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Jerzy Jarzębski 

Uciekam z gębą w rękach 

W roku l 933 młody. dwudziestodziewięcioletni prawnik z dobrej. ziemiańsko
przemysłowej rodziny debiutuje tomem przewrotnych opowiadań o zmaga
niach jednostki z konwencjami i stereotypami narzucanymi jej przez społe
czeństwo, a także z drastycznymi treściami własnej psyche. Książka nazywa 
się Pamiętnik z okresu dqjrzewania. autor -Witold Gombrowicz. Krytyka nie 
bardzo umie sobie poradzić z tym gatunkiem literatury: recenzenci pytają 
o "myś l przewodnią''. w akcji i bohaterach pomyślanych metaforycznie 
doszukują się jakichś nieomal studiów z dziedziny psychopatologii; co gorsza 
- nie rozumiejąc dobrze książki - udzielają autorowi dobrych rad i pro
tekcjonalnie poklepują. Niby w tych recenzjach sporo pochwał - ale młody 
pisarz prycha z pogardą na te karesy, nade wszystko bowiem doskwiera mu 
poczucie uprzedmiotowienia: łapy krytyków ugniatają go wedle własnej woli, 
a do żywej materii jego tekstów dopisuje się uczone głupstwo komentarza . 
Jeszcze gorzej jest na forum rodzinnym: ekscentryczność dzieła budzi w ciot
kach czy kuzynkach pobłażliwe uśmieszki. ten i ów za plecami autora stuka 
się w czoło . Gombrowicz unosi się rozdrażnieniem i poczyna komponować 
nową książkę. która niekompetentnych a zadufanych w sobie Zoilów miała 
ośmieszyć i zdyskredytować : 

Tak, będę się broni/! Wyszydzę szyderców! Ja niedqjrzały? To głupota wasza 
opatn4e mnie stemplem niedqjrzalości! Oto więc belfer Pimko zachodzi do 
mnie, mby z wizytą, pogadując o tym i o O\l\Yf17, aż znienacka zaczyna mnie 
egzaminować! Robi ze mnie ucznia! Zły stopień mi stawia! I wreszcie. pupę 
dziecinną z nagła przyprawiwszy, mnie trzydziestolatka oddaje triumfalnie do 
szkoły! 

Przypominam sobie doskonale. że na tych pierwszych stronach Ferdydurke 
mqje ambicje nie sięgały poza dowcipną satyrę, która by mnie 1111MYższyla 
ponad wrogów. [O. de Roux, Rozmov.y z Gombrowiczem. Paryż ł 969.J 

Pod taką to gwiazdą w latach l 934-35 poczyna rodzić się jedna z naj
głośniejszych książek międzywojennego dwudziestolecia. Wprędce jednak, 
jak wspomina autor. 

U1WÓR ZACZYNA ŻYĆ WŁASNYM ŻVCIEM 

i rządzić się własnymi prawami. wiodąc pisarza w regiony. o których wpierw 
nie myślał . 



Spróbujmy zrekonstruować ten ciąg logiczny. nie tyle przez autora pomyślany. 
ile raczej bezwiednie zrealizowany. wpisany w świat działań postaci i pisarską 
przygodę twórczą . Więc najpierw czuje się osaczony. zniewolony i zde
formowany przez cudze sądy o jego książce i osobie. Ale za chwilę dostrzeże. 
iż taki sam los jest po prostu jego udziałem jako człowieka : wszyscy. w każdym 
momencie. dybią na jego nieza leżność , oglądają go swymi oczyma i po
wodują. że pod ich spojrzeniem zapomina o własnym. autentycznym 'ja". 
poczyna tańczyć jak mu zagrają. A mentorstwo krytyków? To przecież cała 
kultura. w której żyć nam przychodzi. jest w sobie zadufana; odgrywa stale 
komedię wyższości wobec jednostki, którą postrzega zawsze niczym małego. 
nic nie znaczącego żuczka . Klęknąć przed "mądrością wieków"? - pyta siebie 
autor. Tworzy iją przecież ludzie. A ile napsuli! 

Przypatrując się "funkcjonariuszom kultury"- krytykom. belfrom, różnego typu 
luminarzom - dostrzegamy, że oni prywatnie. na co dzień, są daleko od po
niżej nabożeństwa. które celebrują : zdradza ich cielesność, dziecinne odruchy, 
obniżają loty w towarzyskim ględzeniu. żeby nie wspomnieć o sytuacjach 
bardziej intymnych- np. erotycznych. Marzeniem Gombrowicza staje się tedy 

ZEPSUĆ KORYFEUSZOM GRĘ W ŚWIETNOŚ('.: 

wydobyć z nich sprzeczne pierwiastki osobowośc i i sprawić. by doprowadziły 
swych nosicieli do samozniszczenia . 

Nie może to być jednak triumf w sferze intelektualnej i na wysokościach . 

Starcie rozgrywa się w przestrzeni społecznej. gdzie mało kto rozumie się na 
finezjach argumentacji. Poczciwym "ciotkom" uczone dywagacje nie trafią 
i tak do przekonania, a ich lekceważenie. choć wywodzi się z ignorancji, 
autora nie mniej boli. Zatem "wygrać" trzeba bezapelacyjnie i tak. by klęska 
przeciwnika dla każdego była oczywista . Gombrowicz wpierw wybiera trzy 
najlepiej sobie znane sfery życia społecznego. w których pragnie odegrać się 
na "wrogach" : to szkoła. symbolizująca kulturę i jej funkcjonariuszy. dom 
"postępowych" inżynierostwa Młodziaków - awangardy dziejów i nowego 
obyczaju - oraz anachroniczny dworek. w którym niejako poza czasem żyją 
konserwatywni ziemianie. Józio - bohater książki -w każdym z tych środowisk 
ma jakąś stereotypową rolę do odegrania i pozornie ją podejmuje, grajednak 
ze złą wiarą i wciąga w swe machinacje prostodusznych przeciwników. Rzecz 
cała kończy się nieodmiennie monstrualną "kupą" - kłębowiskiem ciał, 

w którym przewalają się wszyscy uczestnicy toczonej przez Józia psychomachii. 

JAK JÓZIO WYGRYWA 7 

Otóż. w sposób sobie tylko właściwy i dość ekscentryczny. Ferdydurke nie jest 
utworem "werystycznym" (choć jest "realistyczna" - i to jak!) : roi się w niej od 
sytuacji i dialogów życiowo nieprawdopodobnych . Można by rzec. iż akcja 
powieści rozgrywa się w świecie znaków i metafor. Pimko. Młodziakowie. 
Zuta. wujostwo Hurleccy. Walek -wszyscy używają języka zredukowanego. 

ograniczonego do pewnej ilości charakteryzujących osobę i środowisko słów 
i zwrotów. Poza tym otoczeni są przedmiotami - atrybutami i wykonują 
znaczące gesty -wszystko po to. by w każdej chwili manifestować swą 
przynależność do określonej sfery czy ideologii : tak właśnie Zuta epatuje 
łydkami. swobodą i akcesoriami sportowymi, ciocia Hurlecka w nieskoń
czoność. jak kukiełka. powtarza gest częstowania cukierkami, panowie "walą 
po mordzie" parobka itd. 

Rola Józia w tak skonstruowanym świecie polega przede wszystkim na mie
szaniu przeciwnikom języków, konstruov 1aniu nowych kompozycji znaków. 
które nie mieszczą się w konwencjonalnym repertuarze i wprawiają prze
ciwników w osłupienie, wywołując bezsensowne. nie zaplanowane reakcje. 
Tak jest z " gałązką w gębie żebraka", muchą w tenisowym pantoflu, Zutą -
"mamusią" . "braniem po gębie" przez pana itd . Ferdydurke czytać lub oglądać 
należy nieledwie jak muzyczny utwór. symfonię współbrzmień i dysonansów 
-językowych lub sytuacyjnych. 

DLA KOGO JEST TA SYMFONIA 7 

W równej mierze dla przeciwników Józia, co dla niego samego - bo i on nie 
jest wolny od fascynacji formą i stereotypem. który chce zniszczyć . Ferdydurke 
- takjak inne utwory Gombrowicza - jest opowieścią. którą autor opowiada 
nie tylko nam. lecz i sobie. bo przecież to on sam jest "Józiem", chce zrozumieć 

tajniki świata i własnej osobowości. a następnie zapanować nad nimi. Akcja 
wszystkich powieści i dramatów Gombrowicza rozgrywa się tedy. jak mawiał 
sam pisarz. "w sferze snu". a zatem w obrębie psychiki autora. który rzeczy
wistość zewnętrzną w sobie odbija i rozwiązuje niczym skomplikowaną 
łamigłówkę . Pisarz jest "graczem" - bo z jednej strony gra role (narratora. 
bohatera). z drugiej zaś stara się wygrać starcie ze światem. który go przytłacza 
i deformuje. 

Czy jednak "w sferze snu" można cokolwiek wygrać raz na zawsze? Wygrane 
Józia są pozorne. gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, 
a przed człowiekiem schronić się można jedynie w oqjęcia innego czlowieka. 
Przed pupą zaś w ogóle nie ma uc;eczki Psychomachie Józia kończy nie tylko 
"kupa", ale też zaraz - "nowe przyłapanie" : to nowy społeczny układ przy
prawia mu "gębę" (czyli mówiąc z grubsza. rolę do odegrania . maskę przy
bieraną na u2ytek otoczenia) i "pupę" - synonim narzuconego bohaterowi 
dzieciństwa i niedojrzałości. Sen Józia I Witolda powraca więc ciągle, choć 
bohater zmienia otoczenie. To każe dopatrywać się w nim pewnych stałych 
cech i struktur. 

POWRACAJ~CESTRUKTURY 

Uważny czytelnik Ferdydurke i innych utworów Gombrowicza spostrzeże. iż 
bohatera " przyłapują" wciąż jakby te same osoby. przebrane tylko w kolejne 
kostiumy i wcielone w nowe role. Jest tam kobieta pełniąca rolę matki - pani 



domu. jest ojciec - przywiędły nieco autorytet. panna na wydaniu i jej brat 
lub partner: wreszcie zaś sobowtór głównego bohatera. w którym może się 
on przyjrzeć niczym w lustrze. W kolejnych scenach mogliby zatem 
występować ci sami aktorzy. w zmieniającej się jedynie powierzchownej 
charakteryzacji. Chwyt ten wymyślił sam Gombrowicz. choć nie w Ferdydurke, 
a w Ślubie, a potem w nie dokończonym dramacie Historia. To w Ślubie 
Ojciec raz jest karczmarzem. raz królem. a Pijak staje się nagle ambasadorem 
obcego państwa . W zamysl autora jeszcze lepiej wprowadzają notatki do 
Historii. Oto Projekt /iktu f.· 

Matka (ucieczka z życia - fantazja - nie wytrzyml!Je siebie) = -WSTRĘT = 
nauczycie/ Estetyki: Piękności = Cesarzowa Rosyjska, (syn) = 
Lekarz, który zwalnia (matkobąJstwo). 

Ojciec (Normalność, kodeks środowiska. Dyrektor Praktyczny, urzędnik, 
przyzwoitość)= Prezes Komi~i Poborowęj = Cesarz Mikoląj li. 

Janusz (Faszyzm Mężczyzna sztuczny, strach, terror. słabość, realizm) = 
Nauczyciel, który gardzi Nauką = Lekarz zmusząjący do wąjska 
= Rasputin (przekreślonej = General. 

Jerzy (ucieczka, kobiecość, forma, lekkość, personalizm) = Nauczyciel, który 
lekceważy i bagateliz1.!Je = Lekarz, u/an, zabawa =Szambelan. 

Rena (matematyka, ścisłość, cnota. wiara, rzetelność, męskość) = Nauczyciel 
matematyki = Lekarz rzetelny i przęjęty wcyskiem = Wielka 
Księżniczka Mna. 

Zgodnie z tymi projektami charakterów i funkcji postaci scena w Historii 
przeksztalcać się będzie z rady familijnej w komisję egzaminacyjną. komisję 
~oboro~ą. cesarski dwór rosyjski itd. Co jednak leży u podstaw każdej z tych 
1nstytug1? Zauwazymy łatwo . że postacie sztuki noszą imiona rodzeństwa 
pisarza. noszą też ich cechy charakteru - podobnie jak rodzice. wielokrotnie 
portretowani w różnych utworach Gombrowicza. W samej rzeczy dla autora 
Ferdydurke archetyp zniewolenia. model wszystkich póżniejszych potrzasków, 
jakie społeczeństwo na jednostkę zastawia, stanowi 

RODZINA 

To w niej dorastający chłopiec zostaje najpierw ugnieciony i uformowany 
podług wszechwładnych stereotypów. Szkoła. gromada uczniowska. poszcze
gólne środowiska społeczne. systemy ideologiczne itd . to tylko przedłużenie 
tej najbardziej elementarnej aparatury ucisku. Dlatego Ojciec łatwo prze
ksztalca się w Króla -władza monarsza zdaje się być innym wcieleniem władzy 
patriarchalnej. 

Gombrowicz tego nie wymyślił, zapożyczył raczej od wielkich dramaturgów 
dawnych. epok. Ileż to razy np . u Szekspira dramat władzy przenika się 
swobodnie z dramatem rodzinnym: Hamlet, Makbet, Król Lear - to tylko 

niektóre tytuły. które warto w tym kontekście przywołać. Bohater wszystkich 
niemal utworów Gombrowicz.:i. odbicie samego autora. wobec rodziny 
zachowuje się zawsze w ten sam sposób. Postawę jego określić można jako 
gest buntownika i uciekiniera. 

Od czego ucieka Józio I Witold 7 Najprościej byłoby odpowiedzieć: od auto
rytetu starszych, od ich rodzicielskiej wladzy. Ale chodzi też o coś więcej: 
bohater Gombrowicza okazuje się prędko anarchistą obalającym wszelkie 
świętości. W Ferdydurke ofiarą jego ataków pada szkolny system pedagogi
czny. ideał "nowoczesności" -wraz z żyjącą zeń awangardową sztuką. a po
tem konserwatywne cnoty ziemiańskie. czyli to. czym karmił się rodzimy "sar
matyzm" najświeższej daty. a co odbijały np. powieści Sienkiewicza. Rodzie
wiczówny czy Weyssenhoffa. W dalszych utworach "dom rodzinny". z któ
rego pisarz ucieka. to już coś więcej. w Trans-Atlantyku Polska i cały zespół 
patriotycznych ideałów i powinności. w Ślubie-system wartości i autorytetów 
oparty o wiarę w Boga i ponadczasowy porządek metafizyczna-moralny. 
podobnie w Pornografii - wreszcie w Kosmosie ·ucieczka z domu" oznacza 
już ni mniej. ni więcej. tylko opuszczenie świata sensów wypracowanych 
dotychczas przez społeczeństwo. stanięcie wobec "burzy świata" w całym 
jego niezmierzonym ogromie. Jednostka ludzka. pozbawiona wszelkich sys
temów wiedzy i katechizmów. próbuje teraz złożyć świat na nowo. na włas

ną rękę i bez pomocy autorytetów. Ta próba nadania sensu - sobie i sub
stancji Kosmosu - prowadzi w końcu do aberracji i groteskowych klęsk. 

Zachodzą u Gombrowicza dwa procesy: jego dom rodzinny rozszerza się 

i zmienia konsystencję - staje się dworem szlacheckim, szkolą. pałacem . świą

tynią. ojczyzną. kosmosem. "gmachem zasad moralnych". filozofią bytu i istnie
nia. W miaręjednakjak Gombrowiczowski bohater ucieka z kolejnych wcieleń 
domu. bunt jego przybiera coraz mniej radosny charakter i tonację . Pisarz 
wymarzył sobie skonstruowanie wszechświata i człowieka w procesie gry -
i te jego rewolucyjne zamierzenia miały szeroki odzew. bez wątpienia prze
obraziły w pewien sposób polską kulturę. zmieniły nasz stosunek do wartości 
i tradycji. Ale samemu autorowi próby realizacji tych marzeń nie dały ani 
radości. ani poczucia spelnienia. 

POŻYTKI Z FERDYDURKE 

W Ferdydurke oglądamy Józia/Witolda w momencie. gdy destrukcja formy 
daje mu jeszcze satysfakcję . Pierwsza z powieści Gombrowicza była w swoim 
obrazoburstwie radosna i zdobywcza. swobodna i zarazem stanowcza. 
wnosiła w kulturę polską ton. którego w niej dotąd nie było. Ferdydurke 
oddawala głos jednostce broniącej swej autentyczności i suwerenności wobec 
wszelkich wymagań narzucanych jej przez życie w społeczeństwie - i gdy 
póżniejszym. szczególnie ostatnim utworom prozą Gombrowicza zarzucano 
niekiedy pewną oschłość czy nawet sztuczność. o tyle powieść o trzydzies
tolatku wpędzonym gwałtem w pacholęctwo swym groteskowym humorem 



i brawurą zdobyvvala sobie zawsze szturmem czytelników - w Polsce i na 
całym świecie . 

Czytano ją zres~tą rozmaicie. zależnie od sytuacji historycznej i kulturowej. 
W la_tach trzydziestych zdawała się wielu po prostu satyrą na trzy społeczne 
kręgi: przez które przechodzi bohater: inni - nie bez niepokoju -wydobyvvali 
z ni_eJ wą~ek anarchicznej drwiny z wszelkich wartości . Krytycy zaangażowani 
po~1tycznie. czy to z prawa. czy z lewa. gromili autora za indyferentyzm. po
dejrzewając słusznie. że postawa przezeń przyjęta nie da się pogodzić z żad
ną ideologią. z niczym. co jednostce ogranicza władzę sądzenia i wolność 
wyboru . Nic także dziwnego, że w latach stalinowskich powieść skazana 
została_ na zapomnienie. a gdy po październiku wydano ją w Polsce na nowo. 
czytelnicy dojrzel i w niej przede wszystkim protest przeciwko uciemiężeniu 
człowieka przez doktrynę . 

N_iezależnie od takich doraźnych sensów wpisyvvanych w utwór pod ciśnie
niem aktualnych wydarzeń, jest w Ferdydurke idea głębsza i bardziej uniwer
salna, Jąd~o filozoficzn~. które odkrywali od początku co wnikliwsi krytycy. 
Szczeg?lnie ~r~fny esej na temat książki Gombrowicza wyszedł spod pióra 
Jego nie mnieJ znakomitego kolegi. Brunona Schulza. Pisał Schulz w 1938 
roku. w zeszycie XCVl-XCVlll "Skamandra" : 

Go"!browic~ od~ryl i doceni/ w ca/ej pe/ni kapitalne znaczenie problemu formy 
Mozna powiedzieć za Gombrowiczem, że cala kultura ludzka jest systemem 
form, w których się człowiek sam widzi i w których ukazuje się człowiekowi. 
Człowiek nie znosiswęj nagości, nie styka się ani z samym sobą, ani ze swoimi 
blitnimi inaczej niż za pośrednictwem form, stylów, masek. Cala uwaga ludzka 
zaab~orbowana zawsze by/a do tego stopnia stosowaniem form i hierarchj;; 
mampul~ąą 1 przesuwaniem wartości, pochłonięta przez merytoryczną stronę 
sprailltj/, ze sama czynność hierarchizowania, produkowania formy, stala jakoby 
poza wszelką problematyką. Zasługą Gombrowicza jest że tę sprawę, 
traktowaną zawsze od strony absolutnej i merytorycznęj, od strony treści, l!)ąl 
od_ strony ge'!etycznej i rozwcyowęj. Pokaz al embriologię formy Zidentyfikował 
~1elorakość 1 calą skalę ludzkich ideologj;; sprowadzi/ do jednego mianownika 
1 ukazal poza ic/7 wszystkimi postaciami tę samą ludzką substancję. Mateczmk 
zaś tego formotwórstwa umiejscowi/ w dziedzinie niedostępnej dotychczas 
oku, tak wątpliwej zdeprecjonowanej i tandetnej że połączenie tych 
o~l~glyc/7 _spraw w jednym spąjrzeniu, polożenie znaku równości mi~zy 
mr:i~ musi być nazwane prawdziwym błyskiem jasnowidzenia Znamy już 
m1e_;sce, gdzie leży to laboratorium form, ta fabryka sublimacyj i hierarchf.i 
Jest mm kloaka niedcyrzaloś~1; dziedzina hańby i wstydu, niedopasowań 
i nied~ciągm~ć, żalosny śmietmk kultury, pelen czerepów, tandetnych, 
szmaoanych 1 slomianych ideolog!/, dla których nie ma nazwy w języku 
kulturalnym. 

Kontynuując ten wątek. krytyka powojenna uznała prędko, że Ferdydurke to 
wczesny. wyprzedzający teoretycznie dzieła Sartre· a, ale wyjątkowo klarowny 
w swych założeniach 

MANIFEST EGZVSTENOALIZMU 

Przypatrzmy się Józiowi : nie jest on w chwili rozpoczęcia akcji jakąś określoną 
postacią o łatwych do zidentyfikowania cechach . Inaczej niż bohaterowie 
tradycyjnych powieści, Józio jest mgławicą. "egzystencją zawieszoną w próżni". 
Zaistnieje dopiero w starciach z :nnymi. którzy narzucą mu jakieś "gęby" -
maski. Ale Józio - niczym Mersault z Obcego Camusa - nigdy się z tym 
swoim wizerunkiem na użytek otoczenia nie pogodzi. Nie jest tak, że pod 
maską bohater nosi jakąś "prawdziwą twarz". jego wola autentyczności nie 
może go zatem doprowadzić nigdy do odkrycia prawdy o sobie czy prawdy 
o świecie. Skazany jest jednocześnie na zdzieranie masek - i na posługiwanie 
się nimi. na podważanie wszelkich form i wartości - ale także na ich akceptację; 
zdobyczą jego nie może być więc ostatecznie odsłonięcie zasady świata, ale 
jedynie dystans do form. umiejętność gry. zachowanie w każdym momencie 
swobody wyboru. 

Jak widzimy. grają tu podstawowe Sartre'owskie tematy filozoficzne: prymat 
egzystencji na1j esencją, uprzedmiotowienie jednostki przez innych. postulat 
walki o autentyczność. opozycja Bytu i Nicości. Gombrowicz chętnie 
przyznawał się do prekursorstwa i do egzystencjalizmu jako nc.~bliższej sobie 
filozoficznej doktryny. Ale właśnie to. co doktrynalne-jako "esencja" - winno 
być z natury obce egzystencjaliście . Dlatego Gombrowicz wypowiada się 
najlepiej nie przez teoretyczny dyskurs. ale przez mowę postaci swych 
utworów. przez podobnie umieszczoną w cudzyslowie narrację i komentarz 
do niej. a wreszcie - i przede wszystkim - przez akcję. pelną dotkliwych 
międzyludzkich spięć 

FERDYDURKE W TEATRZE 

jest więc bez kwestii dziełem pod pewnymi względami zredukowanym wobec 
swego powieściowego pierwowzoru: brak w niej wszystkich finezji narracyjnej 
gry i wielopiętrowych autokomentarzy. Bo wszak Ferdydurke-książka to przede 
wszystkim opowieść. którą autor snuje o sobie - bohaterze fikcyjnych awantur 
i o sobie - pisarzu próbującym stworzyć Wielkie Dzieło . Wraz z żyvviołem 
narracji zniknąć musi z utworu wyjaśniający komentarz. którym obudowane 
są w relacji Józia ekscentryczne wydarzenia i zwroty akcji. W powieści Józio 
tłumaczy pracowicie, co oznacza mucha w tenisówce i gałązka w gębie 

żebraka. dlaczego. zwracając się do Pimki. podnosi dwa palce i skąd bierze 
się "pupa" jako symbol zdziecinnienia. Powieściowa Ferdydurke rozgrywa się 
zatem przede wszystkim w języku i wśród literackich stylizacji; nie można 
zapomnieć ani przez chwilę. że autor boryka się nie tylko z presją otoczenia. 
ale też z naciskiem artystycznej formy. którą pragnie przelamać i odnowić -
stąd wtrącone w tok opowieści nowele o Filidorze i Filibercie. stąd wstępy do 



nich - balansujące między programotwórstwem a parodią . W teatrze 
większość efektów wynikających z narracyjności utworu musi zatem zniknąć 
-w zamian uwypuklone zostaje to wszystko, co jest w Ferdydurke akcją, 
dzianiem się. naocznością . Pozbawiony żywiołu narracji utwór zyskuje na 
innym polu: wydobyte w nim zostaje i podkreślone to, co zdaje się jądrem 
Gombrowiczowskich fabuł- dramatyczny k.onflikt i walka, bezpośrednie starcie 
osób. w którym ciało bierze udział na równi z duchem. 

Zjawiają się tu także nowe dylematy. z którymi poradzić sobie musi reżyser: 
Ferdydurke unaoczniona, przeobrażona w sceniczne działanie. musi oblec 
się w materię. ukonkretnić . Ostatecznie aktorzy noszą jakieś - historyczne? 
współczesne? ponadczasowe? - stroje. występują w jakichś- rekonstruowa
nych "z epoki"? dzisiejszych? umownych? - dekoracjach. słowem. muszą 
zostać wpisani w biegnący stale "czas świata" . Problem ten nie istnieje d la 
czytelnika powieści. palący jest dla inscenizatora . który- podejmując pracę 
nad wystawieniem utworu - musi go niejako na nowo, "od siebie" wypo
wiedzieć. raz jeszcze umieścić w czasie i przestrzeni, decydując o relagach. 
jakie ową czasoprzestrzeń zwiążą z czasoprzestrzenią widza . 

Dlatego z "narracyjności" przekształconych w widowiska powieści Gom
browicza adaptor nigdy do końca nie może zrezygnować . Jest tak może dla
tego. że świat tych utworów. choć na pozór dobrze określony. nie jest nigdy 
w pełni „obiektywny"; raczej "wyłania się" z opowieści. przez opowieść Jest 
w tym samym momencie kreowany i interpretowany. Bo jeśli to "świat-sen". 
to śni go zawsze główny bohater, a zdarzenia sąjego produktem i w pew
nej mierze są mu powolne. wyrażają bowiem jego ukryte kompleksy. Ale 
Józio/Witold to przecież jedna z ról autora. który pod tą maską działa 
w przedstawionej rzeczywistości i jednocześnie te działania opisuje. Swoistym 
"działaniem" jest i ta opowieść:. bo ona świat kreuje i zmienia - tak samo 
zresztą. jak poczynania adaptatora i reżysera. który w pewien sposób musi 
stopić się zarówno z pisarzem. jak z wykreowaną przezeń postacią . Drugim 
biegunem czynności autora - narratora - bohatera jest interpretacja zdarzeń 
- bo opowiedzieć to jednocześnie wyjaśnić:. obdarzyć: sensem - dla siebie 
i czytelników. I oto na miejsce sensów konwencjonalnych. zniszczonych przez 
Józia/Witolda. pojawia się jego własny. mroczny sens. a wraz z nim "nowe 
przyłapanie" . Taka to już specyfika literackiej działalności . Uciekam z gębą 
w rękach - wykrzykuje w finale Józio; 

Koniec i bomba 
a kto czyta!. ten trąba! 

- dodaje za nim autor, spoglądając zza kulis ironicznie na widownię . 

WIZ'OZD GOMBBOWICZ 

FERDYDURKE 

R ó J 

Obwo/ura do Ferdydurke W Gombrowicza. Rój. Warszawa 1938. 



W1t1od Gombrowicz jako uczeri / 19 I 8) . 

Krzysztof Wójcicki 

Dziennik znaleziony w butelce 

Rzadko zdarząją się odkrycia na taką skalę. Czasy, w których przyszło nam zyć; 
odkrywcze nie są: oqjawiąją się jedynie znane od dawna na świecie prawa, 
jakimi kierl!}e się tak zwa01 wo/01 rynek i wolna gra ekomomiczna. o której 
prócz siły napędowej pieniądza nie decyduje żadna inna. Zmuszeni przeto 
do ciągłych poszukiwań rezerw, stosowania coraz to nowych metod 
pozyskiwania wptywów imamy się rozmaitych przedsięwzięć - użyczenie, 

leasing czy dzierżawa to tylko niektóre z wielu metod jakie stosują w tych tak 
zwanych nowych czasach przekszta/cąjące się wciąż Polskie Linie Oceaniczne 
z siedzibą w Gdyni przy ul. I O Lutego 24. 

Polish Ocean Lines mąjąc ambicje utrzymania statusu nąjwiększego polskiego 
armatora, postanowiły sięgnąć po wypróbowane metody !już dziś nie tylko 
Pol-1\merica 91. Po/-/lfrican, Polcontainer czy Po/-Levant- Linie Żeglugowe 
Spólka z oo., ale także Bank Morski .sA oraz DHL Worldwide Express mieszczą 
się w tym samym budynku, w którym przed wcjną funkcjonowało Polskie 
Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe utrzymLfjące połączenia morskie 
z całym światem, z Gdynią - /lmerica Lines (Glłl) na czele. Nowoczesność 
wyparła tradycję. W dawnej Izbie Historii i Tradycji szumią dziś komputery 
i telefaksy 

Okazale zbiory w postaci starych lin, kodów flagowych, takielunków z nąj
starszych jednostek ptywąjących, lampy okrętowe, latarnie nawigacxjne, ba 
- cale systemy sygnalizac.Jjne, mapy, modele, dzienniki pokładowe itd. 
wędrowały silą rzeczy na strych. Zaś konieczne dla umożliwienia dzierżawy 
przeprowadzki; porządki, remonty spowodowały to jedyne w swoim rodząju 
odkrycie. Niby nic. Butelka I ChciClłoby si~ rzec zwykła. jakich wiele wala się 
dosłownie wszędzie i mkt jak dotąd nie może znaleźć sposobu na zrobienie 
biznesu z tych wtór01ch opakowań (szklane domy nie wchodzą w grę 
w związku z ustawą antyalkoholową iprogramem wychowania w trzeźwośCI}. 
Lecz okazl!}e się, że to butelka niezwykła. 

Rzec by można unusua/ bott/e, ba, uncommon bottle, a nawet extraordinary 
bottle. Cóż w niej takiego niezwykłego? Korek. Nie zakrętka. Korek. Znaczy, 
że z takiej nie można bylo po prostu i zwycząjnie "walnąć z gwinta·; bo gwinta 
nie by/o. By! korek. Wciśnięty na 3/4 długości w sz.Jjkę korpulentn~;: 
przysadzistę;; nieco pękatej butelki, strzeglję;'zawartości Zielonomatowe szk/o, 
nieprzepuszcząjące świat/a tajemniczo zasiania/o wrn;trze. Już intendent PLO 



pełniący obowiązki kierownika działu administracji gospodarczej ścierąjąc 
kurz golą dłonią, jako pierwszy IN)lkluczyl obecność substan9i płynnej i na
głym, dobrze znanym ruchem chciał usunąć korek, kiedy napotka! ca/ko wicie 
przypadkowo wzrok głównego specjalisty do spraw polityki żeglugowej 
w którego rękach zabłysną I scyzoryk z korkociągiem Charakterystyczny dźwięk 
rozwiał ostatecznie wątpliwości. Z przewróconej do góry dnem butelki. którt;j 
nie powstydzi/by się nie tylko dawny podkomorzy, ale i dzisiejszy król 
gastronomii; nie IN)lp/ynęla ani jedna kropla. Nie znaczy/o to byną/mniej że 
butelka by/a pusta. Coś się w niej rusza/o. 

To coś okazało się plikiem kartek, które tego samego dnia, a by/o to 2 2 sierpnia 
1993 roku, znalazły się na biurku szefa zespołu serwisu Limf Południowej 
Ameryki, głównie ze względu na często powtarząjącą się w tekście nazwę 
portu BUENOS AIRES. Sprawa zrobiła się glośna. W PLO zawrzało, kiedy dy
rektor naczelny odcyfrował na ostatnie;) spośród 22 kartek imię i nazwisko 
autora. Był nim Witold Gombrowicz. 

Biuro dyrektora naczelnego skon taktowa/o się natychmiast z Teatrem Mie;jskim 
w Gdyni, który już w końcu sezonu zapowiada/ premierę Ferdydurke . 
Przyznąjemy, że brakowa/o nam słów wdzięczności i uznania. Znakomicie 
zachowany tekst dąjący się stosunkowo fatwo odczytać podąjemy w ca/oś o; 
zdając sobie sprawę z jego wagi i znaczenia. Jest to prawdopodobnie 
prapoczątek słynnego Dziennika pisanego w latach 1953-1966 na 
kontynencie południowoamerykańskim, glównie w Argentynie, a następnie 
w Niemczech i we Francji SzczególolN)lmi ustaleniami przed przekazaniem 
rękopisu jedynej spadkobierczyni i właścicielce praw autorskich - pani Ricie 
Gombrowicz, zą/mą się filolodzy, biografowie i badacze spuścizny wielkiego 
pisarza. My, póki co, rozkoszt..fjrny się zawartością zielonej butelki. 

*** 
1 sierpnia, wtorek: 

Płyniemy. Płyniemy. My w płynie. Płyniemy. Wy i ja. Ja i wy. Wy płyniecie. ja 
płynę . Ja z wami, wy ze mną. Ja wpływam na was. A wy na mnie wpływacie . 

I to na mnie wpływa . Na ogół ujemnie Niedobrze. Huśta . Huśtawka . Buja. 
Wszyscy bujają. Aleja mówię prawdę I to od początku A początek tej podróży 
to czysty przypadek, który miejsce miał w Warszawie. Wszystko się zaczęło jak 
zwykle w mojej ulubionej kawiarni "Zodiak" w Warszawie. Spotkałem w niej 
Czesława Straszewicza, pisarza w moim wieku. 

Mówi. -Jadę do Ameryki Południowej . 

Mówię: -Jak to7 
Mówi: -Właśn ie wypływa d o Buenos Aires nowy transatlantyk polski 

"Chrobry" . To jego pierwsza podróż . Zaproszono mnie jako literata, 
żebym coś o rym napisał do gazet. 

Mówię: - Co pan mówi, to może i mnie by zaprosili. 
Mówi : - Niech pan spróbuje, zaproponuję im, może się uda. We dwóch 

będzie przyjemniej . 

No i udało się . Płyniemy. Co prawda nie wiem po co. Wszędzie jest w istocie 
to samo. Poza rym ... ja i pływanie ... Pamiętam pewnego lata wakacje 
w Jastarni. Wypłynąłem łódką w morze z kuzynką Stasią. Odpłynąłem kawałek 
od brzegu i nie miałem siły wrócić . Zrozumiałem przestrogi o morzu, które 
wciąga. Myślałem - to już koniec. Nie muszę dodawać, ze nie umiałem 
pływać . Panna Stasia musiała łapać za wiosła i tylko dzięki niej przybiliśmy do 
brzegu. Przyrzekłem sobie wówczas: nigdy więcej . A teraz znów płynę . 

Płyniemy. Czysty przypadek. I niech nikt mi nie mówi, że jest inaczej. 

Ostatniego dnia przed wyjazdem znów zachodzę do kawiarni, już gotów do 
drogi, ze wszystkimi dokumentami w porządku . Ale ktoś mi mówi: -A ma 
pan zezwolenie władz wojskowych? - Mam paszport zagraniczny. złożyłem 
wszystkie zaświadczenia z wojska, bez niego nie wydają paszportu . - To nie 
wystarcza! Trzeba mieć jeszcze specjalne, dodatkowe zezwolenie władz 
wojskowych, to czysta formalność, ale bez tego nie wpuszczą pana na statek . 
- Patrzę na zegarek. Siódma za dwadzieścia. Urząd wojskowy zamykają 
o siódmej . Łapię taksówkę, pędzę, wbiegam po schodach na czwarte piętro. 
Za późno! Drzwi zamknięte . Trzy minuty po siódmej. Dobijam się . Woźny. -
Biuro już nieczynne. Proszę nie robić hałasu . 

Drzwi się zamykają, żegnaj Ameryko! Zaczynam schodzić melancholijnie, gdy 
wtem tupot. To drużyna footballowa, która miała jechać na mecz między
narodowy do Danii. Też się spóźnili. Znów walenie do drzwi. Tym razem 
woźny nas wpuścił i tytułem specjalnej łaski poprzybijano nam odpowiednie 
pieczątki. Tak więc cały ten wyjazd to była kwestia paru minut, o których 
zadecydował przypadek. To tak, jakby jakaś ręka olbrzymia wzięła mnie za 
kołnierz, wyjęła z Polski i przeniosła w inny wymiar. 

Płyniemy. Z Gdyni do Buenos Aires . Gdynia ... co za przedziwne miasto. Polskie, 
a nie polskie. Światowe . Wysiadam z dworca. Idę . Skręcam w 1 O Lutego, 
a jest 31 lipca. Lato upalne, ulica zimowa. Wchodzę i cóż widzę- promenada, 
europejska, rzekłbyś korso wiodące wprost do morza. Ledwiem wysiadł 
z pociągu, a już zmierzam w kierunku morza per pedes apostolorum Połyski

wało w słor~cu jak zbroja. Minąłem Szkolę Powszechną, budynek Linri Żeglar
skich Gdynia-Ameryka, okazały, z białego lśniącego piaskowca, zakończony 
półokrągło niczym rufa okrętu kawiarnią Cafe Bałtyk. Po drugiej stronie Gale
ria Morska, kino Lido. Wchodzę do kawiarni. Kelner w pas się kłania. Im on ni
żej, tym ja wyżej. - Dzień dobry szanownemu panu, co podać na dobry 
początek? 



- Na początek gazety. Spróbuję jaki smak ma tutejsza prasa. Pożuję trochę 
i vvypiję. albo pożrę . 

- "Gdańska" czy "Gdyńska"? - daje mi vvybór. 
- Obie proszę. 

Za chwilę szeleszcząca świeżością. jak vvyprasowana koszula. kluła w oczy 
tytułami: Okrężna podróż Marsza/ka Góringa, acha. Bomby japońskie na an
gielskie parowce. mhmm. Ro~a wycofuje się z Europy, no no .. . Obrazki 
z Gdańska: nie ma już or/ów polskich, tak tak .. . Papierowy atak na koleyarzy 
polskich w Gdańsku. no cóż. Wolne Miasto. Tak czy owak w wojnę nikt nie 
wierzy. bo nikt jej nie chce. A ta druga. trochę mniejsza ·Gdyńska" się nazywa. 
redaguje ją Stanisław Kaczmarek. Pięć milionów Polaków z Ametyki ślubuje 
wierność ojczyźnie. ·zawisza Czarny· rusza w ostatnią w tym roku podróż do 
Kalmaru i V1sby pod dowództwem gen. Manusza Zaruskiego. Po ''Sobieskim"
m/s "Chrobty" - to o naszej podróży. Ho ho ... Flota polskit;j Matynarki 
Handlowej liczy już 30 statków o łącznej nośności 120 tysięcy ton. Koncert 
Kieputy zasili/ Fundusz Obrony Morskiej Reprezentacyjny Cyrk Braci 
Staniewskich, światowy program, 18 atrakcji - naprzeciwko poczty. ciekawe 
czyj fundusz zasili ... o .. . Wielka wyprzedaż posezonowa od 31 . O 7 do 14. 08 
- urządza firma N. Kapuściński. Gdynia, ŚwiętO)ańska 42, tel. 36-11. Nie ma 

co zwlekać . 

Dopijam Kawę i myślę czy to co mam vvystarczy i na jak długo. Frak. smoking. 
dwa letnie ubrania. dwa cieplejsze swetry. buty ... Mam parę tysięcy złotych 
i około 200 dolarów. Wychodzę .. . Powietrze aż drży. dużo światła. dużo 
przestrzeni. Szeroko i vvysoko. więcej miejsca w tej Gdyni niż w Warszawie. 
Myślę: zostać by tu . Nie teraz jeszcze. nie teraz. wrócę za sześć tygodni. wrócę. 
to może wtedy w tej Gdyni: Żeromski. Sieroszewski. kogóż tu nie było. Iwasz
kiewicz. Lechoń. Tuwim. Boy-Żeleński. sam Bruno Schulz opowiadał mi 
o Gdyni. co jest jak kobieta . 

Płyniemy. Nie chce mi się wierzyć . Tak szybko to nastąpiło. Jeszcze pozawczoraj 
chodziłem Novvym Światem suchą stopą. teraz odkrywam novvy świat za 
oceanem. Siedzę w kabinie. którą dzielę z Czesławem Straszewiczem. Piszę . 
On też pisze. Oba my literaty. żal się Boże. mało co opierzone na tę pierwszą 
nowego okrętu podróż zaproszeni zostaliśmy. Nie tak chyba znowu znani -
mówię o sobie. skoro panienka w recepcji statku obracająca językami. 
a i owszem zagranicznymi. pyta o nazwisko. 

- Gombrowicz - mówię z wrodzoną dumą . 

- Dąbrowicz .. .. zaraz nie mamy takiego na liście. 

- Ajakiego macie?- pytam. 
- Są różni - odpowiada. -Dąbrowicza nie ma Więcja powtarzam. 
- Wąbrowicz ... zaraz sprawdzę. No tego już było za wiele. 
- Gombrowicz I - drę się - G. G. jak ... - ale nie było co się żołądkować . 

Przypomniałem sobie zabawną fraszkę Stasia Witkacego: 

Na imię mu było Witold. nazwisko Gombrowicz. 

Z pozoru by! to sobie zwykty spacerowicz. 

Lecz tkwi/a w nim dzika dziwność nieświadoma siebie. 

Z tego konia będzie kiedyś niezłe źrebię. 

To mnie uspokoiło. 

Prócz nas i wie.lu'. wi~I~ in.n~ch osób. z których część zaledwie poznałem. był 
senator Remb1ehńsk1 1 minister Mazurkiewicz. On to tłumaczył topografię 
brzegu . Obłuze. Kosakowo. Pierwoszyno. Rewa. Rzucewo ... Zanim statek 
vvychylił się poza brzegowe wody Helu położyliśmy się grzecznie jak dzieci . 
Chyba ~awet zasną~em. Nagle obudziłem się . Druga w nocy. Wyraźne 
koł~sarne uprzytomniło mi gdzie jestem. Byłem na statku W kajucie. Ale „ . 
~dz1e był .statek. P~jąłem. że nie wiem co się dzieje ze statkiem. a to było tak. 
Jakb~m me w1edz1ał, co dzieje się ze mną Ostre wibracje zwiastowały. że 
płyniemy. ale jak .. . ale dokąd .. Wszystko dookoła spowiła gruba. wełniana . 

włochata ciemność . 

~ujnęło. ki~nęło. świ~t zakołysał się mocniej Chcieliśmy ponownie położyć 
się. by ukoić zmęczenie vvywołane nadmiarem wrażeń . Ale gdzie tam. I to 
wc~le nie z powodu dwóch nadzvvyczaj ładnych panienek nie tylko zgrabnych. 
ale 1 pochopnych. które płynęły z grupą oficjeli. Kiwało. To mało powiedziane. 
Trzę~ł~._ Ś~ia.t się przewracał do góry nogami. jeśli w ogóle świat ma jakieś 
n.ogi 1 jeśh kiedykolwiek na nich stał. Krótka bałtycka fala nie znała litości. 

Sięgnąłem ~o bute.lkę . W~iąłem najpraw.jziwszą starkę dla poselstwa polskiego 
w Argentynie. w zielonej. jakby omszałej flaszy. Rozpiliśmy ją po marynarsku. 
To znaczy do dna. No i zaczęło się . Zaczęło na transaltantyku. a skończyło na 
~ransgresji. dokładniej na transcendencji. przez transakcentację. transport 
1 transfer. transfigurację i transformację. transfuzję. transkrypcję. translację. 

transliterację. translokację i transmisję. transmutację i transpirację oraz 
tran~pla~tację. a także transpozycję. transsubstancję. a nawet. wstyd 
pow.1edz1eć. transwestytyzm . Tak było. jakem Gombrowicz. Nie ma się czego 
~p1erać. I choć załoga mówiła o nas "szczury„ (niby. że lądowe) rzygaliśmy 
Jak koty. Rzyg w prawo. rzyg w lewo. Rzygam i rzygam. Mdli. Nuda. Wymiot. 
Rzyg . Rzyg . Wzdłuż i wszerz. W głąb i w skos Rzyg. Rzyg . Oddałem morzu 
wszystko co tylko miałem do oddania. I to jest stan najgorszy. Nie mieć nic 
i '.11usieć rzygać . Musiałem opaść z sił. Przysiadłem tuż przy burcie. wciskając 
ciało w szorstkie liny. gdy pochyliła się nade mną, jak matka nad chorym 
dzieckiem, stewardessa. 

- W czym mogę panu pomóc. panie ... 
- Rzygalski jestem. 
- Ale ja pytam tak grzecznie ... 
- No dobrze. Wymiotny. 



Już nie mam czym "")'miotować . Jestem próżny, "")'Ssany. pusty jak butelka . 
Nie mogąc zadośćuczynić "")'maganiom żywiołu. który domagał się wciąż 
jeszcze i jeszcze, rzygałem żółcią. a potem krwią . Słodką moją krew szlachecką 
"")'plułem z siebie do słynnego morza. Nie było we mnie już nic. Nic oprócz 
duszy. A morze wciąż mnie ssało ze wzmożoną siłą. No cóż . spróbuję "")'rzygać 

to co we mnie zostało . Nie mam "")'boru. Wyrzygać własną duszę . „ czy ro 
w ogóle możliwe 7 Oooo„. jak nudzi. jak mdli. Wymiot absolutny. Radykalny. 
uniwersalny, kosmiczny, fizyczny. metafizyczny. wszechwładny, wszech
obejmujący "")'miot. "")'miot, "")'miot. 

Czymja rzygam? Kawałkami mojej duszy. Mojej polskiej europejskiej duszy. 
Rzyg. rzyg. Rzygam historią i sztuką. Historią sztuki i sztuką historii. Wielkie 
sztuki "")'latują ze mnie. Rzygam historiozofią, filozofią i religią . Rzyg, rzyg. 
Pozbywam się siebie. Ale czuję, że mi lżej. Oczyszczam się w ten sposób. 
Czuję się jakiś pusty. ale przez to lekki.jakby aseptyczny. Tylko w gardle piecze. 
Wyrzygam z siebie całą europejskość. polskość i szlacheckość . Całe Małoszyce, 

gdziem się urodził, całe jaśniepaństwo - rzyg za jednym naciśnięciem 
przepony. Rzyg, żegnaj Europo. Nic już po mojej szlacheckiej, polskiej. kresowej 
przeszłości. ach. nie zostanie. Wylatuje ze mnie te 400 lat ziemiaństwa na 
Żmudzi. Ciotki hrabiny. Wujowie hrabiowie. Stany posiadania, urzędy. koli
gacje. zaszczyty. Rzyg Lenogiry, Mingayłów, Wysoki Dwór, Bodechów. Wyrzy
gać z siebie to wszystko. co zalegało we mnie od tylu. tylu lat. We mnie ... 
a kim ja właściwie jestem? I jaki jestem? - rozmyślałem zasypiając. Ja wciąż 
byłem "pomiędzy", w niczym nie osadzony. Jakiś tępy byłem, ociężały, jakaś 
wiejska niezgrabność i szlachecka naiwność i słowiańska rozlewność wchodziły 
mi wciąż w paradę. Czułem się głupio. A mimo to zasnąłem . 

2 sierpnia, środa. 

Niebo pierzaste i kwieciste. Refleksy blasków na płynnym obszarze. Nuda. 
Wielka jak falujące dookoła morze. Nuda i kac. Przypominam sobie zdanie 
z Pamiętnika z okresu dojrzewania: Sytuacja moja na kontynencie europejskim 
stawała się z każdym dniem coraz bardziej przykra i bardziej nie"")'rażna . 

Znów poczucie nierzeczywistości zaczęło mnie atakować . Byłem jak cień . Jak 
chimera. Zawieszony gdzieś "pomiędzy". Nie tyle między jasnym. błękitnym 
niebem a rozległym lazurem morza. ile między Anomalią, Bezkształtem. 
Chorobą i Ochydą. Tak, byłem zlepkiem rozmaitych światów. Ni pies, ni "")'dra. 
Nieokreślony. Wciąż niedojrzały. Nikt z obcujących ze mną nie wiedział z jakim 
ma do czynienia kameleonem. Zależnie od miejsca, czasu i okoliczności byłem 
mądry lub glupi, prostak lub głęboki, śmiały lub nieśmiały (teraz "Chrobry"), 
cyniczny albo szlachetny„ . ach, czymże ja nie bytem? Byłem wszystkimi Ale 
jakim bytem naprawdę? Pomiędzy. Tak pomiędzy, jak Polska jest pomiędzy 
Wschodem i Zachodem. pomiędzy Europą i Azją . Taki przejście"")'. Przejście"")' 
kraj. gdzie Wschód i Zachód wzajemnie się osłabiają . A więc Polska to kraj 

formy osłabionej . Wszystko się w niej rozmywa, rozłazi . Powiecie, że atakuję 
formę polską! Mówicie. Aja wam na to: to jest moja forma. Ja byłem Polakiem. 
Co? Co powiedziałem? Byłem ... no chyba jestem. A może już nie jestem. 
Może "")'rzygałem z siebie z krwią i żółcią Polaka? I kim jestem? Europej
czykiem .. . A może i Europę z siebie "")'rzygałem? I stałem się wreszcie 
obywatelem, ach, całego świata? Stałem się CZŁOWIEKIEM. 

Od dawna kształtowało się we mnie przeświadczenie. że rewizja formy euro
pejskiej może być przedsięwzięta tylko z pozycji pozaeuropejskich. Podobnie 
zresztą. jak chodzi o formę polską . 1 w tej samej chwili, gdy "")'rzekłem. czy 
raczej pomyślałem te słowa. narodziła się myśl z dawna we mnie dojrzewająca . 

Być człowiekiem, to znaczy być sztucznym. Forma. Forma. To ona musi być 
u samego sed na spr a"")'. Człowiek stwarza formę i sam jest przez nią stwarzany 
Nie tylko ja jestem kameleonem. ale wszyscy. ł ty również Drogi Czytelniku . 
Oto nowa kondycja ludzka. Człowiek w nąjgłębszej swej istocie ma coś. co 
chętnie nazwałbym "imperium formy" . Jak to więc jest. zadałem sobie pytanie. 
przechadzając się po pokładzie . Ja. chłopiec z "dobrego domu·. grzeczny, 
dobrze ułożony. trochę maminsynek, delikamy. lekkomyślny i nieśmiały. a jedno
cześnie ateista i intelektualista, flirtujący ze sztuką. 

Tak. rozstanie się z Bogiem to sprawa wielkiej wagi. bo otwierająca umysł na 
całość świata . Tak jak teraz rozstanie się z ojczyzną . ojcowizną (a dlaczego nie 
synczyzną7) i za chwilę z Europą . I znów "pomi<;!dzy" . Jak zawsze w moim 
życiu - mętny, nijaki. bezradny. "")'dany anarchii. zagubiony i na bezdrożach . 

Tak. ja zawsze byłem zakonspirowany przed światem. Prywatny. Gdzieś obok. 
Ja sam. Aktor. Toteż chyba nic dziwnego. że nie umiałem się zdobyć na nic 
więcej. jak tylko na parodię. Parodię rzeczywistości i parodię stylu . Tak, teraz 
dopiero zrozumiałem , ze od samego początku. od wczesnego dzieciństwa 
sztuczność mego pańskiego. ułatwionego. "")'ZUtego z trudności życia była 
dla mnie zmorą . Sarno życie wpychało mnie w odmęty nierzeczywistości. Nie 
miałem więc prawa do rzeczywistości, skoro nie dane mi było jej doświadczać . 

Pozostało mi więc tylko to jedynie, co nierzeczywiste. Na co mogłem się zdobyć 
jedynie. to na parodię. A parodia z kolei pozwoliła mi na "")'ZWOlenie FORMY. 

Tak. to chyba rzeczywiście tak - rozmyślałem spacerując od rufy po dziób 
i z powrotem. drugą stroną pokładu . Załoga pracowała bez ustanku, 
pasażerowie leniwie przeciągali się w słoncu . Służba i Państwo . Wyżsi i Niżsi. 

Tak było od początku. od Tancerza mecenasa Kraykowskiego. Pamiętnika 

Stefana Czarneckiego, Dziewictwa, Zbrodni z premedytacją. Biesiady 
i hrabiny Kotlubą/ Przygód, Żeglugi na brygu Bandury. Cały Pamiętnik 
z okresu dojrzewania. Moja pierwsza książka . A Iwona? No proszę, ale to 
wszystko nie było to. czego potrzebowalem. by związać moje pisanie z moją 
rzeczywistością . Owszem wiedziałem, co mam napisać . Bronić samego siebie! 
Narzucić siebie ludziami Walczyć o siebie. Mieć do siebie samego prawo! O„. 
Ten no"")' utwór mnie miał służyć Mnie osobiście . I to miało być gwarancją 



mojego osadzenia w rzeczywistości. Gdyż rzeczywistość. ta ogólna. rzekłbyś 
obiektyvvna. nie jest rzadną rzeczywistością. Prawdziwa rzeczywistość to tylko 
własna, prywatna. Ja ... ja ... Ja Ferdydurke. O tak. Dramat twarzy ludzkiej. 
Bolesne zmaganie się człowieka z własną jego formą . To znaczy z jego 
sposobem bycia. czucia. myślenia, mówienia, działania, z jego kulturą, ideami, 
ideologią. hasłami, wiarą ... ze wszystkim, w czym on się na zewnątrz objawia. 
Och, jakże chciałbym umieć się tak urządzić, zwłaszcza psychicznie. aby być 
jednocześnie w narodzie i poza narodem. Poza i ponad . Aby móc stwarzać 
sobie naród, jak by ru powiedzieć. na obraz i podobieństwo nasze. 

Tak, trzeba było zerwać z Polską i przeciwstawić się Polsce. Zerwać! Zdobyć 
dystans! Stworzyć!! Nadać jej właściwą FORMĘ!!! Tak tak. nie chcę od tej chwili 
być Polakiem. Będę sam. Pytam samego siebie, co jest najważniejszą wartością: 
Polska czy ty sam? Muszę w końcu wiedzieć co jest moją ostateczną racją? Co 
jest bardziej zasadnicze. czy to. że jestem człowiekiem. czy to. że jestem 
Polakiem? Jeśli mnie coś ogranicza, staram się to przeZVvyciężyć. Jeśli ogranicza 
mnie Polska, polskość, bycie Polakiem ... - Panie Witoldzie. pan wciąż na 
osobności? - zaświergotały dwie panienki, te ładne, zgrabne i pochopne. 
z którymi odtąd w wolnych chwilach bajdurzyłem. baraszkowałem. główki 
ich zawracałem. między Niebem a Wodą. wciąż przed siebie spokojnie płynąc. 
płynąc. płynąc. 

3 sierpnia, czwartek 

Woda dookoła . Wszędzie pełno wody. Ale jakaś ona anonimowa. Nuda. 
I tylko metafizyka Północy zlęknionego Nordyka (to niby ja) stacza ~ię jak 
z pieca na łeb. w konkret cielesnego Południa . Zgodnie z kursem statku . 
Ameryka Południowa . Południowa Ameryka. Demon Południa . Uff.jak gorąco . 
Aja jestem śmiertelnie zakochany w ciele. Moja północna metafizyka jest po 
to. by się staczała w ciało, ciągle i nieustannie. jak lawina ciążąca ku dołowi. 
Duch? Powiem. że największą moją dumą jako artysty jest to, że nigdy nie 
zerwałem z ciałem . I bardziej chlubię się tym, że jestem zmysłowy, niż tym, że 
znam się n~ Duchu . I namic;tność moja. grzeszność i ciemność bardziej mi są 
cenne niż moje światło . Czy ciało kobiety jest bardziej ciałem? Czy dlatego. że 
rodzi i jest bliższe ziemi? A może jest - ach - bliższe ciału niewolnika 7 

4 sierpnia, piątek 

Płyniemy. Płynęliśmy znów przez całą noc i nadal płyniemy. Cieśniny Duńskie 
mamy już za sobą . Przed nami Kanał La Manche i przekraczanie zerowego 
południka . Na leżakach przy kominie dyskusja z Czesławem. 

Mówię: -Jeśli forma nas deformuje. to postulatem moralnym będzie 
wyciągnąć z tego konsekwencje. 

Mówi: -Jakie? 
Mówię: - Dobrze mówisz. Jakie? Być sobą! Bronić się przed deformacją. mieć 

dystans do najbardziej własnych uczuć. myśli, przekonań. emocji. 
Proste. co? 

Mówi: -Ale fatalny szkopuł. Skoro zawsze jesteś sztuczny. określonywlasnymi 
koniecznościami formalnymi, tudzież innymi ludzkimi i w ogóle kulturą . 

to gdzież szukać tego mojego 'ja"? Kim jestem i w jakim stopniu 
w ogóle jestem? 

Mówię: -Nie wiem jaki jestem naprawdę, ale cierpię. gdy mnie deformują . 
A więc wiem przynajmniej kim nie jestem. Gorąco .. . 

5 sierpnia, sobota 

Atlantyk dziwnie spokojny. Spokojny jak Pacyfik. Jest dobrze. Już dobrze. Daleko 
od Polski. Niedaleko od Europy. Obawiam się tylko jednego i prawie się tego 
wstydzę . Do czegóż zaprowadzić mnie mogą moje zamachy na formę? Czyż 
nie do formy właśnie? Jeśli zbyt długo będę zajmował się rozbijaniem formy. 
stanę się pisarzem, którego tematem zasadniczym jest forma. Oto kształt mój 
i moja definicja. Szufladka i etykietka. Przypną mi ją. Przypną jak gębę. Gę
browicz (przypominam sobie). 

Ja. żywy. wolny. prawdziwy i prywatny ja. stanę się sługą tego oficjalnego 
sformalizowanego Gombrowicza I Tego .. . którego sam stworzyłem . Sługą tego 
pana Och, ja nieszczęśliwy ... Czy ja - Gombrowicz - zdołam się zbuntować 

przeciwko tamtemu Gombrowiczowi. A może już Gębrowiczowi? Będę go 
musiał zdeformować, skompromitować, zniszczyć . Ale niszczyć siebie samego? 
Walczyć ze sobą samym? Znów być niedojrzałym ... zielonym. jak ta butelka. 
Dosyć tego. Koniec. Koniec i bomba. 

Zwijam pospiesznie tych kilka kartek "Dziennika", nieoficjalnego. prywatnego, 
intymnego dziennika. Oficjalny, pokładowy- pisze kapitan. Tam na mostku. 
tworzy się "prawdziwa" historia tej podróży z Gdyni do Buenos Aires. gdzie 
dobić mamy 2 I sierpnia, by po kilku dniach znowu wrócić do kraju . Być 
może ktoś znajdzie tę butelkę samotnie pływającą po morzu. Dowie się wów
czas. że najtrudniej rozbić własną skorupę. Całuję Was wszystkich. Tym razem 
bez rymu . 
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KRONIKA WYPADKÓW TEATRALNYCH 
cz. V 

Ach. co to była za premiera! Pełne niespodzianek przygotowania do ZEMSTY wypełniły niejedną 
szpaltę w trójmiejskiej prasie. Niev.1iele brakowało. a słynne dziele Fredry wyreżyserowałaby 
w naszym teatrze Olga Lipińska . Niestety! Wypadek (zlaman;1 noga) uniemożliwił twórczyni 
popularnego telewizyjnego kabareciku dokończenie pracy nad historią za ochanych-Wacława 
i Klary oraz wiecznie zaperzonych - Cześnika i Rejenta. Na szczęście rozpętaną burzę zdołał 
uciszyć Zbigniew Bogdański -dobrze znany w Trójm ieście i w naszym teatrze . Wystąpił 
w podwójnej roli - reżysera oraz Papkina ł ·postawił" Zcms~w niespełna 14 dni. Pracę reżysera 
i całego zespołu Zcms!}'ukoronował typowy już dla nas huczny ban iet. tórego ozdobą (poza 
szacownymi gośćmi) byl l b-letnl. jak najbardziej prawdziwy i absolutnie żywy. DYL - czyli 
krokodyl-kanapowiec, ulubieniec Państwa Wolskich z Orłowa w Gdyni. Przez chwilę Klara miala 
to, czego chciała .. . 

Święta Wielkanocne -jakże pracowite dla całego zespołu Teatru Miejskiego! Upłynęły pod 
znakiem zagranicznego tourncc 1 gości Ale zacznumy od początku . Póżnym wieczorem 
w Wielką Sobotę powitaliśmy na gdańskim lotnis u w Rębiechowie 30-osobową grupę zespołu 

THE TAMARITANS z Plymouth w Wielkiej Brytanii. Przyjechali do nas, by po raz pierwszy 
w historii Gdyni przedstawić w wersji oryginalnej sztukę Petera Shaffera EQUUS . Było to 
wydarzenie tym bardziej istotne. że zorganizowane w ramach kontaktów siostrzanych Gdyni 
i Plymouth. Wszyscy mieli ciężki orzech do zgryzienia . My - baliśmy się czy polska publiczność 
zainteresuje się przedstawieniem granym w wersji angielskiej; oni - byli pełni obaw czy nawiążą 
kontakt z trójmiejskimi widzami . Wszyscy zda!i egzamin na p iątkę. Anglicy !choć to zespół 
nicproresjonalnyq. nasza ulubiona publiczność (nic potrzebowała tłumaczeń I streszczeń tekstu!) 
i my chyba też (udało nam się przekonać Państwa na tyle. ze w 90% w idownia byla pełna!) . 

Czekamy na ponowny przyjazd Tamal}'tanów- podobno szykują dla nas coś specjalnego na 
przyszły sezon. 

W tym samym czasie, gdy Anglicy w pocie czoła przygotowywali się do czterech spektakli 
Equus'a. zespół naszego teatru wyruszy! na ponowny podbój Skandynawii. We wrześniu 
zeszłego roku w Danii l Szwecji go~cił PAN TADEUSZ. teraz ZEMSTA oraz KSIĄŻĘ I ŻEBRAK. 
Polonia skandynawska złożyła zamówienie na dalsze polskie przedstawienia . To naprawdę 
wzruszające ja bardzo wszyscy Polacy za morzem chłoną polskie słowo. I w wydaniu klasycznym 
i w wersji Uumaczoncj. 

Publiczność Trójmiasta polubiła już organizowane przez nas Czwartki Literackie . Kwiecień ozdobiły 
dwie gwiazdy - popularny i uzne1ny aktor. pedagog. reżyser i autor książki Choroba serrowa, 
czyli moje życie w sztuce- JERZV STUHR ora1 owiana legendą NINA ANDRYCZ -autorka 
wielu tomików poezji i ksiązki pod tytułem A1Y rozdwojeni. Obie gwiazdy wzbudziły takie 
zainteresowanie. że publiczno~ć nie mogla riomieścić się w kawiarni ANTRAKT - spotkania 
przeniesiono na widownię. a i tak było ciasno .. . Jerzy Stuhr momentalnie nawiązawszy kontakt 
z publ i cznością. przez I OO minut opowiadał o poczuciu humoru w teatrze. filmie i życiu 
prywatnym. o szacunku dla tradycji w kulturze i obyczajach. o epidemii pisania książe'( przez 
osoby publiczne i o perypetiach związanych z powstawaniem własnej książki. Artystę zarzucono 
dziesiątkami pytań . Pamiętny ten wieczór potwierdził po raz kolejny. że Stuhr j est postac ią 

bardzo popularną . Podobnie bylo na spotkaniu z legendarną Niną Andrycz. Pisano o niej. że 



jest jedyną damą w Piolsce, która potrafi nosić gronostaje. I to prawdal Wplynęła na scenę i od 
razu powialo innym światem. To był prawdziwy spektakl - pełen poezji i wspomnień. Nina 
Andrycz opowiadała o swoich rolach władczyń i wielkich miłośnic. o publiczności, która aktorce 
miała za zie, gdy podejmowała się ról odbiegających od wizerunku heroin i królovvych. 
o pierwszych fascynacjach poezją. Jedynym skarbem - przyznała aktorka - jaki w naszych 
burzliwych a asach możemy posiadać względnie bezkarnie jest życiorys. / ... / Mąj życiorys llwa, 
a skoro trwa - pozwala mi poznawać nowych ludzi, ~tępować przed nową widownią, 
wciąż uczyć się świara. 

Wiciu miłośników jazzu twierdzi. że było to vvydarzenic. Koncert URSZULI DUDZIAK ł zespołu 
WALK AWAY. w którym przy perkusji stanąl NIPPY NOYA. to była muzyka przez duże M, 
profesjonalizm przez duże P i żywiołowość przez duże Ż, jak zrecenzował w ieczór student 
prawa. Już od pierwszych chwil vvyraźnie było widać, ze a~ci cieszą się. że grają i ta radość 
udzieliła się słuchaczom, a Urszula Dudziak- jak zvvyklc-we wspanialej formie. Mamy szczęście. 
że SAX CLUB i Teatr Miejski stał się sławny w środowisku jazzovvym i slynni muzycy chętnie 
koncertują w Gdyni . Wszystkim sympatykom obiecujemy coraz wyższy poziom i największe 
nazwiska na naszej scenie. 

Już drugi raz gościliśmy Studencki Warsztat Wokalno-Aktorski STUWA z Akademii Muzycznej 
w Gdańsku i jego przedstawienie dyplomowe. W zeszlym roku ROMANTYCZNOŚĆ. a w tym 
- DEKAMERON -oparty na operetce Franza Suppe Boccaccio. vvyreżyserowany przez 
Zbigniewa Bogdańskiego. Wystarczyla godzina, by miedzi adepci sztuki wokalnej udowodnili 
jak interesująca jest inuyga utworu Boccaccia. Scena kipiała życiem. urokiem mlodości i wdziękiem 
solistów. Gratulujemy i życzymy absolwentom i studentom SlVWYsamych sukcesów I 

Znowu święto w Teatrze Miejskim. Pracujemy z Adamem Hanuszkiewiczem. Tym razem to 
Słowacki i LILLA WENEDA. Jakże nictypovvy i zaskakujący jest pomysl pana Adama - klasyka 
jako rock-opera. Muzykę do przedstawienia skomponował Andrzej Zylis. a udzial w tym 
oryginalnym przedsięwzięciu bierze caly zespól Teatru Miejskiego. Na kilka dni przed premierą 
odbyło się spotkanie publiczności z Adamem Hanuszkiewiczem. Gdynia już przyzwyczaiła się 
do obecnoki Mistrza i traktuje Go jak swego mieszkańca. a I on sam już się z nami zżyl. Tak 
więc to spotkanie - bardzo przyjacielskie, fami liarne - odbyło się pod znakiem opowieści 

o novvych spektaklach reżyserowanych przez Hanuszkiewicza w Warszawie, no i oczywikic 
w Teatrze Miejskim w Gdyni. Pan Adam zaprosi I wszystkich na prób\' L17/i Wenedy. Zaskoczenie 
publiczności było ogromne. wyczulone ucho kronikarza wychwytywalo niedowierzające pytania: 
-Czy to możlM!e. że to Slowacld?!- Teksty sq na pewno dopisane!- Ta muzyka jest niesamowita! 
- Z n;ką na sercu zapewniamy - teksty songów to Slowackil Wszystko mozna sprawdzić. 
A premiera? No cóż, rozgrywające się w niepokojącej. mrocznej scenografii Zofii de lncs. krwawe 
dzieje rodu Wenedów. podkreślone rockową muzyką. sprawily publiczności (i recenzentom I) 
niemało niespodzianek. od których Mistrz Mam jest przecież specjalistą. Ta rockowa /Jl/a Weneda 
jest naprawdę o w iele bliższa współczesności. Zechcą Państwo sprawdzić sami .. 

Nic ma żadnych wątpliwości. że tegoroczny czerwiec sypnął hojnie imprezami i wydarzeniami 
w naszym teatrze Zaczi;lo się - jak zwykle 1 czerwca - obchodami DNIA DZIECKA. To dzieci 
byly głownymi bohaterami happeningu i serii atrakcji w gdyr~skim ELGAZLANDZIE. GDYNIA
DZIECIOM -taką nazwę nosiła impreza zorganizowana wspólnie przez Urząd Miejski. Teatr 
Miejski i "Kurier Gdyński" . Najpierw wybory. prawic takie jak u dorosłych - Miss i Mistera 
Przedszkolaków. które przyniosły główne trofea Klaudynie Wróblewskiej-Markowskiej i Jakubowi 
Kurkowi. a potem to już czyste. dziecięce szaleństwo - gry i konkursy. występy kabaretu Asy 
z Naszej Klasy. plenerowa wersja Poranka BAWIMY SIĘ W TEATR i zajęcia z choreografii. 
poprowadzone przez pana Zygmunta Kamińskiego. Krótko mówiąc - cztery godziny świetnej 
zabavvy dla wszystkich milusińskich . 

Kilka dni później -wspomnienia „ Wernisaż WYSTAWY FOTOGRAMÓW WOJCIECHA 
GLINKI z zeszłorocznych prób i przedstawień KSIĘGI KRZVSZTOFA KOLUMBA na scenie 
plenerowej przy "Darze Pomorza". Czego to ciekawskie oko obiektywu nie dojrzale ! Posilający 
się Czesław Niemen. skupiony nad egzemplarzem sztuki Daniel Olbrychski. rozemocjonowani 
reżyserzy Wojciech Starostecki. Ryszard Nyczka i Mur Hofman. zadumany Andrzej Wajda. 
biegający z rozwianym włosem scenograf Józef Napiórkowski. artyści poddawani zabiegom 
charakteryzatorskim -ci profesjonalni i ci "chwilowi", kolorowy pochód na Swii;tojańs iej„ . 
dlugo by wymieniać . Nie obeszło się ta że bez happeningu - zanim Pani Prezydent otworzyla 
wystawę cięciem fotograficznej gilotynki w poprzek kliszy rozciągniętej w drzwiach Galerii 78. 
ulicą Swiętojańską ·przeplynęła" kolorowa korweta z Cricolandu z bohaterami spektaklu na 
pokładzie . Niestety- zabraklo Daniela Olbrychskiego i Czesława Niemena. którzy w tym czasie 
zajęci byli pracą poza granicami kraju. Zostaly jednak fotogramy. było zatem co wspominać I 

Także i w tym roku scena plenerowa przy "Darze Pomorza· tętnila życiem - obok KSIĘGI 
KRZVSZTOFA KOLUMBA zaproponowaliśmy dwa inne spektakle przeniesione ze sceny ;Jrzy 
ul. Bema. Publiczność miala więc okazję obejrzeć najnowsze przedstawienie Teatru Miejskiego 
- LILLĘ WENEDĘ i dobrze już znane PRZVGODY SINDBADA ŻEGLARZA . Serię przedstawień 
w plenerze rozpoczął 19 czerwca happening ŻVlEM Z WAMI. poświęcony Juliuszowi Słowac
kiemu. którego prochy 21 .06. 1927 r. sprowadzono drogą morską z Cherbourga do Gdyni. 
a stąd pociągiem przez Warszawę przewieziono do Krakowa. Symbolizującą dziele wieszcza 
Ksii;gę. która przybyła 19.06. br. na pokladzie okrętu Marynarki Wojennej do nabrzeża portu 
w Gdyni. powitały tłumy ludzi i wojskowa orkiestra . Testament mój recytował sam. „ Juliusz 
Słowacki, w którego wdelił się Adam Hanuszkiewicz Po happeningu - /Jl/a Weneda na tle 
"Daru Pomorza· . I choć wiatr i zimno - nic nic przeszkodziło vvytrwalym. którzy dali się porwać 
niepowtarzalnej atmosferze strof Juliusza wypowiadanych i vvyśpicvvywanych pod masztami 
Białej Fregaty. 

Koniec czerwca nic rozpieszcza! piękną pogodą . Podobnie jak UUA WENEDA. !ak i PRZVGODY 
SINDBADA ŻEGLARZA "tonęly" w strugach deszczu. Zainteresowanie młodej widowni bylo 
jednak silniejsze od nieprzyjaznej aury - 800-osobowa widownia trzykrotnie vvyruszala w Swiat 
z Sindbadem. by razem z nim przeżywać przygody. które przy majestatycznym "Darze Pomorza" 
wydawały się takie prawdziwe .. . 

Nieco więcej szczęścia do pogody miała KSIĘGA KRZVSZTOFA KOLUMBA - plotka głosi la. 
że panowie Daniel Olbrychski i Czesław Niemen wdali się w konszachty z Wielkim Decydentem. 
bo dopiero w trakcie ostatniego spektaklu niebieskie zawory okazały sii; nieszczelne. Przez 
poprzednie cztery wieczory deszcz. jak zaklęty. kończy! się przed rozpoczęciem Kolumba. Kiedy 
jednak ulewa próbowala przeszkodzić w ostatnim przedstawieniu - Daniel Olbrychski ze zdwo
joną energią wcieli! się w Kolumba. Pytany po spektaklu . czy nie chciał go przerwać. stanow
czo zaprzeczył dodając - Grafem dla tej publianośo; która smagana wiatrem. zalewana stru
gami wody. siedziała wytrwale na widowni do samego końca. 

I znowu niepowtarzalne spotkanie - odwiedzi! nas WOJCIECH MŁYNARSKI . któ~ wraz 
z JERZVM DERFLEM przy fortepianie. przedstawi! swój recital RÓBMY SWOJE„. JUZ TRZV
DZIEŚCI LAT. I ze sceny przy Bema poplym;ly znane i lubiane piosenki. ozdabiane dowcipnym 
komentarzem ich autora. Lubimy takie wydarzenia I 

Początek lipca uplynąl pod znakiem jazzu. Po raz pierwszy odbyl się w naszym mieście festiwal 
GDYNIA SUMMER JAZZ DAYS. który zaanektował wszystkie sale. w których dało się grać 
jazz. Nasz SAX CLUB późnymi wieczorami gościł trójmiejskich muzyków, którzy wraz z zapro
szonymi na festiwal gwiazdami - MIKE'm STERN'em. JOE ZAWINUL'em i JOHN'cm 
McLAUGHLIN' cm urządzali żywiołowe jam scssions. które trwały do bialego rana. 



Jeszcze nic ucichły dźwięki muzyki jazzowej. a już w naszym teatrze rozbrzmiał stukot młotków, 
warkot pił i rozszedł się zapach farby. Rozpoczął się WIELKI REMONT widowni. Wymieniliśmy 
fotele. położyliśmy miekką i puszystą wykładzinę; zmienił się także kolor ścian i oświetlenie . 
Same nowości. Teraz jest naprawdę inaczej. A czy ładniej? Mogą Panstwo oceniać ro sami już 
od I O. września . 

Nowy sezon artystyczny w województwie gdańskim nic mógł rozpocząć się w innym niż Teatr 
Miejski miejscu_ Powodów jest kilka. Po pierwsze - nowe wnętrze. to oczywiste. ale także 
gratka niebywała -polska prapremiera sztuki A. R. Gurney'a USTY MIŁOSNE z Barbarą Wrze
sińską i Danielem Olbrychskim. który wystąpił również w roli producenta spektaklu. Znowu 
spotkaliśmy się z aktorem. który.jak nam się nieskromnie zdaje. nasz teatr polubił. A po premierze 
zaproszenie na tradycyjnego dzika do leśniczówki BORODZIEJ . I znowu pogoda pokrzyżowała 
plany! - Mokro. zimno i nieprzyjemnie- słyszało się glosy rozdrażnionych gości. Wystarczyło 
jednak przebić się przez mroki nocy i tłum amatorów dzika. a okazało się. że humory dopisują . 
Nawet tym paniom, które wybrały się do lasu w obuwiu balowym. Następne dni. jak donosiły 
agencje. upłynęły przy wtórze kichania. kaszlu i pod znakiem zwiększonego używania Polopiry
ny C I pochodnych . 

CZWARTKI LITERACKIE w nowym sezonie rozpoczęły się od wizyty gościa znanego publicz
ności raczej z estrady niż z działań literackich Przyjechał do nas BOHDAN ŁAZUKA -aktor. 
piosenkarz i także autor ksiązkl pod tytułem .. trzymam się!!!. Było to spotkanie o tyle nietypowe. 
że artysta nic opowiadał o tym. jak doszło do napisania książki. a po prostu wyśpiewał 
zgromadzonej licznie publ iczności swoje największe przeboje. Wszyscy mieli oka?ję przekonać 
się. że ten tęga~ si~ lysiejący pan zyskuje na osobistym kontakcie tak bardzo. że dopiero 
ulegając armosferze. którą ~orzyl ot tak. niby mimochodem. zdajemy sobie sprawę z tego 
ile tracimy oglądając go w telcwi?ji- napisała Wiesława Kwiatkowska w ·ozicnniku Bałtyckim· 
Kawiarnia ANTRAKT. wypełniona po brzegi wielbicielami pana Bohdana. pustoszała po spotka
niu bardzo powoli. Każdy chciał bowiem otrzymać osobisty autograf w książce i uścisnąć rękę 
autorowi. 

W październiku niebywała uczta dla miłośników jazzu. Koncert JOHNA PATTTTUCCI - jednego 
z najlepszych gitarzystów jazzowych, twórcy niezwykłej szkoły gry na sześciostrunowej gitarze 
basowej. Muzyk, który światową stawę zyskał grając z Chickiem Coreą. Johnem Scofieldcm. 
Waynem Shorterem i Dizzie Gillespie. wystąpił ze swoim kwartetem 9_ października _ 

Opracowała Monika Podgórniak 
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KARTKA POCZTOWA 

NADAWCA . 

Karta poutowa Witolda Gombrowicza do Brunona Schulza z 9.1.1938 

„~ GALERIA FOS PREZENlUJE: 

RODOWODY GROTESKI 

Tradycja i współczesność 

Definicja pojęc ia odsyła do dwóch znaczer'l : określa kategorię estetyczną - utwór 
literacki. muzyczny lub pia.styczny o cechach komicznych. karykaturalnych. ale także 
ornament z jego funkcjami dekoratywnymi. Na takie rozumienie groteski złożyła się 
jej historia sięgająca czasów archaicznych. Jej narodziny związane są z rytuałami "święta 
wiosny· . W starożytności były to bachanalia i Dionizje a w średniowieczu i nowożytności 
karnawał. Wtedy to na czas trwania świąt zawieszane byly obowiązujące zakazy 
i normy. Instrumentem degradacji wszelkich wartości był rytualny śmiech związany 
z cyklem wegetacyjnym; ze śmiercią i odradzaniem. Orgiastyczne sceny. rozwiązłość. 
obsceniczność prowokować miały naturę do płodności. Wszelkie formy rytualnego 
śmiechu były też sposobem oswajania obcego świata, uc i szać miały Lęk przed tym. 
co nieznane i co budziło grozę . Ceremonie świąteczne realizowały swoisty świat "na 
opak". w którym odwracane były proporcje I ustalony porządek. W tym też świecie 
zrodziło się upodobanie groteski do tworów monstrualnych. hybrydycznych. kalekich 
i karykaturalnych. Glówni bohaterowie groteski mają demoniczny rodowód. W spo
leczer'lstwach pierwotnych był to szaman w zwierzęcej masce. w starożytności 
przybiera postać satyra a w średniowieczu szatana. Jego dalsze wcielenia - to Arlekin 
z komedii dell' arte, która kontynuowała karnawałowy folklor. a potem cyrkowy błazen, 
manekin. teatra lna marionetćl, wreszcie nowoczesny robot. To ulubione postac i 
ikonografii związanej z groteską. Geneza groteskowych tworów tłumaczy antyklasyczny 
charakter groteski. Od początku zaprzeczała klasycznemu pojmowaniu piękna i har
monii. lubowała się w tworach niedoskonałych Długo też traktowana była jako wyraz 
niskiego stylu. braku umiaru i proporcji. W sztuce klasycznej mogla się pojawić tylko 
na marginesie dzieła -w obszarze "profanum·. bowiem centralna część kompozycji 
rezerwowana była dla podniosłego tematu. realizowanego wedle ściśle określonych 
reguł estetycznych. Za to margines stanowiący dekoracyjną część dzieła dawał artyście 
pole dla popisu wyobraźni i swobody. 

Pierwsze groteski odkrywał renesans w ruinach starorzymskich domów. branych za 
sztuczne groty. Stąd wzięła się nazwa (la grotta - la grottesca) określająca ujawniane 
w ruinach fantastyczne ornamenty. łączące elementy roślinne. ludzkie. zwierzęce 
i architektoniczne. Chętnie były kopiowane i przetwarzane przez artystów renesansu. 
Od początku też budzily spory. Dla jednych byly czymś niestosownym, bo niezgodnym 
z naturą i mimetycznymi założeniami sztuki. innych fascynowały .swobodą 
i niekonwencjonalnością. 

Z obszaru "profanum· do "centrum· przenoszą groteskę okresy przełomów. kryzysów 
światopoglądowych. obyczajowych i kulturowych. kiedy słabła wiara w spójny, 
racjonalny lad świata . Dzieło Hieronima Boscha. będące wyrazem przełomu póżnego 
średniowiecza i wczesnej nowożytności, ustonawia zespół najfantastyczniejszycl1 



stworów groteskowych, stanowiący do dziś niewyczerpane źródło inspiracji dla wielu 

artystów. 

Zależnie od rodzimych tradycji. dzielących obszary północy i południa. rodziły się 
odrębne wątki ikonograficzne. W krajach anglosaskich. Skandynawii. Niemczech 
dominowały twory hybrydyczne. demony. diably, smoki. natomiast obszary polu
dniowo-romańskie wykształcily satyryczno-karykaturalną odmianę groteski. związaną 
z wątkami maskaradowo-karnawałowymi. komedią dell'arte. 

Prawdziwą nobilitację przynosi grotesce romantyzm ze swą fascynacją brzydotą. tym 
co ciemne i niezbędne w duszy ludzkiej. Na nowo odkrywa ją modernizm ze swym 
satanizmem. ale całkowita rehabilitacja. przełamanie przekonania. że jest wyrazem 
trywialnego humoru. przypada na okres po li wojnie. Wynosi ją filozofia egzystencjalna 
wraz ze stawianym problemem absurdu. Groteska staje się wyrazem poczucia absurdu 
świat.a. Współczesny artysta sięgający po formy groteskowe z natury rzeczy u kierowany 
jest na tradycję i przyszłość. bowiem groteska tak jak przeciwstawiała się klasycyzmowi. 
tak i wyklucza awangardę nastawioną na teraźniejszość i przyszłość . Czas groteski jest 
ahistoryczny. Związana jest z nurtami irracjonalnymi w sztuce. Odnaleźć ją można 
w mimetycznym nurcie surrealizmu. który realistyczne środki wykorzystuje do tworzenia 
nadrealnego świata. Eksponowana w tym nurcie jest więc hybrydyczna postać groteski 
łącząca fragmenty przedmiotów. ludzi. zwierząt i roślin w fantastyczne organizmy. 
Natomiast ekspresjonizm przyswaja sobie groteskową deformację oraz karnawalową 
ikonografię. poszerzając ją o rekwizyty cyrku. kabaretu. teatru . 

I jak w czasach starożytnych rytualny śmiech uwalniać miał od lęku. tak i dziś artysta 
groteskowy przyjmując ironiczny dystans poprzez śmiech w rzeczywistości oswaja 
obcy. absurdalny świat. Znamienne dla groteski osadzenie w tradycji powoduje. że 
jej świat jest czytelny. Rozpoznać go można i w naszej wystawie. choć każdy z artystów 
realizuje go na własny. indywidualny sposób. dysponując odmiennym temperamentem 

i osobną skalą środków. 

Kazimierz Kalkowski wydaje się bliższy tradycji Boscha. Jego ceramiczne. karykaturalne 
twory ujawniają ciemną. demoniczną stronę natury ludzkiej. Piotr Zajęcki z motywami 
cyrkowymi. rodzinami Arlekina. reprezentuje poludniową. romańską odmianę groteski 
z jej jarmarcznym klimatem i karnawałowymi wątkami. Swiat jawi się jako arena. 
gdzie wszystko jest grą. kostiumem i maską. Natomiast groteska Macieja Swie
szewskiego mieści się w surrealnym świecie dziwnego teatru. gdzie ludzie zmieniają 
się w lalki. lalki ożylNają upodabniając się do dzieci. a dzieci gwałtownie więdną 
przybierając maskę śmierci. Wszystkich ich lączy typowa dla groteski estetyka bogactwa. 

Zofia Wat rak 

I . Tomasz Gryglewicz: Groteska w sztuce polskięj )O(w., Wydawnictwo Literackie Kraków. 
Wrocław 1984. 

2. Zdzisław Jastrzi;bski: Z teorii i historii groteski. lw:I literatura pokolenia wojennego wobec 
dwudziestolecia, PMI. W-wa 1969. 
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SPONSORZY: 

Drukarnia "DRUK" 
zaprasza 

Drukujemy na materiale własnym i powierzonym. 
Polecamy opracowania graficzne Waszych wydawnictw. 

Wsp6/pracujemy z na;Jepszymi artystami grafikami i fotografikami. 

Zakład Poligraficzno-Wydawniczy 
"DRUK" s.c. Markuszewski & Markuszewski 

80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 12 
tel. 31-50-66, fax (058) 56-39-55 

tlx-cabina 0512880 

bmorco sklepy: 
fotograficzny, ul. 1 O lu1ego 2 

L TO żeglarski, ul. 10 lutego 2 
nasiona i kwiaty, ul. Mściwoja 9 

EXPORT - IMPORT 

Sprzedaż mebli i informacje: Gdynia, ul. 1 O lutego 41, tel./fax: 20 77 53 
Hurtownia wyrobów BRAUN, mebli biurowych, sklepowych i ogrodowych 

Restauracja POLONIA 
zaprasza codziennie od 8.00 do 6.00 

• napoje • alkohole • dania • ciasta 
• organizuje bankiety i przyjęcia 

Gdynia, Świętojańska 92/94, tel. 20-58-48 

KAWIARNIA LITERACKA "LILIPUT" 
Gdynia, ul. Świętojańska 75 

tel. 20 OO 48, 20 63 09 
poleca: 

• spotkania z ciekawymi twórcami kultury 
• spotkania muzyczne 
• spotkania z politykami 
• spotkania kabaretowe 
• aukcje obrazów znanych plastyków 
• dyskoteki codziennie od 21.00 do 6.00 

Zapraszamy 
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Sp. z o.o. (Ltd) 

ELEKTRONIKA I HURTOWNIA SZTUCZNYCH KWIATÓW 
ARTIFICIAL FLOWERS AND ELECTRONICS 

Hurtownia kwiatów i roślin sztucznych 
oraz hurtownia art. użytkowych i dekoracyjnych 

OFERUJE KWIATY SZTUCZNE 
ROŚLINY, DRZEWA, PTAKI, MOTYLE 

ORAZ 

Sp. z o.o. 

KOMPOZVCJE KWIATOWE NA KAŻDĄ OKAZJĘ 
WYKONANE Z MATERIAŁÓW JEDWABNYCH 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
TRWAŁYCH I ESTETYCZNYCH 

IMPORT Z RFN I CHIN 

W ciągłej sprzedaży około 400 asortymentów 

ADRESY HURTOWNI: 

• 81-814 SOPOT, ul. Tatrzańska 17 
(dawna kawiarnia "AFRODYTA") 
telefon 51 -80-61 
telex 54681 , fax 51 49 51 

e 02-672 WARSZAWA-SŁUŻEWIEC 
telefon 43-65-41 
ul. Domaniewska 52(za "Mazowszanką") 

e 40-008 KATOWICE 
ul. Graniczna 3 
(na wys. ul. Warszawskiej 66) 
telefon 58-87-72 



firma budowlana 

81-206 GDYNIA 
UL. MORSKA 173 

. TEL.IFAX: .23-44-28 

PRZEDmĘBIORSTWO 
TECHNICZND-HANllOWE 

81-391 Gdynia 
ul. Świętojańska 40/2 
teł./fax: (058) 204 716 

• urządzenia i systemy 
telekomunikacyjne, 

telefony komórkowe 
• doradztwo, sprzedaż, 

instalacja, serwis 
• sprzęt firm: 

Panasonic, Nokia, Motorola 

NA RAZIE MINERALNEJ WODY ŹRÓDLANŁJ PRODUKUJEMY 

{°'~ge ~tt'- ~ '<'-e ~\t ~ 10~'-" ~°' ~ef°''''J...., 
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NAPOJE PRZEBOJE 

SALON AUDIO-VIDEO 

• sprzedaż płyt analogowych oraz CD 

• sprzedaż kaset audio 

• sprzedaż sprzętu Hl-FI 

• wypożyczalnia CD i video 

AGENCJA KONCERTOWA 

Organizacja koncertów 

Robin Eubanks, Steve Colman, John Patitucci, 

Zawlnul Syndicate, Mike Stern, 

John McLaughlin - Gdynia Sum mer Jazz Days .. . 

81-368 GDYNIA 

ul. Świętojańska 18 

tel. 20 28 36 



ill©rP©ilfim~ 
KRÓL PIWA 

HEVELIUS BREWING COMPANY LTD, Gdańsk, ul. Kilińskiego 1-5 
tel. 41-52-11 do 14, dział handlowy 41-16-62, fax 41-52-1 5, tlx 0512726 

eka o 

BANK 

POLSKA 

KASA 

OPIEKI S.A. 

SOLIDNY PARTNER 
W BURZLIWYCH CZASACH 

Oddział w Gdyni 
ul. Żerom kiego 36, ul. Pu ł askiego 8 

tel. 20-43-01, 21-98-04 21-98-16 

TEATR MIEJSKI W GDYNI 
UL. BEMA 26 

kierownik techniczny: 
Piotr Tomczak 

kierownicy pracowni 
krawieckiej: Andrzej Witkowski 

perukarsko-fryzjerskiej: Jadwiga Pikiewicz 
stolarskiej: Henryk Szramka 

malarskiej: Lech Wedle 
modelatorskiej: Sławomir Cupiał 
ślusarskiej : Zbigniew Waszak 

kierownik sceny: Zbigniew Pawłowicz 
rekwizytor: Michał Kwiatkowski 

elektryk: Marek Perkowski 
akustyk: Robert Woźniak 

transport i zaopatrzenie: Stanisław Wejman 

BIURO OBSŁUG I WIDZÓW I REKLAMY (tel. 2 1 02 26) 

• udziela informacji o repertuarze i terminach przedstawień 
• przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 

• rezerwuje bilety indywidualne 

• organizuje przedstawienia zamknięte 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: Ewa Matysiewicz 

KASA TEATRU (tel. 20 88 O 1 w. 1 l 2) 

czynna jest codziennie w godz. od 8.00 do 20 .00 

w niedzielę od 11.00 do 13.00 i od 16.00 do 20.00 

redakcja programu: Halina Kasjaniuk 
współpraca: Bożena Olechnowicz 

redakcja techniczna: Wanda Nowacka 
okładka: według projektu plakatu Macieja Preyera 



TEATR MIEJSKI W GDYNI 

W bieżącym repertuarze: 

Mark Twain 
KSIĄŻĘ I ŻEBRAK 

reż Jarosław Kilian. scen. Adam Kilian 

Adam Mickiewicz 
PAN TADEUSZ 

reż . Adam Hanuszkicwicz. scen . Józef Napiórkowski 

Molier 
MIESZCZANIN SZLACHCICEM 

reż . Waldemar Smigasicwicz. scen . Maciej Prcyer 

Boleslaw Le~m1an 
PRZVGODY SINDBADA ŻEGLARZA 
reż . Jaroslaw Ki 'ian. scen. Adam Kilian 

Krzysztof Wójcicki 
KSIĘGA BAŁWOCHWALCZA 

reż . Waldemar Smigasicwicz. scen . Maciej Prcyer 

Wieczór KabaretolN)I 
PLAYBOY 

reż . Marek Pacula, scen . Slawomir Witkowski 

Kabaret Juliana Tuwima 
NASZA JEST NOC 

reż . Marek Pacula, scen . Slawomir Witkowski 

Aleksander Fredro 
ZEMSTA 

reż Zbigniew Bogdans I. scen. Józef Napiórkowski 

Jul iusz Slowacki 
LILLA WENEDA 

reż. Adam Hanuszf.iewicz. scen . Zofia de lnes 

W przygotowaniu: 

St.anislaw Moniuszko 
ŚPIEWNIK DOMOWY 

reż. Maria Foltyn. scen. Józef Napiórkowski 

ZAPRASZAMY 
na imprezy cykliczne Teatru Miejskiego: 

BAWIMY SIĘ W TEATR - poranki dla dzieci. tóre odbywają się 
w każdą niedziel~ o godz. 12 .00 

SAX CLUB i jego goście bawią swoich bywalców w ~ażdy piątek o godz. 21 .00. 

CZWARTKI LITERACKIE - w IN)lbrane czwartki miesiąca spotykamy się z pisarzami 
i piszącymi; naszymi gośćmi byli m .in. Barbara Wachowicz. Izabela Cywir'lska. 

Agnieszka Osiecka. Antoni Libera. Juliusz Machulski, Adam Hanuszkiewicz. Daniel Olbrychski. 
Jan Różewicz. Bogusław Kaczyński. Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek. 

ks profJanusz Pasierb. Jerzy Stuhr. Bohdan tazuka. 

SPEKTAKLE IMPRESARYJNE - prezentujemy najciekawsze dokonania aktorskie. glośne 
hity teatralne i dramatyczne. Na naszej scenie grali : Anna Polony. Anna Chodakowska, 

Zofia Kucówna, Krystyna Janda. Tadeusz Łomnicki, Marian Opania. Jan Peszek. Jan Englerr. 
Jacek Fedorowicz. J;Kek Wójcicki. Marek Walczewski, Małgorzata Niemirska. 


