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Kiedy w 1968 roku Rosjanie zajęli mój nieduży kraj, wszys
tkie moje książki znalazły się na indeksie, wskutek czego z dnia 
na dzień znalazłem się bez jakiejkolwiek legalnej możliwości za
rabiania na życie. Wicie osób chciało mi pomóc, i tak, któregoś 

dnia, przyszedł do mnie pewien reżyser, by zaproponować mi na
pisanie, pod jego nazwiskiem Idioty Dostojewskiego. 

Przeczytałem więc Idiolp pod tym kątem, ale doszedłem do 
wniosku, że nawet gdybym umierał z głodu, to nic powinienem 
brać się za tę pracę. Odstręczał mnie świat mrocznych otchłani, 

skrajności i agresywnej uczuciowości. Za to nie wiedzieć czemu 
odczułem nagły przypływ nostalgii za Kubusiem Fat11'isl:J. 

"Nic wołałbyś Diderota od Dostojewskiego?" 
Nic wolał, lecz ja nic pozbyłem się już lego dziwacznego 

pragnienia i, aby jak najdłuicj pozostać w towarzystwie Kubusia 
i jego pana, zacząłem wyobraiać ich sobie jako postaci mojej 
własnej sztuki. ( ... ) 

Wrażliwość emocjonalna jest nieodłączną cechą człowieka, 

ale staje się ona groźna, gdy uznaje się ją za źródło wartości, 
gdy zastępuje kryteria prawdy i staje się jedynym uzasadnieniem 
postępowania. Szlachetny patriotyzm potrafi stać się uzasadnie
niem dla najgorszych zbrodni. W lirycznym uniesieniu, w święte 
imię miłości, człowiek jest zdolny czynić największe podłości. 

Uczuciowość zastępująca racjonalne rozumowanie daje po
czątek zaślepieniu i nietolerancji, staje się, jak mówi Carl Gus
taw Jung, "nadbudową brutalności". 

Wyniesienie uczucia do rangi wartości sięga korzeniami bar
dzo daleko, być może nawet do momentu, gdy chrześcijaństwo 
wyodrębniło się z judaizmu. "Miłuj Boga i czyń, co ci się podo
ba" - mówi święty Augustyn. To słynne zdanie jest znamienne: 
kryterium prawdy zostaje przesunięte z zewnątrz do wewnątrz, 

oddane samowoli subiektywizmu. Chwiejność uczucia miłości 

("miłuj Boga" - nakaz chrześcijański) postawiona w miejsce jed
noznaczności Prawa (nakaz judaizmu) uczyniła kryteria moralnoś
ci nader mglistymi. 

Historia społeczeństwa chrześcijańskiego to tysiącletnia szkoła 

uczuciowości: Jez.us na krzyżu nauczył nas zachwytu dla cierpie
nia, poemat rycerski odkrył miłość, przykład rodziny mieszczańs
kiej kazał nam poczuć tęsknotę za ogniskiem domowym, w końcu 
demagogii politycznej udało się takie żądzę władzy uzasadnić 
wzniosłymi pozorami. Temu dziedzictwu zawdzięczamy bogactwo, 
siłę i piękno naszych uczuć. 



Jednak, począwszy od renesansu uczuciowość Zachodu rów
noważy dopełniający ją duch racjonalizmu i wątpienia. Poczucie 
przypadkowości i względności rzeczy ludzkich. Dopiero od lego 
momentu Zachód wkracza w okres swojej pełni. 

W słynnym wykładzie harvardzkim Sołżynicyn usytuował po
czątek kryzysu Europy dokładnie w epoce renesansu. W tym mo
mencie przemawiał jednak przez niego rosyjski styl myślenia. Ro
sja bowiem, jeśli jest osobną cywilizacją, to dhitcgo, że jej histo
ria różni się od historii cywilizacji zachodniej właśnie brakiem 
renesansu i jego ducha. Ten brak spowodował, :ie w rosyjskiej 
mentalności zachowane są inne proporcje między racjonalizmem 
a uczuciowością. To w tym odmiennym stanic równowagi (lub 
nierównowagi) kryje się słynna tajemnica rosyjskiej duszy (tak 
jej głębi, jak i brutalności). 

Kiedy mój kraj poczuł na sobie ciężką rękę rosyjskiej irrac
jonalności, oddałem się instynktownej potrzebie odetchnięcia po
wietrzem nowożytnego Zachodu. I wydało mi się, że nigdzie nic 
znajdę go w takim stężeniu, jak w lej perle inteligencji, fantazji 

humoru, jaką jest Kubuś F,1ttilislć1. 

Gdyby kazano mi się samemu określić, powiedziałbym, że 
jestem hedonistą w pułapce upolitycznionego do najdalszych gra
nic świata. To położenie opisuję w Śmiesznych milości.?ch, które 
skądinąd lubię bardziej niż moje pozostałe książki, bo odzwier
ciedlają najszczęśliwszy okres mojego życia. ( ... ) 

Kiedy w roku 1970 pojawiło się francuskie wydanie tej ksią
żki, odnoszono ją do · tradycji oświeceniowej . Wzruszony porówna
niem przyznałem z dziecinną radością, że kocham XVIII wiek. 
Tymczasem, prawdę mówiąc, lubię nic tyle XVIII wiek, co ko
cham Diderota. A żeby już być całkiem szczerym: kocham jego 
powieści. A jeszcze dokładniej: kocham Kubusi,1 F:italist9. 
. Moja wizja dzieła Diderota jest z pewnością przesadnie oso
bista, choć nic jest chyba nieuzasadniona; rzeczywiście, można się 
obyć bez Diderota jako autora sztuk teatralnych, od biedy można 
także zrozumieć historię filozofii nic znając esejów wielkiego en
cyklopedysty, ale jestem przekonany, że historia powieści bez 
Kubusia F.1talisty byłaby niezrozumiała i niekompletna. W moim 
przekonaniu dzieło to bardzo cierpi na tym, że bada się je wyłą-_ 
cznie na tle twórczości Diderota, a nic w kontekście przemian 
w powieści światowej. Jego prawdziwa wielkość jest uchwytna 
tylko w porównaniu z Don Kichotem, Tomem Jonesem, Ulisse
sem lub Ferdydurke. ( ... ) 

„_ .. =- „ . ., 

Często zdarza mi się słyszeć, że powieść wyczerpała już 
wszystkie swoje możliwości. Moje odczucia są zupełnie przeciwne, 
uważam, że przez czterysta lat. istnienia powieść raczej przegapiła 
wiele możliwości, zostawiła mnóstwo nie wykorzystanych okazji, 
zapomnianych dróg i nie dosłyszanych wezwań. 

Tristram Shandy jest jedną z takich zagubionych podniet. 
O ile ·historia powieści wyeksploatowała do końca przykład dany 
przez Samuela Richardsona, który w formie "powieści w listach" 
odkrył psychologiczne możliwości powieściopisarstwa, to bardzo 
małą uwagę przywiązywała do perspektywy zawartej w przedsię
wzięciu Sterne'a. 

Tristrnm Shandy to powieść-zabawa. Sterne rozwodzi się 

nad dniami poczęcia i narodzin swojego bohatera, by bezwstyd
nie zaniedbać historię jego życia. Rozmawia sobie z czytelnikiem, 
gubi w niekończących się dygresjach, rozpoczyna nowe wątki, by 
ich nigdy nie skończyć, o dedykacji i wstępie przypomina sobie 
w środku książki itd., itp. 

Krótko mówiąc, Sterne nie opiera swej powieści na ciągłości 
akcji - zasadzie uważanej za podstawową dla samego pojęcia po
wieści. Powieść jako gra z wymyślonymi przez ałltora postaciami 
daje mu nieograniczoną wolność inwencji ·formalnej. 

Pewien amerykański krytyk literacki, broniąc- Sterne'a napi
sał: "Tristram Sh,wdy, choć jest komedią, jest zarazem poważnym 
dziełem i to poważnym od początku do końca". Na miłość boską, 
czy ktoś potrafi mi wyjaśnić, co znaczy poważna komedia i czym 
jest komedia, która poważną nie jest? Cytowane zdanie jest poz
bawione sensu, ale doskonale oddaje panikę, jaką budzi wśród 
krytyków literatury wszystko to, co nie wygląda śmiertelnie 
poważnie. 

Ja twierdzę z całą stanowczością: żadna powieść g~dna tego 
miana nic bierze świata na serio. Bo co to znaczy "brać świat 
na serio"? To znaczy wierzyć w to, co świat podsuwa nam jako 
pewniki. Tymczasem od Don Kichota począwszy, na Ulissesie 
skończywszy, powieść właśnie te pewniki usiłuje podważyć. 

Można mi oczywiście odpowiedzieć, że powieść może od
mówić wiary w to, o czym świat usiłuje nas przekonać, a mimo 
wszystko zachować wiarę w swoją prawdę wewnętrzną, może nie 
brać świata poważnie, ale sama być poważna. 

Lecz cóż to znaczy "być poważnym"? Poważny jest ten, kto 
wierzy w to, w co każe wierzyć innym. 

W przypadku Tristrama Shandy na pewno tak nie jest. Ta 
książka, by jeszcze raz odwołać się d-0 poglądów amerykańskiego 
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krytyka, jest niepoważna całkowicie, nie próbuje przekonać nas 
o niczym, ani o prawdziwości bohaterów, ani o prawdziwości au
tora, ani wreszcie o prawdziwości powieści jako gatunku literac
kiego. Zakwestionowane jest wszystko, wszystko jest postawione 
pod znakiem zapytania, wszystko jest grą, wszystko jest rozrywką 
(i nic wstydzi się nią być), ze wszystkimi tego konsekwencjami 
dla formy powieści. Sterne odkrył ogromne możliwości ludyczne 
powieści i tym samym otworzył zupełnie nowy kierunek dla jej 
rozwoju. Nikt jednak nic usłyszał jego "zaproszenia do podróży". 
Nikt nic podjął tego pomysłu. Nikt poza Diderotem. 

On jeden przyjął to wyzwanie. Byłoby jednak absurdem nic 
doceniać jego oryginalności. ( ... ) Jeśli podobieństwo między Ster
nem i Diderotem jest tak uderzające, to tylko dlatego, że ich 
wspólne przedsięwzięcie jest przypadkiem całkowicie 

odosobnionym. 

Różnice między Trislmmcm Sh,wdy a Kubusiem Fat.1/istą są 
zresztą nic mniej istotne niż podobieństwa. 

Dzieli ich przede wszystkim różnica temperamentów - Ster
ne jest powolny, świadomie opófoia akcję, przygląda się światu 
przez mikroskop (zatrzymuje czas i wyodrębnia każdą sekundę 
życia, tak jak to później robił James Joyce). 

Diderot jest szybki, wciąż przyspiesza, na wszystko patrzy 
przez teleskop (nic znam bardziej urzekającego rozpoczęcia po
wieści niż pierwsze strony Kubusi,1 F,11,1/isly - wirtuozeria zmian 
rejestrów, poczucie rytmu, prestissimo pierwszych fraz). 

Następnie różnice w strukturze - Tristram Sh,wdy jest mo
nologiem jednego aktora, Tristrama. Sterne śledzi szczegółowo 
wszystkie wybryki jego dziwnego umysłu. 

U Diderota pięciu narratorów przerywając sobie nawzajem 
opowiada te wszystkie historie, z których składa się powieść: sam 
autor (który rozmawia z czytelnikiem), pan (rozmawiający z Ku
busiem), Kubuś (rozmawiający z panem), oberżystka (rozmawia)ą· 
ca ze swoimi słuchaczami) i margrabia des Arcis. We wszystkich 
opowieściach dominuje dialog (o niezrównanej wirtuozerii). Co 
więcej, narratorzy przytaczają te dialogi sami rozmawiając ze 
swymi słuchaczami (jedne dialogi zostają włączone w inne), tak 
że cała powieść staje się wielką powszechną rozmową. 

Jest jeszcze różnica w duchu. Książ ·a pa~tora Stcrnc'a jest 
kompromisem ducha libertynizmu i sentymentalizmu, jest powsta
łą w skromnym wiktoriańskim przedpokoju tęsknotą za radością 
Rabclais'go. Natomiast powieść Diderota jest eksplozją bezczelnej, 

' 

nic próbującej się ograniczać wolności i erotyzmu, który porzucił 
sentymentalne alibi. 

Jest. wreszcie różnita w stosunku do realizmu. Sterne burzy 
chronologię, wydarzenia są jednak solidnie zakorzenione w miejs
cu i czasie. Postaci są dziwaczne, ale wyposażone we wszystko, 
co jest potrzebne, by można było uwierzyć w ich rzcc;;ywistc ist
nienie. Tymczasem Diderot tworzy dla swej opowieści przcstr1.c11 
nigdy dotąd w historii literatury nic spotykaną - jest to scena 
bez dekoracji. Dokąd poszli? Nic wiadomo. Jak s ię nazywają? Co 
nas to obchodzi. Ile mają lat? Diderot nic czyni nic, co by mog
ło nas przekonać, że jego postaci istniały rzeczywiście i w jakimś 
·określonym czasie. ( ... ) 

Sądzę, że w literaturze światowej są d\l{ic powieści cał !.-uwi 
cie nic do uproszczenia, absolutnie nic do streszczenia: Trislrnm 
Slwndy i Kubuś Fatalista. Jakże bowiem uprościć ten genialny 
bałagan tak, by z niQgo cokolwiek zostało? I co miałoby zostać? 

Można co prawda oddzielić historię p:1ni de La Pommcr;1yc 
i zrobić z niej sztukę albo film (zrobiono to zresztą). Ale w re
zultacie otrzymamy tylko banalną anegdotę pozbawioną całego 
uroku . W rzeczywistości piękno tej historii jest nicrozl<1cznic 
zwi'Fanc ze sposobem w jaki Diderot ją opowiada: 1. kobieta 
z ludu relacjonuje wydarzenia dziejące się w środowisku jej ob
cym; 2. wykluczona jest możliwość jakiegokolwiek melodramaty
cznego utożsamienia się· z którąś z postaci, bo opowieść nieustan
nie przerywają inne, zupełnie niestosowne anegdoty i wypowie
dzi; 3. jest także ona bez przerwy komentowana, analizowana 
i poddawana pod dyskusję; ale 4. każdy z komentatorów wyciąga 
z niej inne wnioski, bo historia jest ł\ntymoralitctcm. ( ... ) 

Ma sic;_: rozumieć, nic uważam Kubusi:t i jego p.w:1 za adap
tację. To moja sztuka, moja "wariacja na temat Diderota", czy 
Leż ze wzglc,:du na mój podziw, mój "hołd Diderotowi". 

Ta "wariacja-hold" jcsl wielostronnym spotkaniem: spotka
niem <lwóch pisarzy i zarazem dwóch wicków. Spotkaniem po
wieści i teatru. Dramat zawsze wymagał formy bardziej sztywnej 
niż powieść. Teatr nic miał nigdy swojego Laurcncc'a Stcrnc'a. 
Próbując nadać mojej komedii odkryl•! przez Diderota powieścio
pisarza dowolność formalną, o której Did~rot dramaturg nic miał 
pojc,:cia, złożyłem nic tylko "hołd Diderotowi", lecz takv'q "hold 
pow ieści". 

Oto jaka jcsl konstrukcja: słabiutki wątek podróży Kubusia 



i Jego pana służy za oparcie trzem historiom miłosnym - pana, 
Kubusia i pani de La Pommcrayc. O ile dwie pierwsze z nich są 
słabo związane z tokiem wydarzeń (druga nawet bardzo słabo), 
to trzecia, zajmująca cały drugi akt, z punktu technicznego jest 
wyłącznie epizodem (w ogóle nic łączy się z akcją zasadniczą). 
Jest to rażące naruszenie zasad konstrukcji. Lecz właśnie tego 
chciałem spróbować. 

Zrezygnować ze ścisłej jedności akcji i oprzeć jedność całoś
ci na środkach subtelniejszych, takich· jak technika polifonii (his
torie nie są opowiadane jedna po drugiej, lecz wzajemnie się 
przeplatają) i technika wariacji (każda z historii jest tak napraw
dę jakąś odmianą pozostałych). Tak więc ta sztuka, będąc "waria
cją na temat Diderota'', jest jednocześnie hołdem dla techniki 
wariacji. ( ... ) 

Don Kichot, wraz ze swoim sługą, niepiśmiennym chłopcem, 

opuścił pewnego dnia swój dom, by iść walczyć z nieprzyjaciół
mi. W sto pięćdziesiąt lat później Toby Shandy uczynił ze swoje
go ogrodu ogromną makietę pola bitwy i, w asyście wiernego 
służącego, oddał się wspomnieniom wojennej młodości. T"amten 
kulał zupełnie tak samo, jak Kubuś, który w dziesięć lat później 
zabawiał swego pana podczas podróży. A ten był nic mniej ga
datliwy i bezczelny niż pucybut Józef Szwejk, który w sto pięć

dziesiąt lat później w armii austro-węgierskiej rozśmieszał i na
pawał zgrozą swojego pana, nadporucznika Łukasza . . W trzydzieś
ci lat później, czekając na Godota, Vladimir i jego sługa są już 
sami na pustej scenie świata. Podróż zakończona. 

Milan Kundera 
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