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Witold Gombrowicz 

KRÓTKIE OBJASNIENIE 

Czytelnicy bywają rozmaici. Jednym autor powm1en objaśnić to 
i owo, inni mogliby raczej objaśnić autora. Myślę tu przede wszystkim 
o niektórych moich znajomych. Kupują oni książkę z osobistej życzliwości 
dla mnie, a po przeczytaniu powiedzą: „To chorobliwe. On sam nie wie, 
o co mu chodzi ... " Nie mogę dopuścić do tak okropnej sytuacji. Opinia 
znajomych jest dla mnie bardzo ważna ( ... ) 

W grotesce Biesiada hrabina Kotłubaj i jej goście jedzą, oczywiście, 
zwykłego kalafiora, podczas gdy chłopiec nazwiskiem Kalafior błąka 
się po polach, podchodzi pod okna pałacu i umiera tam w końcu z wy
czerpania. Związek pomiędzy człowiekiem Kalafiorem a kalafiorem ja
rzyną jest czysto formalny i polega na brzmieniu nazwiska. Sens noweli 
zasadza się na tym, że głód i cierpienia biednego Bolka Kalafiora do
dają smaku arystokratom, jedzącym kalafiora-jarzynę. Tajemnicą, któ
rej tak długo nie domyśla się mój humanitarny jarosz, jest naturalne 
okrucieństwo wszelkiej arystokracji [ ... ] 
. Co się tyczy mojej wizji świata, wizji ponurej, eroto-zmysłowej 
i wręcz potwornej, to powtarzam raz jeszcze, że nie trzeba się prze
straszać: Bynajmniej nie wypieram się tej wizji, stanowiącej moją 
prawo,w1tą własność, ale któż nie zna niegroźnych kompleksów, buntów 
i mętow przykrego okresu dojrzewania? - jego sztuczności i specyficz
nego dystansu nie na serio? Szczerze zazdroszczę okazom, które już 
w trzynastym roku życia osiągają w obliczu wszystkich trudności współ
czesnych pełnię harmonii i ustalenia psychicznego. Mnie się tak gładko 
nie udało [ ... ] 
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Witold Gombrowicz, Bakakaj, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986 

DZIENNIK 1953-1956 
1953, _II, Sroda 

Otóż wartość czystej sztuki polega 
na tym, że ona rozbija schematy. 

Witold Gombrowicz 

MOJA PIERWSZA KSIĄŻKA 

[ ... ] Powróciłem z Francji do Polski. Co robić? Pojęcia nie miałem. 
Nib?" to c~ciał~m. być lit~ratem, ale nie bardzo. Żeby jeszcze móc żyć 
z O]cowsk1ch p1emędzy (me byłem zdolny do żadnej pracy zarobkowej) 
rozpocząłem bezpłatną praktykę w sądownictwie. Jako aplikant sądowy 
bra.łem udział w_ sesjach i sporządzałem protokoły. Mało roboty, jedn·a 
sesJa na tydzien. Wtedy napisałem opowiadanie wymienione wyżej 
uzupełniłem je jeszcze czterema: · 

Biesiada u hr. Kotłubaj 
Przygody 
Na kuchennych schodach 
Żegluga na °brygu Banbury. 
I wszystkie (oprócz Na kuchennych schodach) złożyłem (ze wstydem) 

u . wydawcy. Uk~zały si~ w rdku 1933, w tomie zatytułowanym Pamięt
nik z okresu do3rzewania. To moja pierwsza książka. 

Co miałbym o me] do powiedzenia? 
Dziełko aspirujące do błyskotliwości, takie iskrzące świecidełko fan

tazj~, pomy_słowo~ci, humoru_, ironii. Dziś odczytując te dalekie opowia
dania mówię sobie: hm, to Jednak bogate, jak to wibruje od spięć nie
samowitych, wizji zaskakujących, jak tryska zabawą, humorem, igraszką. 

. Zgoda. Prz.yznajmy jednak, że te strony są też ciemne, odpychające 
meraz, obrzydliwe. 

Ta'~. Z~ódźm~ się . w~kźe, że owe. treści odpychające tracą swoją 
?brzydhwo.sc, gdyz staJą się elementarm Formy, służą Formie, ich rola 
~est f~nkcJonalna, o~e gi:ają °?Y wyt~?r~yć wyższy kształt, będący już 
Jeclyme S7.tuką ( ... ) Jak Ja widzę dz1s1aJ te utwory, to powiem że to 
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utwory Uniewinniające, a nawet może Rozgrzeszające. U zarania mojej 
twórczości Forma pojawia się jako siła rozgrzeszająca i nieomal boska. 
Innymi słowy: mogę mieć w sobie wszystkie pokraczności, ale jeśli 
umiem się nimi bawić, jest król i władca! 

Byłem w życiu mętny, nijaki, bezradny, wydany anarchii, zgubiony 
1:1a bezdrożach. Chciałem być, na papierze, świetny, zabawny, tryumfu
Jący ... ale przede wszystkim czysty. Oczyszczony. 

Jednakże powie pan, i nie bez racji, że jest coś nieistotnego w tej 
książce. Brud jej nie jest dość brudem, niewinność dość niewinnością, 
ona wymyka się rzeczywistości. 

Nic prawdziwszego. Nie umiałem zdobyć się na nic więcej, jak na 
parodię. Parodię rzeczywistości i parodię sztuki. Przypomina pan sobie, 
iż od dzieciństwa sztuczność mego pańskiego, ułatwionego, życia była 
dla mnie zmorą. To poczucie nierzeczywistości nie odstępowało mnie 
i teraz, zawsze „pomiędzy", nigdy w czymś, byłem jak cień, jak chimera. 
I nie skłamię rchyba gdy powiem, że jeśli jej, rzeczywistości, szukałem 
w prostocie, w brutalnym zdrowiu najniższych sfer społecznych na 
owych wyprawach w robotnicze dzielnice Warszawy, to jej, rzeczywi
stości, szukałem też na owych wewnętrznych terenach, bezludnych, 
ubocznych, nieludzkich, gdzie grasowały Anomalia i może Bezkształt 
i Choroba i Ohyda. Gdyż rzeczywistość 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 zarazem 
rzeczywistością zdrowia i choroby. . 

Ale te sondaże nie doprowadziły mnie do sedna rzeczy. Nie miałem 
przeto prawa do napisania książki „rzeczywistej". Na co mogłem się 
zdobyć jedynie, to na parodię. Tu styl jest parodią stylu. Tu sztuka 
udaje i przedrzeźnia sztukę. Logika nonsensu jest parodią sensu i paro
dią logiki. A mój rzekomy tryumf jest parodią tryumfu. 

A także parodia pozwoliła mi na wyzwolenie Formy, oderwanie jej 
od przyziemności, pchnięcie w czysty przestwór, gdzie ona stała się 
lekka, śmiała i odkrywcza. Trzeba dodać, że nie znałem wówczas ani 
Joyce'a, ani Kafki, surrealizm był mi prawie obcy, a o Freudzie wiedzia
łem coś nie coś, niewiele. Jeśli coś złapałem z tych natchnień, to o tyle 
tylko, o ile one były w powietrzu, w rozmowach, w dowcipach. Aparat 
formalny, który uruchomiłem, był więc w dużej mierze moim wyna
lazkiem [ ... ] 

Nazwałem mój tomik Pamiętnikiem z okresu dojrzewania. 
Niezgrabny tytuł! Kalkulowałem, że wpłynie korzystnie na sprzedaż. 

Ale zawiera się też w nim ta naiwność moja ziemiańsko-szlachecka; 
u progu debiutu ogarnął mnie lęk, chciałem by wiedziano, że ja to tak 
na początek, że to próbka, wstęp do czegoś lepszego. (Bardz·o wstydzi
łem się wówczas pisania, kryłem się, chowałem papiery, gdy ktoś wcho
dził do pokoju. I do dziś żenuje mnie tyleż bezwstyd początkujących 
literatów - „jestem poetą" - co parada z pawio rozczapierzonym ogo
nem owych Uznanych i Zatwierdzonych w rodzaju Cocteau, czy 
Aragona z Elzą). 

Pamiętnik z okresu dojrzewania ukazał się w roku 1933, i ja, wy
s~edłszy tego dnia na ulicę, wiedziałem, że coś ze mną stało się decy
dującego [ ... ] 
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Wit<>ld Gombrowicz, Testament, 
Res ~ubH.ca, Warszawa 1990 

\ 

' 

Witold Gombrowicz 

CZYMŻE JEST POLSKA? 

Czymże jest Polska? Jest to kraj między Wschodem a Zachodem 
gdzie Europa już poczyna się wykańczać, kraj przejściowy . gdzie Wschód 
i Z~chó? wzajemnie się osłabiają. Kraj przeto formy osłabionej ... Żaden 
z ~elkich proce.sów. k.~ltury e~rope)Skiej nie przeorał naprawdę Polski, 
am renesans, am rehg1Jne walki, am rewolucja francuska, ani rewolucja 
prz~mysło~a; tu .ty~ko złagodzone echa dochodziły. A współczesna rewo
lucJa rosyJSka tez. n.ie została prze~a, tylko skutki jej dostały się (przy
musowo) Polsce, JUZ gotowe. Katolicyzm? Kraj jest wprawdzie w orbicie 
Rzy.mu, ale :polski ~atolic".'zm jest ?ierny, polega na ścisłym przestrze
ganiu katechizmu, mgdy me był tworczą współpracą z kościołem. 

. Na tych wię~ równinach, otwartych na wszystkie wiatry, odbywała 
się od d~wna wiel'k'.1 Kompromitacja Formy i jej Degradacja. Rozma
ZY:wa~o się ~o, roz~aziło ... T~ kultura była równinna, wiejska, pozbawiona 
wi~lkic~ miast, s~lnego mieszczaństwa, gdzie życie się skupia, kompli
kuJe, piętrzy, nabiera rozmachu, zasila tysiącem splotów międzyludzkich. 
Była szlachecko-chłopska, proboszczowska, szlachcic na folwarku siedział 
chłopem pogani_ał, a ksiądz proboszcz był wyrocznią. Poczucie bezformia: 
dręcząc~ ~ola·~ow, al~ t~ż ~ypełniające ich jakąś dziwaczną wolnością, 
było u zrodła ich uwielbienia dla polskości [ ... ] 

SJ'dzież dyplom, mówiłem sobie, który mnie upoważnia do przewo
?zema l~dz~ości, a nuż jestem głupcem, który wprowadza tylko zamęt 
i utrudnia mnym pozytywną robotę? Czyż historia nie roi się od dusz 
s~lache~nych, ~tórych n~eposkromiona szlachetność narobiła okropnego 
bigosu i st~ła się _zarzewie~ długotrwałych mordobić? Pilnuj tedy włas
nego podworka, ~u~ zaglądaJ do cudzych. Dla mnie, widzi pan, ten postu
lat, by przem.awiac tylko we własnym imieniu, był nie tylko elementar
:1-Ym warunkieI_TI dobrego stylu, był także wyrazem mojej moralności 
i me~o poczucia o~powiedzialności. (I, jak zawsze bywa, ujęto to na 
opak i. ~o~ytano ~ skrupuł moralny za oschłość, egoizm i pychę.) [ ... ] 

Jesh J~ko czło~iek! jako P~lak i jako artysta, byłem skazany na nie
?o.sk?nałośc,. na me me zda się nadrabiać miną i udawać przed sobą 
i swiatem, ~e ~~ystko "!ł. największym porządku. Przeciwnie, było 
spraw~ .uczciwo~c1, godnosci, rozumu, a przede wszystkim sprawą ży
wotnosc1, zerwac raz na zawsze z mistyfikacją. 
. Zacznijmy od Polski. Trzeba było zerwać z Polską i przeciwstawić 

się Polsce. Dla Polaków Polska, jak dla Francuzów Francja, jest skar
bem godnym najwyższego poświęcenia. Otóż było rzeczą absolutnie 
nieodzowną stwierdzić, że Polska, twór pośredni między W schodem 
a Zachodem, wydana wskutek swoich warunków geograficznych i histo
~ycznego ro'.lwoju_ n~edoskonało.ści i podrzędności, musi być przezwycię
zona, ~l~ow:1e~ me Jest w stame zapeyn:ić Polakom jakiejkolwiek pełnej 
warto~ci. ~1e Jest słuszne by Polak poswięcał swój osobisty rozwój, swoje 
czło~eczenst~o, na rzecz P?lski. Polak urobiony przez Polskę, przez 
swoJe środ~wi~ko, przez ~woJą tradycję, z konieczności musiał być gor
szym cz~ow~ekiem o<;i ludzi Z~chodu. Można od biedy zrozumieć, że Fran
cuz uwielbia FrancJę, Anghk Anglię, gdyż one im dostarczają wielu 
cennych przewag. Ale być człoWiekiem więcej znaczy, niż Francuzem 
a tez Europa więcej znaczy, niż Anglia, czy Francja. Więc dla ludzi: 
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umieszczonych w krajach gorszych, słabszych, jak Polska, Arg~ntyna, 
Bułgaria, przykutych uczuciowo do nich, im poddanych, przez me ura
bianych, było sprawą naprawdę życia i śmierci oderwać się, u~yskać 
dystans... Nie, tu nie wystarczają jakieś „konstruktywne" krytyki wad 
i usterek własnego narodu. Taka krytyka też jest uwarunkowana naro
dem. Zerwać! Dystans! Pisarz, artysta, czy w ogóle ktoś komu zależy 
na rozwoju duchowym, musi poczuć się człowiekiem, mieszkającym 
w Polsce w Argentynie, musi znać Polskę, Argentynę, jako przeszkodę, 
jako coś' wrogiego. To tylko może zapewnić pełnię swobody. Ludźmi 
naprawdę swobodnymi duchowo, napr.awdę, jeśli i?zie o Europę, euro.
pejskimi, staną się ci, dla których OJczyzna będzie przeszkodą racze], 
niż atutem do wykorzystania. 

p 
~) 

/ 

r 

1954, XIII, Czwartek 

Witold Gombrow.icz, Testament, 
Res Publica, Warszawa 1'990 

Rysunki Mariano Betelu 

Artysta· nie powinien pchać lud.zi.om .swego dziel~ przed nos, k:zy
cząc: - To jest piękne! Zachwyca3cie się tym, bo 3est zachwyca3ące. 
Piękność w dziele sztuki winna objawiać się jakby od niechcenia, na 
marginesie innego dążenia - dyskretna i nienachalna. 
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Witold Gombrowicz 

DZIENNIK 1953-1956 

1955, XVI, Sobota 

Byłoby fatalne gdybym, wzorem wielu Polaków, delektował się nie
podległością 1918-1939; gdybym nie śmiał zajrzeć jej w oczy z naj
zimniejszą bezceremonialnością. Upraszam aby nie poczytywano mego 
chłodu za tani efekt. Powietrze wolności zostało nam dane abyśmy przy
stąpili do rozprawy z wrogiem bardziej dręczącym niż dotychczasowi 
ciemiężcy - z sobą. Po zmaganiach z Rosją, z Niemcami, czekał nas bój 
z Polską. Nic dziwnego zatem, że niepodległość okazała się cięższa i bar
dziej upokarzająca od niewoli. Póki byliśmy pochłonięci buntem prze
ciw obcej przemocy, pytania: kim jesteśmy? co mamy z siebie zrobić? 
jak gdyby zasnęły - ale niepodległość zbudziła śpiącą w nas zagadkę. 

Z odzyskaniem wolności powstał przed nami problem istnienia. Na 
to, aby naprawdę zaistnieć, musielibyśmy siebie przerobić. Ale taka 
przebudowa była nad nasze siły, wolność nasza była pozorna, w samej 
strukturze narodu tkwił fałsz i gwałt, krępujący nasze poczynania. 
A nasza słabość ostrzegała nas a-byśmy siebie nie ruszali - bo a nuż 
wszystko gotowe się rozpaść. Polskę ówczesną nosiliśmy na piersiach 
jak pancerz don Ki.szota, woląc na wszelki wypa<l~k nie sprawdzać jego 
wytrzymałości. 

Okres niepodległości nie był radosną twórczością, ale bolesnym 
szamotaniem się z niewidzialną nicią wewnętrznej niewoli. Okresem 
egzystencji zaszyfrowanej, okresem wielkiej maskarady. Gdybym pisał 
historię literatury tego czasu nie pytałbym, dlaczego ci pisarze byli 
wybitni, ale dlaczego, będąc wybitni, nie mogli być w pełni wybitni. 
Historię tej literatury należy pisać na opak, to znaczy jako historię tego, 
co nie zostało dokonane. Lepiej abyśmy byli dumni i zdobyli się na sta
nowczość w odrzuceniu wszystkiego co naprawdę nie było na naszą 
miarę; tylko taka polityka uchroni nas od upokorzenia („.) 

1954, XII, Sroda 

Ale oto on: słabość Polaka dzisiejszego na tym polega, że jest zbyt 
jednoznaczny, także - zbyt jednostronny; więc wszelki wysiłek powi
nien zmierzać do wzbogacenia go o drugi biegun - do uzupełnienia go 
innym Polakiem, zgoła - krańcowo - odmiennym. 

Już pisałem na innym miejscu o tym naszym alter ego, które na 
gwałt domaga się głosu. Historia zmusiła nas do hodowania w sobie pew
nych tylko cech naszej natury i jesteśmy nadmiernie tym czym jesteśmy 
- jesteśmy przestylizowani. A to tym bardziej iż, wyczuwając w sobie 
obecność tamtych, innych, możliwości, pragniemy je gwałtem unicestwić. 
Jak, na przykład, przedstawia się sprawa naszej męskości? Polakowi 
(w przeciwieństwie do rasy łacińskiej) nie wystarcza, iż do pewnego 
stopnia jest mężczyzną, chce on być mężczyzną bardziej niż jest, rzec 
można - narzuca sobie mężczyznę, jest tępicielem własnej kobiecości. 
I, jeśli się zważy że historia zmuszała nas zawsze do życia wojskowego 
przed kobiecością sprawia iż decyzje nasze stają się sztywne i zwracają 
i wojowniczego, ów gwałt psychiczny staje się zrozumiały. Tak to lęk 
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się przeciw nam, zaznacza się w nas niezręczność osób, które obawiają 
się, iż nie będą na wysokości swego postulatu, zanadto „chcemy być" 
tacy, a nie inni, wskutek czego za mało „jesteśmy". 

Jeśli przyjrzymy się innym naszym cechom narodowym (jak miłość 
ojczyzny, wiara, zacność, honor ... ) to w nich wszystkich dostrzeżemy 
ów przerost, wynikający stąd, że typ Polaka, jaki sobie urobiliśmy, musi 
tłumić i niszczyć typ, jakim moglibyśmy być, istniejący w nas jako anty
nomia. Ale stąd wynika, że Polak jest zubożony ściśle o połowę siebie 
samego, przy czym nawet ta połowa, której przyznaje się prawo głosu, 
nie może się ujawnić w sposób naturalny. Mniemam, że dziś właśnie 
nadszedł moment aby uruchomić tę drugą naszą osobowość - dzisiaj, 
nie tylko dlatego że musimy koniecznie stać się luźniejsi, giętsi wobec 
świata - także dlatego że ta operacja wymaga niezmiernej swobody 
duchowej, która stała się dla nas, poza granicami kraju, możliwa - ale 
przede wszystkim dlatego, że to jedyny zabieg zdolny naprawdę natchnąć 
nas nową żywotnością, otworzyć przed nami nowe tereny. 

Odkryjemy tego drugiego Polaka, gdy zwrócimy się przeciwko so
bie. A zatem przekora powinna stać się dominantą naszego rozwoju. 
Będziemy musieli na długie lata oddać się przekorze, szukając w sobie 
tego właśnie, czego nie chcemy, przed czym się wzdragamy. Literatura? 
Literaturę powinniśmy mieć akurat przeciwną tej, która dotąd się nam 
pisała, musimy szukać nowej drogi w opozycji do Mickiewicza i wszyst
kich królów duchów. Literatura owa nie powinna utwierdzać Polaka 
w jego dotychczasowym pojęciu o sobie, lecz właśnie wyłamywać go 
z tej klatki, ukazywać mu to czym dotąd nie ośmielił się być. Historia? 
Trzeba abyśmy się stali burzycielami własnej historii, opierając się tylko 
na naszej teraźniejszości - gdyż właśnie historia stanowi nasze dzie
dziczne obciążenie, narzuca nam sztuczne wyobrażenie o sobie, zmusza 
abyśmy upodabniali się do historycznej dedukcji zamiast żyć własną 
rzeczywistością. Ale najdotkliwsze będzie: zaatakować w sobie polski styl, 
polską piękność, stworzyć nową mitologię i nowy obyczaj z drugiej 
naszej półkuli, z tamtego bieguna - rozszerzyć i wzbogacić naszą 
piękność w ten sposób, aby Polak mógł podobać się sobie w dwóch 
sprzecznych ze sobą postaciach - jako ten, kim jest w tej chwili, i jako 
ten, który burzy w sobie tego, kim jest. 

Dziś już bynajmniej nie idzie o to, aby wytrwać w spuściźnie, którą 
nam przekazały pokolenia, idzie o to, aby ją w sobie przezwyciężyć. 
Marna jest ta kultura pols:ka, która tylko wiąże i przykuwa, godna 
uznania i twórcza i żywa ta, która wiąże i wyzwala jednocześnie. 

1954, XIII, Sobota 

Jeden z wielkich problemów naszej kultury to - przeciwstawienie 
się Europie. Nie będziemy narodem prawdziwie europejskim póki nie 
wyodrębnimy się z Europy - gdyż europejskość nie polega na zlani1L 
się z Europą, lecz na tym, aby być jej częścią składową - specyficzną 
i nie dającą się niczym zastąpić. A także: tylko przeciwstawienie się 
Europie, która nas stworzyła, może sprawić że staniemy się w końcu 
kimś... o własnym życiu. 
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1953, III, Niedziela 

( ... ) Jeżeli mogę współżyć z katolicyzmem to dlatego, że coraz mniej 
mnie obchodzą idee, a cały nacisk kładę na stosunek człowieka do idei. 
Idea jest i będzie zawsze parawanem, za którym dzieją się sprawy inne 
i ważniejsze. Idea jest pretekstem. Idea jest narzędziem pomocniczym. 
Myślenie, które w oderwaniu od rzeczywistości ludzkiej, jest czymś ma
jestatycznym i wspaniałym, rozprowadzone w masie istot namiętnych 
i niedostatecznych staje się niczym więcej, jak tylko wrzaskiem. Znu
dziły mi się głupie dyskusje. Kontredans argumentacji. Wyniosłe mą
drzenie się inteligentów. Puste formuły filozofii. Rozmowy nasze byłyby 
wspaniałe, ach, tak, pełne logiki, dyscypliąy, erudycji, metody, precyzji, 
zasadnicze, doniosłe, odkrywcze, gdyby nie odbywały się o dwadzieścia 
pięter powyżej nas. Byłem niedawno u pewnego intelektualisty na śnia
daniu. Nikt by się nie domyślił, słysząc te definicje poparte tylu cyta
tami, że to zupełnie ślepy półgłówek, który się wyżywa w sferze wyższej. 

To znużenie nie tylko mnie jest właściwe. I ono coraz bardziej znie
chęca do wszelkiej wymiany myśli. Już prawie nie wsłuchuję się w treść 
słów, a tylko słucham jak one są mówione; i wymagam od człowieka 
jedynie tego, aby nie dał się ogłupić własnymi swymi mądrościami, aby 
jego światopogląd nie odebrał mu naturalnego rozumu, jego doktryna 
nie pozbawiła go ludzkości, jego system nie usztywnił go i nie zmecha
nizował, jego filozofia nie uczyniła go tępym. Żyję w świecie, który 
jeszcze karmi się systemami, ideami, doktrynami, ale symptomy nie
strawności są coraz wyraźniejsze, pacjent już dostał czkawki. 

Niechęć jaką odczuwam dQ idei jako takiej, pozwala mi znaleźć 
modus vivendi z ludźmi, którzy ją wyznają. Pytanie, które stawiam 
katolikom nie jest: jakiego Boga wyznają, a tylko: jakimi pragną być 
ludźmi? A zadając je, liczę się z niedorozwojem człowieka. W „moim po
jęciu oni zespolili się w grupę, podległą pewnemu mitowi, aby wzajem
nie się stwarzać. Dla mnie przeto mit ma charakter pomocniczy, a ważne 
jest, jaki człowiek rodzi się pod jego wpływem. Ale i tu wymagania 
moje stały się mniej wyszukane niż dawniej, w epoce triumfującego ro
zumu. Dziś, gdy przyglądam się katolikowi to jakbym sobie się przy
glądał - w tym zwierciadle widzę zmiany, jakie dokonały się we mnie 
pod działaniem surowej historii ostatnich lat. Czy domagam się dzisiaj 
od ludzkości, aby była postępowa, zwalczała przesądy, niosła sztandar 
oświaty i kultury, dbała o rozwój sztuki i nauki? Zapewne ... ale przede 
wszystkim pragnąłbym, aby ten drugi człowiek mnie nie ugryzł, nie 
zapluł i nie zadręczył. I tu spotykam się z katolicyzmem. Łączy mnie 
z nim jego przenikliwe wyczucie piekła, zawartego w naturze naszej 
i jego lęk przed nadmierną dynamiką człowieka. Przyglądając się kato
likowi widzę, iż stałem się pod pewnymi względami ostrożniejszy ( ... ) 

( ... ) Dojrzewamy pomimo wszystko, gdzieś na samym spodzie. Jeżeli 
katolicyzm wyrządził, w moim pojęciu, wielkie szkody polskiemu roz
wojowi, to ponieważ spłycił się w nas do wymiaru zbyt łatwej i zbyt 
pogodnej filozofii, będącej na usługach życia i jego bezpośrednich po
trzeb. Z katolicyzmem głębokim, tragicznym, nietrudno porozumieć się 
dzisiaj literaturze, albowiem zawiera on tę treść emocjonalną, która 
i w nas ro~nie, gdy spogląd~my na rozwydrzenie świata ( ... ) 
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Dz• 
( ... ) Kryzys intelektualny, jaki przeżywamy, nie tyle może należy 

przypisać zwątpieniu w siłę rozumu, ile temu, że jego zasięg jest tak 
nieznaczny. Z przerażeniem ujrzeliśmy, że otacza nas milionowy bezmiar 
umysłów ciemnych, które porywają nam prawdy nasze, aby je paczyć, 
pomniejszać, przerabiać na narzędzie swoich namiętności; i odkryliśmy, 
że ilość ludzi jest bardziej decydująca, niż jakość prawd. Stąd gwał
towna w nas potrzeba języka tak prostego i zasadniczego, iżby mógł 
on być miejscem, na którym spotyka się filozof z analfabetą. I stąd 
podziw nasz dla chrześcijaństwa, które jest mądrością obliczoną na 
wszystkie umysły, śpiewem na wszystkie głosy od najwyższych do naj
niższych, mądrością, która nie musi przetworzyć się w głupotę na żad
nym szczeblu świadomości ( ... ) 

1956, XX, Niedziela 

Za najokropniejszą rzecz w historii naszej kultury uważam to, że 
myśmy zawsze, dobrowolnie lub pod przymusem, ograniczali sobie ducha. 
Cała nasza literatura, cała sztuka jest tego objawem. Gdy w ostatnich 
latach polską świadomość wsadzono do ciupy, nie było to może takie zle 
dla naszej duszy. Zahamowano nam naszą dotychczasową, niewystarcza
jącą, produkcję słowa, zastępując ją jawnym kłamstwem - natomiast 
więzień mógł rozmawiać ze sobą i, chyba, były to szczere rozmowy. Zy
cie rozpadło im się na fałsz zewnętrzny i prawdę wewnętrzną - stan 
rzeczy ciężki, ale nie trujący. Któż wie, czy głupota nie zaostrzała, 
gdziei w głębi, rozumu? 

( ... ) nie w tym rzecz, aby artysta nie miał kompleksów, a w tym, 
by kompleks przetworzył na wartość kultury. 

Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-1956 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986 
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