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Mój stosunek do Polski wynika z 
-mego stosunku do formy - pragnę 

uchylić się Polsce, jak uchylam się 

.formie - pragnę wzbić się panad 
Polskę, jak ponad styl - i tu i tam, 
to samo zadanie. 
Poniekąd czuję się Mojżeszem. Za

bawna, doprawdy, w naturze mojej 
ta skłonność do przesady na włas
·nym punkcie. W marzeniach nady
mam się jak mogę. Ha, ha, dlaczego 
- zapytacie - czuję się Mojżeszem? 

Sto lat temu litewski poeta wykuł 
kształt polskiego ducha, dziś ja, jak 
Mojżesz, wyprowadzałem Polaków z 
-niewoli tego kształtu, Polaka z niego 
.samego wyprowadzam .... 

Uśmiałem się do łez z mojej me
_galomanii! Ale, teoretycznie biorąc, 

taka antynomia nie byłaby całkowi
cie nieuzasadniona i ciekawy byłbym 
ilu ludzi z dzisiejszej naszej tak zwa
nej ale poza tym P.T . inteligencji by
łoby zdolnych wyczuć sens tego pro
-cesu. Że pewien Polak, właśnie dla
tego iż już zanadto, zbyt usilnie, był 
Polakiem i tylko Polakiem, zaprag
nął kategorycznie wyzwolić się z Po
foka - i że właśnie wśród nas, wsku
tek tak silnego zapamiętania się w 
·narodzie, musiało powstać uczucie 
wręcz przeciwne, idea całkowicie 

sprzeczna. Zapytuję też, ilu z tych 
P.T. inteligentów zdołałoby pojąć, jak 
bezmierne perspektywy stwarza 
przed nami taka rewolucja, pod wa
runkiem, że znajdzie ludzi dość sta-

nowczych i niedrobnych, aby dopro
wadzić ją do ostatecznego urzeczywi
stnienia. Cóż za odświeżenie! Jaki 
przypływ energii twórczej i jaka 
prężność tej swobody opartej o od
nowiony stosunek Polaka do siebie! 
A ch, marzę czasem, że znajdę po
pleczników, którzy by mnie rozdmu-
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chali do rozmiarów zdarzenia naszej 
historii i twierdzę, że nie byłoby to 
niemożliwe - gdyż w moim pojęciu 
znaczenie dziela zależy tyleż od t ego, 
kto czyta, co od tego, kto pisze. Tyle 
jest książek, które mogłyby zagrać 

jak trąby jerychońskie, gdyby ludzie 
wznieśli je do góry i przyłożyli do 
ust ... Spij trąbo moja, porzucona na 
śmietniku niewyzyskiwanych · pol
skich możliwości. 

Smietnik. W tym sęk, że ja wywo
dzę się z waszego śmietnika. We mnie 
odzywa się to, co wy w ciągu wieków 
wyrzucaliście jako odpadki. Jeśli mo
ja forma jest parodią formy, to mój 
duch jest parodią ducha, a m oja oso
ba parodią osoby. Czy nie jest tak, 
że formy nie można osłabić przeciw
stawiając jej inną formę, a tylko -
rozluźnieniem samego stosunku do 
formy? Nie, to nie przypadek, że w 
chwili kiedy na gwałt potrzeba boha
tera, rodzi się ni stąd ni zowąd bła
zen .... świadomy i wskutek tego po
ważny. Za długo byliście zbyt do
słowni - zbyt naiwni - w waszej 
rozgrywce z losem. Zapomnieliście, 

że człowiek nie tylko jest sobą, ale 
i udaje siebie. Wyrzuciliście na śmiet
nik to wszystko, co w was było tea
trem i aktorstwem i usiłowaliście o 
tym zapomnieć - dziś przez okno 
widzicie, że na śmietniku wyrosło 

drzewo, będące parodią drzewa. 
Przyjąwszy, że się urodziłem (co 

nie jest pewne), urodziłem się, aby 
zdemaskować waszą grę. Książki mo
je nie mają wam powiedzieć: bądź, 

kim jesteś, ale - udajesz, że jesteś, 
kim jesteś. Chciałbym, aby stało się 
w was płodne to właśnie, co uważa
liście za całkowicie jałowe i nawet 
zawstydzające . Jeśli tak nienawidzi
cie aktorstwa, to dlatego, że ono w 
was tkwi - ale dla mnie aktorstwo 
staje się kluczem do życia i rzeczy
wistości. Jeżeli brzydzicie się niedoj
rzałością, to ponieważ macie ją w so
bie - ale we mnie niedojrzałość pol
ska wyznacza cały mój stosunek do 
kultury. Moimi ustami odzywa się 

młodość wasza, wasze pragnienie za
bawy, wasza uchylająca się gię tkość 

c.d. na str. 6 
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Jeżeli Maja dotychczas nieufnie 
odnosiła się do przypuszczeń Hińcza, 

które wydawały się jej nieprawdopo
dobn€, a nawet niedorzeczne - to 
teraz, po seansie, uwierzyła. 

<OIPEI A\~11 W głębi duszy była dotąd przeko
nana , że Leszczuk albo po prostu 
oszalał, albo udawał szaleństwo ze 
strachu przed odpowiedzialnością. 

~ 

Powieść drukowana pod pseudonimem Z. Niewieski Teraz jednak naprawdę zaczynała 
wierzyć, że był opętany, nawiedzony 
jakąś mocą. Wszystko co robił, mu
siało być w związku o ową komnatą. 
Był zarażony, jakimś niezbadanym 
fluidem. 

Adaptacja: 
TADEUSZ MINC, ELŻBIETA MORAWIEC 

Maja Ochołowska 
Marian Leszczuk 
Pani Ochołowska 
Doktorowa 
Wyciskówna 
Radca Szymczyk 
Prof es or Skoliński 
Henryk Cholawicki 
Książę Holszański 

Grzegorz 
Krysia Leniecka 
Julka 
Pani Halimska 
Iza Krzyska 
Szulk 

Krzewuski 
Maliniak 
Markiza di Mildi 
Mołowicz 

Władzio 

Komisarz 
Agent policji 
Kelner 
Hińcz 

Handrycz 
Chłopi 

Obsad a: Lecz wobec tego wszystko stawało 
się możliwe! 

- GRAŻYNA SZAPOŁOWSKA Więc on z natury swojej nie był 
- TOMASZ BUDYTA taki, jak ona sobie wyobrażała -
- DANUTA WODYŃSKA więc to mordersitwo i tamte, poprzed-
- KRYSTYNA FROEILICH nie czyny, to wszystko wynikało z 
- JANINA NOWICKA owej zewnętrznej siły? 

- JANUSZ KŁOSIŃSKI Z. f' A może on w ogóle nie zabił Mali-
- WOJCIECH BRZOZOWICZ niaka? Może zabiła go ta właśnie siła? 
- ROMAN BARTOSIEWICZ Ale w takim razie on nie kłamał, 

- GUSTAW KRON posądzając ją o to morderstwo? 
- WŁODZIMIERZ SAAR A jeśli on ją posądzał... to może 
- HALINA ROWICKA właśnie ta myśl doprowadzała go do 
- DARIA TRAF ANKOWSKA t ego, że uciekł z Warszawy, wpadł w 
- MAŁGORZATA LORENTOWIC.li I/ szał, stał się podatny wpływom kom-
- AGNIESZKA FATYGA Aleksanrcia E:, , .:.;: pJs~ naty? A to by znaczyło, że on ją ko-
- LECH KOMARNICKI ..j cha. Jednak. .. 

JOZEF ONYSZKIEWICZ Maja chodziła po pokoju z kąta w 
- BERNARD MICHALSKI kąt i walczyła z sobą. 
- JAN TESARZ Iść czy nie iść do niego? 
- ALEKSANDRA ZAWIERUSZANKA To ją najbardziej dręczyło, że on 
- JACEK BURTON nie znosił jej obecności, że oboje byli 
- MAREK ROBACZEWSKI 
- JERZY ZASS 
- MAREK WOJCIECHOWSKI 
- JACEK DOMAŃSKI 
- JERZY PRZVBYLSKI 
- PAWEŁ NOWISZlO~ o \I 
- KAZIMIERZ ZARZYCKINYSZKIEWIC& J 

ZBIGNIEW KRYŃSKI ·~k 1 o:ń"~d 
JERZY ZASS ----~I 
MAREK WOJci'ncr~ 

osobno. 
Iść czy nie iść? A jeśli mu to za

szkodzi i znowu dostanie ataku? 
Ale czuła, że to jest konieczne. 
Była pewna, że tylko ona może go 

wyleczyć. 

Jeżeli ją kocha ... 

K elnerzy, goście, policjanci . 

Gdyby ją kochał - gdyby tylko 
na'prawdę z jej przyczyny popadł w 
to wszystko. - Ach, to w jej rękach 
jest jego wybawienie, ona jest dla 
n iego lekarstwem! 

Reżyseria 

TADEUSZ MINC 

Asystent reżysera 

TAMARA TATERA 

Nacisnęła klamkę. 

Leżał na łóżku i nawet nie drgnął. 
gdy weszła. Oboje patrzyli na siebie 
bez słowa. Mai zrobiło się dziwnie. 

Scenografia 
J ANUSZ WRZESIŃSKI 

Muzyka 
ZBIGNIEW KARNECKI 

Być w mocy cudzej! Podlegać ja
kimś atakom, mieć w sobie jakiegoś 
gościa, który w każdej chwili może 
opanować duszę? Za nic nie być w 
pełni odpowiedzialnym? Cóż to za 
okropność i śmieszność! 

2~ 

Układy taneczne i pantomimiczne 
JERZY KOZŁOWSKI 

WOJCIECH MISIURO J c.d. na str. 3 



Czy pan naprawdę myśli, że to ja 
zabiłam Maliniaka? 

Milczał, ale wzrok jego był nadal 
tępy i przera,żony . Jak go przeko
nać? Co mu powiedzieć? 

Zdawało się, iż Leszczuk zupełnie 

przestał na nią !reagować. 

- Może i nie pani - po.wiedział 

wreszcie - ale m nie wszystko je
dno. 

O, te przerażone, osłupiałe oczy! 
- Jak t o? ..__ wyszeptała . 

- No pewnie. J a już jestem stra-
cony, zguibiony na amen. 

- Ja nie jestem winna ... 
Uniósł się na łóżku. 
- Pani nie winna? A kto winie<n? 

To pani mnie nie kusiła na wszystkie 
sposoby? - Ja już to paini nie r az 
wypominałem ! Ja się tym złym du
chem zaraziłem nie od ołówka, a od 
pani. W pani on siedział od począt
ku! Jak pani kradła p ugilares Szul 
kowi. J ak pani mnie nalmawiała . 

Za wszelką cenę chciała go wyr
wać z tego stanu. Czyżby straciła 

na niego wpływ? 

- Niech pani odejdzie ode mnie 
- rzekł powoli - nie pora na ro-
manse. We m nie to jest - co może 

i w pan i siedzi. Jeżeli we mnie, to 
i w pani. Skąd ja mogę wiedzieć, 

czy to pani do mnie teraz mówi, 
czy... J a nie wiem ... czy to na pew
no ... pani jest .. Wie pani co? Jedyna 
irzecz - niech pa111i księdza spirowa
dzi, chcę się wyspowiadać. 

Wyszła. 

I przez chwilę nie mogła zdać so
bie ,sprawy z tego, co zaszło. 

P-0sądzał ją, ni mniej ni więcej, 

tyllko o to, że i w niej jest to „złe". 
Zły duoh. Tak on to sobie wyobira
żał. Podejrzewał ją. Bał się jej. A 
ona jego się bała. Nie mogła się op
irze,ć trwodze na jego widok. Bali się 
siebie. 

Witold Gombrowicz 

VIPIEI A\~11 
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Rozdział XX 

Przez panią ja zrobiłem świństwo z 
tym meczem i nic dziwnego, że Bóg 
mnie skarał. 

Nie wiedziała, co odpowiedzieć. 

Miał rację. Jego wzrok był okropny! 
Gdybyż mogła mieć czyste sumie
nie. Ale ona zamiast podnosić go mi
łością do swego poziomu, pogardza
ła nim, nie ufała mu - i spychała 
go coraz niżej. 

Jakże on to naiwnie ujmował. 

Diabeł - mówił. Po prostu. I mo
że to było najsłuszniejsze. 

Nie zaskoczyło ją to, co powie
dział o pugilaresie Szulka. 

- Ja okradłam Szulka? 
Maja bliska była uwierzenia, że to 

ona. Już nic nie rnzumiała. Więc i o 
to ją posądzał? 

Ale jego obojętność była dla niej 
nie do zniesienia! Ta apat ia! To 
zwierzęce przera!żenie! 

- Niech pan nie mówi tak! 
krzyknęła - To nieprawda! A zre
sztą ja pana kocham. Kocham pan a! 
Pan także mnie kocha, ja to wiem! 

Maja czuła, iz on to ujmuje zbyt 
naiwnie ii dosłownie. A jednak tyle 
dziwów i anomalii powstało ostatnio 
wokół niej, że już niczego nie była 
pewna. 

Bali się siebie i ten st!rach, czarny, 
przes_ądny, zabijał wszelką możliwość 

ratunku! 
Chdał się wyspowiadać ... A nuż to 

właśnie było najmądrz_ęjs~e i jedy
ne w ich położenia~ ·Wei'1ać księdza. 
Maja nie wierzyła samej sobie, że 

ta myśl mogła być realna. 
U padła na: kolana w korytarzu i 

po raz pierwszy od wielu lat pogrą
żyła się w gorącej modlitwie. 

Nie umiałaby powiedzieć do kogo 
i o co się modli. Wzywała rozpaczli
wie czyjejś pomocy, błagała o czyjąś 
litość nad sobą i Leszczukiem. 

Energia Mai była złamana zupeł
nie. Bezra(ina myśl uczepiła się jed
nego tylko pragnienia, żeby się to 
wszystko już :raz skończyło. Wszy
stko jedno jak, już dosyć tej męki. 

Klęczała w mrocznym kącie, z 

twarzą w dłoniach. Nie czuła, że 

pirzez palce ciekną jej ciepłe łzy. 

Niepostrzeżenie pirzyszło na nią wy
czerpanie i apatia tak głęboka, że 

prawie podobna do spokoju. 
Dom zdawał się spać w ciszy. 

Lampa w koryta!rzu przygasła . · · 
Czy to był sen, czy m ajak n a ja

W'ie? ... Ni stąd n i z owąd, wydało się 

Mai, że ktoś ją dźwiga na nogi i pro
wadzi przez mrok i ciszę. 

W pustce przed nią otwierały się 
bezgłośnie jakieś drzwi i wnet za
mykały ·Się za nią. Pozinawała to tyl
ko po coraz głębszej ciemności. Za 
bliskimi ścianami wstawał coraz wy
raźniejszy szum. Ni to wołanie gałęzi 
w wichrze, ni to rzęsiste fale desz
czu bijące o szyby. 

Wszystko to było nierzeczywiste, 
a jednak pirawdziwe. Gdyby wycią
gnęła ręce, dotknęłaby mokrych m u
rów. Widziała to z j akąś niezbitą 

pewnością . I szła w głąb t a jemni
czych krużganków bez wachania ufa
jąc temu kto ją prowadził, k imkol
wiek by był. 

Gdzieś daleko zalśniło światełko. 

Stawało się cornz wi~ksze i wyrazi
strze. Poznała, 'Że to vv;elobairwny wi
traż, jakie czasem spotyka się W'ko
ry;t1arzach starych klasztorów. Przy
padkowa mozaika kolorowych szy
bek, bez ładu i skła:du sklecona. 
Coś tam miała zOlbaczyć przez 

barWtne szkiełka. Ale rysunek witTa
żu poruszał się, linie wiły się i gmat
wały jak węże. N a próżno wytęża
ła wzrdk. 

Wtedy przekonała się, że nie śpi. 

Chciała rozbić witraż, ale poczuła, 

że nie może dźwignąć rąk. 

c.d. na str. 4 
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OPĘTANI 
c.d. ze str. 3 

Tny.mała je tak samo przy twa
rzy i oczach jak przed chwilą, gdy 
klękała .do modlitwy. Palce jej pul
sowały ciepłą krwią, lepiąc się do 
mokrych od łez policzków. Między 
palcami wyraźnie widziała światło. 

Tyle że wielobarwne, nie jednostaj
ne - jak przedtem. 

Na pewno nie spała! Słyszała na
wet swój własny oddech, przyśpie
szony przerywany czasem spazma
tycznym westchnieniem. 

A przecież niezdolna była do żad
nego ruchu. Niby sparaliżowana. 
Ktoś kto był przy niej - nikt in

ny - zlitował się wreszcie, gdy tak 
~awała się z niemocą. Popchnął 

zapewne okienko, bo kolorowe, pog
matwane szkiełka znikły . 

Zajrzała przez wąski otwór w gru
bym murze. Wiedziała, że zobaczy 
ta.im coś złego, coś strnsznego. Sku
piła wszystkie siły, żeby przezwy
ciężyć lęk. Bo musiała, za wszelką 
cenę musiała wreszcie zobaczyć, co 
się tam kryło. 

Widziała jak przez gęstą zasłonę. 

Dziwnie wyglądał ten obraz. Jakby 
patrzyła z dołu, czy z góry, nie zwy
czajnie. 

Tak, z dołu. Po białej komnacie 
snuły się cienie jakichś ludzi, w 
dziwnych skrótach. Stąpały wielkie 
stopy długich nóg. Korpusy wyda
wały się maleńkie, głowy jakby nie 
istniały . 

Jedno z widm zbliżyło się do Mai. 
Schyliło się ku niej. Widziała przez 
zasłonę zarys twarzy, niby znajomej 
a przecież tak zmienionej, że dre
szcz ją przeszył. (Nie, przez sen nie 
czułaby tego dreszczu). 

Kto fo był?.„ Na pewno Leszczuk. 
Kogóż innego spodziewała się tu zo
ba·czyć? Oczy wysadzone z orbit, o 
olbrzymich, białych gałkach, jak u 
topielca. Sina, obrzękła twarz, roz
puchnięte, czarne jak żelazo wargi. 

Koszmar. 
Dwie olbrzymie dłonie sięgnęły ku 

Mai. Palce zakrzywione jak szpony 
kurczyły się i rozginały drapieżnie. 

Ale nie zdołały chwycić. Napotykały 
białą zasłonę. Uwikłały się w nią 

pazurami. Targały ją , szarpały -
nie mogły zerwać. 

Raptem w wysadzonych ślepiach 

błysnął strach obłędny. Szpony cof
nęły się. Jedna dłoń, lewa, porwa
ła za gardło , zdusiła, aż czarne wargi 
rozwarły się . w okropnym skurczu, 
odsłaniając zęby . 

Druga ręka trzepotała w powie
trzu, jak skrzydło postrzelonego pta
ka. 

Widmo zachwiało się. Chwilę sła

niało bezwładnie, i nagle runęło 

twarzą ku Mai. 
Usłyszała słaby, zdławiony okrzyk. 

Jej własny głos. W tym głosie jed
nak więcej było zdziwienia niż trwo
gi. Bo w tej chwili poznała, że upior
ne widmo to nie był Leszczuk. 
Ktoś znajomy. kto?„. Na Boga, 

kto to był?„. 
Ależ to Handrycz!„. Na pewno 

Handrycz. 
Majak przepadł. A przecież twarz 

widma tkwiła jeszcze w pamięci Mai. 
Nie mogła się omylić, choć rysy tak 
straszliwie były zmienione. 

Sczezł nagle cały ten dziwny ob
raz. Zasłona, biała izba, cienie ludz
kie... Tylko wspomnienie twarzy 
Handrycza nie chciało minąć. 
Skąd tu się wziął Handrycz? 
Trwała ciągle w tym samym sta

nie półsnu, lecz świadomie nie chcia
ła się z niego wyrwać. Dręczyła ją 

niezaspokojona ciekawość. Czekała 

- czy na nowo nie zacznie się snuć 
przed nią dalszy ciąg wizji. który 
coś wyjaśni, coś potrafi dopowie
dzieć. 

Kto ją, Maję, prowadził w te ko
rytarze? Po co ukazał jej ową kom
natę, też przecież znaną skądś, jak 
znana była twarz Handrycza? 

Lecz pod zamkniętymi powiekami 
nic już nie chciało się jawić. Wra
cała za to zupełna świadomość miej
sca i czasu. Minął bezwład ciała. 

Obudził się za to ból w zmęczonych 
kolanach i zaciśniętych mocno pal
cach. Myśl rozbudzona zupełnie na 
nowo zaczynała pracować, coraz nie
spokojniejsza. 

Jeśli wszystko to nie było snem, 
co znaczyła ta wizja? Skąd przyszła 
do niej?... Strzępy wspomnień nie 

mogły się układać tak konsekwent
nie. Zresztą jakie wspomnienia?„ . 
Korytarrz podziemny wiodący na za·· 
mek, izba kiedyś już we śnie oglą-' 

dana, twarz Handrycza? Dlaczego 
właśnie Handrycza, a nie Leszczuka? 
Dlaczego widmo dusiło się własną 

ręką? Tak, lewą ręką? 

Ileż dałaby za to, by znalazł się 

przy niej ktoś, kto by jej pomógł 
zrozumieć to wszystko. Sama na 
próżno siliła się rozwiązać zagadk~. 

Zmęczenie, wyczerpanie nerwowe, 
to mogłoby usprawiedliwiać sen i 
majaki senne. Ale przecież nie spa
ła ... Czyżby to było przeczucie, uk
ształtowane w wizję, podsunięte r oz
gorączkowaną imaginacją?... Co 
mieściło się za tym? ... 

- A Leszczuka tam nie było! 
stwierdziła w duchu ze zdziwieniem. 
Czy to dobrze, czy źle?„ . Czy już go 
nie było, czy w ogóle pozostał poza 
zasięgiem tych koszmarów? ... 

Nim zdołała wmówić w siebie spo
kój, wyperswadować sobie przy
wiązywanie wagi do przywidzeń -
w głębi korytarza posłyszała ciche 
stąpania. 

Ktoś szedł ku niej. 

- Pan Cholawicki przyjechał -
usłyszała za sobą niepewny głos Ma
rysi. 
Zerwała się z klęczek. Czegóż on 

chciał? Przyjąć go czy nie przyjąć ?' 

Pomyślała jednak iż może zaszło coś: 
w zamku. 

Przeprosił ją, że zjawia się o tak 
późnej godzinie, ale chciałby pomó
wić w ważnej sprawie. 

Oczy świeciły mu się, jak w go
rączce. 

- Chodźmy do ogrodu - zapro
ponowała i oboje znaleźli się poś·ród 

wysokich drzew zanurzonych w cie
mnogranatowej przestrzeni niebio<>. 

- Przede wszystkim chcę ci po
wiedzieć - mówił bezdźwięcznie se
kretarz - że nie jestem już waszy m 
wrogiem - twoim i Leszczuka. 
Ustępuję. Zmieniłem się bardzo od 
wczoraj. Zaraz się o tym przekonas?:. 
Ale proszę o absolutną dyskrecję. 

tel fi·5fi·M 
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Bardzo ważna wiadomość. 

- Dobrze. 
- Wiesz, co to jest - stara kuch-

nia na zamku i co się tam dzieje? 
- Wiem. 
- No więc posłuchaj . Nikt dotąd 

nie odważył się zostać tam na noc. 
Ja również do niedawna nie mogłem 
zdobyć się na to. Ale przedwczoraj 
- zdobyłem się ... 
Odetchnął głęboko. 

- Wiem już, co się tam dzieje z 
tym ręcznikiem - rzekł. - I spe
cjalnie przybyłem, żeby ci to powie
dzieć, gdyż... tam się ·odbywa coś w 
związku ... z tobą. 

Zadrżała. Z nią? Czy mówił praw
dę? Ale skądże by mógł wiedzieć, że 
ona jest zamieszana w tę sprawę? 

Przecież, jeżeli nawet słyszał o cho
robie Leszczuka., nie znał jej pod
łoża. 

A może Slroliński się wygadał? 

Nie, to było niemożliwe. 

Zresztą dość było spojrzeć na nie
go. Jeżeli już przedtem Oholawicki 
przypominał widmo, to teraz wyglą 

dał, jak sama śmierć. 
Poczuła dławienie w gardle. 
- Co? - zdobyła się na pytanie. 

Ale on potrząsnął głową. 
- Nie mogę ci tego powtórzyć -

szepnął. - To się nie da i... słowem, 
nie mogę. Nie pytaj nawet. Tylko 
tyle ci powiem, że to dotyczy ciebie 
i Leszczuka... Musisz sama iść i to 
zobaczyć! 

- Ja sama? 
- Ty, bo nikt oprócz ciebie tego 

nie zrozumie. Ciebie to dotyczy i je
go. Słuchaj, co to znaczy! Czy to być 
może, że ty„. że on ... 

- Co? 
- Nic! Nic! Idź sama. Zobaczysz. 

I musisz zaraz iść. Jeszcze dzisiaj. 
Od tego wszystko zależy! Jego życie 
i więcej niż życie! 

- Ale o co chodzi? 
- Nie pytaj! Ale jeśli nie pój-

dziesz zaraz, nie uratujecie go! 
Maja przerzuciła się z nieufności 

w grozę, we wściekłość, w bezsil
ność ... 

Nie wierzyła Cholawickiemu. Wy
czuwała jakiś podstęp. 

Skądże on znowu, jako anioł stróż 
jej i Leszczuka? Znała jego zazdrość. 

Ale jednak skąd on to wszystko 
mógł wiedzieć? A może umyślnie 

chcieli ją skusić do tej izby? Lecz je
śli mówił prawdę?„. 

J ego zagadkowe, n iejasne słowa 

doprowadzały ją do obłędu! Wzma
gały jej niepewność! 

I zrozumiała, że musi pójść i zo
baczyć co się tam dzieje. Póki nie 
będzie wiedzieć, nie odzyska ani na 
chwilę pewności siebie i spokoju. 

I ona i Leszczuk będą niewolni
kami tej tajemnicy, niewolnikami 
każdego, kto ich zechce tym szanta
żować, niewolnikami wreszcie włas
nej swojej rozszalałej fantazji. 
Będą się bali siebie. Nie będą ni

czego pewni. 
Jeżeli i poprzednio nieufność za

bijała w nich miłość, to cóż dopiero 
teraz, kiedy już naprawdę nie wie
dzieli zupełnie, kim są. 

Więc pOJSC zobaczyć i wiedzieć 

wreszcie, co to jest - tak, dopiero 
wtedy będzie mogła ratować siebie 
i jego! 

Lecz jeśli Cholawicki umyślnie ją 
wciąga? Może ujrzy tam rzeczy któ
rych nie wytrzyma? 

A może nic tam nie ma, tylko 
wzgardzony narzeczony przygotowu
je zemstę? Dość było spojrzeć na 
niego, na jego błędne oczy i twarz„. 

- Czy chcesz zaraz tam ze mną 
. ''? lSC. 

- Tak, zaraz. Najwyższy czas. 
Jutro już może być za późno. 

Uśmiechnęła się . 
- Czy tak? No, dobrze. Jedźmy. 
Poszła wziąć okrycie. 
A kiedy znalazła się sama w swoim 

pokoju jeszcze raz przeżyła chwilę 

okropnej trwogi. 
Oparła czoło o ścianę - zdawało 

się jej, że zemdleje. 
Ale przemogła się. Świadomość, ż~ 

musi ratować Leszczuka, że się po
święca dla niego, dodała je j sił. 

- Już jestem gotowa - rzekła, 
zstępując ze sch odów, do Cholawic
kiego, który oczekiwał na nią ze 
wzr okiem wbity m w ziemię. 

P rzez całą drogę nie odezwali si1~ 

do siebie ani słowem. 

I Maja z każdym uderzeniem ko
pyt końskich zyskiwała pewność, że 
on jej źle życzy i przygotowuje ze
mstę. 

Ale dość już miała tego wszystkie
go! 

Nie mogła już dłużej bać się tej 
komnaty - być od niej zależną -
nie wiedzieć nic, żyć, jak we mgle, 
w tumanie. 

Zobaczyć! Przekonać się! Spraw
dzić! Wiedzieć coś wreszcie! 

A jej osobiste losy były już dla 
niej obojętne. Za wiele wycierpiała. 

Maja zrozumiała, iż w życiu by
wają momenty, kiedy człowiek mu
si zdobyć się na absolutną śmiałość 
i absolutne ryzyko, jeżeli chce ura
tować swoją godność i człowieczeń
stwo. 

- Tędy - rzekł Cholawicki, wio
dąc ją poprzez komnaty. 
Otworzył ciężkie, okute drzwi i 

poświecił latarką. 

- Tutaj. 
Podniosła głowę. 

Ujrzała białą izbę - tę samą, któ
rą oglądała w snach. Na wieszaku -
zżółkły, zakurzony ręcznik. Aha, to 
on. Tak, drżał trochę, ... bardzo nie
znacznie ... 

- Dobrze - powiedziała. 

A Cholawicki ujął ją za ramiona. 
- Zostań tutaj - rzekł. - Usiądź 

sobie tu na łóżku - i czekaj. No i 
- żegnaj. 

Zniżył głos. 

- Nie wytrzymasz tego - szep
nął. - Nie wytrzymasz! 

I twarz jego skurczyła się w prze
raźliwą, złowrogą maskę. 

Chciała go odepchnąć. Ale on 
pchnął ją z całej siły na łóżko, wy
padł z komnaty, zatrzasnął ciężkie 

drzwi i zamknął na klucz. 
Nie próbowała nawet ich otwie

rać. 

Absolutna ciemność zaległa izbę. 

A Cholawicki przez drzwi mówił do 
niej : 

- Jeszcze tu jestem. Ale za chwi
lę odejdę. Pójdę sobie i zostaniesz 
sama. A wtedy zobaczysz - zoba
czysz coś takiego, że nie wytrzy
masz! Jeżeli przedtem jeszcze nie 
oszale jesz ze strachu. 

No, już odchodzę. Zostawiam cię„. 
Kroki jego ucichły. 

WITOLD GOMBROWICZ 
11Vorio". Paryż 1973 
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i nieokreślenie - tego właśnie nie
nawidzicie, to z siebie wypieracie -
we mnie wyzwala się Polak ukryty, 
wasze alter ego, odwrotna strona wa
szego medalu, część księżyca waszego, 
dotąd niewidzialna. Ach, chciałbym 
abyście stali się aktorami świadomy
mi gry! 

Lecz myślę w tej chwili o masie 
narodu, o tysiącach i tysiącach pro
stych ludzi? Na co im to? Trudno -
w ciemnościach, w jakich się znaj
duję, nie mogę działać inaczej niż 

na oślep. Piszę to wszystko tytułem 
propozycji, aby zobaczyć jaki wywoła 
efekt. .. i jeśli efekt będzie dodatni, 
posunę się dalej. 

·Czwartek 

On, Miłosz, podobnie jak oni wszy
scy (literaci pewnej szkoły, wycho
wani na „społecznej" problematyce) 
doświadcza zmagań, udręczeń, wąt

pliwości, które były zupełnie niezna
ne dawniejszym pisarzom. 

Rabelais nie miał pojęcia o tym, 
czy jest „historyczny" czy „ponad
-historyczny". Nie zamierzał upra
wiać „pisarstwa absolutnego" ani 
hołdować „czystej sztuce'', ani też -
na odwrót - wypowiadać swojej 
epoki, w ogóle nic nie zamierzał po
nieważ pisał, jak dziecko załatwia się 
pod krzakiem, aby sobie ulżyć. Ude
rzał w to co go rozjuszało; zwalczał, 
co stawało mu na drodze; i pisał dla 
rozkoszy - własnej i cudzej - pi
sał, co mu podchodziło pod pióro. 

Niemniej Rabelais wypowiedział 

swą epokę i przeczuł epokę nadcho
dzącą i, w dodatku, stworzył nie
przemijającą i najczystszą sztukę -
a stało się to ponieważ, wypowiada
jąc siebie z najpełniejszą swobodą, 

wypowiadał zarazem wieczną istotę 

swej ludzkości i siebie, jako syna 
swego czasu, i siebie, jako zarzewie 
nadchodzącego czasu. 

Ale dzisiaj Miłosz (i nie on jeden) 
przykłada palce do czoła i medytuje: 
jak i o czym pisać? Gdzie jest moje 
miejsce? Jakie są moje obowiązki? 

Mamże zanurzyć się w historii? A 
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może szukać „drugiego brzegu"? Kim 
mam być? Co mam robić? Niebosz
czyk Zeromski, bodaj, miał zwyczaj 
odpowiadać w takich razach: pisz, co 
ci serce dyktuje - i oto rada, która 
najbardziej mi trafia do przekonania. 

Kiedyż położymy kres tyranii cho
chołów abstrakcji, aby ujrzeć na no
wo świat konkretny? Potęga, tych 
wyfilozofowanych antynomii jest tak 
wielka, iż Miłosz zupełnie zapomina 
z kim rozmawia i podsuwa mi rolę 
obrońcy „czystej sztuki" rolę niemal 
estety. Cóż mam z tym wspólnego? 
Jeśli przeciwstawiam się schematom, 
grożącym literaturze nazbyt aktual
nej, to wcale nie po to, aby narzucać 
inny schemat. Ja nie opowiadam się 
za sztuką wieczną, ani czystą, mówię 
jedynie Miłoszowi, że trzeba uważać 
aby życie nie przetworzyło się nam 
pod piórem w politykę - albo w fi
lozofię, albo w estetykę. Nie doma
gam się swobody, domagam się twór
czości „naturalnej" takiej, która jest 
nie-premedytowanym urzeczywist
nieniem się człowieka. 

Lecz on mówi: - Lękam się ... i 
lękam się tego, że gdy oddalę się od 
Historii (to znaczy od truizmów do
by obecnej) będę samotny. Na co ja 
powiem: - Ten lęk jest nieprzyzwoi
ty i co gorzej, urojony. Nieprzyzwoi
ty, gdyż jest, zaiste, rezygnacją nie 
tylko z wybitności, ale i z własnej 

prawdy, jest rezygnacją z jedynego 
- chyba - heroizmu, który stano
wi dumę, silę, żywotność literatury. 
Ten kto się boi ludzkiej wzgardy i 
osamotnienia wśród ludzi, niech mil
czy. Ale lęk ten jest także urojony -
albowiem popularność, którą zdoby
wa się na służbie czytelnika i prą
dów epoki oznacza jedynie duże na
kłady - i nic, nic więcej a tylko ten, 
kto zdołał wyodrębnić się z ludzi i 
zaistnieć jako człowiek osobny, a do-

Piszę 

to co chcę. 

WITOLD GOMBROWICZ 
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piero potem zdobywa sobie dwóch, 
trzech, dziesięciu wyznawców, braci, 
ten tylko wydobył się z samotności 
w granicach sztuce dozwolonych. 

I mówi (wciąż we władzy tej wyro
zumowanej wizji,która w nim kłóci 

się z najcenniejszymi właściwościa
mi jego osoby): - My, Polacy, mo
żemy dziś z góry i śmiało przema
wiać do Zachodu „dlatego po prostu 
(tu cytuję dosłownie), że nasz kraj 
jest terenem przemian najważniej

szych, jakie mogą się zdarzyć i że w 
tych przemianach jest „śpiew przy
szłości" który wzniesie się, kiedy ru
nie panowanie Moskwy nad naroda
mi". Na to odpowiedziałbym radą, 

aby tę myśl przyłożył do Bułgarii al
bo Chin, które także są przecież w 
owej historycznej awangardzie. Nie, 
Miloszu: żadna historia nie zastąpi ci 
osobistej świadomości, dojrzałości, 

głębi, nic nie rozgrzeszy cię z ciebie 
samego. Jeżeli jesteś osobiście ważny, 

to choćbyś zamieszkiwał w najbar
dziej konserwatywnym punkcie glo
bu, świadectwo twoje o życiu będzie 
ważne; ale żaden historyczny magiel 
nie wyciśnie słów ważnych z ludzi 
niedojrzałych. 

Więc to wszystko staje się trudne, 
wątpliwe, ciemne, zagmatwane pod 
najazdem skomplikowanej sofistyki 
naszych czasów; ale odzysku je kry
staliczną jasność swoją gdy pojmie
my, że dziś nie mówimy, nie piszemy 
w jakiś nowy i szczególny sposób, ale 
tak właśnie jak to się działo od po
czątku świata. I żadne koncepcje nie 
zastąpią przykładu wielkich m istrz
ów, żadna filozofia nie zastąpi lite
raturze jej drzewa genealogicznego, 
obfitego w nazwiska które napełnia
ją dumą. Nie ma wyboru: można tyl
ko tak pisać jak Rabelais, Poe, Heine, 
Racine lub Gogol - albo wcale. Dzie
dzictwo tej w ielkiej rasy, które nam 
zostało przekazane, jest jedynym 
prawem które nami rządzi. L ecz ja 
tutaj nie polemizuję z Miloszem, któ
ry jest rasowym koniem - polemi
zuję tylko z jego chomątem, z tym 
wozem wypełnionym skrupułami, 

które mu przeszłość jego doczepiła. 



Niedziela 

Z najgłębszą pokorą wyznaję, ja 
robak, że wczoraj we śnie ukazał mi 
się Duch i wręczył mi Program, zło
żony z pięciu punktów. 

1. Literaturze polskiej, fatalnie 
spłaszczonej i skapcaniałej, słabowi

tej i lękliwej, przywrócić pewnosc 
siebie. Stanowczość i dumę, rozmach 
i lot. 

2. Oprzeć ją mocno na„ja", uczy
nić z „ja" jej suwerenność i silę, 

wprowadzić na koniec t o „ja" w pol
szczyznę ... ale uwydatnić jego zależ
ność od świata ... 

3. Przestawić ją na tory najnowo
cześniejsze i to nie powolutku, ale 
skokiem, ot tak, wprost z przeszłości 
w przyszłość (gdyż les extremes se 
touchent). Wprowadzić ją w najtrud
niejszą problematykę, w najboleś

niej przełomowe komplikacje. .. ale 
nauczyć ją lekkości i lekceważenia i 
tego, jak ma zachować dystans ... 
Nauczyć wzgardy dla idei i kultu 

osobowości. 

4. Zmienić jej stosunek do formy. 
5. Zeuropeizować - ale zarazem 

wyzyskać wszystkie możliwości aby 
przeciwstawić ją Europie. 

U dołu widniał ironiczny napis: nie 
dla psa kiełbasa! 

środa 

Smiertelne są grzechy kobiety „z 
towarzystwa" w tej jej świątyni -
w estetyce - tam właśnie, gdzie ona 
powinna być u siebie w domu. Po
myśleć, że to jest natchnienie męż
czyzny, że to są nasze dostarczyciel
ki liryzmu, że winem z tej beczki 
musimy się upijać„ Bezkonkurencyj
na jest pierwotna piękność kobiety, ta 
którą przyozdobiła ją natura - nic 
wspanialszego ani bardziej podnieca
jącego, że mężczyzna uzyskał młod

szą towarzyszkę, która zarazem jest 
sługą i panią; i nic cudowniejszego 
nad tonację, którą wnosi kobieta, ten 
śpiew wtórny, będący tajemniczym 
uzupełnieniem męskości, ujęciem 

świata w innej skali, osobną niedo
stępną nam interpretacją„. Dlaczego 
cudowność ta uległa tak okropnej 
wulgaryzacji? Lecz trzeba tutaj 
wprowadzić pewne ważne rozróżnie

nie: okropna jest kobiecość dzisiejsza, 
nie kobieta. Nie jest okropna poje-

Witold Gombrowicz z rodziną ok. 1930 r. 

dyńcza kobieta, ale ten styl, który 
między nimi się wytworzył i które
mu każda z nich jest poddana. Kto 
jednak stwarza kobiecość? Mężczyz
na? Zapewne, mężczyzna jest inicja
torem, lecz potem one już same za
czynają doskonalić się w tym mię
dzy sobą i ta sztuka uwodzenia i cza
rowania, podobnie jak wszystkie 
inne, rośnie i rozwija się mechanicz
nie - już automatyczna, już tracąca 
poczucie rzeczywistości i poczucie 
miary. Dziś kobieta jest bardziej ko
bietą, niż być powinna; jest nałado
wana kobiecością, która jest silniej
sza od niej; jest tworem pewnego 
konwenansu spo-łecznego wynikiem 
pewnej gry, która w pewien sposób 
zestraja mężczyznę i kobietę - aż 

wreszcie taniec ten, bez przerwy 
narastając, staje się zabójczy. 
Cóż ja mam z tym robić? Jak się 

zachować? z łatwością odnajduję kie
runek przy pomocy zawsze tej samej 
busoli. Dystans do formy! Podobnie 
jak dążę do „rozładowania" mężczyz
ny, muszę postarać się o „rozładowa
nie" kobiety. „Rozładowanie" męż-

czyzny cóż oznacza? Wydobyć go 
spod jarzma tego stylu męskiego któ
ry powstaje wśród mężczyzn jako 
wzmocnienie męskości, osiągnąć, że 

poczuje tę męskość jako coś sztucz
nego, a swoją wobec niej uległość ja
ko słabość, sprawić że będzie swo
bodniejszy w stosunku do Mężczyzny 
w sobie. Więc tak samo trzeba wydo
być kobietę z kobiety. I tytuł, jak 
zawsze w całym pisaniu moim, cel 
mój - jeden z mych celów - polega 
na popsuciu gry; albowiem tylko gdy 
milknie muzyka i rozłamują się pary 
możliwa jest inwazja rzeczywistości, 
tylko wówczas staje się nam jawne, 
że gra nie jest rzeczywistością, lecz 
grą. Wprowadzić na ten wasz bal go
ści niezaproszonych; związać was 
inaczej z sobą; zmusić abyście inaczej 
siebie wzajem określali; popsuć wam 
taniec. 
Być może, a nawet jest pewne, mo

ja literatura jest bardziej krańcowa 
i szalona niż ja. Nie sądzę, aby to wy
nikało z jakiegoś braku kontroli -
jest to raczej doprowadzenie do osta
tecznych konsekwencji formalnych 

~7 



pewnych oczarowań, które wówczas, 
w książkach, wyolbrzymiają się -
ale we mnie pozostają one czym by
ły, to jest tylko nieznacznym odchy
leniem wyobraźni, jakąś lekką „in
klinacją" . Dlatego, mówiąc bardziej 
konkretnie, nigdy nie zdobyłem się 

ani nie zdobędę na odmalowanie w 
sztuce zwyczajnej miłości, zwyczaj
nego czaru, dlatego ta miłość, ten 
czar są u mnie strącone w podziemia, 
zduszone, zdławione, dlatego w tej 
rzeczy nie jestem zwyczajny tylko 
demoniczny (groteskowy demonizm). 
Ukązując groźne spięcia niecenzural
nych uroków, wywlekając na światło 
dzienne liryzm kompromitujący, 

pragnę was wykoleić - to kamień, 
który kładę na szynach waszego po
ciągu. Wydobyć was, z układu, w 
którym się znajdujecie, abyście znów 
doznali młodości i piękności, ale doz· 
nali inaczej .... 

środa 

Znów pewna kobieta (bo to naj
częściej kobiety; ale ta, to kobieta
-wróg, która mnie zwalcza) zarzuca 
mi egotyzm. Pisze: „Nie jest pan dla 
mnie ekscentryczny, tylko egocentry
czny. To jest po prostu faza rozwojo
wa (vide Byron, Wilde , Gide) - je 
dni z niej przechodzą do następnej 
fazy, która może być jeszcze bardziej 
dramatyczna - a inni nigdzie nie 
przechodzą, tylko zostają w swoim 
„ego". To też jest tragedia, ale pry
watna. Nie wchodzi do Panteonu, ani 
do historii". 

Frazesy? Na zdrowy rozum - wy
magać od człowieka, aby nie zajmo
wał się sobą, nie przejmował się so
bą i, krótko mówiąc, nie uważał sie
bie za siebie, może tylko wariat. Ta 
kobieta żąda abym zapomniał, że ja 
jestem ja, a jednak doskonale jej 
wiadomo, że gdy ja będę miał atak 

ślepej kiszki, ja, ja będę krzyczał, nie 
ona. 

Kolosalny nacisk, jakiemu dziś je
steśmy poddani ze wszystkich stron 
- iżbyśmy wyrzekli się własnej eg
zystencji - jak każdy postulat, nie 
dający się zrealizować, doprowadza 
tylko do skrzywienia i sfałszowania 

życia. Ktoś na tyle uczciwy wobec 
samego siebie, iż może powiedzieć: 

cudzy ból jest dla mnie ważniejszy 
niż własny, z miejsca wpada w tę 

„łatwość", która jest matką werba
lizmu i wszystkich ogólników i wszy
stkiego zbyt gładkiego uwznioślenia. 
Jeśli o mnie idzie - nie, nigdy prze
nigdy. Ja jestem. 

Artysta zwłaszcza, który da się na
brać i ulegnie temu agresywnemu 
konwenansowi, jest zgubiony. Nie 
dajcie się zastraszyć. Słowo „ja" jest 
tak zasadnicze i pierworodne, tak 
wypełnione najbardziej namacalną a 
przeto najuczciwszą rzeczywistością, 
tak nieomylne jako przewodnik i 
surowe jako probierz, iż zamiast nim 
gardzić należało by paść przed nim 
na kolana. Myślę, że raczej nie je
stem jeszcze dość fanatyczny w mo
im przejęciu się sobą i że nie umia
łem - w strachu przed innymi lud
źmi - oddać się temu powołaniu -
zadaniu z dość kategoryczną bez
względnością, pchnąć tę sprawę dość 

daleko. Ja jestem najważniejszym i 
bodaj jedynym moim problemem: 
jedynym ze wszystkich moich boha
terów, na którym mi naprawdę za
leży. 

Przystąpić do stwarzania siebie i 
uczynić z Gombrowicza postać - jak 
Hamlet, albo don Kiszot - ? - ! -

Piątek 

Dobra literatura polska, współczes
na czy dawniejsza, nie na wiele mi 
się przydała i nie wiele mnie nauczy
ła - a dlatego, że nie odważyła się 

nigdy dojrzeć pojedyńczego człowie
ka. 

Indywiduum, jeżeli pojawiło się na 
jej kartach, to tylko trwożliwie, sła
bo, nieprawdziwie, zawsze niedopo
wiedziane do końca. Literatura pol
ska to typowa literatura uwodziciel
ska, pragnie oczarować jednostkę, 

poddać ją masie, znęcić do patrio
tyzmu, obywatelstwa, wiary, służby ... 
To literatura pedagogiczna, więc nie 
wzbudzająca zaufania. 

Ale zła literatura polska była dla 
mnie i ciekawa i pouczająca. Studiu
jąc okropne nowelki rozmaitych cio
tek w niedzielnym numerze „Kuriera 
W ar sza wskiego" albo powieści Ger
mana, Mniszkówny, Zarzyckiej, Mos
towicza, odkrywałem rzeczywistość ... 
gdyż te powieści demaskują, one są 

zdradzieckie. Ich nieudolna fikcja pę
ka co chwila, a przez szczelinę można 
rzucić okiem na wszystkie brudy 
tych dusz autorskich, niechlujnych. 

Historia literatury ... Owszem, ale 
dlaczego historia tylko dobrej lite
ratury? Zła sztuka może być bardziej 
charakterystyczna dla narodu. Histo
ria grafomanii polskiej więcej może 
powiedziałaby nam o nas niż histo
ria Mickiewiczów i Prusów. 

Czwartek 

Czy będę mógł umrzeć, jak inni, 
i jakie będą potem moje losy? Poś
ród ludzi uciekających od siebie ja 
tkwię skupiony na sobie. Wyolbrzy
miam siebie - do jakich granic? Czy 
to jest niezdrowe? Jak dalece i w ja
kim znaczeniu jest niezdrowe? Cza
sami podejrzewam, że czynność wy
olbrzymiania, której się oddaję, nie 
jest obojętna naturze, że jest prowo
kacją. Czy nie naruszyłem czegoś za
sad niczego w samym stosunku moim 
do sil przyrodzonych i czy losy moje 
nie będą „potem" odmienne wskutek:. 
tego że nie postępowałem z sobą jak 
inni? 

Czwartek 

Krytyka stała się dla mnie zagad
nieniem palącym od dawna - bodaj 
od pi~rwszych moich kontaktów li
terackich z ludźmi . Polacy nie są 

na ogół psychologami. Polak nie jest 



w stanie, na przykład, właściwie oce
nić człowieka z którym rozmawia, 
lub którego książkę czyta. Wiedzia
łem, że Polak nie zada sobie trudu by 
wniknąć w miejsce moje, gdzie żart 
staje się powagą, nieodpowiedzial
ność - odpowiedzialnością, niedoj
rzałość - dojrzałością, że nie potra
fi ani odkryć mojej gry ani zrozu
mieć jej przyczyn. Ale ze wszystkich 
Polaków krytyk literacki, ten facho
wy oceniacz, jest właśnie istotą naj
mniej znającą się na ludziach a, co 
zatem idzie, na literaturze - gdyż 

w nim balast intelektualny do reszty 
przytłacza bezpośrednie, intuicyjne 
odczucie człowieka. Wiedziałem prze
to, pisząc „F e r d y d u r k e" książkę 
niezwykle trudną, więcej nawet, 
zwodniczą i mylącą, że jeśli bezbron
ny oddam się w ręce tych panów, 
jestem zgubiony. 

A zarazem zadałem sobie szereg 
pytań. Czy jest w porządku, aby 
autor był bezbronny wobec krytyka? 
Dlaczego niby mam się godzić bez 
protestu aby mnie sądził publicznie 
p. X. który, być może, posiada mniej 
wiedzy o życiu ode mnie, a już na 
pewno prawie o wiele mniejsze ma 
pojęcie o tym, co jest moją - nie 
jego - problematyką? Dlaczego to 
opinia p. X. która jest ostatecznie 
jedną więcej prywatną opinią, ma 
być wyniesiona na wyżynę wyroku 
przez sam fakt, że on pisuje w gaze
cie? Dlaczego mam znosić tę aroga
ncję i impertynencję, to pośpieszne 
niechlujstwo mieniące się uroczyście 
krytyką? Czyż, gdybym godził się 

na podobną zależność od sądu ludz
kiego, nie byłbym w sprzeczności z 
zasadniczym dążeniem mojego utwo
ru, który miał mi zapewnić swobodę 
i suwerenność - przysporzyć mi 
„pewności siebie"? Ale przede wszy
stkim zadałem sobie pytanie (gdyż w 
„Ferdydurke" dążyłem do ujawnienia 
siebie w możliwie szerokiej skali) czy 
jest w porządku aby autorzy przy
bierali minę podczas pisania jak gdy
by krytyka nic ich nie obchodziła, 

jak gdyby owe osądy działy się na 
innej planecie - gdy w rzeczywisto
ści wszyscy piszemy dla ludzi, sąd 
ich jest dla nas decydujący, lęk przed 
nim dominujący. 

Te zaś pytania o tyle bardziej 
były dotkliwe, że, będąc autorem 
prawie nieznanym i pozbawionym 
autorytetu, pisalem książkę bezczel-

OD 830-19~0 

MIASTA ST. WARSZAWY 

'l'RAUGUTTA·5 
BIEt,A~SKA·8·TARGOWA·6S 
BA6ATlt,A ·1'1• WO/JSKA• 6 

nie śmialą i prowokującą, w której 
ja, pętak, rozprawiałem się z całą 

kulturą. Moja siła jednak miała po
legać właśnie na obnażeniu mojej 
słabości. Sam punkt wyjścia książki 
- ujawnienie własnej niedojrzałości 
- miał być ostoją jej mocy. Posta-
nowiłem więc ujawnić także mój sto
sunek do krytyki i, zamiast pominąć 
ten aspekt twórczości wstydliwym 
milczeniem, jak to się praktykuje, 
postarałem się aby dobrze i jaskrawo 
stało się widoczne, że książka pisana 
jest w strachu przed krytyką, w nie
nawiści do krytyki i w żądzy uchyle
nia się krytyce. 

Dziś, naturalnie, czuje się o wiele 
pewniej. Jestem lepiej osadzony w 
ludziach. Nie jestem już tak przera
żająco samotny, jak wtedy, gdy z 
pierwszymi maszynopisami chodzi
łem do Kistera. Dzisiaj opinii pit

ni X., która mnie uważa za półgłów
ka, mogę przeciwstawić opinię pa
na Y., który mnie ceni. Ale ... 

A ja 

muszę być 

oryginalny. 

WITOLD GOMBROWICZ 

Czwartek 

Powiedzieć, czy nie powiedzieć? 

Rok temu, mniej więcej, zdarzyło mi 
się co następuje. Zaszedłem na Callao 
do ustępu w kawiarni ... Na ścianach 
były rozmaite rysunki i napisy. Ale 
nigdy nieprzytomna zachcianka nie 
wrzepiłaby się w mnie, jak żądło tru
jące, gdybym przypadkiem nie na
macał ołówka w kieszeni. Ołówek był 
atramentowy. 

Zamknięcie, izolacja, pewność że 

nikt nie zobaczy, jakaś zaciszność ... 
a szmer wody szeptał: rób to, zrób 
to, zrób to. Wyjąłem ołówek. Pośli

niłem. Napisałem na ścianie, wysoko, 
aby trudniej było zatrzeć, napisałem 
po hiszpańsku coś, och zupełnie nie
wybrednego, w rodzaju: „Panowie i 
panie miejcie tę naturę ... " 

Schowałem ołówek. Otworzyłem 

drzwi. Przeszedłem przez całą ka
wiarnię i wmieszałem się w tłum na 
ulicy. A tam napis pozostał. 

Odtąd egzystuję ze świadomością, 
że tam jest mój napis. 

Wahałem się czy mam to ujawnić. 
Wahałem się nie ze względów presti
żowych, ale ponieważ słowo pisane 
nie powinno służyć rozpowszechnia
niu pewnych ... manii ... 

A jednak nie będę ukrywał: nigdy, 
nigdy nie zamarzyło mi się nawet że 
to może być tak. .. elektryzujące ... i 
ledwie mogę się powstrzymać od 
wyrzutów, że tyle lat zmarnowałem 
nie znając rozkoszy równie taniej i 
pozbawionej wszelkiego ryzyka. Jest 
w tym coś ... coś dziwnego i upajają
cego... wynikającego prawdopodob
nie ze strasznej ja wnoś ci napisu, 
który tam jest na ścianie, w połącze
niu z absolutnym z a taje n ie m 
sprawcy, który jest nie do odkrycia. 
A również, że to zupełnie nie na po
ziomie mojej twórczości ... 

Piątek 

A jednak wybiłem się„. To już coś 
tak jakby sława. A w każdym razie 
- szacunek. Zdawać by się mogło, 

Gombrowiczu, że odniosłeś na tym 
podwórzu rodzimym coś jak triumf 
i możesz teraz upajać się widokiem 
skonfundowanych oblicz... które to 
oblicza miały cię do niedawna za pa-
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jaca. Zemsta jest rozkoszą bogów! 
Ta baba już nie może być z tobą bez
czelna. Ten kretyn musiał się wyco
fać ze swojej opinii. Chodzę w glorii. 
Ale ta gloria„. hm„. nie, tępoty nie 
da się pokonać! Jest niezwalczona! 

Wczoraj spotkałem panią X„ o któ
rej uszy obily się moje rozliczone 
triumfy. Przywitawszy się, spojrzała 
na mnie z pewną aprobatą i powie
działa: 

- No, no ... winszuję.„ Spoważniał 
pan! 
Przeklęta babo! A zatem ty nie do

szłaś do wniosku, że bylem poważny 
w dobie kiedy mnie uważałaś za fir
cyka. Myślisz, że ja dopiero od moich 
triumfów spoważniałem! 

Powiedziała: - Pan ma łatwe ży
cie. Powiedziałem: - Dlaczego pani 
uważa, że mam łatwe życie? Powie
działa: - Ma Pan talent! Może pan 
pisać co się panu podoba i ma pan 
za to uznanie i rozmaite ułatwienia 
życiowe. 

Powiedziałem: - Ale czyż pani nie 
wie ile wysiłku kosztuje pisanie? Po
wiedziała: - Jak ma się talent to 
wszystko przychodzi łatwo. Powie
działem: - Ale przecież „talent" to 
puste słowo, na to żeby pisać trze
ba być kimś, usilnie nad sobą praco
wać, nawet walczyć z sobą, to spra
wa rozwoju... Powiedziała: - Hi, po 
co pan ma pracować jak pan ma ta
lent. Ja gdybym miała talent, też 

bym pisała. 
- Pan pisze? Dziś wszyscy piszą. 

Ja sama, napisałam powieść. Ja: -
Rzeczywiście? Ona: - Tak, i nawet 
miałam dobre recenzje. Ja: - Win
szuję! Ona: - Ach, nie mówię żeby 
się chwalić, chcę tylko podkreślić, 

że dziś wszyscy piszą. To każdy po
trafi. 

Niedziela 

Odwilż„. Przypuśćmy, że ona do
prowadzi - w Rosji i w Polsce -
do pewnego surogatu wolności i 
prawdy. Do wolności na 45°/o, do 
prawdy na 47°/o. Cóż z tego? 

Gdybym był więźniem tamtejszego 
więzienia, uczepiłbym się tego obie
ma rękami. Jeśli dotąd nie było wol-
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no wychodzić z celi, nie jestże fraj
dą spacer po ogródku pod bacznym 
spojrzeniem strażników? Któż wątpi, 
że w praktyce mniejsze zakłamanie 
jest lepsze od większego zakłamania? 
Ale poza doraźną odrobiną wolności, 
istnieje przecież sprawa formy pol
skiej, stylu polskiego, polskiego roz
woju i polskiego stwarzania się.„ Po
nieważ nie znoszę ersatzów i zawsze, 

Piękność 

nie może 

opierać się 

na oszustwie. 
WITOLD GOMBROWICZ 

w restauracji i życiu, będę protesto
wał gdy kota podadzą mi jako zająca, 
więc i w tym wypadku nie mogę zgo
dzić się na ersatz, surogat, szminkę i 
tandetę. Wolność za pozwoleniem, 
koncesja na względną swobodę - co 
to jest? Ni pies, ni wydra. Dla auten
tyczności życia polskiego to gorsze 
niż stuprocentowy knebel, taki który 
nie kłamie. To jest istnienie meteka, 
nieczyste, słabe, półżywe, niedopro-

wadzone do prawdziwego swojego 
wyrazu ... 

Za najokropniejszą rzecz w historii 
naszej kultury uważam to, że myśmy 
zawsze, dobrowolnie lub pod przy
musem, ograniczali sobie ducha. Cała 
nasza literatura, cala sztuka jest tego 
objawem. Gdy w ostatnich latach 
polską świadomość wsadzono do ciu
py, nie było to może takie złe dla 
naszej duszy. Zahamowano nam na
szą dotychczasową, niewystarczającą, 

produkcję słowa, zastępując ją jaw
nym kłamstwem - natomiast wię
zień mógł rozmawiać ze sobą i, chyba, 
były to szczere rozmowy. Zycie roz
padło się im na fałsz zewnętrzny i 
prawdę wewnętrzną - stan rzeczy 
ciężki, ale nie trujący. Któż wie, czy 
głupota nie zaostrzała, gdzieś w głę
bi, rozumu? 

Wypuszczenie im ducha na względ
ną wolność z tym, że ma on meldo
wać się dwa razy na tydzień w naj
bliższym urzędzie kontroli, stanowi
łoby tylko zatarcie się tej ostrej a 
zbawczej granicy, która dotąd dzieli
ła prawdę uwięzioną od swobodnego 
kłamstwa. Weszliby w dziedzinę pół
prawdy, półżycia, niepełnej twórczo
ści, upajania się pozorami - cóżby 

z tego wynikło? Nie przeczę, że ta 
sposobność do wywalenia w przyszło
ści drzwi na wolność, powinna być 
politycznie wyzyskana, Ale ja nie je
stem od polityki.„ i wiem tylko, że 
styl, forma, wyraz, wszystko jedno, 
czy w sztuce, czy w życiu, tego nie 
osiąga się na drodze koncesji i tego 
nie można fabrykować w pewnej od
mierzonej dawce. Aut Caesar„. 
Mówią mi czasem z tamtej strony, 

że teraz moim obowiązkiem wobec 
ojczyzny byłoby - wrócić. Cieka
wym po co? Zeby stać się kimś god
nym politowania (bo, jeśli inżynier 

lub robotnik mogą w tym ustroju 
rościć prawo do szacunku, to literat, 
ten tam ich „Pisarz" wodzony za nos 
i wodzący za nos, jest figurą odraża
jąco groteskową, komicznym zespole
niem w jednej osobie belfra i ucznia 
- oto dwa aspekty dydaktyzmu). Ale 
gdy mówicie mi, że się marnuję na 
obczyźnie dla ojczyzny, powiem, jak 
ważną rolę narodową sobie wyzna
czyłem. 

Używając ich słownika - jakiego 
rodzaju „zapotrzebowanie społeczne" 
mogłoby sprawić, że moja egzysten
cja amerykańska nie będzie pozba-



wiona znaczenia dla pewnych przy
najmniej ludzi w Polsce. Dla jakich? 
Nie dla tych, którym wystarczą dzie
cinne spodenki. A le jest pewne, że 
poza ową rzeczywistością sztuczną, 

podrzędną, nieśmiałą, czai się w Kra
ju inna wiedza, przenikliwa, ostra, 
trzeźwa, która nie chce siebie oszu
kiwać, ton inny, bardziej rozumny, 
okrutniej dojrzały. Moim zadaniem 
byłoby dotrzeć do tego właśnie 

dźwięku polskiego, dostać się do Po
laka tragicznego i świadomego. Nie 
po to żeby faszerować go innymi złu
dzeniami, ułatwiać mu cokolwiek. Ale 
chcę wyrazić bezwzględność tego żą
dania polskiego, które domaga się peł
nej egzystencji. Czy to paradoks, że 
ja, który jestem tak na bakier z ową 
świadomością w jej filozoficznym as
pekcie, muszę jednak - to silniejsze 
ode mnie - upierać się przy tym, 
żądać tego, jako warunku sine qua 
non naszego człowieczeństwa? 

I jeszcze jedno. Byłoby ważne, aby 
tragizm nie stał się katastrofą. Do
stali się w żelazne tryby życia zbio
rowego bez należytego historycznego 
przygotowania, które by uczyniło ich 
życie indywidualne niezwalczonym 
- więc wielu z nich po prostu dzi
siaj nie wie, jak być sobą - rzetel
nie, przyzwoicie, żywotnie - jak wy
trwać w sobie, nie zgłaszając się pod 
sztandar i nie chroniąc się w system, 
dogmat, wiarę. Są bezradni i upoko
rzeni. Otóż twierdzę, że trzeba wy
pracować styl życia indywidualnego, 
i to tak krańcowy, żeby wytrzymał 
napór. 
Cóż może być ważniejszego dla kul

tury polskiej - obojętne w jakim 
rozwinie się kierunku - od stworze
nia tego stylu, obliczonego na naszą 
dojrzałość? To modus vivendi musi 
być ustalone, gdyż tylko na takiej 
woli świadomości może być budowa
na polska autentyczność w przysz
łości. 

Jeśli człowiek w Polsce uwie
rzy, że jest podły dlatego tylko iż 

jest człowiekiem świadomym ... jeśli 

da sobie wmówić impotencję no, to 
jeszcze długo czeka nas dzieciństwo ... 

Tego jednak ja nie mogę uczyć -
nie jestem nauczycielem - mogę je
dynie zarażać moim sposobem bycia 
- który zawiera się w moich książ
kach, w tym dzienniku. 

„Dziennik 1953-1956" 
Paryż 1957 

z radiowej 
rozmowy 

W. Gombrowicza 
z 

T. Nowakowskim 
przeprowadzonej 

22 IX 1963 r. 

Więc, niewątpliwie mają rację, ci 
co mowią, że ja się zajmuję sobą. 

Ale moim zdaniem, nie mają racji, 
twierdząc, że to jest złe, dlatego, że 
nawet Kościół Katolicki zaleca żeby 
człowiek zajmował się sobą. Prawdą, 

to jest - zbawieniem własnej du
szy. - Także ja nie widzę, dlacze
go by to miało być jakąś zbrodnią, 
że ja to doprowadziłem do pewnej 
krańcowości, to zrobiłem zupełnie 

świadomie z jednej strony, żeby 

przeciwstawić się właśnie tendenc
jom kolektywistycznym, dzisiejszym, 
które podporządkowują jednostkę 

masie i usiłują wartość i ważność 

jednostki, prawda - zniweczyć, a z 
drugiej strony dlatego, że uważam, 

że każda postawa w sztuce ma tyl
ko wtedy sens jeśli jest doprowadzo
na do swojej ostateczności, do osta
tecznych konsekwencji. Także ja je
stem konsekwentnym egotystą. By
łem pisarzem przez długie lata nie
uznawanym, lekceważonym, no 
oczywiście to dla mnie przyjemne 
nie było. Tak że w pewnej chwili 
zdecydowałem się bardzo ostro tym 
panom krytykom odpowiadać i od
powiadałem lekceważeniem na lekce
ważenie, impertynencją na imperty
nencję i wymysłami na wymysl, 
prawda. Uważam, że to byla polity
ka konsekwentna i nie ja zacząłem 
i jak się okazuje ja mam rację dla
tego, że jednak dzisiaj moja litera
tura w świecie uzyskała pewien pres
tiż, więc to dowodzi, że się mylili ci 
którzy mnie lekceważyli. Ale w tym 
wszystkim nie ma żadnego zadraż-

nienia, tylko to jest, zupełnie zimna, 
świadoma konsekwentna polityka 
literacka, co ja uprawiam, że w śro
dowisku polskim inna była w ogóle 
dla mnie niemożliwa, dlatego że ja 
z tymi panami dogadać się w spo
sób normalny i przyzwoity nigdy nie 
mogłem. 

Nigdy przez pięć minut nie zasta
nawiałem się nad tym, czy jestem 
Polakiem, czy nie jestem Polakiem, i 
czy jestem pisarzem polskim, czy nie 
jestem pisarzem polskim. Jak mam 
coś do napisania, to staram się pisać 
jak najmądrzej i żeby to było jak 
najlepsze. A to, czy ja jestem Polak 
podczas pisania, czy jestem Chiń

czyk, to do mnie nie należy. Ja je
stem człowiek i moją robotę muszę 
zrobić jak najlepiej. Uważam, że ci, 
którzy usiłują być zanadto Polaka
mi, właśnie się fałszują. Dlatego, że 
człowiek, jeśli jest Polakiem, to ta 
polskość dochodzi do głosu wtedy, 
jak on swobodnie jest Polakiem, ale 
dlatego, że sobie tę polskość narzuca 
wyrozumowaniem. 

CUKIERNIE 

„Voria" 
Paryż 1973 

B. ŻMIJEWSKI 
W WARSZAWIE 

Krok.-Przedm. 1, tel- 6.39-39 
Nowy - Świat 1, tel. 9 .53-93 
Czerniakowska 196, tel. 9 80-28 

Poleca: 
PĄCZKI TRADYCYJNE Z RÓŻA 

I ŻÓRAWINAMI, 
TORTY, KREMY, LODY. 

PARFETY NA ZAMÓWIENIA 
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OSTATNI WYWIAD 
W pierwszych dniach lipca 1969 roku profesor jednego 
z amerykańskich uniwersytetów przysłał Gombrowiczowi 
list z szeregiem pytań, dotyczących głównie jego teatru, 
w celu ogłoszenia tego wywiadu w piśmie poświęconym 
sztuce dramatycznej. Jak zwykle w ciągu ostatnich mie
sięcy, Witold Gombrowicz podyktował odpowiedź po fran
cusku swej żonie Ricie, która udostępniła nam ten wywiad. 

Gombrowicz: - Niestety trudno 
mi będzie odpowiedzieć szczegółowo 
na te wszystkie pytania ze względu 
na moją astmę, będę zatem racze j 
zwięzły: 

1. Jaka była Pańska formacja? 
- Trudno mi o tym mówić. Tak 

to jakoś poszło samo z siebie. Proszę 
zresztą przeczytać moje „Rozmowy" 
z Dominikiem de Roux. 

2. Co na Pana najbardziej wpły
nęło w dziedzinie literatury? 

- Pisarze polscy: Mickiewicz, Pa-
sek. 

Pisarze francuscy: Montaigne, 
Rabelais, A. Jarry i nadrealiści 

(nie wprost - raczej jako atmo
sfera). 
Pisarze angielscy: Szekspir, „Klub 
Pickwicka" Dick ensa, Chester
ton. 
Pisarz rosyjsk i: Dostojewski. 
Pisarze niemieccy: Goethe i T o
masz Mann. 
Jeszcze kilku pisarzy klasycznych 
jak Cervantes i kilku filozofów 
(w sensie artystycznym), wplyw 
raczej w dziedzinie stylu: Scho
penhauer, Nietzsche. 
Ale kształtowałem się „wbrew" 
stylowi moich ulubionych pisa
rzy. 

3. Czy malarstwo grało dużą rolę 
w Pańskim dziele? 

- Malarstwo? Jestem nieprzyja
cielem malarstwa i zwalczam je za 
pomocą papierosa. Istnieją wartości 

usprawiedliwione i wartości nałogo

we. Potrzeba chleba jest usprawie
dliwiona - potrzeba papierosa, ma
larstwa - to nałóg, Nabyt y jak? 
Przez olbrzymi rynek, sztuczną kul-
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turę, wrażliwość zniekształconą przez 
współzawodnictwo, narzuconą hiera
rchię wartości, itd. Moja polemika 
z Jean Dubuffe t na ten temat ukaże 
się w numerze „Cahiers de l'Herne" 
mnie poświęconym. 

4. Czy może Pan coś powiedzieć 

o genezie swojej pierwszej sztuki? 
- „Iwona, księżniczka Burgun

da"? - wszystko co piszę powstaje 
jakoś samodzielnie, poza mną. 

5. Jak pracuje Pan nad sztuką? 
- Proszę przeczytać mój dzien-

nik. 
6. Czy asystuje Pan przy próbach? 
- Nigdy. 
7. Czy wybiera Pan reżysera? Czy 

Pan z nim współpracuje? A z akto
ram i? 

- Nigdy. 
8. Czy mógłby Pan coś powiedzieć 

o ewolucji swego dzieła? Dokąd 

zmierza Pana teatr? Jaki jest jego 
rodowód? 

- Mó j t eatr tak samo wybiera 
swoje własne drogi jak i inne moje 
utwory. Kiedy zaczynam sztukę, nie 
mam pojęcia dokąd mnie zaprowa
dzi. To samo jeśli chodzi o całość mo
jego teatru. Jestem cyniczny, liczę 

na efekt, na poezję i zwłaszcza na 
wartość sceniczną. Trzy sztuki, które 
napisałem, zostały pomyślane i ukoń

czone z dala od jakiegokolwiek wpły
wu, ponieważ nie chodzę nigdy do 
teatru i, zwłaszcza, ponieważ żyłem 

w Argentynie z dala od środowisk 

teatralnych i literackich. W tych 
warunkach musiałem liczyć wyłącz

nie na siebie samego. K iedy w 
roku 1964 dwie moje sztuki wysta
wiono w teatrze, kryt yk a zaliczyła 

mnie do teatru absurdu Ionesco i 
Becketta. Tymczasem moje sztuki 
były napisane: jedna w 1935, druga 
w 1946 roku czyli długo przed tea
trem Becket ta i Ionesco. Zresztą mój 
teatr nie jest t eatrem absurdu i je
stem zasadniczo przeciwny obsesji 
absurdem i w ogóle przeciwny tono
wi współczesnej literatury. To staje 
się nudne. 

9. Czy w Pana sztukach są posta
cie? Czy też są to zjawiska symbo
liczne? 

- Żadne zjawiska symboliczne. 
Nie jestem pisarzem XIX wieku. 
10. Czy to co Pan pisze jest ,,no-

wym teatrem"? 
- Nie wiem co to takiego. 
11. Genet, Beckett, Ionesco, Arra

bel, Artaud? 
- Trudno o nich w kilku słowach. 

Z asadniczo podziwiam, ale z daleka, 
bo w teat rze nie byłem od trzydzie
stu lat. 

12. Co jest dla Pana idealną prze
strzenią teatralną? 

- Zwykły spory teatr z dobrą 

akustyką. 

13. Dekoracje, światła, dźwięk -
czy grają rolę w Pańskiem teat rze? 

- Tak, i dużą. Ale nie cierpię 

stylu „modnego", wiecznie tego sa
mego. Zresztą nie mieszam . się do 
tych spraw, zostawiam wolną rękę 
reżyserowi. Staję się w tej dziedzinie 
wierzącym z lenistwa, zdaję się na 
łaskę Opatrzności. 

14. „Operetka, bosk i idiotyzm, t ea
tr doskonały" Czy napisał Pan ope
retkę? 

- Nie. Napisałem tragikomedię w 
formie operetki. 

15. Jakie są Pana plany na przy
szłość? 

- Grób. 
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Piszę 

dla własnej 

przyjemności. 
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Od wielu miesięcy kraj jest w sta
nie ciąg łych wstrząsów, w erze, rzec 
można ·gotowośc i sejsmicznej. Premiera 
„Opętanych" Witolda Gombrowicza w 
Teatrze · Narodowym odbędzie się w 1982 

roku. Powieści „popu larnej ", czyli -
jakby nie n a te czasy, żądne sztuki 
w ielkiej, prostej i czystej. Powieści nie
dokończonej , której druk w odcinkach 
przerwał wybuch II w ojny. Nieznanej po
wojennym czytelnikom polsk'.im, chyba że 

mieli sposobność sprowadzić sobie z P a 
ryża spaśny tom „Varia", dziesiąty z 
„Dzieł zebranych" Gombrowicza. W jakim 
punkcie zbiorowego losu będziemy w 
dniu premiery? I jaki to może mieć zwią 

zek z losami Mai i Leszczuka, Księcia i 
Handrycza, tych marionetek z teatru cie
ni, z teatru rzeczywistości dawn o umar
łej? R zeczywistości powieści popularnej , 
któr ej os tatnim ba rdem był w P olsce Lu
d owej Leopold Tyrmand ? Czy młodym 

widzom i czyteln ikom mówi coś dzisiaj 
tytu ł „Zły' ', tytuł genia lne j w kiczu, ge
nialne j w iror.ii powieśc i - ballady, po
wieści - bajki o latach terroru, k tóre na 
plakatach przybiera ły postać radośnie uś

miechniętego junaka ze Służby P olsce i 
traktorzystki na „ jasnych łanach " ? „Zły " 

to był folklor zaułków i knajp •Warszawy 
lat stalino\111skich, „Tajemnice Paryża " 

swojej epoki. Prowadził także ironiczny 
dyskurs z „drętwą mową" propagandy, 
obnażał mechanizm systemu, który ogło

sił się spełnionym rajem ludzkości. Taje
m n iczy tytułowy bohater, istota pół-bo

ska, był - ·oczywiście, sprawiedliwy i do
bry, ścigał chuliganów i naprawiał krzyw
dy szybciej niż władza. Ot T yrmandowa 
lekcja d ia lektyki na wywrót : inna, pół

-boska istota, uśmiechając s ię spod wąsa 
na pierwszomajowych wcierkach i po
wszednich portretach oficjalnie wszak 
była rozdawcą dobra ... 

Ale dlaczego tu Tyrmand, co ma pier
nik do wiatraka, „ Zły" d o „Opętanych"? 

Otóż wstęp ten po to, a by pokazać : po 
pierw sze, że nie należy lekceważyć po
wieści popularnej, bo nie każdy jej autor 
patrzy na świat przez muślinowe firanki 
buduaru ; po drugie, że sztuka, pozornie 
najbardziej nawet oderwana od horyzon
tu swego czasu, prowadzi z n im dialog 
zgoła nieoczekiwany, k tórego moglibyś

my nie zauważyć, oczekując mówienia 
wprost; po trzecie wreszcie, a nie jest to 

\vzgląd osta tni : „Zły" jest potomkiem 
„Opętanych " - nie bez przyczyny wyś
piewał nad nim swój zachwyt Gombro
wicz w „Dzienniku ". Obie te powieści 

traktują o Złu, jako potędze metafizycz
nej, I pot~ze społecznej - tej, która 
sta n owi wiązanie najprost: zych stosun
k ów międzyludzk ich w małej skali i te.i, 
która objawia s ię jak o s i ła erupc ji, s il l 
rewolucji i destrukcji - w wielkiej ska li. 

Ale - do rzeczy. O czym są „Opętani "? 

W pięknym eseju „Gotycka forma G om 
browicza., (z tomu „Gorączka rom anty
czna") prbfesor 'Maria Janion wskaza ła 

wszystkie tropy, prowadzące do roman
tycznej powieści grozy. Z obowiązku ta 
kich objaś-nień jestem więc zwolniona .. '\ 
więc pokrótce o treści. Maja Ochołowsk,1 , 

panienka z padupadłego ziemiańskiego 

dworku ma trenera tenisowego, „chł opca 

z ludu", Mariana Leszczuka. Starsza pa;-ii 
Ocholowska prowadzi dla podratowania 
fin ansów, pensjonat w swoim wiejskim 
domu. Narzeczonym Mai jest Henryk 
Cholawicki. T yp to ciemny - z czystego 
wyrachowania wziął przy starym, Księ

ciu H olsza1'lskim-Dubrowickim posadę se 
k retarza. Star uszek, bezpotomny wdowiec 
cierpi manię prześladowczą - błądzi n o
cami po k omnatach swojego gotyckiego 
zamczyska, wzywając litości jakiegoś Fra
nia. W jednej z k orr~1at, w starej k uchni , 
od lat dzieją się rzeczy straszliwe: kto
kolwiek spędzi w niej n oc wychodzi sza 
leńcem . Tylko dzięk i własnej przemyśl

ności uszed ł z ni ej zdrowo profesor Sko
lil'lski, sprowadzony przez Cholawickiego 
dla wycenienia wartości dzieł sztuki , któ
re po śmierci Księcia przejd ą na włas

ność Sekretarza . Kupując mu zarazem 
rękę Mai. Bo Maja n ie kocha Cholawic
kiego. Od p ierwszego ten isow ego seta 
między nią a Leszczukiem zawiązuje się 

coś dzivmego, opętańczego, przyciąganie 

i odpychanie, fascyn acja i ch ęć poniże

nia, sadomasochistyczny „mus". Każde z 
osobna i razem popełniają pod wpływem 

tego nieprzepartego musu w iele głupstw. 
W sielskich ramkach pensjonatowego ży
cia wygl ą d ają one na histerię i małe 

okruciel'lstwa. Ale pensjonatowa scena 
staje s ię d la bohaterów za mała: uciekaj ą 
do wielkiego miasta, d o Warszawy. Ucie
kają każde osobno, każde ukradkiem. Ma
ja wpada w towarzystwo fordanserek, 
świat wielkiej finansjery, słowem - w 
oślizłe macki wielkomiejskiego m olocha. 
Zostaje sekretarką „grubej ryby", pre
zesa Maliniaka. Leszczuk spada na samo 
społeczne dno - kelneruje rw k na jpie. 
Opętanie, los, niosą jednak bohaterów ku 
sobie . Spotykają się i następuje zbrodnia. 
Z małej sprawy robi s ię morderstwo. Gi
nie M aliniak w okolicznościach niejas
nych przy tajemniczym współudziale Mai 
i Leszczuka . Kto zamordował - ona czy 
on, po co? Rozstrzygnięcie tych pytań (n::i 
które w pow1esc1 nie ma odpowiedzi) 
prowadzi nie tyle do rozwikłania intrygi 
kryminalnej, ile klasycznie Gombrowi
czowskiej intrygi egzystencjalnej - zwią

zków losów kilku postaci powieści. Ofiarę 
uduszono stryczkiem, przeciągniętym z 
przyległego pokoju! Było ciemno - jak 

zwykle w m1eJscu zbrodni. Co pocz;;i;ć? 

Leszczuk w panice ucieka. Szaleństwo 

niesie go w stronę Połyki, ku 
gotyckiemu zamczysku . Maja z jasno\vi
dzem Hińczem w pościgu za nim w ostat
niej chwili ratują go z rąk okolicznych 
chłopów. I wtedy .zjawia s i ę Handrycz, 
chłop za k tórym · Leszczuk chodzi jak 
piesek, „napiera się" mu - wedle słów 

powieści. Pozostawiamy d omyś lności wi
dza, kim jest Handrycz. Dość na tym, że 
jego tożsamości nie wyjaśnia dó 'kol'lca 
seans spirytystyczny urządzony przez 
Hińcza w pensjonacie, z Leszczukiem w 
roli medium. Talerzyk wystukuje enigma
tyczne : „Fra-ja-ma". Tymczasem zamko
wy „pan skarbu", Cholawicki porywa 
podstępem Maję do kuchni obłędu, z któ
rej przed laty zniknął Franio, ;,nisko" 
urodzony, nieprawy syn Księcia, Towa
rzystwo pensjonatowe rusza na odsiecz, 
Leszczuk za nimi. I jak rycerz z baśni , 

błędny rycerz gotycki wchodzi w jaskinię 

zła, by ratować Maję i zdjąć przeklęty 

czar komnaty. Wszystko zdaje się zmie
rzać do szczęśliwego końca. kiedy kuch
nia wali s ię w gruzy, z ruin wynu rza s ię 

Handrycz i mrucząc: „Ja tu już kiedyś 

byłem .. . " wskazuje bohaterom drogę 

ucieczki. W dwa dni po ogłoszeniu ost at
niego odcinka w warszawskim dzienniku 
„Dobry Wieczór - Kurier Czerwony" na 
Polskę spadły pierwsze wrześniowe bomby. 
Skończyły się baśnie literackie o Złu, za
częła rzeczywistość zła, przygotowana 
przez mężczyzn , co jako dzieci czytali 
pewnie piękne baśnie Andersena. 

Brzmi to jak h orrenda lny nietakt, 
w iem: streszczenie popularnej powieści 

obok wrześniowego d ramatu 1939. A prze
cież kiedy pracowaliśmy z Tadeuszem 
Mincem nad adaptacją „Opętanych" dla 
Tea tru Polskiego we Wrocławiu ciągle 

wyłania ła nam się ta sprawa, powracało 
to py ta nie : ja k się ma katastrofa w pseu
dogotyckim zamku Gombrowicza d o ka
tastrofy września? Nie dlatego, że chcieli
śmy Gombrowicza kreować na proroka. 
Ale dzieła literatury mają to do siebie, 
że trwają poza czasem, w którym pow
stały, a czas, płynąc - wciąż na nowo 
określa ich życie. Czy z „Opętanych" 

uciekła wszelka treść, czy jest to baga
telne juwenilium pisarza , oświetlone ex 
post światłem jego wielkości? Daliśmy 

sobie odpowiedź przeczącą , nie wyłączyła 

ona pow1esc1 na margines pisarstwa 
G ombrowicza. Zbyt wiele w n iej mo
tywów powracających później, kluczowych 
opozycji (młodość - starość, wyższość -
niższość - tytułem przykładu). Jako au
tor „Opętanych" Gombrowicz miał już 

przecież za sobą „Iwonę, księżniczkę Bur
gunda " a także „Ferdydurkę" . „Opętani", 

przy ca łej swoistości pisarskiego zamiaru 
stworzenia powieśc i masowej, popular
nej jak „romans dla kucharek" - są zna
czącym łącznikiem między wczesną, 

przedwojenną twórczością Gombrowicza 
a dziełami powojennymi, zwłaszcza „Porno
grafią" i „Operetką". W „Operetce", zna
nej ze sceny następuje ka tastrofa świata, 
katastrofa tej forma cji kultury co się za
czę ła w „belle epoque" a dokonała żywota 
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pod ciosami totalitaryzmów, pod ciosami 
masowych ideologii. że Albertynka „wie
cznie młoda" 1riumfuje na pobojowisku? 
Nie łudźmy się ! Starcy i mędrcy, spece 
od kostiumu i idei szybko ją ubiorą, czyli 
„uideowią" uniformem roli społecznej . Bo 
do wielkich kataklizmów doprowadzają 

świat zimne szaleństwa starców - te 
ideologie wyschłej wyobraźni. Dobrze 
znamy Gombrowiczowską opozycję: mło
dość - starość, dojrzałość-niedojrzałość. 

Czy raczej wydaje nam się, że znamy. Ma 
ona swoje wyjaśnienie proste. Młody to mło
dy i kropka. Ale ma i sens głębszy, filo
zoficzny. ,przypomnijmy hasła na murach 
Sorbony w maju 1968: „Nie ufaj nikomu 
po trzydziestce" i porównajmy je z przed
wojenną „Ferdydurke", z zapisanym w 
„Pornografii" {1960) zdaniem : „Cała pięk
ność świata była po tamtej, młodej, stro
nie" Młody to ten, kto odmawia dojrza
łości, wcielenia się posłusznego w prze
pisaną mu społecznym ładem rolę, mło

dy to ktoś, kto pozostaje w stanie ciąg
łej rewolty, niedookreślenia, w stanie -
by tak rzec - „ja wybuchowego", zrzu
cającego z siebie wszelką ograniczają-.:ą 

ideologię i suche, mózgowe, racjonalne 
poznanie. Bo młodość, niedojrzałość, są 

i n ny m sposobem poznania pozadyskur
sywnego, pozaideologicznego. Ciemnego 
jak sen o życiu, który się zgłębia całym 

sobą - w młodości. A także w sztuce, jak 
ją Gombrowicz pojmował. 

To ja młode, „nagie" i szalone, mówiąc 
dzisiejszym językiem - podlega manipu
lacją ideologów i „kostiumologów" - o 
tym jest „Operetka". O tym na nieco in
ny sposób jest ,,Pornografia". Szczegól
nie tu dla nas interesująca, bo blisko z 
„Opętanymi" spokrewniona. Akcja „Porno
grafii" toczy się w wiejskim dworku pol
skim podczas okupacji. Schronił się tu 
Siemian, oficer podziemnej armii, eks
wódz. Opuściła go odwaga, postanowił 

wycofać się z walki. Organizacja wydała 
na niego wyrok śmierci, ma go wykonać 
gospodarz, ziemianin, Hipolit S. Onże we
zwał sobie dwu pomocników z Warszawy: 
Fryderyka i narratora. We dworku jest 
sielsko, panują uświęcone tradycją uk
łady: Heńka, córka Hipolita jest narzeczo
ną przyzwoitego, „ułożonego" ziemianina, 
Wacława. Kolacyjki, przejażdżki. Eks
-wódz siada za stołem jak wódz, niczego 
nie podejrzewając. Ale Fryderyk, przy 
współudziale narratora, zaczyna swoją 

piekielną reżyserię. Z manipulowania nie
jasną, tajemną skłonnością Heńki i mło
dego parobka, Karola, z obudzonej zaz
drości Wacława rośnie zbrodnia niebywa
ła, a bsurdalna, pornograficzna, sadysty
czna - „ślub" młodych z władzą. Przez 
krew. Fryderyk kusi ofiary „jabłkiem z 
drzewa wiadomości": poznania i ogar
nięcia tego, co między nimi niejasne, ini
cjacją w społeczny rytuał. Wacław mor
duje Siemiana, aby w cudzych oczach 
„być mężczyzną", Heńka i Karol w tym 
samym pokoju zabijają Wacława, prze
konani, że ich ofiarą padł Siemian. Karol 
zabija, aby doróść „miary żołnierza'', Heń
ka zostaje jego wspólniczką, ponieważ 

uwierzyła Fryderykowi, że „jej miejsce 
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jest u boku Karola". Wszystko jest kwe
stią międzyludzkiego stawania się ról -
tę zasadę Gombrowiczowskiej filozofii 
także znamy. Ale w „Pornografii" u po
czątku tego łańcucha absurdu jest pie
kielny reżyser ideonośca, dla którego świat 
może istnieć tylko w stanie zuniformi
zowanym : jedno ja obok drugiego, kar
nie, w szeregach. Wbrew pozorom „Por
nografia" nie jest powieścią o polskiej 
konspiracji. Jest powieścią o społeczeń

stwie, które ma cechy totalitarne. A pod
stawą inicjacji w takie społeczeństwo jest 
wyreżyserowany poprzez „wodza czarow
nika" mord, następujący po samouśmier
ceniu się młodego, żywego „ja" ludzkie
go. O tym jak się rodzi taka społeczność 
mówi „Pornografia". 

Ale wcześniej byli „Opętani". Walący 

się w gruzy feudalny zamek w „Opęta

nych" jest symbolem zagłady pewnej for
macji społecznej, formacji kultury. Jakaż 
to formacja? Prawdę mówiąc nie było 

takiej w historii, poza Polską. Krajem o 
dziwacznej hybrydycznej strukturze za
późnionej o dwa wieki wskutek niewoli, 
krajem rustykalnej przeszłości, bezpośred
niości ·i pogmatwaniu podziałów społecz

nych - krajem gdzie „wyższe" wciąż się 
z „niższym" splatało, kitwasiło, gmatwa
ło, gdzie kupcy romantycznie ginęli pod 
ruinami zamków, krajem fantastycznej 
„młodszości", „niedojrzałości", formy w 
stanie płynnym, fajerwerkowym. Ta Pol
ska po odzyskaniu niepodległości, na o
czach „panicza z Małoszyc" zaczynała 

przybierać inny kształt: nowoczesny, rac
jonalny, witalny, sportowy (patrz „Fer
dydurke"). Struktury, kostiumy, idee za
czynały powoli układać się posłusznie, 

przejrzyste stawały się reguły społecznej 

gry. Tej przejrzystości tego „naukowo poz
nawalnego" wspaniałego świata Gombro
wicz, z pełną racją - bał się i nienawi
dził jak diabeł święconej wody. W r. 1939 
miał dość wyobraźni, aby przewidzieć 

czym to pachnie. I dość inteligencji, aby 
zrozumieć, że kulturalnie formacja pol
sko-szlachecka, romantyczno-plebejska nie 
ma żadnych szans, aby oprzeć się nad
ciągającemu uporządkowaniu społeczeń

stw masowych, ideologii totalnych. Ta
ki związek - zdaje się - mógłby łączyć 

wrześniową katastrofę 1939 z zamczys
kiem wysadzonym w powietrze w „Opę

tanych". Podkreślam - nie zamierzam 
twierdzić, że Gombrowicz był prorokiem. 
Finał niedokoi1czonej powieści „wyszedł 

mu" z przyjętych założeń, z przyjętej fi
lozofii. Tej, którą wpisywał, dzieło całe

go swojego życia: że „młodszość", „nie
dojrzałość", empiria bezpośredniego, nie
nazwanego doświadczenia ja przez drugie 
ja są innym, prawdziwie ludzkim poz
naniem, „ciemną mszą ludzko-ludzką" 

Dopóki między Mają a Leszczukiem nie 
ma pośredników - gra ich „opętania" jest 
absurdalna, groteskowa, barbarzyńska na
wet (zabicie wiewiórki), ale barbarzyń

ska po dziecinnemu. Dopiero, kiedy raj
furem staje się Wielkie Miasto, jego „sfe
ry", towarzystwa eleganckie i podejrzane, 
społeczne hierarchie - „robi się" mię

dzy nimi, rotlzi się z nich - zbrodnia. 

Oboje n ie wiedzą, kt o ją popełnił bo oba. 
je nie wiedzą - k im są. Powracają do 
m ie jsca, gdzie wszystko było pogmatwa
ne, ale i „po swojemu" jasne, do począt
ku, do !Połyki, do zamku. Czy Leszczuk 
kocha Maję, a Maja Leszczuka? Takie 
pytania w Gombrowiczowsk im świecie 

nie mają sensu - wypowiedziana, ·zalega
lizowana miłość też jest postacią zniewo
lenia społecznego. Dlatego lęk przed ini
cjacją erotyczną, tak wyraźny w tej po
wieści u obojga bohaterów, ów ciemny 
mus przyciągania i odpychania jest rów
nocześnie lękiem przed inicjacją społecz
ną. To Leszczuk przezwycięży ów lęk, 

opuści cudowne, ciemne „ja" młodości; 

sytuacja wymusi na nim rolę „ryczerza 
Mai", tego który do piekielnej kuchni 
snów wpuści światło i „nazwie rzeczy po 
imieniu". Wyrzucając przez okno tajem
niczy przedmiot dziwnych zwidów wielu 
postaci powieści, wypowiadając jak za
klęcie słowa : „Zwykła ścierka i tyle" -
Leszczuk przekracza „smugę cienia" do
konuje aktu inicjacji w dorosłe „normal
ne" życie społeczeństwa. Od tej ·chwili 
już wie kim jest. Wie też kim jest Maja. 
Czar prysł. Czy będą jeszcze sobie po
trzebni? Odpowiedź należy do widza. W 
każdym razie z tą chwilą narodził się 

nowy człowiek, mimowolny burzyciel sta
rych zamków polskiego świata. Przeciw
ko temu architektowi struktur rozumnych 
Witold Gombrowicz będzie walczył przez 
całe życie, przenosząc w najprostsze mię
dzyludzkie doświadczenie ja przez ja -
więzi polskości anachronicznej i niedoj
rzałej, romantycznej. Przenosząc w ar
chitekturę „duszy nowoczesnej" strzaska
ne w „Opętanych" łuki pseudogotyckiego 
zamku. Tyle tytułem usprawiedliwienia 
dlaczego ten zamek wart odbudowy na 
scenie Teatru Narodowego. Wszystk.G :to 
prawda, ale... Duch Witolda Gombrowi
cza błądzi tymczasem po zrekonstruowa
nym przeze mnie zamku, przedrzeźnia się 
konserwatorce i śmieje ironicznie: .Prze
cież ja napisałem romans grozy, powieść 
kryminalną, z życia wyższych sfer dla 
sfer niższych, z dreszczykami dla wszy
stkich - od kucharki do premiera ... Gdzie 
tu miłość, gdzie humor mój ... - Miejmy .na
dzieję, że dreszczyk i humor, młodość 

pastiszu i wszystkie inne atrakcje, jak 
również wiele inych nie opowiedzianych 
Gombrowiczowskich figur, odnajdą wi
dzowie w teatrze. Tylko żywa sztuka mo
że bowiem dotrzymać kroku żywej sztu
ce nie uśmiercając jej martwą literą „ana
lizy" 

Elżbieta Morawi ec 



Maria Janion 

FORMA GOTYCKA 
GOMBROWICZA 

z tomu „Gorączka romantyczna" 

1. Prywatny rodowód 
„Opętanych" 

P ierwsze wydanie książkowe po
wieści Gombrowicza pt. „Opętani" 

stwarza nowy fakt literacki o dużej 
doniosłości. Drukowana w 1939 roku 
pod pseudonimem, utajona przez au
tora i zapomniana przez jego k ryty
ków, powieść ta zostaje przywróco
na nie tylko twórczości Gombrowi
cza, lecz i całej literaturze polskiej. 
Przez „przywrócenie" chciałabym 

rozumieć zarówno uzyskanie właści
wej perspektywy poznawczej dla 
Gombrowicza, jak i odzyskanie za
gubionego - w wielu znaczeniach 
zagubionego - ogniwa powieści pol
skiej. To pierwsze odnosi się do sa
mego autora: „Opętani" pozwalają 

dostrzec rozmaite niedostatecznie 
zauważone sekrety jego pisarstwa i 
wniknąć w nie bodajże w taki spo
sób, do jakiego nie skłaniają inne 
jego utwory. To drugie mówi o 
wzbogaceniu literatury polskiej w 
świetną realizację gatunku, w który 
jest wyjątkowo uboga. „Opętani" bo
wiem to pierwsza powieść gotycka 
takiej klasy i - zresztą chyba -
ostatnia. Używając terminologii 
Gombrowicza, który lubił wydoby
wać wszystkie niebezpieczeństwa 

pracy pisarskiej i całe ryzyko pisa
n ia utworów złych lub nietaktow
nych po to, by dotrzeć do niezna
nych nieopanowanych rejonów r ze
czywistości i by stworzyć w ten spo
sób nowy układ między autorem a 
czytelnikiem, powiedzmy z gór y, że 
„Opętani" to nie jest „wypadek przy 
pracy". 

Dla Gombrowicza literatura była 

zawsze sprawą najgłębiej prywatną 
nigdy oficjalną. Dążył też do najbar
dziej osobistego poręczenia swoich 
wysiłków literackich, to znaczy porę
czenia własną osobą. Tak się manife
stowała jego odwaga cywilna w tej 
postaci, k tóra ma być właściwa dla 
pisarza. On sam stanowił obiekt pi
sarskiego eksperymentu i on sam po-

nosił zań całkowitą odpowiedzial
nosc i wszystkie konsekwencje. Z 
zasady w „kościele ludzkim" Gomb
rowicza nie było możliwości prze
rzucenia odpowiedzialności na in
nych - na innych ludzi, na idee, na 
role społeczne, na urzędy, na abso
lut, na naturę, albo na historię. W 
tym Gombrowicz przypomina wiel
kich romantyków: własna osoba ja
ko teren bezwzględnej - i nieraz 
w najwyższym stopniu bolesnej -
eksploatacji. Tyle tylko, że roman
tycy byli skłonni zboczyć z drogi 
wierności sobie - pod naciskiem 
„wyższych konieczności" . Gombro
wicz nigdy się przed nimi nie ugiął 
- w rtym sensie można o nim mówić 
jako o męczenniku Formy (wyjąt

kowym w Polsce), on sam zresztą 

siebie czasem tak widział. Prywat
ność była dla Gombrowicza wszyst
kim: programem i spełnieniem, ob
sesją, pasją i filozofią, Rzeczywisto
ścią i Nad-Rzeczywistością, potocz
ną codziennością i metafizyczną po
tęgą. To z pewnością najbardziej 
„prywatny" pisarz w literaturze pol
skiej, ale i w europejskiej - jak się 
wydaje - niewtelu dorównałoby mu 
już nie świadomością, lecz wręcz 

nadświadomością prywatności. „We
dług mnie ja sam jestem jedynym 
tematem, do którego upoważniła 

mnie natura, tylko osobiste niedogod
ności mam prawo poruszać, a wiel
kie problemy o tyle t ylko są mi do
zwolone, o ile stanowią moją pry
watną niewygodę". Za takie dekla
racje łatwo być w Polsce posądzo
nym co najmniej o zwyrodniały ego
centryzm i egoizm; przytrafiło się to 
nie tylko Gombrowiczowi, ale i rów
nież na przykład Białoszewskiemu. 

Interesuje nawet nie tyle bezzasad
ność zarzutu (jest na ogół bezzasad
ny), ile jego miejsce społeczne w 
kulturze, nacechowanej monumen
talną oficjalnością, „zaszpuntowa
nej'' i „zakorkowanej" oraz ceniącej 
sobie ponad wszystko cnoty żołnier
skie, nie cywilno-prywatne. Forma 

gotycka powieści - obok wielu in
nych jej tylko właściwych walo
rów - odznaczała się dla Gombro
wicza również i tym, że - bezpo
średnio niemal - mogła się połączyć 

z jego najtaijniejszym życiem pry
watnym. Miało ono dla n iego dwa 
wymiary, jak o tym wspomniał w 
rozmowach z Dominikiem de Roux: 
jeden to była rzeczywistość prosta, 
zwykła, zdrowa, a nawet brutalna 
„najniższych sfer społecznych", a o 
drugim tak się wyraził: „jej, rzeczy"' 
wistości, szukałem też na owych we
wnętrznych terenach, bezludnych, 
ubocznych, nieludzkich, gdzie graso
wały Anomalia i może Bezikształt i 
Choroba i Ohyda. Gdyż rzeczywi
stość można odnaleźć w tym co jest 
najbardziej zwyczajne i pierwotne i 
najzdrowsze, ale też w tym co jest 
najbardziej powykręcane i szalone. 
Rzeczywistość człowieka jest zara
zem rzeczywistością zdrowia i cho
roby". Przekonanie o dwuwymiaro
wosc1 rzeczywistości i dwoistości 

człowieka ma oczywiście - general
nie rzecz biorąc - swój rodowód ro
mantyczny; ta druga rzeczywistość, 
rzeczywistość szaleństwa, stała się w 
romantyzmie właśnie domeną syste
matycznie eksploatowaną. 

Powieść gotycka odegrała w tym 
dziele szczególną rolę. Największą 

tajemnicą, która odkrywała i której 
dotykała, była przewrotność Losu i 
dwoistość natury ludzkiej, najczę
ściej upostaciowana w bohaterze i 
jego sobowtórze, objawiająca się w 
obłędzie, opętaniu, w niedającym się 

do końca racjonalnie wytłumaczyć 

nasileniu - niemal nadprzyrodzo
nym - rozpętanych złych instynk
tów i namiętności, zwłaszcza już 

erotycznych. Była to więc Tajem
nica Zbrodni i Zła - i tajemnica fa
talnego pociągu, jaki nieoczekiwanie 
dla siebie samych odczuwają do sie
bie istoty ludzkie, i tajemnica 
miejsc, w których zbrodnia i zło do
chodzą do paroksyzmów kulminacji, 
stąd Zamek jako miejsce ulubione 
powieści gotyckiej, a nawet często 

jej prawdziwy bohater. Wszystko to 
wraz jeszcze z wieloma sytuacjami 
akcesoriami gotycyzmu pojawia się 

w „Opętanych" Gombrowicza, któ
rym z powodzeniem można by nada<: 
tytuł „Zamek w Mysłoczy". 
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