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I „ ... MACIE JAKIS STARY SWETER?" 

Gombrowicz spędzi I 11 !\Jgenl~ni e bi isku chrndzicścia 1:zli:~r~· lala. 
od sierpnia 1 ~J:39 roku do kwietnia I 9U:l: .,byly lo trz~· okresy -
zapisze w Dzieuuiku - po osiem lal każd~" pierwszy okres - nę

dza. bohema. beztroska, próżniac two ; drugi okres - .-iedem i pól 
lat 11· banku, ż~·eie urzr;dnicze; I rzee i okres - eg'Z~·st e nr~ja skrom
na, ale niezal eżna. wzraslajijcy presl iż literacki ". 
Dlaczego zoslal 11· Buenos Aires·? Ulaczego na wi eść o 1\'ybu
chu wojn,v nie wróci I do Europ~" do Anglii, jak większość pasa
żrrów .. Chrobrego"·? l'ylany o I o od powiada I z poważną minc\. 
że wciągn ę ły go studia nad dusz;\ Poludni01n:a. Er nesto Saba
to przypomina. że Go mbrowicz zamierza! ogfos i ć wyniki ow.rch 
„studiów''. opisać najważni ej sz~· zape\\nl' i przy lyr.n najmniej 
znany, począ tkowy okrr~ s swego pobyt u w Buenos Aires. \·Vi c
my, że w 1941 roku mówił już po hiszpa i'lsku i h~' i de plus eu 
plus f'ascine par l'Amerique d11 S11d. jak zanol owa l we wla
snym kalendarium. Wiemy równi e ż, ż e żyl \\'Ó\\'(;zas bardzo 
skromnie. pra1\'ie nic nie pi sa ł , oh raea ł się w przcdziwn~·m 
towarzystwie (la 11uit du Retim ). nie m ial stal ej pracy„. W 
jednym z barów, do którego za " ląclal. ~potyka! znanego pisa
rza }fanuela Gatveza i prosit go nickied~· u wsparcie. Galvez b,vł 
gluchy, przykładał do ucha trqhkr; i pyta!: co·! , co'i, a Gombro
wicz krzyczał na całą salę : „parę groszy na filiżankę rosołu " . 

Paula Berni, nieżyjąca już żona slawnego malarza, byla bliską 
przyjaciółką Cecylii Benedit de Debenedetti i razem lubiły opo
wiadać sobie epizody z życia Gombrowicza, zwłaszcza z po
czątków lat czterdziestych, gdy żył ,.jak ptaszek, nie wiedząc, 
czy następnego dnia będzie mia! co włożyć do ust.,. - Pewnego 
zimowego wieczoru - wspomina Paula Berni - 'Witold zjawił 
się w pracowni mego męża i szczękając zębami zap,rtal, czy 
przypadkiem nie marny jakiegoś starego swetra„. Żali! się 
bardzo i mówił. że chyba ze soba skończy. 

Rajmund Kalicki Ten straszny Gombrowicz 



I 

PAULIN FRYDMAN DO RAJMUNDA KALICKIEGO 

Buenos Aires 22.07.1978 
Dear Sir, 
(„.) Kolonia polska w Argentynie, chociaż nie mogła się porów
nać z wioską, hiszpańską, angielską czy niemiecką, była jednak 
dość mocna. Było sporo polskich instytucji. byla gazela codzien
na, potem zaczęla wychodzić i druga, byl Bank Polski (['ilia Pocz
towej Kasy Oszczędności), który dla zachowania inicjałów nazy
wa! się tu Polska Kasa Opieki. Zdawałoby się za tym, że Witold 
Gombrowicz, autor Ferd,ydurke, postać może sporna. atakowana 
przez wielu, ale m<\jąca wielu entuzjastów, jedyny pisarz polski 
lej kategorii, który znalazł się na tutejszym terenie, nie powinien 
by! mie<~ zbyt wielu trudności z zapewnieniem sobie jakiejś egzy
stencji możliwej do pogodzenia z pracą twórczą. Z przyczyn, któ
rych roztrząsanie odlóżrny na kiedy indziej. lak nie było. Pomoc 
otrzymał, to prawda, ale byla to pomoc raczej zdawkowa. 
Inni przypadkowi imigranci w tej samej, co on, sytuacji szukali 
.iakiegokol\1iek zajęc ia. Jeden z członków naszego zespołu, magi
ster prawa z dobrym stanm1iskiem w sądm111ictwie. pracował w 
warsztacie slolarskim, póki nie zdobył dostatecznej znajomości 
języka. by przejść do prar~' biurowej. Nirklórzy wzięli się do han
dlu pracując jako agenci sprzedaży, co wymagalo bardzo niewiel
kiej znajomości języka. Jeden z nich zwie rzył mi się, że w rozmo
wach z klienlami naumyślnie mówił gorzej, niż polrafil, dla wzbu-



dzenia współczucia. Dla Gombrowicza I.akie rozwi<Jzania nie 1nJ10-
dzil~1 w rachubę. Oznaczalyby koniec jego twórczości, co d In n ir
go bylo śmiercią za życia. 
Jak przetrwa! le lala, póki wrrszcie .,zrobiono" mu posad ę w Ban
ku Polskim. co poi ożyło koniec jego codzienn.vm klo potom, kosz
tem „zagwożdżenia·' mu wielu codziennych godzin. mo;r~ s ię tyl
ko dom~1ślać. 



BANCO POLACO 

Po raz pierwszy spotkałam Witolda w 1939 roku na „Cl1!'obrym" 
w porcie Buenos Aires. Urządzono tam przyjęcie. na którvm byt 
również bardzo degancko ubrany Witold i z wielkim ape tytem 
pałaszował „ptifury". 
Potem pewnego grudniowego dnia 194 7 roku zjawi! się w Ban co 
Polaco, gdzie pracowałam już od wielu lat. .Jako że nie wie
dział co ma robić,, pienvszpgo dnia elano mu koperly do adtT
sowania. Z początku pomagał 11· sekretariacie. Z czas1·111 pan 
Nowiński pozwoli] mu w banku pisać:. Wilolcl naŁychmia s t sko
rzysta! z sytuacji i nerwowo paląc w poszukiwaniu natchnie
nia, zaczął przechadzać się przed pracująl'~·mi urzędnikami. 
Ale o swej twórczości nie mówił nigdy. W banku, poz;t Kamiń
skim, który by! jego jedynym sprzymierzeńc >m, ni kl w niego 
nie wierzył ani nie czytał jego książek. wobec ezego nie sko
mentowano Tra ns-atlr111l,1jku, który był pisany na naszych 
oczach. (.„) 
Jedyną ważną pracą, jakq wykon\1val podczas wszyslkich tych 
laL były sprawozdania z dz i a talnośei banku, rzeczywiśeie znn
komile. Ale ogólnie rzecz biorąc nie lubił pracy w banku. Żal 
mi go bylo. łdie11al okresy wielkiego przygn~ bi c nia. Wtedy trud
no było do n i ego mówić,. Przez pierwsze lala zaehowy11al się 
milo, uprzejmie. skromnie. Ale od kied\ zac.zqt pisywa ć do 

„Kultury", zrobi I się niemożliwy i niecierpliwy. Prawdopodob
nie cierpiał nad tym, że nie może więcej czasu poświęcić pracy 
twórczej. 
Mimo to wszyscy w banku traktowali go jak rozpieszczone dziec
ko. Nieraz na przykład mówit do mnie: „W gruncie rz1>r:zy to pani 
wcale nie ma ochoty pracować:. Lepiej pomówmy o Polsce"'. Albo 
pisywal komiczne wierszyki, które kursowaty z pokoju do pokoju. 
Zachowywał siQ jak maly chłopczyk w szkole. OpO\viadał, że w 
porównaniu z nim J:Iickiewicz byl żebrakiem. Lubi! też wydzwa
niać do swoich polskich przyjaciółek, glównie żeby zamawia ć, so
bie jedzenie. Jak dzwoni[ do Zosi Chądzyńskiej, Lo mówi!: )\a
staw-no dla mnie mleka zsiadłego" - to były rozmowy ludowe. Z 
Halą Grodzicką były raczej snobistyczne: „Jeżeli ka1vior, to aby 
nie czerwony. I proszę urnie posadzić, na prawo od księcia·'. I 
inne żart w tym rodzaju. Jedzenie w rzeczy samej zajmowało w 
jego życiu ważne miejsce. W banku jadał całe masy owoców, a 
chrupiąc wielkie jabłka wytrzeszcza! oczy, żeby mnie drażnić. Jadł 
również winogrona, z których pestki prztykał do daleko stoj ącej 
spluwaczki. Byt bardzo dziec inny, ale potrafił czlowieka dopro
wadzić, do szewskiej pasji. 
Nie by! specjalnie zdrowy . .VIiał stale egzemę na glowie i drapał 
się bez przern)', chociaż dyskretnie. Nie można było tego wyle
czy6. Również kasła!, bo ogromnie dużo palii. Myślc, iż nieraz 
dlatego był tak nieznośny, że cierpiał. Ale w gruncie rzeczy by! 
dobrym cztowiekiem. 

Helena Zawaclzka-Ryttel 
urodzona w Polsce, była urzędnirzk<\ Banco Polaco od 19:35 do 1970 roku 
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WOKOL „TRANS-ATLANTYKU" 

„Jeżeli w Trans-Atlan[<yku daje się slyszeć (w humorystycznej 
instrumentacji) pewien niedopuszczalny dotąd ton w stosunku 
do Polski - nicdwć, lę k, szyderstwo, wsi yd - to cl lat ego, że utwór 
pragnie bronić Polaków przed Polską ... wyzwolić Polaka z Pol
ski„. sprawi6. aby Polak nie poddawał s ię biernie swojej polsko
ści, ale właś nie potrnktowal ją z góry. Cóż to znaczy. konkretnie 
mówiąc, Pols ka'~ Polsk:l to nasze życic zbiorowe, tak jak ono uro
biło się w ciągu wieków. Ale czy nic były to wieki ciągłego rozpacz
liwego szamotania si ę i zmagania z przeważającymi, wrogimi si
lami. wieki chorobliwego, konwulsyjnego istnienia, \1·icki niedo
rozwoju9, Czyż wię c: „Polska" niejPst tworem niedoskonałym, sła
bym i zżartym wszystkimi jadami słabości, znieksztalconym i 
zgwalconym9, Czy Polak nie je::; l obciqżony dziedzicznie Polską , 
lzn. chorą przeszlośc i ą uarodu i jego nieustannym umieraniem'? 
Czy wobec tego, jeżeli Polak pragnie by6 człowie kiem pełnowar
tościowym, zdolnym do maksymalnego napi ęc ia wszystkich ener
gii swoich w tak przełomowej, jak obecna. chwili naszego bylu, 
nie powinien on wypowiedzieć służbv tej „polskości", która go 
dzisiaj określa9, 
A teraz dalsze pytania: czy ja, broniąc Polaków przed Polską. je
stem czy nie jestem patr.ijotą? Czy myśl wyłożona powyżej, w osta
tecznych swoich nast ępstwach wzmacnia czy osłabia naród? Eo 



przecież Polska s kłada się z Polaków ... Cóż wart jest naród złożo 

ny z ludzi sfałszowanych i zredu kowanych'! Z ludzi, którzy nie 
mogą sobie pozwolić na żaden szczery, swobodniejszy odruch z 
obawy, by im się ten naród nie rozpadl?n 
Możecie s pierać s ię ze mną co do slu szności tych poglądów, brze
miennych w konse kwencje (gdyż postulują one ! zmianę] reform ę 

naszc'go stylu) . Ale niech nikt nie zarzuca mi braku patryjotyzmu 
- jeśli pod tym slowem rozumieć będziemy nie miłość obecnej. 
chwilowej Ojczyzny, ale milość tych wszystkich Ojczyzn. jakie w 
nas potencjalnie tkwią i jakie zdolni jes teśmy z siebie wydać, my. 
Polacy; j eś li pod s łowo „patr)jotyzm" podlożymy najgiębsze je.oo 
znaczenie - to jes t samą zdolność stwarzania Ojczyzny. 

Witold Gombrowicz 
z lislów do Józef'a Wittlina. 1952 

Kir~ rly szlo o jegu dzielo. hvl nies lychan[e wrażliwy na kr yl.rkę. 

Jeżeli zaczynały się pochwały, podnosi! rękę i mówił: „Dosv(: , mi 
wystarcza". Raczej wola! sytuacje kont rowersyjne. Ale komple
menty, które najwyżej centl, 11vszly z ust pan[ Pdasi. tak z11a nej 
.,Partolki ", mall;j polskiej lrn1 11 czusi, która szrla po domarh. By la 
to poczc:i11·a kobietka, sympatyczna i gadatliwa . Od pewnego eza
su b.vla cał kowicie zal'asrynowa na Gombrow[czem. Gdzie nie po
szła sz.v{:. wsz\'dzie tylko o nim mówiono! Czasr.m dobrze. czę 

ś ciej źle, ale za11·sze z pasją. Właśnie ukazal si\' Transat!ant!)k. 
„Ja tam nie 11iem. prosz . pani . jaki jes t ten Go mbrowicz, al<- to 
musi być ważna osobistoś<-. , j f•że li lak s ię o niego klócą . Pożyczy

łam sobie jego ksi ążkę [bardzo mnie zainteresowała, chociaż nie 
jestem do~yć wykszlakona. by wszystko zrozum [eć". W tym mo
mencie zadZ11o nil telefon: Go mbrowicz p,vtal, czy może przyjść 

na kolacj ę. Wobec tego zaprosiłam Pe l as i ę. Poznając: ją z Go m
browiczem powiedzialam: „To twoja wielka wielbicielka''. Pelas ia 
byla zachwyeona. a Gombroll'icz zastosowawszy swój „boczny"' 
uśmir r.h , zabrał się do egzaminmrnniajej: 
- Wi1;c czytała pani jak[r.ś moje ks iążki? 

-Tylko Tram:satlanlyk, ale ~ trasznie m[ s ię podobał. 

- Hm„ . a co się pani tak podobalo? 
- Dużo rzeczy. Ale spr!cjalnie to, jak na tym zebraniu nie majq 
sobie nic do powiedzenia i tylko ogl<\(lajq sobie skarpetki„. Jezu, 
jak ja s i ę ś mialam! I także to jak panu raclzq i nie radzą iść do 
Poselstwa , jak nammvic\ją. że liy wstąpić i n[e wstąpić do wojska ... 
'rak właśnie jes t w żyeiu. 
Po \\yj ~c iu Pelasi Gombrow[cz powiedziat z nutką triumfu: ,,Wi
dzic[rV Schodzę pod slrzut:hy" „. 

Halina Grodzicka 
wyemigrowała do Argentyny wraz z rodziną w l 949 ro ku 



PRO I ANTY SIENKIEWICZ 

Nieraz przy stole mówiliśmy o literaturze. Pewnego dnia był wśród 
nas wielki zwolennik Sienkie\1icza. Wobec tego Witold starannie 
dobierając arg·umenty zrównał Sienkiewicza z ziemią. W parę dni 
póżniej poznałem go z kimś, kto dla odmiany nie znosił Sienkie
wicza. Tym razem Witold wynalazl argumenty odwrotne i z tym 
samym uporem cały sir~ oddal wychwalaniu pisarza. Tego typu 
dialogi wariatów trwnly nieraz godziny. 
W 1954 (24 pażdziernika) Klub Polski zorganizował debatę: „Za 
czy przeciw Gombrowiczowi". B.vła to niedziela. Sala była prze
pełniona. My, ci „za", nie byliśmy tak liczni jak ci „przeciw", ale 
byliśmy zgrani. Witold namówił nas do zrobienia mu klaki. Wielu 
ludzi przyszło też po prostu dla obejrzenia tego „dziwadła". Każ
dy chciał wiedzieć, co ktoś inny ma zamiar zrobić, czy będzie 
bronił Gombrowicza, czy też na niPgo napadał, zobar.zyć, jak się 
sprawa rozwinie. Pierwsze e:cpose wygłosił Karol Świeczewski. 
Było znakomite. Potem przyszła kolej na przPr iwniczkę, panią 
Jezierską. Po popisaniu siQ znajomością ś11ialowej literatury prw
szla do ataku i w pewnym momencie powiedziała mniej więcej 
coś takiego: „Gombrowicz w swoic:h książkach przypomina mi 
kogoś, kto podcina gałąź, na której siedzi. 1 oczywiście spada. Ale 
czy możecie sobie państwo wyobrazić. w co spada? Wg .... , to sło
wo, które jest mu tak drogie". W Lym momencie włączył się jej 



mąż oznajmiając , że posiada uniwrrs_vl1 •r·.kie 11 ·.rk~z lalcenie , że 

nigdy nie idzie spać nic poczytawszy przedtem ehociaż ch11· il ę. 

Ale że 1rys larcza by olll'orz,v l ks iq żkę Go mbrowieza, by zasnąć: 

nal,1chmia~I. Na co Zygro (malarz Zygmu nl Grocholski. przyp. 
red.) aż podskoczvl i zac·z.11 krzy1·ze(:: "' Wlazl na gruszkę. rwal 
pietru szkę. do 11·id zenia panie kukuryku'· Wypoll'iedzi lej pary 
przypominaj<1 mi tylko absLml al ną pioscn l((•. '.\ie można pro11·a
dzić dyskusji na ty m poziomie". Tu ju ż kDżcly cheia l za bra ć: gfos, 
ludzie 11·s tawali . krzyczeli , gwa llownie ges tykulowali . Jeremi Slem
po11ski , prezes Klubu, usilowa l grzeezn ie. uprzejmie i delikatn ie 
doprowadz ić sale do prz.1iomności. lecz bez rezultat u. Wreszc ie 
mecenas Slanislaw Srn1 ·j sjakoś opanowa l Len chaos. Z auloryt.c 
Lem i inl e ligl'n~i <1 ll'ytlumaezvl, czym jes l świat Go mbrowicza. 
Zebranie sko ńczy ł o s ię godnie . Faklem jcsl. jednak. że twórczość 
(}ombrowicza prowokowała „sytuacje niedoj rzale": wszystko slwil
ezy lo się dobrze poda no lwrbalę i ciasteczka. 

Halina Grodzicka 
....... - · „ 

J 
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ARGENTYNCZYCY 

Poznatem Witolda po wyjściu z marynarki wojennej w 1956 roku. 
Już sam jego widok byt niezwykly. Nie do wiary, jak wielką \1agę 
przywiązywał do piern.~zych spolkaó, pamięlam, że kiedy mnie 
przedstawiono, ktoś szepnął „polski pisarz", na co odpad obra
żony, że wcale nie jest pisarzem, że jesl poetą i na dowód zarecy
tuje 1viersz. Jeszcze dziś pamiętam jak przez mgl ę fragment wier
sza, jaki wtedy w.vm.vślil, brzmialo Lo mniej wi~ .ej tak: 
„Cip, cip mówiła mi koza 
kiedym udawał bogat!·go pryka 
niechaj żyje angielska królowa 
„. i wiwat clla mego kochanka Fryderyka" 
Miałem 11tedy dwadzieścia dwa lala, a ponieważ surrealizm i eks
perymenty byty w modzie, uznałem, że muszę coś powiedzieć o 
wierszu, że w~zystko to jest na serio. Polem, kiedy już zaprzyjaź
ni Iem się z Gombrowiczem. mogiem przekonać się, że ani on, ani 
ten wiersz nie byty, jak to się mówi, „poważne" i że rozumieć choć: 
trochę Gombrowicza, to pogodzić. się z tym, że nie gra nigdy jed
nej roli. lecz wciąż zmienia maski. Miał, na przyklad, zwyczaj 
11vędzać nas w kompleks niższości, rnówic)C, że wlaśnie wraca z 
kolacji od jakiegoś hrabiego lub ksi!,~cia - co było po części praw
dą, gdyż Gombrowicz utrzymywał kontakty z polską arystokracją. 
z~,liśrny trochę na uboczu, więc stara! się olśnić nas tamtym świa-

„ 

tern, czynil lo zresztą w sposób humorystyczny. Kiedy się z nim 
zaprz)jaźnitem, poznałem również tę arystokrację i przekona
km się, że są nieinteligentni i nic nie wiedzą. Wszędzie odgrywa! 
inną rolę. W rozmowie z Dominikiem cle Roux Gombro11icz st11ier
clza, że świadom był, iż gra w różnych stylach i że jedynym, które
mu pozostał jeszcze wierny, był styl literacki: przyznawał jednak, 
że gdyby miał więcej czasu, to i od niego również by s ię uwolni I. 
Gombrowicz nie znal rozsądnej miary w konfliktach. Częs to. na 
przykład, kłócił się z kelnerami, i musieliśmy 1\tecly zmieniać 
lokal, wyrażał się w sposób nazbyt dramatyczny, nie mający wiele 
wspólnego z przedmiotem rozmowy, i dla wielu bylo to niestraw
ne. O jakąkolwiek by sprawę chodziło, Gombrowicz mówił z pato
sem, a to z kolei kazalo mu być napastliwym. Trzeba zdawać so
bie także sprawę z tego, że choć był pisarzem, nie wszedl do śro
do11,iska argenlyóskich literalów. Zwykl mawiać, że literatura ar
gentyńska Ż)jP 11· cieniu Borgesa i Victorii Oeampo, że tutejsi ar-
1.y~ c i powołują się na spokojną rzcczy11istość jezior i pampy. pod
czas gdy on pochodzi z kraju, gdzie leje się krew, istnieją wojny i 
przemoc. Kiedyś pm'fiedział: „ Nie będąc bykiem rasy Shorton, 
nie mogę ubiegać się o żadną nagrodę".( ... ) 
Jego kontakty z młodymi były zawsze intensywne, natomiast z 
dorosłymi nie układały się nąjlepiej. Nieraz nabijał się z rozmówcy, 
po to tylko, aby rozerwać sztywne schematy. Kiedy jednak ktoś 
nieudolnie na~Jadował jego za(:howanie, obrażał się. Nienawidził 
wszelkiego typu for mal izmów. Opowiada! mi pe1111ego razu, że w 
Piriapolis zaproszono go do domu pisarza Gonzaleza Lanuzv. 
Zjawił się tam w chwili, gdy Lanuza czytał na gfos przed grone~ 
uprzejmych wielbicieli swą nąjnowszą książkę. Już sam I.en rytu
ał wyprowadził Gombrowicza z równowagi. L;aczął przerywać lek
turę dziwacznymi p.)1aniami na lemal tekstu, na co Lanuza od
pow'iadał uprzejmie. Niemniej jednak jego wielbiciele poczuli się 
urażeni i surowo skarcili Gombrowicza. Odpowiedzial im na tę 
napaść mniej więcej Lak: „Wystarczająco już znosiłem tę farsę, 

mogę więc powiedzieć, że wszyscy jestc~de z11yklymi ignoranta
mi". Opowiada! mi Gombrowicz, iż wywołał atmosferę tak napię
tą, że gdy znalazl się już sam w restauracji, nie mógł utrzymać: 
sztućców, tak bardzo drżały mu ręce ... 

Juan Carlos Gomez 



LIST EDUARDA GONZALEZA LANUZY 
I 

DO MARIANO BETELU 

Buc·nos Aires, 27 sierpnia l976 roku 
Szanowny Panie, 

· rlzi ę kuję bardzo za miły list 'li 23 i zawarte w nim wiadomości o 
naszych wspólnych przyjaciołach, państwu Giangrnnde, których 
darzę wielką sympatią i których towarzyski zapal wobec pewnych 
nieznośnych osób wydaje mi się czymś strasznym. 
Przez nich poznałem Gombrowicza, jedną z najbardziej antypa
tycw.n·.h osób, jakie przyszło mi znosić. Nie rozumiem, po co 
Lruclzil się pan przesylaniem mi fotokopii jego lislów. które po
twierdzają tylko rzecz oezywislą: jego rozmyślny zamysl zgnębie
nia mnie, „dania w kość'' w jego kwiecistym języku, podczas t~1ch 

wielu letnich wieczorów w drogim mi Piri<ipolis. Obraz, w któr.vm 
przedsta11ia mnie jako królika przed rozjuszonym lwem, rola jaką 
sobie skromnie WJznacza, nie jest dla mnie oczywiście zbyt po
chlebny, ale przyznaję, że dość zaslużony. Z gniewną niechęc i a 

patrzyłem. jak się zjawia. i nie umiałem poprosi1~. go stanowczo, 
żeby poszedl ,.dawać w koś(' gdzie indziej. Odelchnątem na wia
domość. że ostatecznie wyjeżdża do Europy. bo przy calym swo
im niezaprzeczalnym lalencie literackim należal do typów, któ
rych jeśli o mnie przynajmniej chodzi, lepiej stracić z oczu. Cala 
genialność jego Ferdydurke, nie taka znowu mal a, nie 11'.\'Slar
czala, bym mógi ścierpieć jej autora. Proszę sie prz~jrzei'- sobie w 
lustrze przy goleniu, gdyż musi pan mieć aureolę wokół glmvy bo 



tylko święly mógłby 11ylrzyma(: rok z tym dżenlc>lme1wm. („.) 
Jeśli pan ze swoimi Lrzydziestoma ośmioma lal ami nie boi sir; 
rozmaitych rzeczy, ja mając dwa razy t.l'le. zal'z:Jlf'm ZOOll' ll czu( 
przed nimi l!'k - wlaśnie jak królik, uciekam aż do granie imper
tynencji przed nowymi znajomościami, zwłaszcza gdy chodzi o 
pisarzy. Choćby nie wiem jak pan pragną!, proszr; nie dawać ni
komu mego adresu: dziewię(dziesiąl dziewięć: procent książek. 
jakimi mnie codziennie zasypują, lra[[a do lego zbawiennego urzą
dzenia domowPgo zwanego piecykiem na śmieci. Niech się pan 
11ięc nie stara, abym by! bardziej przykry, niż mnie natura stwo
rz.\'la. ( ... ) 
.Mam nadzieję, że ton lego listu, po części odbicie Gombrowi
czowski1-~go, przekona pana, że ja również należę do ludzi, któ
rym lepiej schodzić z drogi, choć: mimo to jeszcze raz dziękuję za 
pański uprzejmy gest. 

Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia 
Eduardo Gonzlllez Lanuza 



PROTEUSZ, CZYLI „DZIENNIKI" GOMBROWICZA 

Dzienniki Gombrowicza są bardzo szczególna ~powiedzią. Pisarz 
nie zmierza do zgłębienia własnej jaźni. do rozjaśnienia zagadki, 
jaką jest on sam dla siebi1:, ani leż nie pragnie prawdy o sobie i 
świecie. Więrej: zmierza do zburzenia takich ·µoję(· jak prawda, 
piękno. miloM el eaetera ... w imię CZl'go:!. .. W imię gry, którą 
chciałby prowadzić z czytelnikami. Twórczość· jako gra jest nie
wątpliwie celem, który zdaje się przyświeca1'. Gombrowiczowi. 
Spędziłem z Gombrowiczem zaledwie kilka dni, ab.v się przeko
nać, że nie zajmował się on niczym innym, jak samym sob<!, spo
strzegłem też szybko, że mówi częslo to, co właśnie napisał: jed
ność człowieka i pisarza zdawała się zaiste doskonala. 
Ale czego wlaściwie cl1cial Gombrowicz od literatury (czy ogólnie 
sztuki)? Otóż wlaśnie: Len człowiek, zdawałoby się 11)1 nio sły. pew
ny siebie, w zachowaniu pat'tski, jakby wtactczy ... nic przestawal 
szukać: i tęsknić do innyeh ludzi. ciekawił się ich osobowością i 
nieprzewidzialnością. Nie przeslawal dawać: do zrozumienia, że 
w każdym ludzkim przedsięwzięciu nigdy nie jeste.śmy sami. i to 
wlaśnie - lo bycie razem - stanowi isloLną l.reM naszrgo życia. 
Potrzeba drugirgo człowieka spełnia siQ oezywiście najpełniej w 
miłości i to lym bogaciej. im ta miłość jest mniej interesowna i 
bardziej IV)'Sllblimowana. 
Pod koniec życia Gombrowicz powicdzial o sobie, że jesl cz/owie-

kiern niezdolnym do miłości, oskarżają('. enigmatycznie rn;Jtkę, 

że lę 1daśni e zdolność w nim porazi la. a to mianowicie swym nir
zamierzon~·m komedianctwem. Jest zatem chyba tak.jakby Gom
brmril'Z chciat nieustannie zbliżrr się i zmierzy{·. z 11szPlkimi 1·ie
ka1ry111i. t 11ón.:zymi. oryginalnymi ludźmi, ale obecność drugit·go 
porażała go i zmuszata do zamkni1,·1·ia w sobie.„ i Lym sarn~·m 
narażała go na dziwactwo, kaprys, obronne wykrzy>vienie. Podwój
ny gr·sl pragnienia i ueieL:zki (czy odmmry) zdaje si ę budow<ti'. 
j•~go lwóruość i nada.ie jrj nieraz osobliwe i zaslrnkuj <1ce oblicze. 
c:ornbro1ricz był całkiem świadomy swej wielostronnej wyobraź
ni. Jego powi1·śei. sztuki i dzienniki zdaj ą :-;i (; czasem bluźnier
ezc. szokujw·.P, a na pewno parndoksalne. Jego niezwykle rzadką 
zdolności; była umicj i;- tność literackiej gry na różnych pomystal'h, 
slylad1. clrnytach. Prosił też nil'raz czytelników, aby nie brali go 
za .,l<rnicgo demona": ja jestem po stronie porządku, sprawiedli-
11oś1"i, uczr·iwoś1·i,jeslern po stronie Boga. w którego nie wi1nę„. 
Ale zarazem zaciekła ciekawuś(; innego człowieka, dziwności i 
osobliwości ludzkiej każ1·~ mu wglądać w osobliwość Hillera. któ
rego cień snuje się po jednej ·z partii Dziennika ... 
Cz ścicj jednak giosit Gombrowicz pochwalę „śred nich tempera
! ur" i polską skłonność do kompromisu: kultura polska, twier
dzi!. jest w is I.ocie sąsiedzka. rozsc\clna i niesklonna do przekra-
1·zania granic ,.ja". Inna rzecz - dawał do zrozumienia - ze sztu
lq. la musi być zachłanna. bezwzględna, zaborcza; jeszcze jeden 
paradoks, którym lubił się bawić Gombro11icz. 
Powtarzał Leż często, że prawa sztuki nie są prawami życia i że 
rzetelny artysta 111nien pozostać na uboczu i nie roić sobie, że 
potrafi poruszać - a tym bardziej zawlaclnąć - tłumami. Jeszcze 
Io jedna osobliwość Gombro11icza, może najbardziej o~obliwcgo 
powieściopi~arza. na jakiego natrafiliśmy w XX wieku, a to chyba 
nir mato powiedziane. 
Jak wida1; Gombrowicz nie bal się sprzeczności i mia! słuszność, 
bo całość ludzkiego współżycia jest tak zawiła i wieloraka, że muszą 
i s tnieć w niej różne hierarchie, perspekty11)1, porządki wartości ... 
i musimy si ę z tym pogorlzi1"., a nawrt powinniśmy tę rozmaitość 
pielQgnować. Ale skoro tak, to musimy także znosić, ba, zachęcać 
tych, którzy domagają się jednoznacznych przekonań i bezwzględ
nyc h opinii, i działań absolutnie koniecznych ... Gombrowicz był 
oczywiśc.ic ś11·iadom nierozwiązywalności tych różnic i przeciw-



ności. Ale też wcale do żadnych rozwi;1za1't nie zmierza ł. JaJi: ~am 
przyznawal, chciał tylko wgląda{; - ni zaś uczy{· - w ludzkie spra11y 
i przeświadczenie. Myś l ę nawet, że treść Lyrh przrświadczeń była 

mu - w znacznej mierze - oboj ę tna. Ale samo docieranie do roz
maitości, niezwykłości ludzkiej było dla nir.go fa scynujące. 
Gombrowicz nie byl bynajmniej n•11·olucjonisl;). Przec iwnie, w jego 
sceptycyzmie byto sporo rysów konsenval.~1rnych. Ale leż nie 
zmierzał do innego celu, jak skarb, klórym jest rozpoznanie i 
zmierzenie się z drugim człowiekiem. Co go prawdopodobnie fa
scynowało, to radoś6 poznania, uchwycenie sr.kundowego cho6by 
zrozumienia drugiego człowieka. Oboj lne kim byl Len drugi, inny 
i na chwilę przeniknięty, obojętne. 

Możliwe, że w tej ciekawości drugiego czlowieka bylo coś erotycz
nego, bezsporne jednak, że la próba wczucia s ię w bliźniego, 
uch11y ·enia go w jego odmienności, szczególności, jedyności ... 
miała w sobie coś niezwyklego i zarazem pately1_;znego. Przeży
wać zagubienie wśród tysiąc a jednostek, wśród tysiąca ludzkich 
form i masek, rozpoznawa6 wt.:iąż nowe cz.v nieznane drogi do 
jednostkowego, niep011tarzalnego człowieka, cóż lo za niezwykle, 
szlachetne zadanie! 

Jan Błoilski 
J\godnik Powszec hn~··· 13 paźd z iernika 2002 
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www.stary-teatr.pl 
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ul. Jagiellońska I, kasa biletowa - ul. Jagiellońska l 
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przed przedstawieniem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 
- rezerwację przyjmuje się od dnia ogłoszenia repertuaru 

Sprzedaż biletów przez intern.et na wszystkie sceny: www.eBilet.pl 

Biuro Obsług i Widzów, pl. Szczepański 1 
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o repertuarze, zawieranie umów abonamentowych 
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tel. 422 40 40 
fax 292 75 12 
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W programie wykorLystano rysunki Mariano Betelu 
Przytoczone w prog.rn mic teksty pochodzą z k s iążek: 

Tango Gombro wicz zebrał. przcloży l i wstępem opa trzy I Rajmund Kali cki, 
Wydawnictwo Literackie . Kraków 1984 

Rita Gumhrowit::r Combruwicz w Argc11tynie. Śh ·iadccrwa i dokuuU'n/"y [939-1 963 , 
Wydawnictwo Puls. Londyn I 987 

Redahja programu: E/ż.bieta Bi1iczycko 
Opruco11·t111ie graficz..11e: Lech Przybylski 

Opracowanie kompurt! rowe: Piorr Kulod z.iej 
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Oraz statyści 
Tgnaś Rafał F'udalcj 

Horacjo \ifacław Wa(: 
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Jlfuz,yka w wykonaniu zespołu 'instrumentalnego pod dyrekcją Jv!ieczyslawa Mejzy 

lVspektaklu wykorzvstano f'ragmen~y następujących utu:orów: 
W. A. 1vfozarl: koncert fort. C-dur nr 21 K 4G7, koncert f'rn't. D-dw· nr 5 K175; 

S. Moniuszko: Uwertura do opery Straszn.1J Du.;ó1~· Jorge Ben „Mai::; Que Vada" 
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!!! ALEKSANDER FABISIAK - 35 LECIE !!! 

Demelri11sz - Al ' k~a rni<-~r Fabisiak. h'r1e11sz - Kazimierz Fabisi;1k. Sen JWC// letniej W Szekspir. reżyse ria Konrad Swinarski. t 070 

Alob ander Fabisiak jesl od trzydziesiu pirt ;iu iat aktorem Starego Teatru . . \hsolwent krakowskiej PWST (I \)fi 7). dehiutowal w Cymhelinw \1'11• ~zeks p1ra w 
reżyse rii ,Jerze(ro Jarocki enu. Pasj ę i urZf'.ill'o ŚĆ'. zawodowq zaszczepi! w nim ojc.i f!C, wybitny aktor, Kazimierz Fabisiak. Pierwsze lata pracy twórczej aktora 
przypadły na ezas wielkich suktesów Starego Teatru. Znakomite warunki zewnętrzn e, głos o pięknej barwie w naturalny sposób predes tynowały go do ról 
amantów. Jego De met riusz w .~n ie 11ocv lelni14 W Szekspira - słynnej inscenizacji Konrada Swinarskiego - był c z;trujący, zmysłowy i zabawny. Wiełk<\ krełll:j ę 
stworzył artysta w Biesoc!t F Dostojewskiego w reżyse rii Andrzeja Wajdy. Żarliwi e zagrana posta <'. [wan~t Szalowa szlachetnego, nieprzystosowanego do życ ia 
studenta , zaszczutego czł owi eka w syluatji bez 11>yj~cia. u.kazywała ekspre sję : prawdę psychołogicznq jego aktorstwa. Kolejne role w inscenizacjaeh: Konrada 
Swinarskiego - Bertram w Wsz11stko dobre. co iii!) dobrze ko1łcz.11 W Szek.~ pira. Jan Sobolewski w Dziadach A. !Vliekiewieza; Andrzeja Wajdy- Lelewel 11· Nolp 
hstopadou:ej S. Wyspi a ń s kiego: Jerzego Grzegorzewskiego - Poeta w IVeselu :::I . Wyspiańskiego - poszerzały emploi aktora. Zas koczył i rozbawił "idowni ę rołq 

Gucia w , tubach pani.mlskidt A. J<rcdry w re żyse rii Marka W1lr:zewskiego. którą poprowadził oryginalnie, prze11Totnie, wbrew utartej tradytji. Kolejne lata 
przyniosł~· kreaf~je Aleksandra Fabisiaka w bardzo zróżni cowanym repertuarze. Clotałdo - mądry, oddany królowi. ale podstępny. bezwzględny i tajemniczy 
sluga króla Basilia w Żyr:ie jest snem Calderona I.o rola, którq artys ta doskonale wpisał s ię w fllozoficznq interpretację .Jerzego .Jarockiego. W Lgarzu C:. 
Goldoniego w reżyse rii Giovanni Pampigli o n·1~go doskonale zlludował posta~ Oltavia poddajqc się d.vseyplinie formy wymaganej w komedii cl e łl" a rt e . Przyku
wa I uwagę, budzc1c niepokój. s 11gest.~rwnie zagraną poslaciq Stanleya w sztu . ~c H. Pin i.e ra Urodziny Stanleya w reżyse rii Anny Polony. Odniósł prawdziwe 
zwycięstwo, udowodnił, że .. może zagra(; wszys tko"' w monodramie belgij skiego dramatopisarza Raymonda Cousse p.l. Strate,qia dla du:óch SZ;1Jnek - odważ
nie wcielając się w s person illkowaną posta{; .. wieprza prowadzonego na rzeź'". Koil'.jne role w przedstawieniach Andrzeja Wajdy: Ks iądz w 11-ł?selu S. Wyspiar1-
skiego, Klient w Szafie i Kaneko w Admna. zko1cz;m bębenku Yukio J.lishimv. wreszcie brawurowo zagrany Bcaupcrthuis w <m:yfarsi e Slomko1r11 kapelusz 
E. Labiche' a przydały aktorslmt FLlbisiaka silny rys charakterystyczny. Ten 11otcnejał znakomicie wykorzystał Kazimierz Kutz powierzając mu rol ę KapPlana 
w Damach i huzaraeh A. Fredry. Wielokrotnie powtarzana przez aktora kwc~ tia: .. nie uchodzi, nie uchodzi ... ", za każdym razem inaczej , z wielkim wyc,zu
ciem vis comici, wzbudza ni<· pohamowany śmieeh widowni. 
Profesor Aleksander Fabisiak jes t w~· kladower1 Wydziału Aktorskiego PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, w latach 1993- 99 pełnił funkc;ję dziPkana 
u -zelni. 8 paździ f' rnika ~002 minister kultury Waldemar Dąbrows ki odznaczy! go Złotym Krzyżem Zasługi. (eb) 
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Mikolri.i 8/a1crogi11 - .Jan 1\mricki , hmu Sw/011: -Al1~ksande r Fahisia.k, 
Bfr. ·u F Doslujew~ ki , reżyse ria Andrzl'j Wajda. J 971 

Hemq1r'rl/111 is - .-\leksandcr Falii~iak , 
S lo1nkow.1J kapelusz I~ . Labiche, rcż.l'seria Andrzej Wajda, 1998 

WITOLD GOMBROWICZ W STARYM TEATRZE 
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1. / i ro1111, ksii:żu ir:zlm B 11t:q1111dtl 

n ~ż~·sr1ria l<rsslia11 Lupa , 1 !l78 

~ . Oprm•lkfl re żysrria Tadeusz Bradecki , 1988 

:1. , ;lub rcży~c ria Jerzy .Jaror:ki, 1991 

t. Opm-etkrl reżyseria Tadeusz Bradecki, 19% 

:,.Ju:1m11, k.~ i 'Ż llirz!.:11 B11rg1wr/rr 
rcżyscri;1 Hor~l Lrszcznk, 1997 

Opracowanie 

Elżbieta Bióczycka 

Opra(-owanle grafl«"'1;ne Lech Pr7-ybyl""kJ 

:, . Opraeowanłł" ko111pu•.erowe Plolr Kołodziej 

~ . 




