




KIM JEST GOMBROWICZ? 

Moja matka z domu Kotkowska. Nie jest pewne, niestety, 
owszem, jest raczej niepewne, pochodzenie Kotkowskich od mi
tycznego Ścibora. Ale, jakby nie było, Bodzechów, gniazdo ich 
rodzinne (gdzie część dzieciństwa spędziłem), za czasów dziadka 
mego, Ignacego Kotkowskiego, trzysta włók liczył przedniej ziemi 
sandomierskiej. Dwór czcigodny, przez Małachowskich stawiany, 
w parku stuletnim, po którym duch kanclerza Małachowskiego 

przechadzał się w noce drżące księżycową pełnią. 
Babka moja, Onufrowa Gombrowiczowa, była Dąbrowska 

(z lepszych), urodzona z Benisławskiej (dobrze), która rodziła się 

z baronówny Taplickiej (dobrze), która rodziła się z Sołtanówny, 
córki marszałka nadwornego Sołtana i Radziwiłłowny (doskonale). 
Benisławscy też kilka razy z Radziwiłłami się łączyli. („.) 

Dobra Lenogiry, Wysoki Dwór i Mingayłów na Litwie przez 
kilka wieków w posiadaniu gombrowiczowskim były. Ale też od 
niechcenia o innych majątkach napomknę, Użarty, Rady, Użubol, 
Poniemuń, Barkłojnie, Peremigole.„ 

Jestem niesmacznym snobem! 

W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1966, 
Kraków-Wrocław 1986, s. 214-215. 



Za życia wariatuńcio, pyszałek, snob, arogant, po śmierci 

natomiast rozlega się głos prof. Pimko, przewodnika chóru: 
„Dlaczego powinniśmy kochać Witolda Gombrowicza?" 

pada ta - niegdyś przez niego wyśmiana - chóralna odpowiedź: 
„Bo wieszczem byl" 

Szacunek dla Gombrowicza, dla wielkiej śmiałości jego ducha, 
nakazuje wyrwać go z tych zaiste żałosnych pośmiertnych tarapa
tów. Można to zrobić tylko przypominając, jak bardzo jego pisma 
są niepokojące i wyzywające ( ... ), jak mało w nich brązu na włas
ny pomnik autora, który przecież otwarcie tyle razy mówił, że 

buduje na własnej słabości. 

Cz. Milosz, Kim jest Gombrowicz?, 
W: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. 
Z. Łapiński, Kraków 1984. 

Zarówno w „Ziemiańskiej", jak i w „Zodiaku" - gdy było to 
możliwe - zajmował stolik naprzeciwko lustra . Krygował się , 

wypróbowywał nowe miny i spojrzenia, sadowił się profilem, który 
- co podkreślał - miał bardzo „hasowy''-, Sprawdzał w lustrze, 
czy jego stolik lub - jak chcieli inni - dwór, prezentuje się 

należycie. 

Witold - nie wytrzymała kiedyś Ginczar;ika - przyznaj, czy gdy 
golisz się rano, też robisz przed lustrem takie miny? Jak się za

chowujesz, gdy nikt na ciebie nie patrzy? 
Spojrzał na nią i mówi: - A ty, moja Gino, chciałabyś, żebym 

podawał się ludziom na tacy? 
Jego poza była faktycznie zasłoną prawdziwego wnętrza . 

Stała się też jego twarzą. Nigdy nie wiedzieli, kiedy mówi poważ

nie, kiedy kpi. 

J. Siedlecka, Jaśniepanicz, Kraków 1987, s. 202. 

- Może budził sympatię? 

- Raczej nie„. Był niezaprzeczalnie sobą, nikim innym, z pra-
wem do własnego imienia, nazwiska, wspomnień; była różnica 

między jego obecnością i nieobecnością, między tym czy na jakimś 
spotkaniu, nawet z ludźmi ciekawymi, jest Gombro, czy go nie 
ma. Był nie tylko inny, był inny w dziwny sposób„. Nie wspomi
nam go, by odwzajemnić sympatię, gdy± w istocie (niekiedy bardzo 
namacalnie) czuło się jego obecność; żył w dość dziwnej atmosferze 
i mimowolnie niejako bI'ał udział w tej grze obecności, kierując 
uwagę innych na swe poglądy. Poza obcością, istnieniem we włas
nym kręgu, miał szczególny dar budzenia niechęci, antypatii; 
mógłby napisać wspaniały podrc;cznik o sztuce niepodohania się 

lub niewłaściwego zachowania„. 

Adolfo de Obieta, Rozmowa, 
W: Tango. Gombrowicz, Wrocław 1934, 

s. 108-109. 

Większość panien nawet się go bała. Mógł przecież ośmieszyć, 

wydrwić. Te naiwniejsze lubił bardzo dręczyć . („. ) 

- Porozmawiajmy lepiej na tematy seksualne - mówił na 
przykład do panny Wandy Przyłęckiej. A ona bladła i rumieniła się. 

Wstyd przyznać, była bardzo naiwna, nie miała pojęcia, co to za 

sprawy, czuła jednak, że chyba nieprzyzwoite„. 

J. Siedlecka, op. cit. s. 161. 



Ten straszny Gombrowicz ... 

Listy. Gombrowiczowska pasja i jedna z form dawania znaku 

o własnym istnieniu. Wysłał ich tysiące. Często nie tyle dochodził 

swoich racji, co poddawał" próbie poczucie humoru adresata. Ar

gentyńczycy denerwowali się, czuli się zagrożeni w swej pisarskiej 

zarozumiałości i odwracali się nadąsani. W.G. triumfował; sam 

brał niektóre ( !) ataki na wesoło, z uznaniem przyjął na przykład 

krytykę Gonzaleza Lanuzy, a zwłaszcza opis własnej postaci („wy

prostowany, jak ktoś, kto połknął kij i jest szczęśliwy, że go jeszcze 

nie strawił ... "). 

R. Kalicki, Ten straszny Gombrowicz, 
op. cit. s. 19. 



Z dzienników W. Gombrowicza 

Gdybym miał w tej chwili udzielić moim współtwórcom, to 

jest moim czytelnikom (bo czytać to nie mniej twórcze, niż pisać) 

jakiejś najważniejszej rady, powiedziałbym: nie ułatwiajcie sobie 

zadania tym, że „on to tak dla paradoksu", albo „z przekory", 

albo „żeby się drażnić". Paradoksy, przekomarzanie się, epato

wanie ... nie, to już nie dla nas, to się przejadło, to było dobre, 

gdy jeszcze można było gorszyć, niewinność zacnej burżuazji. 

Spróbujcie mi uwierzyć, a zobaczycie, jak te moje dziwactwa 

i gierki zaczną się wam łączyć w całość organiczną i zdolną do 

życia. We mnie sztuczność jest tym co ułatwia szczerość, żart 

wiedzie do powagi, przekora do prawdy. Spróbujcie ująć mnie 
najgłębiej. 

Słowo honoru, ja temu sprostam! 

W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1966, 

Kraków-Wrocław 1986, s. 220-221. 

5.09.62 ( ... ) Mieszkanie na drugim piętrze bez windy to dla mnie 

tortura, która oby mi serca na dłuższą metę nie osłabiła. ( ... ) 

Ale w obecnym stanie finansowym nie ma mowy o wyprowadze

niu się. ( ... ) W tym pokoju mieszkam już 15 lat i korzystam 

z ochrony lokatorów .. . 

8.02.65 ( ... ) Moje życie stało się niezbyt przyjemne i ciągle 

przemyśliwam nad tym, żeby się wynieść na tamten świat. ( ... ) 

Otóż mam wrażenie, iż ~imo lękliwego usposobienia zdobyłbym się 

może na ten krok, gdybym to miał należycie pod względem tech

nicznym opracowane. ( ... ) Najlepsze byłoby Cjankali. ( ... ) Ja na

turalnie nie mam zamiaru się truć zaraz, ale chciałbym mieć te 
drzwi otwarte - to dobrze wpływa na nerwy. ( ... ) Lubię życie 

i z przyjemnością z 10 lat jeszcze bym przebiedował, ale jakby się 

okazało, że za dużo trzeba za to płacić, to nie warto .. . 

Siedlecka, op. cit. a. 104-105. 

„Operetko", co z tobą, coz więc mam robić, jakie sposoby wy

myślić, żeby twoje worki przemówiły głosem Historii? .. . Bełkot 

Historii w workach, tak to widzę w tej chwili ... Niespodziewane, 

ironiczne, zjadliwe, wichry - gromy i nagłe, urywające się śpie

wy - tańce. Teatr to rzecz zdradliwa, kusi zwięzłością, o ileż 

łatwiej zdawałoby się, dobrną ć: do końca ze sztuką, niż z wie

lostronicową powieścią! Ale, gdy raz dasz się wciągnąć we wszy

stkie zasadzki tej formy obmierzłej - nieporęcznej, sztywnej , 

przestarzałej - gdy wyobrażnia poczuje się przywalona ciężarem 

ludzi na scenie, tą niezgrabnością „prawdziwego" człowieka, od 

której trzeszczą deski , podłogi ... , gdy pojmiesz, że trzeba ci ten 

ciężar uskrzydlić, zamienić w znak, w bajkę, w sztukę .. ba, wtedy 

jedna za drugą wersj::t idzie do kosza i ten drobiazg kilkoaktowy 

zaczyna nabrzmiewać micsiqcami twoj c-go życia" 

W. Gombrowicz, op. cit. s. 217 
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Witold Gombrowicz 
KOMENTARZ 

Tekst sztuki nowoczesnej coraz mniej nadaje się do czytania. 
Coraz bardziej staje się partyturą, która żyć zaczyna dopiero na 

scenie, w grze, w spektaklu. 
A ta OPERETKA jeszcze z innego powodu jest trudna do 

odczytania. Mnie zawsze zachwycala forma operetkowa, jedna 
z najszczęśliwszych, moim zdaniem, jakie wytworzyly się w te
atrze. O ile opera jest czymś niemrawym, beznadziejnie wydanym 
pretensjonalności, o tyle operetka w swym boskim idiotyzmie, w 
niebiańskiej sklerozie, we wspanialym uskrzydlaniu się swoim za 
sprawą śpiewu, tańca, gestu, maski, jest dla mnie teatrem dosko
nalym, doskonale teatralnym. Nic dziwnego, że w końcu dalem się 
skusić:. 

Ale„. jak tu nadziać marionetkowq pustotę operetkową istotnym 
dramatem? Gdyż, jak wiadomo, robota artysty jest wiecznym lą

czeniem sprzeczności - i, jeśli zabieralem się do formy tak lekko
myślnej, to żeby ją opatrzyć i uzupelnić powagą i bólem. Z jed
nej strony przeto ta operetka winna być od początku do końca 
tylko operetką, nienaruszalną i suwerenną w swoich operetko
wych elementach; a z drugiej ma być jednakże patetycznym ludz
kości dramatem. Nikt by nie uwierzyl, ile wysilków pochlonęla 
organizacja dramatyczna tego glupstwa. Zamknąć w operetce pew
ną pasję, pewien dramat, pewien patos, nie naruszając jej świętej 
glupoty - oto klopot niemaly! 

Monumentalny idiotyzm operetkowy idący w parze z monu
mentalnym patosem dziejowym - maska operetki, za którą krwa
wi śmiesznym bólem wykrzywione ludzkości oblicze - to bylaby 
chyba najlepsza inscenizacja OPERETKI w teatrze. Ale i w wyo
braźni czytelnika. 



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

Zblazowany birbant i lampart, hrabia Szarm, syn księcia H.i

malaj, planuje uwiedzenie Albertynki, cud dziewczynki. Ale jak 
nawiązać znajomość z Albertynką „nie będąc jej przedstawionym"? 

Szarm obmyślil następującą intrygę: specjalnie sprowadzony zlo

dziejaszek, mlody urwipoleć i wisus, zakradnie się do śpiącej na 
lawce Albertynki i coś jej zwędzi. . . portmonetkę, medalion . .. 
Wtedy Szarm zlapie zlodziejaszka i będzie mógl bez naruszenia 

savoir vivre'u przedstawić się cud dziewczynce. 
Ale cóż to?! Albertynka wyczula we śnie rękę zlodziejaszka 

i zamarzylo się jej dotknięcie nie zlodziejskie, lecz milosne . .. 
nie do medalionu dobierające się, ale do ciala„. I odtąd to dziew
czę, 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 uwodzil, ale szy

kiem swoich manier, garniturów! I nie rozierać ją chce, a wlaśnie 
ubierać!„. w najdroższych magazynach, u luksusowych modystek„. 

Ale któż to przybywa w odwiedziny z Paryża na zamek 

Himalaj? Sam slynny Fior, światowy mistrz i dyktator mody 

męsko-damskiej! Więc wielki bal ma się odbyć na zamku w po
lączeniu z rewią mód, na której to rewii mistrz ma lansować nowe 

swoje kreacje. I gdy Albertynka o nagości marzy, Strój, Moda, 

Szyk, poczynają wszechwladnie się panoszyć pod Fiora przewodem! 
Mistrz wszakże niepewny jest i trwożny: jakąż modę ustanowić, 

jaką sylwetkę lansować, gdy Czasy niejasne, schylkowe, zlowrogie, 

i nie wiadomo, ku czemu prze Historia?„. 
Hufnagiel, hrabia i koniarz, rad mu swoich udziela. Zaprośmy, 

mówi, gości do współpracy. Niechże to będzie maskarada, a ci, co 
zechcą uczestniczyć w turnieju mody, niech na strój przyszlości, 
przez siebie zaprojektowany, nalożą worek. Na dany znak worki 

opadną, jury rozda nagrody za najlepsze pomysly, a mistrz Fior, 

wzbogacony tymi ideami, oglosi modę obowiązującą na najbliższe 

lata. 

Przekleństwo! Albowiem H.ufnagieL nie jest ani H.ufnaglem, 

ani hrabią, ani koniarzem! Nie, to Józef, byly kamerdyner księcia, 
zwolniony ongiś ze slużby, teraz agitator i dzialacz rewolucyjny. 
H.a, ha, ha! 

Wprowadzony na zamek pod przybranym nazwiskiem przez Profe
sora - Marksistę, ten zamaskowany terrorysta pragnie pod maską 

Balu Maskowego przemycić na zamek Modę bardziej krwawą, 
Strój, bardziej okropny„. chce zbuntować pucujące i glansujące 

obuwie Lokajstwo„. on chce Rewolucji!„. 

Akt II - Bal na zamku Himalaj. 

Przybywają w workach goście, mający uczestniczyć w konkur
sie na Nową Modę. 

Szarm przyprowadza Albertynkę. Obladowana garderobą (bo 

Szarm, zamiast rozbierać, ubiera ją), a oczarowana jeszcze dot
knięciem zlodziejskim, wciąż zasy;Jia„. i ona gości śni... nagości 

sennie przyzywa.„ 

A to do szalu doprowadza Szarma i jego rywala, Firuletta. 
Szarm przybyl na bal ze zlodziejaszkiem na smyczy„. czy dlatego, 

że chce mieć go na oku?„ żeby zlodziejaszek czego nie narobil... 

a może i zazdrosny o to dotknięcie zlodziejskie, swobodne może 
korci go i ekscytuje, że zlodziejaszek do wszystkiego może się do

brać zlodziejskimi palcami?„. Firulet, rywal, też zlodziejaszka swe
go ma na smyczy. 

Niezdolni sprostać sennemu wezwaniu Albertynki, Szarm i Fi

rulet wyszydzają się wzajemnie i tragiczna żądza samounicestwie

nia doprowadza ich do pojedynku. Aż wreszcie gdy Bal roztacza 
się w calym splendorze toalet i mask, zrozpaczeni rywale - impo

tenci spuszczają ze smyczy zlodziejaszków: niech robią co chcą, 

niech kradną, niech się dobierają!„. 
Zamęt. Panika. Zlodziejaszki kradną, co wlezie, goście zaś nie 

wiedząc kto ich lechce i dotyka, piszczą, szaleją! W powszechnym 

wyuzdaniu manier i rozprzężeniu strojów Hufnagiel - koniarz - ter

rorysta rusza do galopu na czele Lokajstwa„. Rewolucja. 



Akt III Ruiny zamku Himalaj. 

Rewolucja. 
Wiatr Historii... sporo czasu upłynęło. To już po obu wojnach 

światowych i po rewolcji. 
Strój ludzki oszalał... na wietrze, w Maskach blyskawic uka

zują się najdziwniejsze przebrania: książę - lampa, proboszcz - ko
bieta, mundur hitlerowski, maska przeciwgazowa„. Wszyscy się 

'ltkrywają i nie wie się, kim się jest... 
Hufnagiel - Jeździec na czele Huf ca Lokai galopuje w pogoni 

za faszystami i burżujami. 
A mistrz Fior w przerażeniu i osłupieniu usiłuje wyznać się 

jakoś tej nowej Rewii Mód. 

Następuje sąd nad schwytanymi faszystami. Na próżno Fior do
maga się normalnej procedury sądowej. Burza! Burza! Wicher dła
wi, porywa„. 

Lecz co to?! Ach, co to?! Szarm i Firulet wchodzą łowiąc mo
tyle, za nimi trumna, niesiona przez dwóch grabarzy. I opowiada
ją smutne swoje dzieje: wtedy, na balu, Albertynka zniknęła, od
nal·eźli tylko obfite resztki jej garderoby! A zlodziejaszki też znik
nęły. Więc, w przekonaniu źe Albertynka zostala obnaźona i zgwał
cona, i zabita, wybrali się w świat z tą trumną, by pogrzebać nagie 
ciało Albertynki. 

Wówczas wszyscy składają do trumny swe klęski i swoje cier
pienia. Lecz co to?! Ach, co to?! Gdy na koniec mistrz Fior prze
klinając Strój ludz~i ~ Modę, i Maski, gestem najwyżsfej rozpaczy 
składa do trumny swiętą, zwykłą, na zawsze nieosiqgalną, Nagość 
ludzką„. z trumny powstaje naga Albertynka!„. 

Skąd się wzięla w trumnie? Kto ją tam ukryl? 
Obaj grabarze zrzucają maski: to zlodziejaszki! Oni to wykradli 

Albertynkę na balu, rozebrali, w trumnie ukryli„. 
Nagości wiecznie mloda - mlodości wiecznie naga - nagości wie

cznie młoda - mlodości wiecznie naga„. 

ALE CZYM JEST STRÓJ 

I CO WLASCIWIE OZNACZA NAGOŚĆ? 

Poj.ęcie „stroju" przypomina oczy.wiście dwa poprzednie: „gębę", 
na której Gombrowicz oparł „Ferdydurke" i „formę", której przy
pisywał znaczenie najbardziej fundamentalne. Człowiek nie ma 
stałej osobowości: kształtuje się w spojrzeniu innych. „Gębą" jest 
więc obraz „ja", narzucony przez „innego": rozmaite możliwości 
(myśli, uczuć, zachowań), które w sobie noszą, wyginają się i za
stygają w określony kształt, uwarunkowany cudzym spojrzeniem. 
Można więc powiedzieć, że „gęba" to aktualizacja moich możli
wości, unieruchomiona nieuchronną relacyjnością wszelkich ludz
kich stosunków; albo, jeszcze zwięźlej, „osobowość ku", _zależna 
i chwilowa, ale jedyna, na jaką człowieka stać. Dlatego mówił 
Gombrowicz, że „od gęby można uciec tylko w inną gębę" ... Co 
do „formy", to oznacza ona nie tylko zwyczaj, konwencję, spo
łeczny habitus, jak początkowo rozumiano; także - konieczny 
sposób ujmowania rzeczywistości przez poznający podmiot albo 
nawet, kto wie?„. tkwiącą w rzeczywistości potęgę. ( ... ) Słowem, 
gombrowiczowską formę wolno interpretować w pojęciach socjo
logii, teorii poznania i nawet kosmogonii: zależnie od tego na co 
położy się nacisk, będzie ona międzyludzką relacją, narzędziem 

poznania albo Zasadą Bytu. 
Co teraz ze „strojem" i „nagością"? „Gęby" nie można samemu 

odkleić od twarzy; „formy" również nie da się zawiesić czy nie 
zauważyć. Tymczasem „strój" można włożyć lub zdjąć: przypomi
na on zatem maskę albo przebranie. (.„) Jest jakby oswojoną 
„gębą", powieloną masowo. (.„) Człowiek dojrzały jest więc za
równo panem jak niewolnikiem własnego stroju: umie wpraw
dzie - ku przyjemności swej i pożytkowi - przeskoczyć z ko
stiumu w kostium, ale nie potrafi przekreślić zależności, która 
skazuje go na przesłanie nagości (i pustki!) zapożyczonymi łach

manami.( ... ) 
Dla Gombrowicza młodość jest słaba i bezradna ... w i-: c pięk

na. Tak jak starość zlepił sobie w jedno ze „strojem" i brzydotą, 
tak nagość chce uwielbić w niedostateczności i pięknie zarazem.( .. ,) 



Jest w OPERETCE człowiek, który pojmuje, że z błędnego 
koła nie można wyjść inaczej, niż odrzucając ws zys t kie maski: 
że w czasach, kiedy „strój ludzki oszalał", idee zaś, zamiast służyć 
ludziom, narzucając im drętwość stereotypów, tylko radykalna 
zmiana stosunku do kultury przyniosłaby ocalenie. To Fior. ( ... ) 

Fior: Tu maska maskę dręczy! Zrzućcie maski! Zwykłymi 

stańcie się ludźmi! ( ... ) 

Cała sztuka (od przestrzeni, gdzie się toczy, do języka ( ... ) jest 
układanką znaków: popędzani przez autora spacerujemy po lesie 
symbolów, łatwych, śmiesznych, stereotypowych... ale jednak 
symbolów ( ... ). 

Gombrowicz jest także bardziej wieloznaczny. Jest to ostatnia 
cecha, która płynie z dystansu do formy i konwencji operetkowej. 
Pomyślmy nad zakończeniem . Zmartwychwstaje Albertynka: czy 
więc - wszystko w porządku? Można by tak sądzić. Ale przecież 
fabuła została ujęta w cudzysłów operetki, symbole skompromito
wane błazeństwem . Czy to więc radosne objawienie? Czy raczej 
sceptyczna drwina? Wyznanie wiary czy szydercza finta? Co o tej 
goliźnie myśleć? ( ... ) 

Jak Goethe „Fausta", Gombrowicz zaopatrzył „Operetkę w pod
wójny finał. Ludzkości, przegrałaś, cała twoja historia jest błazeń
stwem - mówi jedna z twarzy Janusa. Ludzkości, zaczynaj na 
nowo, jesteś wieczna - mówi druga". 

J. Blo6sld, Histeria l „Operetka", 
Dialog 1971 nr 6, s. 86-100. 



W SEZONIE TEATRALNYM 1988\89 
PROPONUJEMY: 

NA SCENIE DUŻEJ: 

1. Witold Gombrowicz Operetka 

2. Zygmunt Nowakowski Gałązka rozmarynu 

3. Arthur Miller Czarownice z Salem 

4. Michael Frayn Czego nie widać 

5. Michał Bułhakow Szkarłatna Wyspa 

NA SCENIE MALEJ: 

1. Antoine de Saint-Exupery Mały Książę 

2. Jean Genet Pokojówki 

3. Robert Thomas Osiem kobiet 

4. Fritz Hochwalder Oskarżyciel publiczny 

5. Sławomir Mrożek Kontrakt 

NA SCENIE X: 

1. Sławomir Mrożek Moniza Clavier 

2. Maksym Gorki Letnicy 

3. Jan Potocki Parady 

4. · Peter Handke Terminator 




