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- A po co tobi e Polakiem 

być?! 

[„.] -Takiż to rozkoszny by ł 

do tąd los Polaków? Nie obrzydłaż 
tobi e polskość twoja? ie dość 

tobi e Męki? ie dość odwiecz

nego męczenia , Udręczenia? 

A toż dzisiaj znowuż wam skórę 

łoją! Tak to przy skórze swojej 

się upi erasz? l ie chce z czym 

Innym, czym owym s tać się? 

C hceszże aby wszyscy Chlopcy 

wasi ty lko za Oj ca mi wszystko 

w kólko powtarzali ? Oj, wypuść 

chłopaków z ojcowskiej klatki , 

a ni ech i po bezdrożach polata

ją, niechże i do Nieznanego zaj

rzą! Owóż to Ojciec s tary dotąd 

na źrebaku swo im oklep jechal, 

a nim powodowa] wed le myśli 

swojej ... a ni ec hże te ra źrebak 

na ki e! weźmie, ni ec h Ojca swe

go poni esie gdzie oczy poniosą! 

I już Ojcu mało oko ni e zbielej e 

bo go Syn własny ponos i, pono
si! Hajda , hajda, wypuśćcie wy 

Chłopaków swoich, ni ech Lecą, 

niech Pędz<i, niech Ponoszą! 
[ ... ] . 

Do Diabla z Ojcem i Ojczy

zną! Syn, syn, to mi dopiero, 

to rozumi em! A po co tobi e Oj

czyzna? Nie lepsza Synczyzna? 
Synczyzną Ly Oj czyznę zas tąp , 

a zobaczysz! [T-A] 

Jan Błoński 
Polak i cudzoziemiec 
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Mitologię szlachecką uwikłał [„ .] Gombrowicz w relację domu 
i świata, Polski i Europy. 

Mój stosunek do Polski wynika z me,,,IY() stosunku do fonuy - pragnę uchylić się Polsce, 
jak uchylam się formie - pragnę wzbić się ponad Polskę, jak ponad styl - i tu i tam, to samo 
zadanie. ( ... )W tym sęk, że ja wywodzę się z waszego śmietnika. We mrńe odzywa się to, co 
wy w ciągu wieków wyrzucaliście jako odpadki. Jeśli moja forma jest parodią formy, to 
mój duch jest parodią ducha, a moja osoba parodią osoby.( ... ) Wyrzuciliście na śmietnik to 
wszystko, co w was było teatrem i aktorstwem i usiłowaliście o tym zapomnieć - dziś przez 
okno widzicie, że na śmietniku wyrosło drzewo, będące parodią drzewa (DI 59-60)*. 

Jak zrozumieć to wyznanie, równie wyzywające, co często przyta
czane? Domaga się ono największej lojalności i skrupulatności 1• 

Dzieje kultury polskiej to historia dociągania się do cudzoziemskich 
wzorów. Obojętne, czy Polak opowiadał się za tradycją dawniejszą, 
chrześcijańską, czy nowszą, oświeceniową„. zawsze naśladował, nie two
rzył. To właśnie skazało go na nieautentyczność, na duchową niewolę. 
Pamiętać bowiem ~ależy, że Gombrowicz nie uznaje wartości innych niż 
„międzyludzkie". Sciśle mówiąc, nie ma dla niego ani Boga, ani Rozu
mu, lecz tylko ludzie: pobożni lub wolnomyślni, scjentyficznie zadufa
ni czy tradycyjnie potulni„. Mniema więc Polak, że ściga abstrakcyjną 
Wartość. Ale naprawdę idzie w jasyr konkretnych l u d z i: stara się 
przypodobać Francuzowi, dorównać Niemcowi, skokietować Anglika ... 
stąd paradoks: im wyżej wynosi swą ideę Polski - jakakolwiek by była 
- tym bardziej zaprzedaje polskość w niewolę! Usiłuje przekonać świat 
cały, Że Chopin nie gorszy od Mozarta, Sobieski od Nelsona, kościół 
Mariacki od katedry w Chartres. Chce być równy w podobieństwie. Ale 
podobieństwo zakłada zawsze zapożyczenie, naśladownictwo ... Pragnie 
„podnieść się" w spojrzeniu innych. Lecz tym samym uznaje obcych za 
mądrzejszych ... Czyżby nie było dla niego ucieczki? 

Przez wieki starali się Polacy o dojrzałość, o europejskość. I dla
tego wyrzucali na śmietnik to, co stanowiło ich wyłączną własność: 
zdolność udawania, aktorstwo, niedojrzałość ... złączone nierozerwal-
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nie ze swobodą, lekkomyślnością, niepowagą. Polacy wstydzą się dzisiaj 
jedynej epoki, kiedy na świat spoglądali z góry: sarmackiej. 

Sarmatyzm był zaiste „śmietnikiem" polskiego opóźnienia i pro
wincjonalności. Jak jednak zmylić szyki Europie, przeciwstawić jej 
coś, o czym nie miała pojęcia? Tylko - sięgając do sarmackiej, szla
checkiej tradycji. Romantycy mówili, że trzeba „przeanielić" Sarmatę. 
Gombrowicz mniema, że dość go „ufilozoficznić". I właśnie z polskie
go śmietnika wyrasta „parodia drzewa" - twórczość Gombrowicza2

• 

Jak to podsumować? 
Polak z natury swojej jest Polakiem. Wobec czego, im hardziej Polak będzie sobą, tym 

bardziej będzie Polakiem. Jeśli Polska nie pozwala mu na swobodne myślenie i czucie, to 
znaczy, że Polska n.ie pozwala mu być w pełni sobą, czyli - w pełni Polakiem ... (D JJ 23) 

Zdanie brzmi jak sofizmat. .. i właściwie nim jest, bo zmienia za
kresy znaczeniowe. Co jednak znaczy tutaj słowo „Polska"? Otóż: 
abstrakcyjny wzór polskości, narzucony nam przez obcych albo przy
najmniej - wytworzony na użytek czy pod wpływem cudzoziemców. 
Jeśli przyjąć taką definicję - a wiadomo, że les definitions sont li
bres ... - Gombrowicz będzie mieć słuszność. Rozumiana jako nieau
tentyczna forma, abstrakcja, dyrektywa - Polska istotnie pęta Polaka. 
Prawdziwie oryginalny (= polski) będzie on dopiero między swymi, 
w sąsiedzkim kole, w spojrzeniu znajomym i nieledwie własnym. Bę
dzie może wtedy kapryśny, niedojrzały, lekkomyślny. Ale na pewno od
ważny, przekorny, gotów do nowych przygód i doświadczeń. I kto wie, 
czy nie stanie się w końcu - prawdziwie odpowiedzialny? Po napisaniu 
Trans-Atlantyku Gombrowicz zanotował: 

Skończył się czas mojego wygnania. („.) Gdyż ja ongiś, za czasów mej mJodości w kraju, 
byłem wobec Polski zupelnie dziki, nie umiejący dać sobie rady z nią, bez stylu, niezdolny 
nawet mówić o niej-ona tylko nmie męczyła.( ... ) Dziś rzecz ma się inaczej: powracam z okreś
lonymi żądaniami, wiem c7,ego mam domagać się od narodu i wiem co w zamian mogę mu dać. 
Oto stałem się obywatelem (D 1130). 

Obywatelem - nie poddanym. Słowo zobowiązuje: pozwala zapy
tać o pojęcie narodu, państwa, społeczności. 

Gombrowicz dziwił się - może nieszczerze? - że czytelnicy Trans
Atlantyku nie oburzali się bardziej na bluźnierczą walkę „ojczyzny" 
z „synczyzną", której widownią jest powieść. Rozpoznali jednak intu
icyjnie nie tylko intencję pisarza, ale także - jej tradycyjną genealogię. 
Albowiem i tutaj można odnaleźć - choćby zatarty, rozmazany ... - szla
checki wzorzec poczucia narodowego. Dla szlachcica pojęcie „Polski" 
było nierozłączne z domem, rodziną, kołem przyjaciół. Państwo i dom 
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były partnerami równorzędnymi: spraw wielkiej zbiorowości nie mógł 
szlachcic mentalnie oderwać od własnych czy sąsiedzkich. Ojczyzna 
była czymś w rodzaju luźnego stowarzyszenia - mniej politycznego 
niż obyczajowego czy kulturalnego. „Rzeczpospolita była federacją są
siedztw, na pewno sąsiedztw małych, w dużej części sąsiedztw dużych, 
wojewódzkich. Aspekt sąsiedzko-federacyjny, sąsiedzko-federacyjna 
więź nieformalna była przy tym socjologicznie ważniejsza niż więź for
malna państwowo-polityczna"3 • Dlatego na sejmach zjawiali się także 
posłowie ziem już utraconych, poddani króla Szwecji czy cara Mo
skwy. Ale - znowuż - obywatele szlacheckiej Rzeczypospolitej. 

Przenieśmy się teraz z przeszłości w teraźniejszość, z planu spo
łeczno-politycznego na artystyczny i kulturalny. Czyż Gombrowicz -
emigrant w Argentynie - nie czuje się po trosze takim właśnie cześni
kiem parnawskim? Bo przecie kultura narodu to nic innego jak „rzecz
pospolita" : rozchybotana federacja sąsiedzkich państewek, oczywiście 
- duchowych. Łączy je wszystkie nie tyle interes, ile s t y l wspólny, 
trudna do uchwycenia więź duchowa, która nie tylko nie zaleca, ale 
wręcz zabrania podporządkowania racji jednostkowych - zbiorowym. 
Ze wszystkich stron takiej rzeczypospolitej rozbrzmiewa huczne: „nie 
pozwalam"! I przed tym „nie pozwalam" zbiorowość chętnie ustępuje. 
Właśnie dlatego, że swą oryginalność upatruje w tolerowaniu, ba! popie
raniu jednostkowego przywileju. Gombrowicz nie był wcale nowocze
snym anarchistą. Stabilność, tradycja były mu nieodzownie potrzebne 
- przynajmniej jako tło . I tutaj przypomina się przeszłość. Godziła ona 
jednostkowe sobiepaństwo ze stadną zgodą, wybujały indywidualizm 
ze zdumiewającą jednomyślnością, anarchizm z konserwatyzmem .. . 
Albowiem ojczyzna - udzielając jednostce daleko idących przywile
jów - zapewnia sobie poparcie i jednomyślność szlacheckiego stanu ... 
Taki jest „filozoficzny" - jeśli wolno powiedzieć - sens złotej wolności. 
„Wolny między wolnymi i równy wszystkim czuł się bene natus et po
ssessionatus całkowicie uprawniony do indywidualnego rozstrzygania 
w sprawach publicznych"4

• Zapewne, w polityce skończyło się to Tar
gowicą. Ale zamieńmy tylko „sprawy publiczne" na „duchowe, moral
ne", a otrzymamy narodową formułę oryginalności kulturalnej. 

Gombrowicz powiada zabawnie, że jego sarmatyzm musi być 
„bardziej europejski", niż dawniej bywało. Jakże sarmatyzm może 
być europejski? Ale tę sprzeczność także łatwo rozwiązać: postawa 
dystansu wobec idei, form, wartości musi wynikać z dogłębnego po-
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znania i wypróbowania wszystkiego, co Europa dotychczas Polsce 
proponowała. W Dzienniku pisarz przymierza się po kolei do chrze
ścijaństwa, marksizmu, egzystencjalizmu, strukturalizmu nawet (po
dobnie jak do Argentyny, Berlina, Paryża itd.). Przyswoiwszy zaś so
bie to, co mu w danej doktrynie, doświadczeniu czy kraju odpowiada, 
radośnie udowadnia, że jednak pozostał sobą, innym. W żadnej kultu
rze nie pozwoli się zamknąć i pod żadną doktryną bez niezliczonych 
zastrzeżeń nie podpisze. Nikt nie zbuduje Polakowi klatki. Polakowi 
i ... artyście, bo przecie Gombrowicz zdaje sobie doskonale sprawę, że 
własną strategię obrazuje narodowym czy społecznym porównaniem. 
„Pytanie tylko, czy nie rozszerzam na naród programu, który jest tyl
ko moją osobistą potrzebą?" (DI 172). 

Przymrużywszy więc trochę oko, wolno zastosować do Gom
browicza - roztańczonego Proteusza - słowa Orzechowskiego: 

Palrzajcie na hardego wolnością, a świetnego swobodą na świecie Polaka; szatę nosi 
Polak znamienitą, Io jest równą z swym królem wolność; k'temu nosi Polak świetny pier
ścień złoty, to jest szlachectwo, którym najwyższy niższemu równy w Polszcze jest; ma wolu 
spólnego z królem panem swym, to jest, prnwo pospolite, które tak jemu, jako i królowi jego 
w Polszcze,jako wół równo luży. Takowym będąc Polak, zawsze wesołym w królestwie swym 
jest, śpiewa, tańcuje swobodnie, nie mając na sobie niewolnego obowiw..ka żadnego„.5 

Fragment studium Gombrowicz a ethos szlachecki 
z książki prof. Jana Błońskiego Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. 

Studia o Gombrowiczu, TAiWPN Universitas, Kraków 2003 

* Skróty w nawiasach odsyłają cło odpowiednich tomów (D l - Dzie11ni.k 1953-1956, D ll -
Dziennik 1957-1956, D Jl[ - Dzien11ik l961-1966 ) oraz stron wydania: Witold Gombrowicz, 
Dzieła, Kraków 1986-1992. 

1 Zagadnienie stosunku Gombrowicza cło polskości było stosunkowo częs to rozważane. Por. przy
najmniej A. Sandauer, Wito/cl Gombrowicz - człowiek i pisarz, op. cit. , s. 161-166, i M. Gło
wińs ki , Wokół recepcji Gombrowicza. Wprowadzenie, „Pamiętnik Literacki", 1973, z. 4, s. 247-
249. 
2 Por. M. Głowiński, Paroclia ko11strnktywna (O „Pornografii" Gombrowicza), w: Gry powie
ściowe, Warszawa 1973, s. 279-303. 
3 A. Zajączkowski , Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce. Teleologia a struktury spo
łeczne, Wrocław I 961 , s. 71. 
'Tamże, s. 82. 
5 S. Orzechowski, Quincunx, to j est Wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony, wyd. wraz 
z Dialogiem albo rozmową około egzekucji Polskiej Korony, wyd. K.J. Turowski , Kraków 1858, 
s. 70 (paginacja osobna). 
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- A bo ża l s i ę Boże 
- mówi - toż znowu nam na 
tej wojnie t y łków pio rą. I zno
wuż Przegrana! Prze kl ęty. 
p rzekłętyż los! A czy to a
tura nami pogard ził a, że tyż 
nic nam na Dobre , na Udane, 
na Szczęśli" e ni e chce wyj ść, 
a wszys tko w ł aś ni e na Zł e . na 
Zloś li we · i ę obraca? A toż 
11idać Bez Kul s lrza ły nasze! 
A toż pusta Lufa nasza ! A t oż 
podobnież Natura nas nie 
chce i, wzaard liwa, za s ła 
bość naszą Smierci, Zagłady 
nam życzy! 

- Prze kl ę t y lo ! 
Dl atego ja, rachmi strz, wi
dząc pana Tomasza, jak z Pu-
lego Pi stoletu s trzela, to po

s t anowił em: że Strasznym s i ę 
s ta nę i na Naturę s i ę rz ucę, ją 
zgwal cę, przemogę, Przerażę, 
iżby s i ę nam Los odmieni!. „ 
O, zgwa ł c i ć Naturę, zg11 a!c i ć 
Los, siebie zgwał c i ć i zgwa ł
c i ć Boga naj wyższego! A bo 
nikt s i ę Poczci wośc i naszej 
nie ul ęk n i e, Straszni być mu
si my! 

- Dl atego ja- mów i 
- szpikulec tym Ostrogom 
zakręc ił em , aby w Potrzask 
Arcyboles oy c hwyta ł y. Aby 
Hufiec Przemożny Kawale rii 
s t worzyć najstraszni ejszej , 
która by Uderzyła, Roz"romi
ł a, Poraził a i Lo nam inny na 
naturze wymusiła! O, l\loc, 
Moc, Moc! Wi ęc ja was i s ie
bie w ten Potrzask zł apa ł em 
i męczę, a już męczyć nie 
przesta n ę, bo p rzes t ać nie 
mogę .. . bo jakbym fo l gowa ł 
to wy byśc i e chyba ze mnie 
pasy darli„. Dl atego nie ma 
fo lgi! Nie rna fo lgi! „. [T-A] 

Maria Janion 
Męska wspólnota i.figura Matki 
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Polska kultura narodowa jest kulturą wybitnie męską. W jej ob
razie na plan pierwszy wysuwają się związki homospołeczne, więzi mę
skiego braterstwa i przyjaźni. Do idealnych modeli tego typu związków, 
opiewanych w rozmaitego rodzaju przekazach, łącznie z podręcznika
mi szkolnymi i akademickimi, należą między innymi - w kulturze sta
ropolskiej szlacheccy „panowie-bracia", hufce rycerskie, a w kulturze 
nowożytnej zrzeszeni w na wpół tajnych stowarzyszeniach filomaci 
i filareci; walczący o niepodległość ojczyzny spiskowcy dziewiętna
stowieczni; uczestnicy licznych ruchów młodzieżowych w XX wieku, 
z których wiele przybierało sobie filomatów za patronów; legioni
ści Piłsudskiego. Mickiewicz w wykładach o literaturze słowiańskiej 
w roku 1841 w College de France idealizował trwające do czasów mu 
współczesnych dawne słowiańskie, głównie wojenne, pobratymstwo. 
Było to silniejsze niż pokrewieństwo naturalne, tak zwane braterstwo 
krwi, występujące zwłaszcza u Słowian południowych 1• „Nic tkliwsze
go nad miłość braterską" u ludów słowiańskich, mówił Mickiewicz2

• 

Tworzy się obraz ciągu pokoleń przekazujących sobie ideał wal
czącej męskiej wspólnoty. Dominuje w nim patriotyzm, wynoszący po
nad wszystko braterstwo, wytwarzane i podttzymywane podczas zbio
rowych różnorakich działań, podejmowanych w celach społecznych, 
wojennych, towarzyskich, turystycznych. Są to polowania, wędrów
ki i wycieczki, stowarzyszenia, korporacje i kluby, potyczki i bitwy. 
W Polsce szczególnie wielbiona była jako cudowna męska wspólno
ta - kawaleria narodowa, husarze i ułani, piękni jak na malowanym 
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obrazku - do oglądania i podziwiania. Gombrowicz pisał, że gustami 
Polaków kierowała „rycersko-ułańska dusza"3• 

Niepodobna nie docenić znaczenia form męskiej wspólnoty dla 
kształtowania się nowożytnego pojęcia narodu, którego podstawę nie
raz określano jako Żarliwe braterstwo. Hans Blilher, podbudowując 
teorie nacjonalistyczne, pisał o znamiennym dla mężczyzn „podwój
nym dążeniu". Jeden jego kierunek wyznacza rodzina, drugi zaś - mę
ska wspólnota. Tylko ta druga obdarzona jest „socjologiczną kreatyw
nością" i potrafi stworzyć państwo. Rodzina bowiem może jedynie za
pewnić przetrwanie gatunku. Związki mężczyzn (Miinnerbunde) mają 
być wyrazem męskiego podstawowego „popędu ku stowarzyszaniu 
się". U jego początków znajduje się tak zwany dom mężczyzn u ludów 
pierwotnych i jego pochodne w postaci tajnych męskich związków. 
Przeniknięte są one ukrytą, a nieraz jawną inwersją seksualną, którą 
Blilher uznaje za wspólną wszystkim mężczyznom.[ ... ] 

Nowoczesne pojęcie narodu oraz powstający wraz z nim nacjona
lizm łączyły się ze stereotypem męskości, zawierającym w sobie odpo
wiednio podane cechy męskiej tożsamości. Mitologia męskiej wspól
noty, bezwzględnej walki i wojennego furora odgrywała tu zawsze 
szczególną rolę4 • George L. Mosse pisze: „Dynamika nowoczesnego 
nacjonalizmu opiera się na ideale męskości. [ ... ]Jako żywy organizm, 
wypełniony energią, nacjonalizm pobudzał do kultywowania przyjaź
ni męskich, Miinnerbund, przedstawiających swą naturą zagrożenie 
dla przyzwoitości, w obronie której właściwie powstał nacjonalizm. 
[ ... ]Męski eros był duchem straszącym nowoczesnego nacjonalizmu"5• 

Przyjaźń męską chciano zdecydowanie odróżnić od przyjaźni nace
chowanej erotycznie - i tę drugą potępić. Jednak trzeba przyznać 
rację Eve Kosofsky Sedgwick, która tworzy pojęcie kontinuum: na 
jego przeciwległych punktach znajdują się konwencjonalne związki 
homospołeczne oraz związki homoerotyczne. Jakkolwiek są one sobie 
przeciwstawne, to jednak znajdują się w obrębie tego samego konti
nuum. Dlatego autorka może posłużyć się określeniem „męskie pożą
danie homospołeczne"6• 

W Polsce jest to problem niezmiernie drastyczny. Gombrowicz, 
który w Trans-Atlantyku skonfrontował patriotyzm z seksualnością, 
objaśniał, że „książka dotyka spraw delikatnych", nie waha się „draż-
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nić najbardziej wstydliwych miejsc waszych"7• „U nas" bowiem stale 
kładzie się wielki nacisk na kategoryczne oddzielanie legalnych i po
żądanych męskich wspólnot - jako patriotycznych i państwowotwór
czych - od podejrzanych, potępianych i represjonowanych homosek
sualnych związków. Pamiętam, jakie oburzenie wśród specjalistów 
wzbudziło domniemanie Jana Kotta: po zapoznaniu się z korespon
dencją filomatów rzucił podejrzenie, że byli oni chyba homoseksuali
stami Nie idzie jedynie o „całowanie usteczek" Antoniego Edwarda 
Odyńca, lecz o młodzieńczą ideę miłości-męskiej przyjaźni, którą wy
kładał Mickiewicz w listach do Jana Czeczota8• 

Żeby „rozsadzić nasze dotychczasowe uczucia narodowe" (T-A, s. 
6) i wyzwolić się spod przemocy zbiorowości, objawić egzystencjalną 
pustkę ste1·eotypów narodowych, Gombrowicz musiał odrzucić pol
skie wyobrażenie piękności. W Dzienniku podkreślał, że każdy naród 
pożąda swojego piękna i artyści mu je dostarczają. W Polsce do wy
twórców urody narodowej zaliczył przede wszystkim Sienkiewicza, ale 
i Mickiewicza. „Być urodziwym, pociągającym, ponętnym" (D, s. 353) 
- taka potrzeba nurtuje szczególnie narody słabe. W Polsce nie do 
pomyślenia byłaby myśl bluźniercza, „aby Piękno mogło istnieć poza 
Cnotą" (D, s. 354). JW. Poseł w Trans-Atlantyku ogłasza jednoznacz
ną wzniosłość sarmatyzmu: „O, bo rzecz to pewna, najpewniejsza, Że 
Polak Bogu i Naturze miły dla Cnót swoich, a głównie dla tej Rycer
skości swojej, dla Odwagi swojej, Szlachetności swojej, dla Pobożności 
i Ufności swojej!" (T-A, s. 80). W tej kulturze kanonizacji estetycznej 
mógł dostąpić „młodzieniec zacny, bogobojny i poczciwy" (D, s. 354), 
właściwie już nawet nie młodzieniec, ale Mąż. Na takiego został wy
chowany przez Ojca lgnac z Trans-Atlantyku. 

Osią powieści jest - mająca według polskich wyobrażeń decydo
wać o Formie narodu - walka między heteronormatywnością Ojca 
a homoseksualnością Cudzoziemca-Gonzala, uwodzącego Syna. Za po
mocą pojedynku Ojciec (emerytowany wojskowy zresztą) ma Gonzala 
przymusić do Mężczyzny i przywrócić - zagrożony wskutek jego za
lotów do Syna - narodowy honor heteroseksualny9. Ewa Kraskowska 
trafnie pokazała, że w „pojedynkach Gombrowiczowskich honor traci 
swój kulturowy wymiar" jako podstawa męskiego uniwersum symbo
licznego i staje się bezosobową siłą rządzącą ludzkimi zachowaniami, 
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„pustą formą" 10 • Nie można było silniej uderzyć w przysłowiowe pol
skie poczucie honoru. 

Mówiąc innymi słowy, Major „strzałem swoim Krowę chciał za
bić", a z Gonzala „Byka wywołać, Byka on strzałem przyzywał, aby 
Krowę zbodła co jemu Syna hańbiła jedynego ... " (T-A, s. 72). Charak
terystyczna jest sfera odwołań animalnych w Trans-Atlantyku. Obok 
dziwacznych, mieszanych psów Gonzala („właśnie piesek mały prze
leciał, do wilka podobny, a też do jamnika", T-A, s. 83), mamy Zakon 
Kawalerów Ostrogi, który stanowi metaforę homospołecznej wspólno
ty narodowej. Ale nie wiadomo w końcu, czy to są Ogiery, czy Kobyły. 
W ten sposób, w końsko-ziemiańsko-wojskowych porównaniach, wła
ściwych gawędzie sarmackiej, wyraża się owo kontinuum - od homo
społecznego do homoseksualnego. 

Autor zaś określa swe położenie jako szarpanie się „między tą za
dawnioną, bezsilną Ojczyzną a nową Synczyzny religią, religią stawa
nia się i przetwarzania: o, niechby uwieść Ojcu Syna, a niechby Syna 
spod ręki ojcowskiej wyzwolić, niechby Syn pana Ojca poniósł gdzie 
oczy poniosą ... " (T-A, s. 134). Koń - nie wiadomo już, czy jest Ogie
rem, czy Kobyłą, a może jednym i drugim jednocześnie. 

Ojczyzna Ojca zostaje porzucona. Ze względu na temat Polonii 
musimy zapytać: a co z drugą figurą tego narodowego dramatu, a więc 
co z matką, której zresztą w ogóle nie ma w Trans-Atlantyku? 

Autorzy antologii Nationalisms and Sexualities utrzymują, że 
w kulturach o dominancie homospołecznej pojawia się pewna prawi
dłowość, a mianowicie szczególny stosunek do kobiety jako Matki. Na
stępuje jej totalne uświęcenie. Matka to „figura idealnej kobiecości, 
fantazmatyczna kobiecość, która zabezpiecza związki męsko-męskie 
i męską historię". Męskie braterstwo idealizuje macierzyństwo i sta
ra się wykluczyć „wszelkie niereprodukcyjne dyskursy seksualności 
z dyskursu narodowego" 11

• Ma być on jednoznacznie heteroseksualny 
i nastawiony na rozrodczość. 

Konieczna jest do tego kobieta-matka. Ona właśnie staje się gwa
rantką narodowej wspólnoty heteroseksualnej, jej przyzwoitości i po
prawności obyczajowo-politycznej. Elżbieta Ostrowska, która dokona
ła nowatorskiej analizy homospołecznego charakteru kultury polskiej 
i jej stosunku do matki, zauważa, że w obrębie męskich więzi opartych 
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na zasadach idealizowanego braterstwa kobiecość przyjmuje przede 
wszys tkim postać fantazmatu matki. Jej siła polega na tym, że „nie 
tylko nie zagraża braterskim więziom, lecz nawet je w pewnym sen
sie legitymizuje - wszak bracia muszą mieć matkę" . To Matka-Polka 
i Matka-Ojczyzna. Panująca polska „narracja publiczna" wyznacza 
bardzo określone role Polkom i Polakom12

, a patronką narodu pol
skiego stała się najbardziej idealna z matek - Matka Boska. 

Za pomocą uwznioślenia w kulturowym przekazie matki i macie
rzyństwa homospołeczna kultura polska zapewniła sobie patriotycz
ny konsensus. Jednak trzeba pamiętać, że na drugim biegunie homo
społecznego kontinuum znajduje się ciągle zagrażający homoerotyzm 
i homoseksualizm. Zwłaszcza patriotyzm wyradzający się w nacjo
nalizm nie może być wolny od tego, co poczytywane jest za wielkie 
niebezpieczeństwo . Nacjonalizm nasila więc nastroje homofobiczne, 
gdyż - spektakularnie oparty na homospołecznej wspólnocie męskiej 
- szczególnie narażony bywa na pociąg homoerotyczny. 

Stosunek do matki w okresie niewoli narodowej komplikuje się 
przez to, że ona umarła i synowie pragną ją wskrzesić. Nieraz przed
stawiają ją sobie jako fantazmatyczną kochankę albo zwycięską rywal
kę kochanki, tym bardziej szukając oparcia w braterskiej wspóh10cie. 
Zwracając uwagę na ambiwalentność relacji między matką a synem, 
Marek Bieńczyk pisze, że w polskiej kulturze matka „jako część ro
dziny oraz jako kochanka anektuje i często kieruje w stronę trans
gresji tanatyczno-kazirodczo-perwersyjnych spory zasób erotyzmu 
obecnego w literaturze romantycznej" 13• Tanatyczność porozbiorowej 
polskiej Matki-Ojczyzny można uznać za jej cechę górującą. 

Fragment eseju Polonia powielona z książki prof. Marii Janion 
Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007 
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1 Por. T. Sewer yn, Braterstwo k rwi, w: Słownik Starożytności s łowiańskich, t. I , Wrocław-War
szawa-Kraków 1961, s. 161-162. 
' A. Mickiewicz, Dzieła, l. Vlll, Warszawa 1997, s. 265. 
3 W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Kraków 1986, s. 362; w dalszym ciągu w tekście cytowa
ny jako D i numer strony. 
4 Charakterys tyczne, że jeden z młodzieżowych liderów wznowionego w roku 2003, składającego 
s ię prawie wyłącznie z mężczyzn, stowarzyszenia Obóz Narodowo-Rad ykaln y przybrał pseudo
nim Ber se rk. Oznacza Io s ta rogermańs kiego wojownika-wilkołaka, drapieżnego i krwioże rczego 
(o wy powiedziach i ekscesach współczesn ych oenerowców informuje M. Grzebałkowska w repor
tażu Trzeba nakręcić paranoję, „Gazeta Wyborcza" z 23-24 VIII 2005 ). 
5 G.L. Mosse, NatioMlism and Sexuality: Respectability <ind Abnormal Sexualit.y in Modern 
Erirope, New York 1985, s. 64. Cyt. za zJ1akomilą rozprawą Ch. Caesa, Widowiska katastroficz
ne: tmuma historyczna i męska podmiotowość we wczesnych filmach Andrzej<i Wajdy, w: Fil
mowy świat Andrzej a Wajdy, red. E . Nurczy ń s ka-Fideł ska, P. Sita rski , Kraków 2003, s. 144. 
Korzystałam również z ks i ążki Mosse'a, L'image de l'homme. lnvention de la v irilite moderne, 
Pari s 1997. 
6 Por. Cb. Caes, Widowiska katastroficzne .. . , s. 149. Autor odwołuje s ię lu do ks iążki E. Ko
sofsky Sedgwick , Bet ween Men: English Litemture cind Male flomosocia.l Desire, New York 
1985. Podobnie Bliiher uważal , że pomiędzy dwoma idealnymi typami - mężczyzny pożądające 

go kobiet i mężczyzny pożądaj ącego mężczyzn - rozc i ąga s ię „zróżnicowane, pełne rozmaityc h 
odcieni, form i wari antów speclnim postaw i zachowań", a każdy mężczyzna odczuwa pociąg 
homoseksualn y (por. Nota edytorska, w: Rewolucj a konserwatywn<i w N iemczech 1918-1933, 
wybór i oprac. W. Kunicki , Poznań 1999, s. 623). T. Basiuk (Co ma gej do heteryka ?, „.Res 
Publica Nowa" 2002, nr 9) zwraca uwagę na Io, że pragnienie homospoł eczne można rozumieć 

„jako synonim lego, co feminizm współ cześ 11ie nazywa pa tria rcha tem - jego kon sty tutywną czę

ścią stal a s ię homofobia , zagrażająca porządkowi, który j ednocześnie ustanawia" . 
7 W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk , Kraków l.986, s. 125 i 127. W dalszym ciągu cytowany jako 
T-A i numer strony. 
8 J.-Cb. Gilłe-Mai sa ni , cy tuj ąc zdania z tych listów, pyta, czy należy je uznać „za niewinne czy za 
nieprzyzwoite?" (Adam Mickiewicz. Stridiumpsychologiczne, przeł. A. Kutryś i K. Marczewska, 
Warszawa 1996, s. 120). 
' E. Płonowska-Ziarek, Blizna cudzoz iemca i barokowa fałda. Przyn<ileżność narodowa 
a homoseksualizm w „Trans-Atlantyku" Witolda Gombrowicza, w: Grymasy Gombrowicza. 
W kręgu problern6w modernizmu, społeczna-kulturowej roli płci i /.ożsamości narodowej , red . 
E . Plonowska-Zia rek, przeł. J. Margańs ki, Kraków 2001. Autorka wyciąga istotny wniosek ze 
sceny pojedynku: „Gonzago ma do wyboru: albo zginąć mężnie ś miercią mężczyzny (gdyby sta
nął do pojedynku z wojskowym), albo dać s ię zabi ć jako homoseksualista. Bez względu na to, co 
zrobi, nie może - za s prawą warunków szantażu - pozostać homoseksuali stą, pozostając zarazem 
przy życiu" (s . 269). 
10 E. Kraskowska, Z dziej6w honoru (w powieści XIX i XX wieku), w: Ulotność i trwanie. Studia 
z tematologii i historii. literatriry, red. E. Wiegandt, A. Czyżak i Z. Kopeć, Pozna1\ 2003, s. 344-346. 
11 A. Pa rker, M. Ru sso, D. Sommer, P. Yaeger, lntroductian , w: N<itiona.lism and Sexualities, 
London-New York 1992, s. 6. Cyt. za E . Ostrowska, Matki Polki i ich synowie. Kilka uwag 
o genezie obraz6w kobiecości i męsko.fr i w k1ilturze polskiej , w: Gender. Kontesty, red . M. Rad
kiewicz, Kraków 2004, s. 218. 
12 Tamże, s. 223 i 227. 
13 M. Bień czyk, Czy romantyzm j est odpowiedzialny za brak psycho<malizy w kulturze pol
skiej?, w: Nasze pojedynki o romantyzm, red. D. Siwicka, M. Bień czyk, Warszawa 1995, s. 33. 
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Aż tu Czes ia" do kajuty naszej (bo wci ąż na s tatku mieszkali śmy) z gazetą wpada: „Wojna 
dz i ś, jutro wybuchnąć musi, ni c ma rad y! Owoż kapitan rozkaz wyda ł , aby jutro statek nasz 
wypł ynął , bo choć do Polski ju ż i ę nie przedos tani emy, to pewnie gdzi eś do Anglii , Szkocji 
brzegów dobijemy" . Gdy to wyrzekł , za łza mi w objęcia sobie padli śmy, pomocy Bożej 
wzywając i Panu Bogu si<,: ofj aro\1 ując . A Lak kl ęcząc, powiadam do Czes ł awa : - Płyńc i eż , 

ply11 · i eż z Bogiem! [T-A] 
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„Czy myślicie, że jeśli patrioci tacy, jak Mickiewicz lub Szopen, nie wzięli 
udziału w walce, to jedynie z tchórzostwa? Czy może dlatego, że nie chcie
li się zbłaźnić?" (Dziennik 1953-56 .) I rzeczywiście, nie tylko opiewanie 
powstania, ale i - niebranie w nim udziału leżało poniekąd w obyczaju nie 
tylko Mickiewicza i Szopena, ale Słowackiego i Krasińskiego. Widać tu wy
raźnie, jak Gombrowicz eksponuje w tradycji właśnie to, co zwykło się było 
w niej maskować, „nie oświetloną stronę jej księżyca" . 

Z równie niefrasobliwym realizmem odmalowane są dalsze poczynania 
bohatera - czy że naciąga poselstwo na zasiłki, czy że ułatwia pederaście 
Gonzalowi zawarcie znajomości z majorem Tomaszem, typem tradycyjnego 
Sarmaty, i jego synem, pięknym Ignasiem. Zwrócić warto przy okazji uwagę, 
że - cokolwiek czyni - pozostaje we własnym mniemaniu „przyzwoitym i ho
norowym człowiekiem" oraz „dobrym Polakiem", umiejętność brukowania 
piekła dobrymi chęciami doprowadzając do pe1fekcji. Jakikolwiek by jed
nak był moralny aspekt tych uczynków, odwaga cywilna, z jaką je ujawnia, 
budzi szacunek. Jest w tym coś z religijnej pasji; wydaje się, jakoby - ob
nażając się i kompromitując - brał grzechy społeczności na siebie, aby ją 

z nich oczyścić. 
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[ ... ] W patriotycznej i moralistycznej literaturze naszej Gombrowicz sta
nowi zjawisko w swoim rodzaju jedyne. Wystarczy zajrzeć do którejkolwiek 
z jego książek, aby się przekonać, że - zamiast patriotyzmu - obowiązuje tu 
egotyzm, że jedynym nakazem moralnym tej twórczości jest wierność wobec 
siebie. Po raz pierwszy przemawia tu nie „syn narodu" ani tuzinkowy demon, 
ale ktoś nieskończenie indywidualny - cudak, oryginał, „zboczeniec", po
stać w rodzaju de Sade'a czy Poego, Baudelaire' a czy Jarry' ego, jeden z tych, 
których „perwersje" tak nieodwołalnie - w ciągu dwu wieków - przeorały 

nasze myślenie i odczuwanie. 
A więc indywidualista? Zapewne. Z tym wszelako, że należy pojęciu temu 

nadać sens mniej naiwny, bardziej dialektyczny od dotychczasowego. Patrio
tyzm bowiem i moralizm, wygnane u niego drzwiami, wracają oknem, wra
cają dokonawszy podróży dookoła świata jednostki, wzbogacone wszystkimi 
jej doświadczeniami. Gombrowicz, który nie akceptuje żadnego z nakazów, 
jakim ulegała dotąd nasza literatura, żadnego „my, Polacy", żadnego „po
winniśmy", odnajduje - drążąc siebie - polskość jako jedną z cech, której, 
chcąc zostać wiernym sobie, nie może pominąć. Na wierności wobec samego 
siebie polega też jego moralność, która u innych wynika z posłuszeństwa 
wobec ustalonych kryteriów. 

Attur Sandaue1; Witold Gombrowicz - człowiek i pisarz 
„Kultura" 1965, nr 42 i 43 
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Ta „ojczyzna" w Trans-Atlantyku zgodnie z etymologią pojęta zostaje 
jako „sfera ojca'', jego władzy i autorytetu, ma więc wiele wspólnego po 
prostu z „ojcowizną", „ziemią ojców", krajobrazem dzieciństwa, ale także -
z rygorem trochę skautowskim, z poddaniem się pod rozkazy i stłumieniem 
własnej indywidualności. Wyzwolenie z tej zależności może przebiegać na 
kilka różnych sposobów. Ostatecznie czymże są te wszystkie psychomachie 
z mecenasem Kraykowskim, z ojcem Stefana Czarnieckiego, z arcybelfrem 
Pimką czy wujostwem Hurleckimi, jak nie próbą skompromitowania rodzi
cielskiego autorytetu. Diaboliczny nieco sędzia ze Zbrodni z premedyta
cją doprowadzi nawet kochającego syna do groteskowego uduszenia trupa 
zmarłego na serce ojca, przeciw pomnikowemu tacie zbuntuje się też nie
wydarzony Maciulek z Pampelana w tubie. Wszystkie te wątki kulminują 
w Trans-Atlantyku, gdzie kolejno: Witold zdradza ojczyznę (nie wracając 
do Europy i nie biorąc udziału w walce), zdradza też solidarność Pola
ków na obczyźnie (spiskując z Gonzalem przeciw Tomaszowi), a na koniec 
obserwuje biernie przygotowania do morderstwa, jakiego lgnac dokonać 
ma na ojcu. Spytać należy, jakich więc korzyści spodziewa się po swoim 
zaprzaństwie'? Nie ulega kwestii, że w obozie „patriotycznym" jest raczej 
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nieprzyjemnie, o czym przekonuje WIZJa Klubu Kawalerów Ostrogi. Ale 
powieściowy Gombrowicz nie zostaje wcale czcicielem żywiołowego anar
chizmu argentyńskiego milionera; Gonzalo tyleż go pociąga szerokością 
gestu, co mierzi jako niewolnik własnych perwersji. Nie lekceważmy pier
wiastka konserwatyzmu w upodobaniach pisarza: bierze wprawdzie udział 
w burzeniu starego świata, wzdraga się jednak przed kompletnym chaosem 
i nieprzyzwoitością. Nie ma więc u Gombrowicza po prostu wyrzeczenia się 
ojczyzny, jest natomiast na to miejsce skłonność do igrania patriotyczną 
i narodową formą, do utrzymywania dystansu i zachowania suwerenności 
ducha. Oczywiście nazywanie z tego powodu pisarza renegatem, do czego 
skłonni byli niektórzy hurrapatrioci, nie ma najmniejszego sensu; Gom
browicz skłonny jest sądzić, że ten dopiero naród będzie zdrowy, którego 
obywatele pozostaną swobodni, nie skrępowani „patriotycznym terrorem" 
- tak dolegliwym dla co bardziej nonkonformistycznych jednostek w XIX
wiecznej Polsce. Dlatego, pozostając „polski" do szpiku kości, jednocze
śnie kod polskości traktuje nie jak magiczny po trosze „język tajemnicy" 
(formuła Stefana Czarnieckiego), ale jak język żywy, w którym wypowiadać 
można nowe zdania i nowe myśli. 

Jerzy Jarzębski, Gombrowicz: ucieczka z rodzinnego domu 
„Miesięcznik Literacki" 1988, nr 2-3 
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Pragnienie zaś duszy mojej takie : aby coś siQ Stało. O, ni echże <:o ch<:e i ę dzieje, byleby to 
z miejsca ruszyć . . . a bo już mnie zmi erzilo! A bo już nie mogłe 111! A bo dosyć, dosyć lego 
starego, niech co Nowe będz i e ! Dać tedy trochę luzu chlopakowi , nj ech on Co Ch e robi. 
A niech la Ojca obie zamorduje, niech bez Ojca będzi e, ni ech z domu idz ie na Pole, na Pole! 
Dać jemu gr~e zyć, niech on s iebie w Co Z chce pl"Z mienia, a choćby w Morde rcę, Ojcobójcę ! 
Choćby i w Cudaka! Niech s i ę ta parzy z ki em eh ·e! Gdy Myś l taka we mni e, si lne mdłośc i 
mnie ·hwycił y i malom nie zrzuci I, a jakby s i ę we mnie Łamało, Pęka lo w bólu, w zgrozie 
przenajokropniejszej .. . bo ju ż to straszna, najs traszniejsza ach chyba aj wstrętni ejsza 1\l yś] 
aby jego, Syna, grnechowi , rozpu:Scie W)•d awać, kaz i ć, jego P uć , Zepsuć, ale nic, nic, niechta , 

niechta, co ja s i ę będę ba ł , co ja i ę będę brnydzil ow zem, niech si ę s taje co Stać s i ę 
ma niech s i ę łamie, pęka, niech s i ę rozwal.a. rozwala i o Sy nczyzna Staj ąca s i ę Nieznana 
S) nczyzna! L T-A ] 
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Jeśli Gombrowicz wybucha śmiechem w obliczu narodowej tragedii 
i przekształca mszę żałobną w karnawałowy spektakl, to dlatego, że chce 
zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, jakie stanowi sam nacjonalizm. Jak 
pisze w przedmowie do wydania Trans-Atlantyku z 1953 roku: „Sądzę, że 
jest zupełnie możliwy taki stosunek do narodu, w którym naturalne nasze 
do niego przywiązanie, ba, nieunikniony i od naszej woli niezależny z nim 
związek, zostałyby uzupełnione uczuciem narodu jako siły niebezpiecz
nej''. Tożsamość narodową można uznać jako siłę niebezpieczną dopiero po 
uwzględnieniu innego aspektu formy narodowej, mianowicie specyficznej 
logiki intersubiektywności oraz uczucia funkcjonującej we wspólnocie na
rodowej . Gombrowicz odsłania sprzeczności i antynomie wywołane przez tę 
logikę - skupiając się na dwóch pobocznych postaciach wyłączonych z ide
ału wspólnoty narodowej, a mimo to nieodzownych dla ukształtowania się jej 
tożsamości: postaciach cudzoziemca i homoseksualisty. Te dwie powiązane 
ze sobą postacie, bezustannie wykluczane z narodowej narracji historycznej, 
podważają wyobrażoną jedność wspólnoty narodowej - tak jak figury ana
chronizmu i degradacji rozrywają kulturową jedność narodowej fonny. Stąd 
też figuratywne przedstawienie homoseksualności i cudzoziemskości to po
wtórzenia w płaszczyźnie egzystencji zbiorowości efektów stylu barokowego 
wytworzonych w płaszczyźnie formy. 

Ewa Płonowska-Ziarek, Blizna cudzoziemca i barokowa fałda . 

Przynależność narodowa a homoseksualizm w „Trans-Atlantyku" 
Witolda Gombrowicza, w: Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów 

modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej, 
red. E. Płonowska-Ziarek, tłum. Janusz Margański, 

TAiWPN Universitas, Kraków 2001 
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Gonzalo, w trakcie pierwszej wizyty Witolda i Ignacego w jego posiadłości, 
objawia się jako ktoś w rodzaju demiurga i to nie tylko w odniesieniu do płci, 
ale też wszystkiego, co „naturalne". Oprócz ekscentrycznego a eklektyczne
go umeblowania w swojej „estancji", Gonzalo serwuje swym gościom niesły
chane kombinacje strawy i rozkoszy ukazując im nieprawdopodobne efekty 
swych eksperymentów w dziedzinie krzyżowania różnych gatunków zwierząt. 
U Gonzala mnożą się nowe kategorie nie tylko płci, ale także w ogóle natu
ry i kultury. Pełny sens doświadczeń Witolda i Ignacego w Gonzalem staje 
się widoczny, jeśli przypomnieć, że akcja powieści toczy się w pierwszych 
miesiącach II wojny światowej, kiedy to w Europie całkowicie popuszczono 
cugli napastliwej polityce tożsamości i nacjonalizmu, co szczególnie fatalne 
skutki przyniosło w Polsce. Gombrowicz oczywiście zdawał sobie sprawę, że 
polityka faszyzmu, nacjonalizmu i militaryzmu miała z kolei zobowiązywać 
do stosowania ścisłego i esencjalnego rozumienia kategorii płc i. 

Kata1tyczny śmiech kończący Trans-Atlantyk ujawnia głęboki sens ana
chronicznego języka tej powieści i stanowi wyraz jak najbardziej postmo
dernistycznej wrażliwości . Ów śmiech, który do tego rozrywa powieściowy 
język , najlepiej bodaj wyjaśnić przywołując kategorię postmodernistycznego 
pastiszu, w którym według Judith Butler 

utrata poczucia „normalnośc i " [ ... ] sama może stanowić powód do śmiechu , zwł aszcza 

kiedy „normalność", „oryginał" okazują się kopi ą, i to nieuchronnie kopią ni eudaną, ide
ałem, którego nikt nie może ziścić. W tym sens ie śmiech wylania się, gdy okazuje s ię, że 

oryginał od początku był czymś pochodnym (Gender Trouble, London 1990). 

Wybuch kończący powieść to śmiech wspólnoty, która nie ma już nic do 
stracenia i tym samym zostaje nagle wyzwolona ze swej przeszłości i zban
krutowanej narodowej mitologii. Ledwo dawna Polska zginęła, a już nowa 
i chyba pełniejsza wigoru rodzi się na jej grobie. 

Allen Kucharski, Witold, Witold i Witold. Odgrywanie Gombrowicza, 
w: Grymasy Gombrowicza ... , red. E. Płonowska-Ziarek, 

tłum . Janusz Margański, TAiWPN Universitas, Kraków 2001 



Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 

ul. Jagiellońska 5. 31-01 O Kraków 

www.stary-teatr.pl 

Sekretariat 
tel.0124212977,fax0124213353 

sekretariat@stary-teatr.pl 

Duża Scena, Nowa Scena, Muzeum 
ul. Jagiellońska 1, kasa biletowa - ul. Jagiellońska 1 

tel. 012 422 40 40 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21. kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 

tel. 012 428 47 OO 

Kasy biletowe 

prowadzą sprzedaż: 

- od wtorku do soboty 1 CfX' - 1300 i 1700 - 19°" oraz 2 godziny przed przedstawieniem 

- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 

- rezerwację przyjmuje się od dnia ogłoszenia repertuaru 

Centrum Promocji i Sprzedaży 

pl. Szczepański 1 
tel. 012 422 40 40, fax 012 292 75 12 

bilety@stary-teatr.pl 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych, informacja o repertuarze, 

zawieranie umów abonamentowych 

od poniedziałku do piątku 9°" - 1700• sobota 9°" - 1300 

Sponsor Starego Teatru Mecenasi Patronat medialny 

B~ ~IPZUSA 

Twój Bank na dłużej 

www.bph.pl 



Fotografie: 
Strona 1 - Witold Gombrowicz, Argentyna, Tandil, 1958; fot. A.N. 
Strona 27 - Witold Gombrowicz z żoną Ritą Labrosse-Gombrowiczową i Marią 
Paczowską, Francja, Vence, 1966; fot. Bohdan Paczowski 
Zbiory Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 

Cytaty oznaczone [T-A] pochodzą z Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza. 

redakcjo: Agnieszko Fryz-Więcek 
opracowanie graficzne: Marcin Przybyłka 
opracowanie komputerowe: Piotr Kołodziej 
© Story Teatr, Kroków 2008 

ZE Z310RÓ W 
Instytutu Teatralnego 





N2160 AFISZ Sezon 2007 /2008 

Premiera 
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Pierwszy Gombrowicz w Starym Teatrze 
Trzydzieści lat temu w Starym Teatrze odbyła się pierwsza premiera dramatu Witolda 
Gombrowicza. Młody reżyser Krystian Lupa, którego inscenizacje zostały dostrzeżone i szeroko 
komentowane przez krytykę, wyreżyserował Iwonę księżniczkę Burgunda. Premiera, która odbyła 
się 8 stycznia 1978 roku, była pierwszym przedstawieniem Krystiana Lupy w Starym Teatrze i de
biutem scenicznym grającej rolę tytułową Alicji Bienicewicz. 

Na pierwszym planie: Alicja Bienicewicz (Iwona) i Stefan Szramel (Szambelan); fot. Wojciech Plewiński 

„Lupa ujmuje przedstawienie w wiele mówiącą klamrę; kiedy kurtyna się odsłania, na pustej sce
nie widzimy chłopczyka, którego wzywają zza kulis czyjeś ręce. I kurtyna się zasuwa, by po chwili 
odkryć przed nami dwór królewski w całej jego śmieszności i majestacie. ( .. . ) 
Iwona jest źle ubrana i nieatrakcyjna - nie jest jednak bezwolnym narzędziem w rękach Losu czy, 
jak kto woli, Opatrzności. Od pierwszego wejścia na scenę aż do końca prowadzi swój nieustanny 
monolog wewnętrzny. W czasie pierwszej sceny, gdy pojawia się z ciotkami - sznuruje usta, wy
słuchując ich uwag patrzy w niebo, a przecież bezbłędnie punktuje każde odezwanie ciotek, wyda
je się, że lada chwila powie im jakąś impertynencję lub wywróci ławkę, na której siedzą ... ( . . . ) 
Bienicewicz gra zwykle, pozornie byle jak i szaro, zgrzebnie. Ta prawie niema rola jest dla wyko
nawczyni trudnością niezwykłą i trzeba wielkiego talentu, by ją pokonać. A potem Książę Filip 
się przedstawia i Iwona pozornie nie reaguje, a jednak w jej twarzy coś w tym momencie drgnęło; 
coś się stało. ( .. . ) 
Gdy Filip opisuje jej twarz, robi wiwisekcję przy pomocy patyka, który przypomina batutę - re
aguje z odrazą na jego gesty, patrzy na niego z nienawiścią, ale i z bezgranicznym błaganiem 
o litość. A potem, nagle, zaczyna się w niej coś zmieniać. Jej twarz nieruchomieje na chwilę, by 
zbudzić się nagle w wyrazie pełnym pożądania i pewności, że jednak ona jest mocniejsza. ( ... ) 
Iwona, siedząc przed półmiskiem z karaskami w śmietanie, wie już o swoim losie. W konduk
cie, złożonym z chłopców w czerwonych kubraczkach, wjeżdża olbrzymi gramofon: atmosfera 
się rozjarza, coś w niej z taniego piekła a coś z tingel-tanglu. I Król nagle krzyczy: „Udławiła się!" 
- zanim jeszcze się to stało wmawia Iwonie jej udławienie. Muzyka i postaci zamierają, kurtyna 
zasuwa się - po przejściu pomiędzy tym ludzkim panopticum małego chłopczyka.( ... ) 
Wydaje się, że Krystian Lupa wybierając teksty Mrożka, Witkiewicza, Andrej ewa czy Gombrowicza 
poszukuje w nich odpowiedzi na własne pytania zadawane światu. I dlatego jego spektakl tak bli
ski jest również autorowi Ferdydurke. Krakowska Iwona pełna jest sprzeczności i fascynacji jemu 
przynależnych. Oscylacja między śmiesznym i strasznym, prostym i skomplikowanym, pełnym 
fizjologii i spiętym metafizyką, młodym i starym, pięknym i brzydkim nadaje temu spektaklowi 
ton wspólności z obsesjami, które władają dziełem Gombrowicza." 

Józef Opalski „Teatr" nr 5/1978 

„Przedstawienie Krystiana Lupy bierze niejako w nawias problem «realnego» istnienia Iwony i po
zostałych postaci. Uwaga skupia się tu zasadniczo na problemie wzajemnego narzucania «form», 
które dla całego bodaj dworu są jednak przyjmowanymi każdorazowo maskami. Odtwórczyni 
roli tytułowej, Alicja Bienicewicz skłania się raczej ku ostatniej z wyliczonych powyżej możliwo
ści - i na tym budowana jest opozycja Iwony wobec Króla, Królowej, Dworu, nawet Księcia Filipa. 
Z paru gestów - nerwowe mięcie sukienki, charakterystyczny «kaczy» chód - tworzy Bienicewicz 
prawdziwą kreację. Podkreślając osamotnienie Iwony przedstawia tę postać jak gdyby w ewolucji: 
zderzenie ze światem, w którym niemożliwe jest istnienie poza jakąkolwiek «formą», prowadzi do 
rezygnacji z własnego «ja» - do samounicestwienia. 

Krzysztof Pleśniarowicz „Dziennik Polski" 26 stycznia 1978 

opracowała Elżbieta Bińczycka 
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Nagranie muzyki w wykonaniu zespołu instrumentalnego 
pod dyrekcją Mieczysława Mejzy zrealizowano w Radiu Kraków. 
Ponadto w spektaklu wykorzystano fragmenty następujących utworów: 
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