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Twarze Gombrowicza 

O 
głoszono właśnie Rok Gom
browiczowski i wypadałoby 
powiedzieć coś oficjalnego, 

podniosłego, napuszonego.... Ale to 
nie o Gombrowiczu, nie z nim' Bez
pieczniej będzie opisać własne przy
gody z Gombrowiczem. 

Pierwszy raz zetknąłem się z jego 
dziełem czytając Iwonę z ilustracjami 
Tadeusza Kantora, trochę przedwcze
śnie wyciągniętą z biblioteki rodzi
ców. I cóż to byto za spotkanie! Fascy
nacja powiewem anarchii, przewrot
nością gestu uznania brzydoty 
za bunt przeciw naturze, odkrycie 
niezwykłości Gombrowiczowskiego 
języka.„ Jakby zapowiedź przenikają
cej wówczas do PRL-u zachodniej 
kontrkultury. 

Kiedy w 1985 roku po żmudnych 
zmaganiach z cenzurą podjąłem się 
wystawienia Historii, przeczytanej 
w zakazanych wówczas zeszytach pa
ryskiej „Kultury", Gombrowicz uka
zał mi się jako wielki buntownik wo
bec absurdalnego biegu dziejów i ich 
dławiącego spadku. Ale był także ide
alistycznym anarchistą rozprzęgają
cym głupawą rzeczywistość w imię 
prawdziwej wolności człowieka. 

A później był Gombrowicz w Danii 
- w Królestwie Dui1skim! Na deskach 
teatru w Odense realizowałem Iwonę 
- i cóż to była za uczta drobnych 
i większych prowokacji, zważywszy 
fakt, że królowa duńska i królowa 
z Iwony nosiły to samo imię - Małgo

rzata' - a właśnie wychodzily na jaw 
różne sekrety i grzeszki dworu. Na
wet syn pary królewskiej zachowy
wał się czasem jak książę Filip, boha
ter sztuki. Rozpoczęła się prawdziwie 
Gombrowiczowska gra z rzeczywisto
ścią, podważanie konwenansów, niż
szość-niedojrzałość wschodnioeuro
pejska została wystawiona naprzeciw 
zachodniej wyższości. 

Kiedy sięgnąłem po Operetkę 
na początku XXI wieku „sytuacja 

Gombrowicza na kontynencie euro
pejskim" była już zupełnie inna. Bez
wiednie stał się wieszczem, jednym 
z najważniejszych i uznanych pol
skich pisarzy i inteiektualistów. Jego 
Operetka jawiła się jako próba wy
rwania się z mód, paroksyzmów i ge
stów historii. Była okrutnym podsu
mowaniem ideologii i fascyna
cji XX wieku, kompromitacją złu
dzeń i marzeń zawartych w progra
mach politycznych, które zamknęly 
się w martwy kostium epoki. Lecz tu 
przydarzyło się coś bardzo dziwnego 
- finalowa nagość, która miała być 
manifestacją autentyczności, okazała 

się w obecnym świecie także formą 
i konwencją. Gombrowicz proroczy, 
czy Gombrowicz wyszydzony? 

Pozostała więc sprawa bardziej oso
bista: walka o siebie, o swoją prawdę 
i wolność. Wtedy przyszedł czas 
na Ferdydurke, ucieczkę przed „gębą 
i pupą" w imię niedojrzalości rozu
mianej jako nieskrępowanie i nieska
żenie własnego ja. Tylko, czy to 
w ogóle możliwe? Gombrowicz mówi 
nam, że jesteśmy skazani na wieczne 
uciekanie „z gębą w rękach". Bo 
wszystko rodzi się „między", między 
ludźmi i nigdy nie jesteśmy sami. 
a więc naprawdę wolni i nieodpowie
dzialni. 

To już prosta droga do Ślubu, dziw
nej i tajemniczej sztuki, która ma uka
zać „ludzkość w jej przejściu od Ko
ścioła Boskiego do Kościoła Ludzkie
go". W XXl wieku narodzil się czło
wiek uwolniony od konwencji, moral
ności, prawa. A przynajmniej tak mu 
się wydaje. Czy to jednak oznacza do
wolność, całkowity brak odpowie
dzialności? Skoro zniknęło wszystko 
to. co od Boga, a zapanowalo to, co 
od ludzi, czy nie ma już żadnych gra
nic? Jak daleko można się posunąć'? 
To właśnie pytania Henryka, bohate
ra Ślubu Witolda Gombrowicza. 

Jacek Bunsch 



„ 

P
aradoksem jest, że Gom
browicz, który nigdy nie 
był człowiekiem teatru 

i - jak twierdził - nader rzadko 
w teatrze bywał, zaliczany jest 
do najwybitniejszych i najlepiej 
na świecie znanych polskich dra
maturgów. Twórczość jego obej
muje tylko trzy sztuki oraz odna
lezioną w papierach pośmiert
nych, niedokończoną Historię. 

Są to utwory całkiem odmienne 
w kształcie: Iwona wywodzi się 
ze schematów farsowych, Ślub 
przypomina raczej dramat szek
spirowski, Operetka na swe źró
dła wskazuje już samym tytu
łem. Oczywiście rodowód żadnej 
z tych sztuk nie jest czysty: Iwo
na także jest szekspirowska, 
Ślub nawiązuje nie mniej silnie 
do polskiego dramatu roman
tycznego itd. Jeśli coś łączy te 
wszystkie dzieła, to problem jed
nostki w obliczu ładu świata i hi
storii. 

(. .. ) 
Nieporównanie bardziej skom

plikowany charakter ma proble
matyka i poetyka Ślubu. Moż
na dzieło to interpretować jako 
„dramat wewnętrzny", rozgry
wający się bez reszty w obrębie 
psychiki śniącego bohatera, któ
ry wyraja sobie imaginacyjną 
rzeczywistość - ucieleśnienie je
go egzystencjalnych problemów 
- próbuje bezskutecznie nad nią 
zapanować. Można też czytać go 
„interakcyjnie", widząc w nim 
fantasmagoryczną odbitkę histo
rii najnowszej, w ramach której 
dochodzi do upadku tradycyj-

nych autorytetów i władzy, na to 
miejsce natomiast wznosi się bu
dowla „kościoła międzyludzkie
go", gdzie wszystkie wartości, 
normy, a nawet sacrum, powsta
ją w zbiorowym (zgodnym lub 
konfliktowym) współdziałaniu 

jednostek. Świat Ślubu rodzi się 
powoli - z materializujących się 
językowych skojarzeń, gestów, 
z prywatnych obsesji i zbioro
wych szałów. Henryk, który pra
gnie „ wziąć ślub" z narzeczoną, 
a tym samym przywrócić sobie, 
jej, światu utraconą młodzieńczą 
niewinność, borykać się musi 
wciąż ze swym ucieleśnionym al
ter ego, Pijakiem, i - w pogoni 
za coraz to szerszym zakresem 
władzy nad rzeczywistością, 

obalać stare świętości i autoryte
ty. Uzyskana w końcu „wszech
moc" nic jednak Henrykowi nie 
daje - przeciwnie, wikła go w sy
tuację etycznie dwuznaczną 

i na koniec poddaje egzekucji 
wytworzonego zbiorowo impera
tywu moralnego. ( ... ) 
Ślub po raz pierwszy ukazał się 

w 1953 roku razem z Trans-Atlan
tykiem ( ... ) 
Ślub ukazał się po: hiszpańsku, 

francusku, niemiecku, włosku, 
angielsku, a tłumaczenia nie 
drukowane - dla teatrów - istnie
ją w następujących językach: 

szwedzkim, holenderskim, serb
sko-chorwackim i słoweńskim. 

Tekst Jerzego Jarzębskiego pochodzi 
z Dramatów Witolda Gombrowicza. 

Wydawnictwo Literackie 1986. 



Akcja 

Akt I 
We śnie ukazuje się Henrykowi 

- żołnierzowi we Francji podczas 
ostatniej wojny - jego dom w Pol
sce i rodzice. 

Dom wydaje się przemieniony 
w karczmę, rodzice - w karczma
rzy. Z trudnością rozpoznaje Hen
ryk swoją narzeczoną, Manię, 
w karczemnej służącej. Ale oto 
wcbodzi Pijak na czele innych Pi
jaków i - gdy Ojciec-karczmarz 
wzbrania mu dobierać się do Ma
ni - zaczyna prześladować Ojca. 

Ojciec - w strachu - krzyczy, że 
jest nietykalny ... - Nietykalny 
jak król! - wołają Pijacy. Wów
czas Henryk ( ... ) klęka przed oj
cem i, oddając mu hołd, przemie
nia go w Króla Nietykalnego. 
Nietykalność ta chroni Ojca 
przed „dotknięciem" Pijaka 
i w ten sposób może on ujść jego 
prześladowaniu. 

Gdy Henryk zaczyna słabnąć 
w swoim uczuciu czci synow
skiej, Ojciec proponuje mu nastę
pujący układ: ty uznasz mnie 
królem a ja, moją władzą królew
ską przywrócę twojej narzeczo
nej-dziewce godność i czystość, 
utracone w karczmie, przemienię 
ją w „dziewicę nietykalną" i każę 
wam dać ślub „przyzwoity", któ
ry uświęci i oczyści wszystko ... 

Akt li 
Przygotowuje się „przyzwoity" 

ślub Henryka z Manią. Ale wła
dza Króla jest zagrożona zdradą 
(spisek wśród dygnitarzy). 

Henryk czuje, że wszystko zale
ży od tego, jak on sam odniesie 

się do swego snu: „mądrze" czy 
też „głupio". Wygłasza „mądrą" 

przemowę i dzięki temu osiąga 
chwilową przewagę nad żywio
łem Zdrajców. 

Ale, w chwili gdy ślub ma być 
udzielony, wdziera się Pijak (któ
ry zdołał wymknąć się z więzie
nia) i, przy poparciu Zdrajców. 
ponownie uderza na Króla, usiłu
jąc „dotknąć" go swoim spotęż
niałym Palcem. 

Henryk biegnie na pomoc Ojcu 
i narzeczonej. Rzeczywistość za
tacza się między „głupotą" a mą
drością. Pijak, zwyciężony „mą
drością" Henryka na pozór ustę
puje ... ale jednocześnie proponu
je mu rozmowę na stronie, aby 
w inny sposób, podstępem osią
gnąć stan zamierzony. 

Scena przetwarza się w five 
o'clock - pomóż nam obalić Króla 
słabego i bezbronnego - kusi Pi
jak Henryka - a uczynimy cię 

królem i będziesz sam mógł 
udzielić sobie Ślubu własną two
ją mocą. 

Henryk, rozbawiony, upojony 
nie tyle winem, ile grą ... coraz 
bardziej wciąga się w grę ... 
i wreszcie jakby ulegał podszep
tom Pijaka: zdradzi Ojca, siebie 
ogłosi Królem! Jednakże w ostat
niej chwili cofa się: nie zdradzi ... 

Ale król-Ojciec nie może już 
opanować swego strachu, spotęż
niałego, „królewskiego" ... Zaczy
na bać się własnego syna i ten 
strach przetwarza Henryka 
w prawdziwego zdrajcę: zwraca 
się przeciw ojcu, zrzuca go z tronu 
i ogłasza się Królem. Teraz, na ko-

niec, opanował sytuację! Teraz 
sam sobie, jako król udzieli ślubu! 

Lecz Pijak, łącząc w sposób 
sztuczny wobec całego dworu 
Manię z Władziem, przyjacielem 
Henryka, wtrąca nowego króla 
w piekło zazdrości. 

Akt Ili 
Rządy Henryka są rządami tyra

na. Przygotowuje swój Ślub. Rozu
miejąc, iż to inni ludzie przetwa
rzają człowieka w istotę wyższą, 
obdarzoną władzą, a nawet w Bo
ga, postanawia zmusić swych pod
danych, aby oznakami czci i posłu
szeństwa „napompowali" go bo
skością. Wówczas zdoła udzielić 
sobie ślubu „naprawdę świętego'', 
ślubu, który przywróci czystość 
i dziewiczość narzeczonej-dziewce. 

Ale zazdrość go osłabia. Rodzi
ce, mszcząc się za prześladowa
nie i tortury, rozniecają jeszcze 
bardziej ogień jego podejrzeń. 

Tylko śmierć Władzia mogłaby 
przywrócić mu spokój i silę. Ale 
na to, aby śmierć ta stała się osta
teczną afirmacją władzy królew
skiej, potrzeba, by Władzio sam 

się zabił z rozkazu Henryka. Hen
ryk poddaje mu tę myśl, choć 
zdaje sobie sprawę, że to „właści
wie nie jest na serio". 

W momencie decydującym, 

gdy już ma udzielić sobie ślubu, 
Król, dręczony wyrzutami su
mienia i zazdrością, zaczy
na słabnąć pod ciosami Pijaka, 
który znów wystąpił do walki. 
Wówczas ukazuje się trup Wła
dzia: przyjaciel zabił się, aby 
spełnić wolę Henryka. 

Henryk nie wie, czy to wszyst
ko ,jest prawdą, czy nie jest praw
dą". Widzi się wobec świata fikcji, 
snu, kłamstwa, świata formy. 
A jednak ten świat odpowiada ja
kiejś rzeczywistości, coś wyraża. 

Przygnębiony czynem (śmier

cią Władzia), który popełnił, 

a którego jednak nie popełnił, 

czynem, który pochodzi z niego, 
a który jest jednak różny od nie
go, Henryk ogłasza się niewin
nym. A]e jednocześnie, poddając 
się formalnej logice sytuacji, te
mu naciskowi Formy, która wy· 
znaczyła mu rolę mordercy, roz
kazuje siebie uwięzić. 
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WITOLD GOMBROWICZ 

W
itold Gombrowicz uro
dził się 4 sierpnia 1904 r. 
w majątku Małoszyce 

koło Opatowa. Jego rodzina 
w 1911 roku przeniosła się 
do Warszawy, gdzie Witold roz
począł swoją edukację - naj
pierw w domu, pod okiem gu
wernerów, później w Gimnazjum 
i Liceum im. Stanisława Kostki 
w Warszawie. 

Chlopiec wcześnie zaczął inte
resować się literaturą. Jako szes
nastolatek opisał historię swojej 
rodziny, opierając się na zbio
rach domowego archiwum. 
Po uzyskaniu świadectwa dojrza
łości Gombrowicz rozpoczął stu
dia na Wydziale Prawa Uniwer
sytetu WarszawsRiego, które 
ukończył w 1927 roku. Po stu
diach przymierzał się do rozpo
częcia aplikantury w Sądzie Po
wiatowym, a następnie w Sądzie 
Aplikacyjnym w Warszawie, ale 
ostatecznie swoich planów nie 
zrealizował. Zdecydował się bo
wiem na wyjazd do Paryża i uzu
pełnienie swojej prawniczej edu
kacji. 

W 1933 roku w wydawnictwie 
„Rój" po raz pierwszy ukazał się 
zbór opowiadań Gombrowicza 
pt. Pamiętnik z okresu dojrzewa
nia - oficjalny debiut pisarza. Za
chęcony pierwszymi sukcesami 
w 1934 roku Gombrowicz osta
tecznie zrezygnował z zawodu 
prawnika i postanowił poświęcić 
się literaturze. W tym czasie po
wstały opowiadania: Filidor 
dzieckiem podszyty i Filibert 
dzieckiem podszyty włączone do 

powieści Ferdydurke. Lata po
przedzające wybuch wojny były 
dla pisarza okresem wytężonej 
pracy. W tym czasie ukazały się 
jego pierwsze, ważniejsze utwory: 
Ferdydurke, Iwona, księżniczka 
Burgunda (w „Skamandrze") oraz 
Opętani. Pod pseudonimem Nie
wieski publikował też w „Ekspre
sie porannym" powieść sensacyj
ną Urzeczeni. W sierpniu 1939 ro
ku, jeszcze przed wybuchem woj
ny, pisarz skorzystał z zaprosze
nia Polskich Linii Oceanicznych 
i wziął udział w inauguracyjnym 
rejsie statku „Chrobry''. Zasko
czony przez wojnę w Buenos 
Aires szybko zdecydował się 

na emigrację i pozostanie w Ar
gentynie. Swoje pierwsze lata 
na obczyźnie spędził Gombrowicz 
na nauce hiszpańskiego i mozol
nym wchodzeniu w argentyńskie 
środowisko literackie. W 1944 roku 

rozpoczął pracę na Ślubem, który 
ukazał się dopiero w 1953 roku. 

W efekcie Gombrowicz - zmu
szony nienajlepszą sytuacją ma
terialną - musiał podjąć pracę za
robkową w Banku Polskim w Bu
enos Aires. Być może praca ta 
wpłynęła na powstanie powieści, 
w której pisarz wykpił wszystkie 
słabostki polskiej emigracji, bez
względnie oskarżając ją o małost
kowość i zaściankowość - mowa 
tu oczywiście o Trans-Atlantyku, 
który ukazał się dopiero w 1953 
roku w Paryżu (równocześnie ze 
Ślubem). Ta ważna data jest rów
nież początkiem pracy nad Dzien
nikiem. Na przełomie 1954 i 1955 
roku Gombrowicz porzucił ·pracę 
w banku i zaczął pracować 

nad kolejnymi swoimi arcydzieła
mi: Pornografią i pierwszym ak
tem Operetki. 

W latach 1956-1958 w Paryżu 
opublikowano I tom Dzienników, 
a po polsku wreszcie ukazują się 
najważniejsze utwory pisarza: 
Trans-Atlantyk, Ślub, Iwona, 
księżniczka Burgunda oraz zbiór 
opowiadań Bakakaj. 29 listopa
da 1957 roku w Teatrze Drama
tycznym w Warszawie odbywa 
się światowa prapremiera Iwony 
w reżyserii Haliny Mikołajskiej, 
zaś w Paryżu ukazuje się Ferdy
durke odnosząc sukces nie tylko 
we Francji i - pierwszy raz po pol
sku - Pornografia (1960). W tym 
czasie w Gliwicach, w studenc
kim teatrze STG Jerzy Jarocki 
przygotowuje światową prapre
mierę Ślubu. Niemal od samego 
początku Pornografia cieszyła 

się niezwykłą popularnością 

i szybko została przetłumaczona 
na kilka języków. W tym czasie 
ukazał się również II tom Dzien
ników. 

Na początku lat 60. Gombro
wicz - na zaproszenie Fundacji 
Forda - przyjechał na roczne sty
pendium do Berlina Zachodnie
go. Nigdy już nie wrócił do Ar
gentyny. Stan chorego na astmę 
Gombrowicza stale się pogarszał . 

Chory tułał się po szpitalach i co
raz rzadziej znajdował czas na pi
sanie. To właśnie w tym okresie 
poznał swoją przyszłą żonę - Ma
rię-Ritę Lambrosse, która stanie 
się po jego śmierci ambasadorką 
i strażniczką jego spuścizny. Ra
zem wyjechali na południe Fran
cji i osiadli w Vence. Tymczasem 
na scenach niemal całego świata 
widzowie gorąco oklaskiwali ko
lejne premiery dramatów Gom
browicza. Z powodzeniem wzna
wiano też a jego utwory prozator
skie, a w Paryżu (po polsku) uka
zał się Kosmos. W połowie lat 60. 
Gombrowicz zdecydował się 

w końcu na publikację III tomu 
swoich Dzienników oraz osta
tecznej wersji Operetki. Powieść 
Kosmos otrzymala zaś prestiżo
wą międzynarodową nagrodę 

wydawców Prix Formentor. 
Po kilkuletniej znajomości Gom
browicz ożenił się z Ritą, która 
do dziś żywo interesuje się losa
mi dzieł męża. Pisarz zmarł 24 
lipca1969 roku w Vence. 
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Pracownia: 
Wanda Kubat, Maria Bronisz, 
Halina Gocyła, Jolanta Stompel 

Pracownia stolarska: 
Witold Kraczyński, Kazimierz Zimny, 
Ryszard Sojka 

B.iuro Obsługi Widzów 
(1.piętro wejście administracyjne) 

przyjmu j1e zamówienia 
zakładów pracy i szkół 

na bilety zbiorowe 
oraz abonamentowe 

codziennie w godz. 9.00 - 15.00 
tel. 266-11-27 

z z 
s!yt1..i u 

Kasa Teatru czylilna: 
we wtorki, środy i czwartki: 

w godz. 13.00 - 1 7.00 
w p i1 ątki, soboty i niedziele 

w godz. 15.00 - 18.00 
tel. 266-11-27 

Wydawnictwo Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu 

Redakcja programu: 
Joanna Malicka 

Opracowanie graficzne: 
Marek Michalski 
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