowskiego 
w rezyseru Ryszarda Majora 

GDAŃSK 

CZARNA SALA 

fyllŁOSIERDZIE PŁATNE Z GÓRY Krzysztofa Zanussiego i Edwarda 
Zebrowskiego w reżyserii Barbary Katarzyny Radeckiej 

ŁAWECZKA Aleksandra Gelmana w reżyserii Pawła Pitery 

TELEFON KASY: 31-13-28 
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W REPERTUARZE 

SOPOT 

SCENA KAMERALNA 

PRAWDZIWY ZACHÓD Sama Sheparda w reżyserii Philipa Boehma· 

NIEWINNA GRZESZNICA Wacława Grubińskiego 
w reżyserii Edwarda Dziewońskiego 

UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA Stefana Żeromskiego 
w reżyserii Ireny i Tadeusza Byrskich 

BOJOMIRA Arystofanesa w reżyserii Ryszarda Ronczewskiego 

GŁOSY UMARŁYCH Ireneusza Iredyńskiego 
w reżyserii Marcela Kochańczyka 

JUŻ WKRÓTCE: 

JESIENNE MANEWRY Petera Coke'a 
w reżyserii Krzysztofa Szustera 

ŚLUBY PANIEŃSKIE Aleksandra Fredry 
w reżyserii Urszuli i Henryka Bistów 

TELEFON KASY: 51-39-36 
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BIURO REKLAMY 
I OBSŁUGI WIDZÓW 

Udziela 
informacji o repertuarze 

Prowadzi 
rezerwację biletów indywidualnych 

Przyjmuje 
zamówienia na bilety zbiorowe 

Orgaąizuje 

przedstawienia zamknięte 

Kierownik ZBIGNIEW SKRZYPIEC 

TELEFON 31-93-31 lub 31-70-21 w. 14 
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ZESPÓŁ TECHNICZNY 
KIEROWNIK TECHNICZNY: 

JERZY KUJAWA 

KIEROWNIK SCENY: 
HALINA ZEMŁO 

Brygadzista przedstawienia: Światło: 
JERZY ORŁOWSKI MARIUSZ KRIGER 

Elektroakustyk: Rekwizytor: 
WITOLD POPGÓRSKJ ŁADA CYPUKOW 

PRACOWNIE: 

Zbigniew Chrzan - kierownik pracowni ślusarskiej 

Rufina Pląska - kier. prac. krawieckiej damskiej 

Jerzy Kilanowski - kierownik pracowni szewskiej 

Roman Janowski - kierownik prac. tapicerskiej 

Zenobiusz Szczepański - kier. prac. krawieckiej męskiej 

Halina Walter - kierownik pracowni perukarskiej 

Zygmunt Lubocki - kierownik pracowni stolarskiej 

Anna Błondek - kierownik pracowni farbiarskiej 

Jerzy Biliczak - kier. prac. modelarska - malarskiej 

Halina Zeumer - gł. brygadier garderobianych 

Stanisław Płudowski - gł. brygadier scen 

Albin Lamkiewicz - gł. rekwizytor 

Bronisław Gruca - gł. elektryk 

Teresa Szematowicz - zaopatrzenie 




