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(„.) Podstawowa teza Hegla brzmi: to co rozumne jest 
rzeczywiste, to co rzeczywiste jest rozumne. 

To nie takie trudne. Naczelną ideą jest, że podmiot 
odpowiada przedmiotowi (jest zależny), że jeden nie może 
istnieć bez drugiego. 

Wyobraźcie sobie, że istnieje jakaś jedna tylko rzecz. 
Jednak bez udziału świadomości owa rzecz nie ·istnieje. 
Na te j podstawie Hegel formułuje teorię rzeczywistości. 

świat jest pewną rzeczą, znaną o tyle, o ile została 
przyswojona przez umysł, przez rozumną świadomość. 
Hegel daje znakomity wizerunek tego procesu. 

Przypuśćmy, że wstąpiłem do katedry. Z początku 
dostrzegam tylko wejście, fragmenty murów, szczegóły 
architektoniczne, które same w sobie niczego nie mówią. 
Słowem, widzę katedrę w sposób fragmentaryczny. Idę dalej. 
W miarę jak się posuwam, widzę z katedry co.raz więcej, 
aż wreszcie docieram do drugiego kol1ca i widzę ją 
w całości. Odkrywam sens każdego fragmentu. Katedra 
przeniknęła do mego Umysłu, jest. To właśnie jest proces 
naszego rozwoju w świecie. Z każdym dniem pojmujemy 
świat lepiej, lepiej zdajemy sobie sprawę z przyczyny 
każdego zjawiska. Za każdym razem świat coraz bardziej 
dla nas istnieje. Nadejdzie moment, moment końcowy 
w naszej historii, w historii rodzaju ludzkiego, gdy świat 
będzie w pełni pojęty. Tego dnia zniknie czas i przestrzeń, 
a z połączenia podmiotu z przedmiotem powstanie absolut. 
Poza czasem i przestrzenią. Nie będzie więcej ruchu. 



( ... ) Ta idea postępu rozumu realizuje się u Hegla poporzez 
system dialektyczny, który ma dziś największe znaczenie, 
a wyraża się mniej więcej tak: 

Każda teza spotyka swoją antytezę na wyższym stopniu. 
Synteza jawi się na nowo jako teza i napotyka na swoje 
przeciwier1stwo, itd. itd . .Jest to zatem prawo rozwoju 
polegające na sprzeczności. Według Hegla, nasz duch opiera 
się na tej sprzeczności, ponieważ jest niedoskonały, 
ponieważ poznaje rzeczywistość tylko częściowo. Wobec tego 
jego sądy są niedoskonałe. 

Sprzeczność tę Hegel odkrywa w samej istocie ducha, gdy, 
na przykład, mówimy calość, musimy uznać to, co 
po.iedyńcze. Gdy wyobrażamy sobie rzecz czarną, musimy 
też pomyśleć o innym kolorze, ponieważ sama idea koloru 
polega na opozycji między tym a wszystkimi pozostałymi 
kolorami. Tę samą opozycję znajdziemy w rozwoju 
historycznym Państwa. 

Na przykład, dyktatura prowokuje rewolucję, zaś rewolucja 
znajduje swoją syntezę w systemie, który nie jest ani 
dyktaturą, ani rewolucją, lecz systemem władzy 
ograniczonej, oo z kolei ulega poprawce w systemie, dajmy 
na to, oligarchicznym. 

( ... ) Filozofia Hegla jest filozofią stawania s ię, co stanowi 
wielki krok naprzód, bowiem proces stawania się nie 
pojawiał się w filozofiach wcześniejszych. Nie chodzi tylko 
o ruch, lecz o postęp, ponieważ ów dialektyczny proces 
stawia nas zawsze na wyższym szczeblu aż do końcowego 
zwycięstwa rozumu. U Hegla proces ten opiera się, 

oczywiście, na postępie rozumu, czyli świadomo ś ci. Stąd 
największa waga, jaką Hegel przypisuje Histor ii. 

Dla Hegla natura nie jest twórcza. Nie postępuje. Słońce , 

na przykład, wschodzi i zacho::lzi zawsze w ten sam sposób. 
Zaś tym co twórcze, jest stawanie się człowieka, co się 
nade wszystko wyraża w historii. 

( ... ) .Jeszcze jedna formula Hegla, która da wam pojęcie 
o jego języku, nieco skomplikowanym: człowiek jest zasadą , 

przez którą rozum dochodzi do świadomości samego siebie. 

Przyjrzyjmy się teraz logice Hegla. Ta z grubsza prezentuje 

się następująco: 

Twierdzę, że żadna rzecz nie istnieje, ale skoro tak 
twierdzę, to przynajmniej moje twierdzenie istr~ieje. Czyli 
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1stn1eje byt (w przeciwieństwie do rzeczy). Ale byt sam 
w sobie niczego nie oznacza, ponieważ mówiąc byt, muszę 
powiedzieć, że jednak jakaś rzecz istnieje. Na tej zatem 
drodze dochodzę do rozpoznania, że kategoria bytu może 
być pomyślana tylko razem z kategor ą nie-bytu. 
(. .. ) Różnica między logiką tradycyjną a heglowską jest 
następująca: według logiki tradycyjnej, wszystko co jest, 
jest identyczne samo z sobą, nic sobie nie zaprz.ecza. Tak: 
brzmi sławna zasada identyczności, wedle której A 
równa się A. 

U Hegla nic nie jest identyczne samo z sobą, a wszystko 
sobie zaprzecza. ( ... ) Wystarczy porównać świat heglowsk 
ze światem Arystotelesa czy św. Tomasza, żeby zrozumieć, 
że świat heglowski jest prawdą w marszu, w którym 
ludzkość formuje swoje prawa, a człowiek staje się 
szczeblem w historii. 

. .. ) Nie mówiłem jeszcze o sprawie niezwykle u Hegla 
ważnej, o Pa·ństw ie i o ludach (narodach). 

Dla Hegla rzeczywistość Pailstwa jest wyższa od 
rzeczywistości jednostki. Państwo jest dla niego wcieleniem 
Ducha w świecie. Oto kilka definicji , które pozwolą nam 
zrozumieć koncepcję Par1stwa: 

(Państwo jest urzeczywistnieniem idei moralnej jako woli, 
oczywistej dla siebie i istotnej, która samą siebie myśli 
i wie , i realizuje to, co wie jako wiedzę). 

·To okropne zdanie pokazuje najgłębszy sens heglowskiej 
idei, którą w sposób bardzo sztuczny można wytłumaczyć 
następująco: dla filozofii wcieśniejszych człowiek był 
poddany pewnemu prawu moralnemu, reprezentowanemu, 
na przykład, przez Boga lub, jak u Kanta, przez imperatyw 
moralny. Czyli człowiek postępuje, ale prawo trwa. Zaś 
u Hegla wszystko się porusza. Człowiek dążąc naprzód 
kształtuje siebie, swoje prawo i nie ma żadnego prawa 
ustalonego poza tym, które konstytuuje się w procesie 
dialektycznym. Czyli, u Hegla, nie tylko człowiek, lecz 
także prawa postępują, ponieważ są niedoskonałe. 

.Jeszcze dwie definicje Pai1stwa u Hegla: 
1. Państwo jest realizacją woli jednostkowej. 
2 Państwo jest duchem, który się rozwija, stając się formą 
i organizacją świata. 



(Fragment wykładu 
z cyklu Guide de la 
philosophie en sir heures 
un quart w: Gombrowicz, 
Cahier de l'Herne, Serie 
siave. Dtrige par 
Constantin Jelenski 
et Dominique de Roux. 
Paris 1971). 

Fran~ois 
Bondy 
O HISTORII 

Dalej Hegel analizuje rozne formy rządów . Przedsta'l.\'ia 
je w procesie dialektycznym: rząd y kapitalistyczne 
prowokują dyktaturę proletariatu. Dyktatura proletariatu 
prowadzi do formy, która połączy dobre strony każdej 
z form poprzednich, itd. 

Teza - antyteza - synteza. 

(„.) Wojna dla Hegla jest również procesem dialektycznym, 
w którym niemoralne prowadzi do moralnego. 

W końcu państwo przemienia się we wcielenie boskości. 

„Wśród rękopis w, pozostawionych przez zmarłego w roku 
1969 Witolda Gombrowicza, znalazłem plik kartek, na 
którym widniał tytuł Operetka I. Rita Gombrowicz 
udostępniła mi to w Mediolanie, gdyż takie materiały 
wydawały się szczególnie interesujące dla nas, pracujących 
właśnie nad monografią scenicznej twórczości Gombrowicza. 
Sądziliśmy, że są to szkice do wystawionej z wielkim 
powodzeniem w Paryżu komedii. Przy porządkowaniu 
kartek, bogato zdobionych rysunkami, bazgrotami 
i obszernymi wywodami genealogicznymi, zauważyliśmy 
istotne odstępstwa od wersji ostatecznej : obok Albertynki 
występował Albert, w zamku Himalai zjawiał się też 

marszałek Hindenburg. Ale były tam i takie sceny - na 
przykład na dworze carskim i na dworze cesarza 
Wilhelma II - które zupełnie nie pasowały do Operetki. 
Mieszały się tutaj dwa całkiem różne ciągi szkiców 
i z pierwotnej wersji Operetki pozostał tu niewątpliwie 
j;:;k·iś fragment , ale nie miał on jednak nic wspólnego 
z utworem Operetka. 

Ten „fragment" ma boł'.atera , którego imię pojawia się 
w powieściach Gombrowicza, ale nigdy w jego dramatach, 
a mianowicie jest to on sam. W pierwszym akcie występuje 
cała jego rodzina - taka, o jakiej wspominał, mówiąc 
o swoich dziecinnych i mło:lzieilczych latach Gombrowicz. 
Ojciec, matka, dwóch braci, siostra i to wszyscy pod swymi 
własnymi imionami. A więc dramat rodzinny, autobiografia 
i rozrachunek, zgodnie z dobrze znaną tradycją „nowego 
teatru" od Strindberga po Ionesco. 

Dojrzały Gombrowicz w Argentynie wciela się z powrotem 
"" niedojrzaiego Witolda z Maloszyc, tak jak w jego 

powiC;sci Ferdydurk e dorosły staje się znów uczniem . 
Witold jest bosy , jak parobcy w majątku ojca, ma 
grubiańskie maniery i szokuje tym rodziców i ro::lzeństwo, 
przesiąkniętych dumą rodową i przesądami. Gdy nie mogą 
oni dotknąć go swymi drwinami, zdejmują wszyscy buty. 
aby rozmawiać z bosonogim na równiej płaszczyźnie -
i wówczas to oni ulegają przemianie. Jeżeli przedtem 
prezentowali się każdy z osobna tak, jak sami chcieli siebie 
widzieć, teraz ukazują się w całej godnej pożałowania 
prawdzie. Wraz z butami zostały zdjęte maski. Teraz 
dramat rodzinny przekształca się w scenę rządową 
i państwową, w sztukę polityczną , a także w dramat 
wędrowca. Rodzina staje się komisją maturalną, potem 
komisją poborową, wreszcie rodziną carską. 

Już na samym początku wydarza się mord w Sarajewie. 
Witold w jednej z wersji wielkiego monologu obciąża się 
za to winą. Boso pragnie on rozmawiać z carem, z cesarzem 
Wilhelmem II, a później - ponieważ chce zapobiec nie 
tylko I, lecz i II wojnie światowej - z marszałkiem 
Piłsudskim. Misja u Hitlera i u Stalina nie została 
ostatecznie napisana, ale zawarte w Dzienniku studium 
o Hitlerze pozwala przypuszczać, jaki mógł być zarys 
spotkania między Witoldem a Hitlerem. Nawiasem mówiąc, 
oddałbym całą bibliotekę tak modnych psychoanalitycznych 
studiów o Hitlerze za te rozważania Gombrowicza. 
Zyskalibyśmy na takiej wymianie. 

Strindberg i ekspresjonizm to jeden z korzeni tej Historii . 
Drugim jest tradycja polskiego teatru, bo i parodia jest 
kontynuacją. Witold jest emisariuszem, „bohaterem", który 
sam chce wpaść w ręce możnym. U Mickiewicza, 
Słowackiego i innych polskich autorów tacy emisariusze 
z mesjanistycznym zadaniem pojaw.iają się 

w najsłynniejszych sztukach. Witold z Historii jest posłem , 

dramat ten jest posianiem. Chodzi o wyzwolenie nagiego, 
prywatnego człowieka od osobowości władców dynastycznych 
i wodza, o ucieczkę od nieszczęśliwych uwikłań, które 
prowadzą do masowych mordów - a wszystko to wyrażone 
jako zdejmowanie masek, jako zejście z koturnu, „zdjęcie 
butów". („.) Dlaczego Gombrowicz nie d"91::ończył sztuki, 
która zajmowała go wiele lat, a 'zamiast tego - po kilku 
scenach, które są tu pewnego rodzaju pomostem - napisał 

Operetkę? Pierwszy i c!'lyba największy interpretator 
Gombrowicza, polski pisarz Bruno Schulz napisał 
o Ferdydurke, że autor wyszedł w niej ze swojej własnej 
„szczególnej patologii". Można to zastosować i do pierwszego 
aktu Historii; subiektywne, prywatne ujęcie i tutaj nie stoi 
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cyt. za: Nieznana sztulca 
Gombrowicza, 
Dialog 1977, nr 9. 

Janusz 
Majcherek 
CO TO ZA 
HISTORIA? 

na pneszkodzie komunikatywności, możliwości 

wspólprzeżywania i wspóldoświadczania. Ale metamorfoza 
subiektywności w powieści i w teatrze nie jest tym samym. 
Historia ma w sobie coś z owego politycznego kabaretu, 
którego polska forma „szopki" tak dobrze była znana 
Gombrowiczowi , ale która przecież nie mogła doprowadzić 
do skończonej i zamkniętej formy dramatu. Powody, dla 
których Gombrowicz porzuci! Historię i pozostawi! ją 
tylko jako szkic, a wicher historii przeniósł do Operetki, 
są zrozumiałe, chociaż nie mamy na ten temat żadnych 
autokomentarzy. 

Czy wolno fragment, który pozostał nim z woli autora, 
przenosić eksperymentalnie na scenę? Ponieważ jestem 
w tej materii stroną zainteresowaną, nie przystoi mi na to 
odpowiadać, tym bardziej, że doprawdy nie wiem, co by na 
to powiedział Gombrowicz. Wiadomo, że udziela! zgody na 
adaptacje scenic.zne opowiadań, że pozosta·wiał reżyserom 
wolną rękę w obchodzeniu się z jego tekstami . Stary 
współtowarzysz biesiad w warszawskiej kawiarni Zodiak" 
w której bywa! w latach trzydziestych Gombrowi c~, ' 
wspomina, że Gombrowicz dal kiedyś taki oto anons: 
„Zamieniam wady na zalety", a pod tym by! jego adres. 
Być może próba zamiany fragmentu w spektakl ma coś 
wspólnego z dowcipem tego jedynego w swoim rodzaju 
prowokatora" . 

Diderot pytał: „Czemu piękny szkic podoba mi się bardziej 
od pięknego obrazu? Dlatego że jest w nim więc·~j życia, 
a mniej formy. W miarę jak się wprowadza formy, życie 
zanika". 

Pytanie Diderota wydaje się uzasadnione, gdy mowa 
o Historii, która jest wszak dziełem nieukończonym, 
fragmentarycznym, ledwie projektem sztuki, a mimo to 
wodzi realizatorów na pokuszenie i od czasu światowej 
prapremiery w Monachium 5 kwietnia 1977 roku pojawia 
się na scenach. Wprawdzie nie tak często jak Slub, Iwona 
czy Operetka, ale jednak. Gdy się dobrze zastanowić, 
zjawisko nie należy do odosobnionych. Dzieje sztuki, we 
wszelkich jej przejawach, znają przypadki zbliżone. 
Rozumiem przez to dzieła świadomie, choć zapewne 
z różnych przyczyn zarzucone, jak choćby na pól wydobyte 
z kamienia rzeźby Michała Anioła. lecz również i takie, 
które stały się fragmentarycznymi wskutek wydarzeń 
losowych , jak to się przytrafiło zab.vtkom sztuki antycznej, 

by powołać się na przykład oczywisty. W obrębie tak 
zarysowanego problemu zdarzają się naturalnie warianty 
szczególne. Bywają utwory, które, pozostawione przez 
autorów we fragmentach, zostały doprowadzone do końca 
przez kogoś innego. Choć metoda nie zasługuje, jak sądzę, 
na szerokie zastosowanie, to przecież przyniosła ona 
rezultaty genialne, jak o tym świadczy w muzyce przykład 
Requiem Mozarta. Historia naszej dramaturgii zna podobny 
zabieg, niestety znacznie mniej udany. Mam tu na myśli 
Grzech Stefana Żeromskiego uzupełniony przez Leona 
Kruczkowskiego. 

Bywają inne utwory, które stwarzają pozór 
fragmentaryczności w celach artystycznych, skoro tak 
nakazuje poetyka obowiązująca w danej epoce. 
Najstosowniejsze byłoby tu powołanie się na dramaturgię 
romantyczną, chociaż służyć ona może przykładami bardziej 
mnie interesującymi w tym miejscu, a mianowicie 
przykładami dziel, które pozostały nieukończone bez osobnego 
zamiaru. Przykładem niech tu będzie Samuel Zborowski 
Słowackiego, również grywany. 

Skoro tak, wypada uściślić krąg zagadnień: chodzi o dzieła, 
które zachowały się we fragmencie z powodu decyzji autora, 
lub, co wydaje się przypadkiem pokrewnym, zostały 
przerwane, na przykład, wskutek śmierci autora . W obu 
tych przypadkach nieuchronne jest pytanie o prawo 
potomnych do sięgania po rzecz nie zamkniętą , czyli , być 
może, nie doskonałą. Zastanawiam się nad tą sprawą 
ilekroć wracam do lektury ostatniej powieści Flauberta, 
gdzie czytam: „Pecuchet. na szczęście, zachował stary strój 
wizy.towy z aksamitnym kołnierzem, dwa białe krawaty 
i czarne rękawiczki. Bouvard włożył swój błękitny surdut, 
nankinową kamizelkę, buciki kastorowe; i byli bardzo 
wzruszeni, gdy przeszli przez wieś i przybyli do hotelu 
»pod Złotym Krzyżem«"„ . 

A dalej czytam: „Tutaj rękopis Gustawa Flauberta urywa 
się". A jeszcze dalej mam wyciągnięty z papierów 
pośmiertnych pisarza plan zakończenia powieści. 
Kto zna doskol)alość i precyzję pisarską Flauberta, ten 
zapyta samego siebie, czy drukowanie bez zakończenia 
powieści tego ostatniego może mistrza prozy w wielkim 
stylu jest aby prawomocne i co on sam b~· na to powiedział. 
Z drugiej jednak strony, kto wszedł z Flaubertem w kontakt 
intymny, a próbowałby wyobrazić sobie tryb własnych 
lcri:tur be z Bouvarda i Pecucheta, ten natychmiast musi 
zaprotestować. Każd y bowiem amator wybierze możność 
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obcowania z dziełem, choćby nawet miał się obyć bez 
zakończenia . Opór purystów wydać się musi śmieszną 
małostkowością. Jak by powiedział Gombrowicz, nadmiar 
uszanowania odebrał im zdolność rozummvania, lub więcej 
jeszcze - kochania, bo to uczucie wydaje mi się 
najstosowniejsze, gdy mowa o sztuce. 

Zgoda, ale trzeba też przyznać, że to co sprawdza się 
w literaturze czy sztukach pięknych (by zachować 
w pamięci przykład Michała Anioła) nie musi dotyczyć 
teatru. Ten z natury swej wymaga raczej formy zamkniętej, 
przynajmniej w głównym swym nurcie. Prawdą jest jednak 
i to, że fragmentaryczność dramatu nie musi przesądzać 
o fragmentaryczności przedstawienia, w którym tekst 
stanowi składnik istotny, le.cz nie wyłączny. Co w tekście 
niejasne lub nieobecne może zostać oddane innymi środkami 
teatralnymi, zaś rezultat może b~·ć w pełni zadowalający. 
Reżysera w tym głowa. Powoływałem się już na Samuela 
Zborowskiego Słowackiego i chcę go raz jeszcze 
przypomnieć: według tego samego, postrzępionego tekstu 
powstały przedstawienia wybitne i nieudane. Tegoż 
Słowackiego Ksiądz Marek jest również po części dziełem 
dopiero zaprojektowanym. Stosownie przemyślany staje się 
osnową przedstaw i eń urzekającej piękności i w sposób 
jasny czytelnych. Wniosek: że w utworach 
fragmentarycznych nie tkwi dla teatru żadne fatum. 

Po tej nieco okrężnej przechadzce po tematach pora wrócić 
do Historii. Nie chciałbym sprawić wrażenia, że stawiam 
znak równości między Historią a dopiero co przywoływanymi 
przykładami, zresztą nie sądzę, żeby takie ustanawianie 
sk01li wielkości w rzeczach sztuki warte było trudu. 
Bezsporna jest dla mnie ranga pisarska Gombrowicza, jak 
bezsporna jest ranga Flauberta. Nic widzę ani sposobu , 
ani nade wszystko celu porównywania pisarzy tak różnych. 
Myślę też, że w istocie nie chodzi o rozważanie funkcji 
dzieła wobec jawnej woli autora, który chce, aby oglądało 
ono światło dzienne lub też, jak Flaubert, nie może już 
o niczym w tej mierze decydować. Należy natomiast 
rozpatrywać samą funkcję z punktu widzenia odbioru. 
Skoro mam ochotę czytać niedokończoną powieść Flauberta 
i znajduję w tym niekłamaną przyjemność, to odrzucam 
wszelkie wątpliwości: widać dzieło tłumac;zy się 

wystarczająco w takim kształcie, w jakim jest dostępne. 
Skoro zajmuje mnie Historin Witolda Gombrowicza, widać 
znajduję ku temu dość powodów. Ale ponieważ ten drugi 
przypadek może się komuś zdać nie tak oczywisty jak 
pierwszy, spróbuję dla porządku dowodzenia odwrócić 
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kwestię . Pytanie zatem brzmiałoby następująco: czy istotnie 
Historia tłumaczy się wystarczająco w takim kształcie, 
w jakim została zachowana, czy znajduję dość powodów, 
by się nią zajmować? Ergo: czy jest dziełem samoistnym, 
komunikatywnym 11a tyle, by zapewnić sobie odbiór? 

I jeszcze jedno zastrzeżenie: słuszniej byłoby mówić nie 
o tekście, lecz o przedstawieniach Historii. Jak pisałem 
wcześniej, w recepcji dramatów głos decydujący ma zawsze 
teatr i on może dokonywać cudów, tymczasem tekst jest 
tylko pewną możliwością , która się na scenie sprawdza 
lub nie. Z drugiej jednak strony myślę, że na użytek tego 
artykułu warto wprowadzić perspek-tywę odmienną, to 
znaczy zbadać właśnie samą możliwość w tekście zawartą, 
zaś przedstawienie potraktować jako sprawdzian, który coś 
potwierdzi lub czemuś zaprzeczy, albo też odkryje rzeczy 
zupełnie niespodziewane. Wszak odkrywczość wobec utworu 
dramatycznego, ujawnianie niespodzianek, jest największym 
urokiem teatru twórczego. 

Cioran powiada, że historia jest defiladą fałszywych 
absolutów, czyli odwrotnie niż Hegel, dla którego historia 
jest sposobem dotarcia do absolutu. Myślę, że 
Gombrowiczowi bliższe by było to pierwsze zdanie, choć 
skądinąd wiadomo, że interesował się również Heglem 
i pewne stwierdzenia tego filozofa n.ie były mu obce. 
W projektach Historii Gombrowicz notował: Hegel -
Historia, zmienić siły historii, problem jest więc centralny 
dla Gombrowicza. 

Gombrowicz miał do Hegla stosunek dwojaki. Fascynowała 
go teoria zmienności świata. Nic nie jest o.tale, nic na 
pewno, każde zjawisko napotyka na przeciwne zjawisko, 
każda teza - ma antytezę, z którą tworzy syntezę, i tak 
dalej. Odbywa się postęp świata. Ale z drugiej strony ten 
postęp jest prawem koniecznym, do którego jednostka musi 
się zastosować. Byt podlega logicznemu rozwojowi, czyli 
każdy przejaw historii jest konieczny jako ogniwo 
w łańcuchu przemian zmierzających do Absolutu. Stąd to 
co jednostkowe jest podporządkowane temu co ogólne. Ta 
zasada przewagi ogółu nad jednostką znajduje ukoronowanie 
w idei państwa, które będąc wcieleniem „racjonalnej 
wolności" żąda od jednostki absolutnego posłuszeństwa. 
Skoro więc postęp świata odbywa się wedle żelaznych 
reguł, skoro dzieje są rncjona!ne i logiczne, to przecież nie 
m<t miejsca dla spontaniczności, dla twórczej oryginalności. 
Jednostka wypełnia tylko przypisany jej los i nie ma 
żadnego znaczenia wobec prawa nadrzędnego . Mając 
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~wiadomość i tej stron~· w systemie Hegla, Gombrowicz 
przeciwstawia mu Kierkegaarda. Hegel jest wyspekulowaną 
abstrakcją, tymczasem autentyczna i podstawowa 
rzeczywistość to rzeczywistość jednostki, jednostka 
wyprzedza zbiorowość, jest wolna . „Hegel - powiada 
Gombrowicz - niewiele ma wspólnego z nami, gdyż m~· 

jesteśm y ta!'lcem". 

Historia jest w twórczości Gombrowicza najjaskrawszym 
przykładem podjęcia tematu historii jako takiej, choć 
prawdopodobnie Gombrowicz wolał od jaskrawości 
uogólniającą metaforę, stąd Historię zarzucił, a w rezultacie 
powstała Operetka. Ale skądinąd wiadomo, że dzieła 
Gombrowicza bywają interpretowane z punktu widzenia 
zjawisk historycznych i politycznych a on -sam parokrotnie 
takie sugestie potwierd.z.ał. Kiedy Lucien Goldman 
dopatrzył się w ślubie symboliki społecznej i odniesień 
historycznych, Gombrowicz, po trosze z nim polemizując , 
pizyznał, że tworząc postać Henryka, myślał o Hitlerze. 
Kto zna Dziennik Gombrowicza, ten wie, że i tam Hitler 
pojawia się jako problem. Być może dzieła G·ombrowicza 
podejmują w istocie szczególnie rozumiany konflikt 
j(:dnostki i procesu historycznego. Lub inaczej: o ile 
u Szekspira, ukochanego pisarza Gombrowicza , są jednostki 
i proces historyczny, to u Gombrowicza istnieje proces 
historyczny oraz, tak to nazwijmy, byłe jednostki, to znaczy 
osobniki, k.tóre utraciły autonomię i raczej poddają się 
tworzeniu niż same tworzą. Wynika to z natury przemian, 
jakim podlegały społecze!'lstwa od czasów Szekspira. 
Pojawiły się mechanizmy masowe. Człowiek, cokolwiek by 
robił, zawsze podlega ograniczeniom czy schematom, 
których nie wybral, które zostają mu narzucone z zewnątrz. 
bez jego woli. Albo gdy nawet coś wybrał sam, 
konsekwencje wyboru go przerastają i musi się biernie 
poddać czemu~ co sam wywołał , a nad czym już nie panuje, 
bo to coś zostało pomnożone przez innych. Stąd Hitler, 
jeszcze u Szekspira byłby okrutnym tyranem o wyrazistej 
i na swój sposób pojętej osobowości. U Gombrowicza 
Hitler jest trybem w maszynie, na którą od pewnego 
momentu nikt nie ma wpływu . Jak więc, pyta Gombrowicz, 
zachować niezależność, autonomię, indywidualność 
w sytuacji, kiedy prawa społecznego współistnienia 
wytwarzają formy czy struktury, które wyzwalają 
się spod kontroli i zaczynają narzucać jednostce kształt 
na zasadzie bezdusznego, pozbawionego twarzy mechanizmu. 
„To nie my mówimy słowa, to słowa mówią nas" -
powiada Henryk w Ślubie, co znaczy, że jednostka traci 
możliwość decydowania o sobie i, by tak rzec, jest 
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decydowana. Choć sama dla siebie może myśleć co innego , 
ulega myśleniu zbiorowemu. A nawet nie wiadomo, czy to 
co myśli dla siebie, jest rzeczywiście własne, czy może 
także narzucone. (Ktoś wymyślił taką metaforę: jednostka 
Gombrowicza jest jak cebula, gdy się zdejmuje kolejne. 
zewnętrzne warstwy, w ko1icu nic nie zostaje. Nie ma 
żadnej istoty). Z kolei myślenie zbiorowe nie jest sumą 
myślenia indywidualnego, lecz jakością zupełnie nową. 
Słowem, człowiek skazany jest na społeczną 
nierzeczywistość, w której usiłuje odnaleźć własną, 
jednostkową rzeczywistość. 

W Historii bosy Witold przeciwstawia się swą bosością 
butowi Historii. Jest to bunt przeciwko masce 
i nieautentyczności dziejów i społeczeństw. Zmienić siły 
historii - mówi Gombrowicz, szkicując Historię. Ale byłoby 
naiwnością mniemanie, że takie rozzucie jest możliwe. 
Gombrowicz jest, moim zdaniem, skrajnym pesymistą 
i zbliża się do tonu tragicznego w tym momencie, gdy 
stwierdza, że wyzwolenia od formy nie ma. Bosy Witold 
za chwilę zostanie obuty, na nagą Albertynkę w Operetce 
czeka strój, albo co gorsza nagość jej stanie się strojem, 
a bosość Witolda jakby szczególnym przypadkiem buta. 
Gombrowicz ma świadomość tego paradoksu i wie, że sam 
stał się jego ofiarą . Znakomity stylista, bunt przeciwko 
ograniczeniom formy zamyka w książkach, które są, 
formalnie, doskonałe , wręcz wystudiowane. I wyznaje: 
„Moje zamachy na formę do czegóż mnie doprowadziły? 
Do formy właśnie. Tak długo ją rozbijałem, aż stałem się 
pisarzem, którego tematem jest forma - oto mój kształt 
i moja definicja". 

Warto o tym paradoksie pamiętać. Tworzy on w istocie 
nową i swoisitą koncepcję tragiizmu, którą można by tak 
określić: człowiek jest tragiczny, ponieważ istnieją inni 
ludzie. Przeczuwał taką sytuację Rimbaud, gdy mówił : 

Ja to ktoś .inny. Gombrowicz mówi: Ja to wyłącznie inni. 
Mnie w ogóle nie ma. 

Warto jeszcze o czymś pamiętać. Jeśli zostaje 
zakwestionowany bunt przeciw formom, to kwestionowaniu 
podlega sama istota buntu. Jest on bowiem także pewną 
formą. Słowem od formy nie ma ucieczki. Witold w Historii 
buntuje się, podejmując pewną misję, więc i misja ulega 
zdeprecjonowaniu. Jest to w istocie anty-misja, co 
w tradycji polskiej nie może pozostać niezauważone, bo idzie 
tu o polemikę z tą tradycją, czy nawet jej parodię. Jeśli 
pamiętać , że, na przykład , polska literatura romantyczna 
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Witold 
Gombrowicz 
Z DZIENNIKA: 

icst wypełniona problemem buntu i m1SJ1, nie sposób nie 
spojrzeć na Historię jako na szczególne nawiązanie do 
romantyzmu. Narzuca się tu przede wszystkim skojarzenie 
z Kordianem. Już nie tylko dlatego, że Kordian jest dziełem 
w pewien sposób nie ukończonym, że należy do trylogii, 
która nie została napisana do ko!'ica. Także ze względu na 
konstrukcję bohatera i jego rozterki. Kordian rozmawia 
z papieżem i carem, tego ostatniego usiłuje zabić. Witold 
obwinia się o zamordowanie arcyksięcia Ferdynanda, 
rozmawia z carem, cesarzem niemieckim i Piłsudskim. 
W planach Histor ii Gombrowicz przewidywał również 
spotkanie z Hitlerem i Stalinem. Zostały zatem wyciągnięte 
z Kordiana daleko idące konsekwencje. Ale Kordian działa 
w imieniu narodu, Witold od formy narodowej chce się 
uwolnić, działa w imieniu jednostki. Działając jednak, 
wypełnia misję, więc rezultat jest paradoksalny: chcąc 
ocalić swą niezależność od uwarunkowal'l zewnętrznych, 
puprzez bunt w te właśnie uwarunkowania się wchodzi. 
Gombrowicz, wypowiadając się w Dzienniku przeciw 
kompleksom polskim, o kompleksach polskich musiał pisać. 
Sy~ uacja jest bez wyjścia. Konrad z Wyzwolenia buntuje 
się przeciwko Konradowi z Dziadów, samemu krzepnąc 
w micie. Szydercy, kpiąc z tradycji romantycznej wpadają 
w pułapkę, stając się tej tradycji odwrotną stroną. 
Wniosek: że iluzja indywidualnego, niezależnego istnienia 
w wolności jednostkowej prowadzi do kolejnej określonej 
form y. Na tym prawc:opodobnie polega istota życia: że 
zawsze do czegoś się dąży ale nigdy się tego nie osiąga. 
Może dlatego Historia pozostała w szkicu. 

,.Hitlera rozbito w puch i proch, a na dobitek (w strachu 
aby nie zmartwychwstał) ucharakteryzowano go post 
mortem na szatal'lską mierność, wrzaskliwego sierżanta
megalomana z piekła rodem. Spaskudzi1iście mu legendę. 
Zrobiliście to ze strachu. Ale strach też bywa hołdem. 
Ja raczej głosowałbym za tym aby post mortem nie bać 
się Hitlera - on na strachu cudzym urósł, oby przeto i na 
waszym nie urósł. 

Co uderza w tym bohaterze (dlaczegóż nie miałbym .go 
nazwać bohaterem?) to niesamowita śmiałość w osiąganiu 
kral'lca, ostateczności, maksimum. Sądził, że wygrywa ten 
kto mniej się boi - - że sekretem mocy jest posunąć się 
o krok dalej, o ten jeden jedyny krok, już nie zrobienia dla 
inn ych - że ten, kto śmiałością przeraża, jest n ie do 
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w~·trzymania , a więc druzgoczący - i stosował to tyleż do 
ludzi, co do narodów. Taktyka jego na tym polegała: 
posunąć się o krok dalej w okrucieństwie, cynizmie, 
k łamstwie, chytrości , odwadze, o ten jeden krok 
oszałamiający, wytrącający z normy, fantastyczny, 
niemożliwy, nie do przyjęcia ... wytrzymać tam gdzie inni, 
przerażeni wołają: pas! Dlatego wtrącił naród niemiecki 
w okrucieństwo, i w okrucie11stwo wtrącił Europę - on 
pragnął najokrutniejszego życia jako ostatecznego 
sprawdzianu zdolności do życia. 

Nie byłby bohaterem, gdyby nie był tchórzem. Jego gwałt 
najwyższy to ten, który sobie samemu zadał przekształcając 
siebie na Moc - uniemożliwiając sobie słabość - odcinając 

sobie odwrót. Najwyższą jego rezygnacją była rezygnacja 
z innych możliwości istnienia. Ciekawe zagadnienie: jak 
wyskoczył on na boga narodu niemieckiego? Należy 
przypuścić, że naprzód „związał się" z kilkoma zaledwie 
Niemcami - „związał", to znaczy podsunął im siebie jako 
wodza - i tego dokonała jego osobista wybitność, gdyż 
w tej skali, w gronie kilku ludzi, osobiste zalety mają 
jeszcze coś do powiedzenia. I w tej pierwszej fazie procesu, 
gdy związek był jeszcze luźny, Hitler nieustannie musiał 
odwoływać się do argumentów, przekonywać , perswadować, 

szermować ideą - gdy miał do czynienia z ludźmi, którzy 
dobrowolnie mu się poddali. Ale to wszystko było jeszcze 
bardzo ludzkie i bardzo zwyczajne; istniała też za wsze, 
dla Hitlera i jego podwładnych, możliwość wycofania się; 

każdy z nich mógł zerwać, wybrać co innego, związać się 
z innymi i inaczej. Tu jednak zaznaczyło się powoli 
działanie czynnika, prawie niedostrzegalnego, mianowicie 
ilości - stopniowo wzrastającej ,ilości ludzi. W miarę tego 
wzrastania ilości grupa jęła wkraczać w inny wymiar, już 
prawie niedostępny pojedynczemu człowiekowi. Zbyt ciężka, 
zbyt masywna, zaczynała już żyć własnym życiem. Być 
może, każdy z jej członków tylko trochę ufał wodzowi, 
jednakże ta odrobina pomnożona przez ilość, stawała się 

groźnym ładunkiem wiary. I oto w pew11ej ·chwili każdy 
z nich poczuł, może nie bez niepokoju, że już nie wie co 
by zrobili z nim tamci, inni (ci k.tórych jest tylu, których 
on nie zna) gdyby mu przyszło do głowy powiedzieć pas 
i dać drapaka. Z chwilą gdy to sobie uprzytomnił, 
zatrzasnęły się drzwi.„ 

To jednak nie mogło wystarczyć Hitlerowi. On, zasilony 
tą ilością ludzi, już urósł - ale nie był bynajmniej pewny 
ani swoich ludzi, ani siebie. Nie było gwarancji, że jego 
prywatna natura, jego zwykła ludzkość, nie odezwie się 
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nagle - jeszcze nie stracił w zupełności panowania nad 
własnym losem i mógł jeszcze powiedzieć „nie" własnej 
wielkości. Tu więc powstała konieczność przeniesienia 
v..-szystkiego w sferę wyższą i już niedostępną indywidualnej 
jaźni. Aby tego dokazać, Hitler musiał dz.ialać nie własną 
swoją energią, ale tą, którą zasilała go masa - czyli silą 
która własną jego siłę przewyższała. Tak się stało. 
Z pomocą swoich podwładnych i wyznawców, wyzyskując 
te napięcia, k·tóre między nim a njmi powstawały, 
wydobywając z nich maksymalną śmiałość, aby samemu 
stać się jeszcze śmielszym i do większej jeszcze pobudzić 
śmiałości, Hitler wprowadza całą grupę swoją w stan 
wrzenia, czyni ją, jako zespól, straszniejszą, przewyższającą 
pojemność każdego z tych ludzi. Każdy, nie wyłączając 
wodza, jest przerażony. Grupa wchodzi w wymiar 
nadnaturalny. Ludzie ją stanowiący tracą panowanie nad 
sobą. Teraz już nikt nie może się cofnąć, bo nie są już 
w „ludzkim", tylko w „międzyludzk,im", czyli 
w nadludzkim". 

Zauważmy, że to wszystko bardzo jest podobne do teatru ... 
do udawania ... Hitler udawał odważniejsz,ego, niż był, aby 
innych zmusić do zespolenia się w tej grze - ale gra 
wywołała rzeczywistość i stworzyła :fakty. Masy narodu, 
rzecz jasna, nie chwytają tej mistyfikacj•i, one sądzą Hitlera 
według czynów jego - i oto wielomilionowy naród cofa 
się w lęku przed druzgoczącą wolą wodza. Wódz staje się 
wielki. Dziwna to wielkość. Jest to spotężnienie do 
niewiarygodnych rozmiarów, nieskończenie zdumiewające -
gdy słowo, czyn, uśmiech, gniew przekracza zasięg normalny 
człowieka, rozlegając się jak grom, tratując inne istnienia, 
przecież ,takie same, przecież zasadniczo niemniej ważne .. . 
Ale najdziwniejszą cechą tego spotężnienia jest, że ono 
tworzy się od zewnątrz - Hitlerowi wszystko urasta 
w rękach, ale on sam jest taki, jaki był, zwykły, ze 
wszystkimi swymi słabościami; to karzeł, który objawia się, 

jak Goliat; to pospolity człowiek, który od zewnątrz jest 
Bogiem; to miękka dłoń ludzka, uderzająca jak maczugą. 
I Hitler jest teraz w szponach tego Wielkiego Hitlera -
nie dlatego, aby nie zachował zwykłych, prywatnych uczuć 
czy myśli, prywatnego rozsądku, ale ponieważ one są zbyt 
drobne, i za słabe, i nic nie mogą przeciw Olbrzymowi, 
który od zewnątrz go przenika. 

Zauważmy jeszcze, że z chwilą gdy proces wkroczył 
w sferę nadludzką, idea już nie jest potrzebna. Była ona 
nieod·zowna na początku, gdy należało przekonywać , 

zjednywać sobie popleczników - teraz jest prawie zbędna 
albowiem człowiek, jako taki, niewiele ma do powiedzenia 
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w tym nowym, nadludzkim wymiarze. Ludzie się spiętrzyli. 
Wytworzyły się ciśnienia. Powstał kształt, mający własną 
rację i własną logikę. Idea służy już tylko jako pozór; 
to fasada, za którą dokonuje się opętanie człowieka 
człowiekiem, stwarzające się naprzód. a dopiero potem 

pytające o sens ... ". 

„Histor.ia jest najczę ·ciej w teatrze tylko wielką dekoracją. 
Na jej tle bohaterowie kochają, cierpią lub niena,widzą, 
przeżywają swój własny dramat, rozgrywają swoje. spra•':'Y 
osobiste. Czasem są nawet w nią bezpośrednio zamieszam. 
Historia komplikuje im życie, ale nawet wtedy nie 
przestaje być kostiumem , który je.st mniej lub bardzie! 
niewygodny: peruką , krynoliną, mieczem plączącym się . 
między nogami. Oczywiście jest to tylko history.zm powrow. 
Ale są sztuki, w których historia nie jest ani tłem, am 
dekoracją, w których jest odgrywana albo raczej . 
powtórzona na scenie przez aktorów przebranych za posta.cie 
historvczne. Oni znają historię, nauczyli się jej na pam~ęc 
i rzadko kiedy wypadają z roli. Klasyk·iem tego 
dramatycznego rodzaju był Schiller. Marks nazwał jego 
postacie tubami współczesnych idei. Boha1terow.ie 
interpretują historię, ponieważ znają jej rozw,iązania. Mogą 
nawet czasami wyobrazić rzeczywiste dążenia sil 
społecznych i ich rzecz~wiste starcia. Ale nawet wtedy nie 
następuje dramatyzacja historii. Udramatyzowany został 
jedynie jej podręcznik. Podręcznik ten może być 
ideahstyczny, tak ja1k u Schillera czy Roma in Rollanda, 
albo materialistyczny, jak w niektórych dramatach 
BGchnera i Brechta, ale nie przestaje być podręcznikiem. 

History.zm Szekspira jest inny od obu op.isanych tutaj 
rodzajów. Historia rozgrywa się na scenie, ale n,ie jest 
nigdy odgrywana. Nie jest ani tłem, ani dekoracją, ani 
wielką scenerią . Jest sama bohaterem tragedii. Ale jakiej 

tragedii? 

Są dwa podstawowe typy historycznego tragizmu. U podstaw 
pierwszego leży przeświadczenie, że historia ma swój sens, 
spełnia swoje obiektywne zadania, dąży w określonym 
kierunku. Je&t rozumna albo przynajmniej dająca się 
zrozumieć . Tragiczna jest wtedy cena historii, cena postępu, 
jaką płacić musi ludzkość. Do tragizmu urasta wtedy każde 
prekursorstwo., które pop:vcha naprzód ów nieubłagany 
walec historii , ale własnie z racji swojego prekursorstwa 
musi zostać przez niego zmiażdżone. 
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Takie właśnie rozumienie historycznego tragizmu głosił 
Hegel. Bliskie było ono młodemu Marksowi nawet wtedy, 
kiedy hegeliański obiektywny rozwój idei zamienia! na 
równie obiektywny rozwój sil wytwórczych. Historię 
porównywał do kreta, który nieubłaganie ryje ziemię. 

Kret jest nieświadomy, ale ryje ziemię w określonym 

kierunku. Ma swoje krecie sny, ale są one tylko zamglonym 
przeczuciem słońca i nieba; i nie sny wyznaczają kierunek 
marszu, ale ruch łap i ryjka nieustannie rozgrzebujących 
ziemię. Kret będzie trag.iczny, jeśli zostanie zasypany, nim 
wyjdzie na powierzchnię ziemi. 

(„.) Jest dru~i rodzaj historycznego tragizmu. Wyrasta on 

z przeświadczenia, że historia nie ma sensu i stoi w miejscu 
albo ciągle powtaorza swój okrutny cykl. Ze jest siłą 
elementarną, jak grad, burza lub huragan, jak narodziny 
i śmierć. Kret ryje ziemię, ale nigdy nie wyjdzie na jej 
pow:ierzchnię. Rodzą się wciąż nowe pokolenia kretów, 
drążą ziemię we wszystkich kierunkach i ciągle zasypuje 
je ziemia. Kret ma swoje krecie sny. Długo roił, że jest 

panem stworzenia, że ziemia, niebo i gwiazdy zostały 
stworzone dla kretów, że istnieje kreci Pan Bóg, który 
stworzył kret,Y i kretom obiecał krecią nieśmiertelność . Ale 
nagle kret zrozumiał, że jest ty~ko kretem, że ziemia, niebo 
i gwiazdy nie dla niego zostały stworzone. Cierpi, czuje 
i myśli, ale .iego cierpienia, uczucia i myśli nie potrafią 
zmienić jego kreciej doli . Dalej będzie rył w ziemi i dalej 
będzie go ziemia zasypywać. I wtedy kret sobie uświadomi!, 
że jest kretem tragicznym. 

(„.) U Szekspira nie ma bogów. Są tylko władcy, z których 
każdy jest kolejno katem i ofiarą, i żywi przerażeni ludzie. 
Oni tylko patrzą na wielkie schody historii. Ale od tego, 
kto stanie na ostatnim stopniu albo spadnie w przepaść 
zależy ich własny los. Dlatego się boją. Tragedia 
szekspirowska nie jest antycznym dramatem postaw 
moralnych w obliczu nieśmiertelnych bogów, nie ma w nieJ 
fatum przesądzającego o losie bohaterów. Wielkością 
realizmu szekspirowskiego jest dostrzeżenie stopnia, w jakim 
ludzie zaangażowani są w historię. Jedni tworzą ją i padajq 
jej of.iarami. Innym zdaje się, że ją tworzą, i także padają 
jej ofiarami. Trzeci nie tworzą historii, ale także padają 
jej ofiarami. 
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