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Witold Gombrowicz 
PRZEDMOWA DO HISZPAŃSKIEGO WYDANIA 
FERDYDURKE 

Książka ta ujrzała światło dzienne w Polsce na rok przed 
wojną, który to fakt trzeba mieć w pamięci, jeśli chce się wniknąć w 
jej klimat. Przedtem wydałem tom opowiadań zatytułowany 
"Pamiętnik z okresu dojrzewania/. . ./" 

Ponieważ przedwojenna mentalność polska chadzała 
drogami zupełnie odmiennymi od wybranych przeze mnie, w 
momencie publikacji Ferdydurke nie miałem wielkich nadziei na 
jej sukces. Jeśli koniec końców całe przedsięwzięcie nie wyszło 
bynajmniej źle, to jest to zasługa grupki zdecydowanych i 
żarliwych zwolenników tej imprezy, w w iększości ludzi młodych. 
Dzięki nim książkę szeroko omawiano, a objętość napisanych 
przy tej okazji na temat Ferdydurke szkiców, polemik, komentarzy 
itd. wielokrotnie przewyższa objętość samej książki. Mimo to ani 
ja, ani Ferdydurke nie weszliśmy w pełni do oficjalnej literatury 
polskiej, nad czym, rzecz jasna, głęboko bolejemy .. 

Kiedy polemiczna burza właśnie przycichła i zb ierałem się 
do napisania czegoś nowego, otrzymałem zaproszenie do 
udziału w dziewiczym rejsie naszego nowego transatlantyka, 
inaugurującego linię polsko-argentyńską. Przybyłem tu tylko na 
trzy tygodnie, które wszakże przedtużyły się do ponad sześciu lat, 
gdyż wybuchła wojna. Ci, którzy poprzez Ferdydurke uchwycą 
pewne cechy mojej duszy, rozumieją również, dlaczego dusza 
owa, miast szukać kontaktów z "kołami" miejscowymi, wiodła 
życie anonimowe i cygańskie, bardzo niestety bliskie nędzy. 
Zagubiony w tym kraju, oszołomiony i zdruzgotany wydarzeniami 
w Europie, wałęsałem się po ulicach nie mając ochoty na nic, albo 
też płakałem gorzko, chowając głowę pod jakimś kawiarnianym 
stolikiem. Zupełnie odszedłem od literatury i jedynie dzięki 
wrodzonej mi, szczęśliwej skłonności do infantyl izmu zdołałem -
wbrew najrozmaitszym klęskom i upokorzeniom - zachować w 
sobie jakąś iskrę radości . Ostatnio powróciła mi ochota do pracy 
literackiej, sądzę więc, że wkrótce będę miał przyjemność wydać 
jakiś nowy utwór. 

Teraz już wiecie, skąd wam spadła ta ks i ążeczka . Nie jest 



to oczyw1sc1e powieść realistyczna, toteż nie należy sobie 
wyobrażać, że - powiedzmy - uczniowie w Polsce naprawdę tak 
bardzo przejmują się swoją n iew i nnością, czy też że służący są 
policzkowani przez swych panów. Nie jest to również broszura 
polityczna, gdyż nie ma ona nic wspólnego ani z prawicą, ani z 
lewicą. Czym w i ęc jest Ferdydurke? Jeszcze w Polsce 
przekonałem si ę, że mimo obfitośc i przedmów i wyjaśnień ogólny 
sens utworu u mykał wielu czytelnikom do tego stopnia, że 

niejeden z nich zwątp ił wręcz w istn ienie takiego sensu . Jednak 
Ferdydurke ma pewien sens, toteż nic chyba zd rożnego w tym, że 
po prostu i bez krygowania s i ę wyłożymy go tutaj pokrótce, jeśli 
może to ułatwić le kturę . 

Dwoma naczelnymi w Ferdydurke problemami są 
Niedojrzałość i Forma. Jest faktem, że ludzie muszą ukrywać 
swoją niedojrzałość, gdyż do pokazania na zewnątrz nadaje się . 
tylko to, co w nas dojrzałe . Ferdydurke stawia następujące 
pytanie: czy nie widzicie, że wasza zewnętrzna dojrzałość jest 
fikcją i że nic z tego, co możecie wyrazić, nie odpowiada waszej 
najgłębszej rzeczywistości? Udajecie, że j esteście dojrzali , 
tymczasem zaś żyjecie w świecie zupełnie innym. Jeśli nie 
potraficie w jakiś śc iślejszy sposób połączyć z sobą tych dwu 
światów, to ku ltura na zawsze pozostanie narzędziem 
oszukiwania was. 

Ferdydurke wszelako zajmuje się nie tylko tym, co można 
by nazwać natu ra l ną niedojrzałością człowieka, ale także - i 
przede wszystkim - n i edojrzałością uzyskaną sztucznie, tzn . kiedy 
jeden człowiek wpycha drugiego w niedojrzałość , oraz kiedy - cóż 
za rzecz dziwna ! - w taki sam sposób dz i ała ku ltura . Rozliczne są 
powody, dla których komuś zależy na tym, by ktoś inny popadł w 
niedojrzałość, najważniejsze wszakże jest nasze umiłowanie 
niedojrzałości dla niej samej. Obecnie kultura zdziecinnia 
człowieka, bo przyszło jej rozwijać się mechanicznie , toteż 
przerasta go i oddala s i ę od niego . 

Bohater Ferdydurke, udziecinniony najprzód przez 
straszl iwego P i mkę, uw i kłany zostaje w proces wzajemnego 
udziecinniania będący w i elką, sekretną rozkoszą ludzkości , jej 
najmilszą rozrywką tudzież najstraszliwszym cierpieniem. Do 
jakiej psycholog ii prowadzi nas ten proces? Postacie z 

Ferdydurke nie mają ideałów an i bogów, lecz tylko "niedojrzałe 
mity", które mog libyśmy okreś l ić mianem i d eału dostosowanego 
do poziomu najgłębszej, autentycznej rzeczywistośc i człowi eka 
(mit chłopa, pensjonarki , ciotki itd.). Nie robią one tego, co chcą, 
nie odczuwają też zgodnie z własną naturą, przeciwn ie, 
większość ich uczuć i czynów zostaje im narzucona z zewnątrz. 
Nawzajem popychają s i ę ku postawom, sytuacjom, uczuciom 
bądź myś l om obcym temu, co sami ch cą, i dopiero później 
dostosowują s i ę psychicznie do tego, co zda rzyło im s i ę uczynić, 
poszukując ex post j akiegoś uzasadnienia i wyj aś n i en i a ... zawsze 
pod groźbą absu rdu i anarchii . Ich dwie najbardziej 
charakterystyczne cechy to, po pierwsze, fakt, że zespół 
dojrzałych form kultury jest dla nich jedynie p r e t e k s t e m do 
nawiązan i a m iędzy sobą kontaktów, do gry przyjemności i 
wzajemnego podniecania s i ę oraz dostrajania s ię nawzajem w 
swoich bolesnych, n i edoj rzałych zabawach. Najważn i ejsze dla 
nich to tańczyć; co tańczą - n ieważne . Po drugie, bez ustanku 
wytwarzają one formę , ale nigdy jej nie osiągają. Nie mają 
wierzeń, ideałów, przekonań , zdoln ości, uczu ć, lecz tylko je sobie 
fab ryk u ją stosownie do potrzeb własnych i wymogów sytuacji. 
W każdej chwil i społem tworzą one sobie własne osobowości -
jedna stwarza drugą. Ferdydurke utrzymuje, że właśnie nasza 
tęsknota za dojrzałością ci ąg nie nas ku owej n i edojrzałości numer 
dwa, niedojrzałośc i sztucznej, nasza zaś tęsknota za formą pcha 
nas ku formie złej . Podobni komuś, kto boi się własn ej nagości , 
chwytamy pierwszy lepszy ubiór w naszym zasięgu, nawet 
najbardziej groteskowy, i w ten sposób tworzy się te n świat 
sklecony z n iezdarnośc i , n iewystarczal nośc i , niepowag i i 
nieodpowiedz i a lnośc i , świat podkultury, fo rm ułomnych, 
nieudanych, zwichn iętych i nieczystych, wśród których toczy się 
najgłębsze nasze życie. Tworzone są tam zadziwiające 
pod ideały, podreligie, poduczucia i mnóstwo innych podrzeczy, 
wielce różnych do tego, co istnieje w św i ecie oficjalnym. Ważne 
jest zaś to, że wszystkie owe sprawy dz i eją s i ę poprzez formę, 
toteż w tym sensie, tzn. po to, by dwie osoby pch nęły się wzajem 
ku regresji, nie muszą one wcale być pacjentami Freuda ni 
adeptami fre udyzmu , g dyż chodz i tu o coś zu pełnie 
elementarnego - o to, że styl bycia jednej osoby wpływa na styl 



bycia drugiej . 
Jaką my, istoty świadome, powinniśmy przyjąć postawę 

wobec tego podświata? Najwyższym pragnieniem Ferdydurke 
jest znaleźć formę dla n iedojrzałości . Ale to niemożliwe . Możemy 
w formie dojrzałej wyrazić cudzą niedojrzałość, możemy na 
przykład dać jej artystyczny bądź naukowy opis, ale w ten sposób 
nie os i ągamy nic, ponieważ nie wyrażamy przecież naszej 
własnej niedojrzałości, lecz dojrzale opisujemy n iedojrzałość 
cudzą. A jednak gdybyśmy zaczęli anal izować i spowiadać się z 
własnej kul tu ralnej niewydolności, zawsze czyn il ibyśmy to biorąc 
za punkt wyjśc i a kulturę w formie dojrzałej. Ażeby wszelako 
wyrazić tę niewydolność św iadom i e i jednocześnie bezpośrednio , 
powinniśmy postarać się o napisanie książek - nie mądrych l')a 
temat głupoty, lecz całkiem po prostu książek głupich , kiepskich, 
nieporadnych; co, rzecz jasna, jest czystym idiotyzmem. Dlatego 
ani nauka, ani sztuka, ani żaden inny środek ekspresji kulturalnej 
nie pozwalają człowiekow i ujawnić w sposób bezpośredni swej 
niedojrzałej rzeczywistości, skazanej przeto na wieczną n i emotę. 
Z drug iej atoli strony, jeś li wszyscy będziemy nadal uprawiać tę 
obowiązkową. nieuniknioną masakrę, kultura przekształcać się 
będzie w zabawę coraz bardziej mechaniczną i fragmentaryczną, 
tracąc wreszcie wszelki kontakt z nimi. Jeśli, rozmawiając z 
Iksińskim, będę zawsze usiłował być możliwie najlepiej 
wychowany, a on będzie czynić to samo względem mnie , nasza 
rozmowa wnet stanie się tak dobrze wychowana, że w końcu 
uprzykrzymy się sobie nawzajem okropnie. Właśnie coś takiego 
dzieje się z naszą sztuką, stającą się zbyt "artystyczną''; i z naszą 
subtelnością, która staje się zbyt subtelna, tudzież z naszym 
bohaterstwem, stającym się zbyt bohaterskim. Cóż tedy nam 
pozostaje? Jesteśmy w sytuacj i dziecka zmuszonego do 
noszenia zbyt obszernego ubrania, w którym czuje się 
niewygodnie i śmiesznie; nie może go zdjąć, bo innego stroju nie 
ma, może jednak przynajmniej zawołać głośno, że ubranie nie 
zostało zrobione na jego miarę, zaznaczając w ten sposób 
dystans m iędzy strojem a swoją osobą. Co znaczy: zdystansować 
się wobec formy. Gdy zdołamy dogłębnie uświadomić sobie fakt, 
że nigdy nie jesteśmy - ani nie możemy być - autentyczni , że 
wszystko, co nas określa - nasze czyny, myśli, uczucia - nie 

pochodzi bezpośred nio od nas , lecz jest produktem zderzenia 
naszego ja z rzeczywistością zewnętrzną, owocem stałego 
przystosowywania się , wówczas brzem i ę ku ltury stanie się dla nas 
mniej uciążliwe . 

Ferdydurke, oprócz tego , że stawia ten problem 
teoretyczn ie, podejmuje również zadanie praktycznej jego 
realizacj i. Co do mn ie, starałem s i ę oczywiście napisać książkę 
dobrą, nie zaś złą. Chodziło mi jednak o rozszerzenie za wszelką 
cenę sfery wol ności słowa w tej dziedzinie kultury, gdzie pisarz 
kiepski nie może pow i edzi eć nic, bo jest kiepski , a pisarz dobry też 
nie może pow iedzieć nic, bo jest dobry, tzn . stał się niewolnikiem 
własnego poziomu i własnego stylu i z l ąkł s i ę własnej wielkości , 
rangi społecznej tudzież rozlicznych (często iluzorycznych) 
ważnych obow i ązków. Dlatego, zamiast jako autor u krywać 
własną osobę, włączyłem ją w grę razem z osobami moich 
bohaterów. Zamiast - jak robią to inni autorzy -

ma s kowa ć własną nie dos tateczność 
kultu ral n ą. moją zależność od sfery niższej 
ora z osob iste motywy mej pracy, 
obnażyłem je brutalnie, ukazując nadto 
moją niewspółmierność z formą utworu. 
Czyteln ik może s ię przekonać, do jakiego 
szału doprowadza mnie tyrania utartych 
zwrntów, j ęzykowych, mechanizm styl u, 
konstrukcja i wiązan ie części, itd., itd ... 
Ferdydurke tedy ma oblicze dwoiste: z 

· jednej strony jest opowieśc ią, relacją, 
opisem, z drugiej zaś - moim osobistym 
zmaganiem si ę z formą. W książce tej 
autor wyznając własną ni edoj rzałość , 
os i ąga - tak sądzę -większą suwerenność i 
wolność wzg l ędem formy, j ednocześnie 
zaś od słania mechanizm swej n i edojrzała-
-ści . 

Tłumaczy/ z języka hiszpańskiego Ireneusz Kania 
Buenos Aires 1947. 

Gombrowicz w Argentynie 



Witold Gombrowicz w lalach 
dwudziestych w Paryżu. 

Witold Gombrowicz 
w wieku dwóch lat (1906) 

Kalendarium 

4 sierpnia 1904 w Maloszycach pod Opatowem urodzi ł się Marian Wito ld 
Gombrowicz, syn Jana Onufrego i An toniny z Kotkowskich. Była to rodzi na 
zi em i ańska, której za udział w Powstaniu Styczniowym skonfiskowano majątki 
na Żmudzi, więc przeniosła się do Kongresówki; tytu ł hrabiowski pisarz jednak 
zmyślił, aby zaimponowa ć swoim wielbicielom, zwłaszcza ludowemu poecie 
P iętakowi. 

W rodz inie Kotkowskich - wspomina/ Gombrowicz - sporo było chorób 
umysłowych/. . ./ dom duży, przedzielony na dwie części, w jednej mieszkała 
moja babka, a w drugiej jej syn, brat mojej matki, wariat nieuleczalny, który 
chodząc w nocy po pustych pokojach usiłował zagłuszyć strach dziwnymi 
rozhoworami, przetaczającymi się w pienia jakieś przedziwne, które kor7czyly 
się nieludzkim wrzaskiem: wdychałem szaleństwo. Ja jestem artystą po matce, 
a po ojcu jestem trzeźwy, spokojny, opanowany 
1911 Rodzice Gombrowicza przenoszą się wraz z d ziećm i do Warszawy. 
1922. Przyszły autor "Ferdydurke" kończy Gimnazjum św. Stanisława Kostki . Z 
religii i z historii otrzymuje oceny dobre, z polskiego nawet celującą, z 
pozostałych przedmiotów trójczyny. 
1926. Pierwsza miłość Gombrowicza. 
1927. Gombrowicz uzyskuje stopień magistra praw na Uniwersytecie 
Warszawskim, wyjeżdża do Paryża z zamiarem kontynuacj i studiów Z planów 
nic nie wychodzi. Z przyczyny astmy Gombrowicz spędza kilka miesięcy w 
Pirenejach . 
1928. Przyszły pisarz wraca do Warszawy, rozpoczyna pracę w sądown ictwi e, 

którą wkrótce porzuca. Material n ą podstawą j ego życ ia bę d zie 
administrowanie rodzinnych kamienic. 
1933. Gombrowicz debiutuje w "Kurierze Porannym" jako krytyk (nr 28, sygn. 
G.K. ) artyku !em "Postawa nowych autorów: Choromański, Gombrowicz, 
Rudnicki". 
W tym samym roku ukazuje się jego książka " Pamiętn ik z okresu dojrzewania" 
Pisarz współp ra cuje ze "Skamandrem", gdzie drukuje " Iwon ę ks iężniczkę 

Burgunda" i z "Czasem", w którym zamieszczam .in . wspomnienia z odbytej w 
1938 roku podróży do Włoch. Szczytem kariery towarzyskiej i pi sarskiej jest 
"własny" stolik w "Ziemiańskiej" satyryk Andrzej Nowicki wspomina/ : 
Gombrowicz peszył, irytował, często nie potrafiłem się odgryźć, choć byłem 
przecież satyrykiem "Szpilek". Mimo to, tak j ak i reszta, musiałem codziennie 
być przy stoliku. Chodziliśmy tam właściwie j ak na spektakl. 
Jerzy Andrzejewski: 
.. nie umiałem celnie ripostować . Na egzemplarzu ofiarowanej mi "Ferdydurke" 
napisał ·" Jerzemu Andrzejewskiemu na pamiątkę wielu klęsk dyskusyjnych" 
I ..I !to prawda. 
Ze wszystkich starć i walk wychodzi/ zwycięsko, m u s i a I być pierwszy 
Realizował swoją teorię nieustannego ataku, konfrontacji, grał świetnie , gra 
stała się j ego drugą na turą, weszła mu w krew Nie zdarzyło mu się nigdy 



wypaść z roli. Nigdy na przykład nie widziałem go pijanego; a jeżeli już, to pił 
bardzo niewiele. Na alkohol mogą sobie pozwolić ryzykanci. On natomiast 
mógłby się wtedy otworzyć, wymknąć sobie, a do tego dopuścić nie chciał. /. . ./ 
Mimo wielu znajomych nie miał przyjaciela. Sądzę, że nie był zdolny do 
przyjaźni. Przyjaźń kosztuje, wymaga sporo wysiłku. On tymczasem nie lubił 

dawać .. 
1937. Ukazuje się "Ferdydurke" . W pierwszej wersji powieść nie miala ani 
oniryczna groteskowej formy, ani filozoficznych ambicji: 
więc belfer Pimko zachodzi do mnie, niby z wizytą, pogaduje o tym i o owym, aż 
znienacka zaczyna mnie egzaminować! Robi ze mnie ucznia! Zły stopień mi 
stawia! I wreszcie, pupę dziecinną z nagła przyprawiwszy, mnie 
trzydziestolatka, oddaje tryumfalnie do szkoły! Przypominam sobie doskonale 
- wspomina! po latach Gombrowicz - że na tych pierwszych stronach 
"Ferdydurke " moje ambicje nie sięgały poza dowcipną satyrę, która by mnie 
wywyższyła ponad wrogów. Ale wkrótce utwór tak gwałtownie mi się 
roztańczy/, tak zaczął ponosić w stronę najbardziej zwariowanej groteski, że 
musiałem przerobić cały początek nadając mu to samo groteskowe nasilenie. I 
poczułem, że utwór wymyka mi się, nie chce mi służyć, zaczyna żyć własnym 
życiem .. . · 
1939. Dzięki znajomości z Januszem Minkiewiczem, synem radcy prawnego 
linii Gdynia - Ameryka Gombrowicz uzyskuje ulgowy bilet na dziewiczy rejs 
"Chrobrego" do Argentyny. Po wybuchu wojny zostaje w Buenos Aires, 
podejmując dorywcze prace. 
Dwieście dolarów, cała moja fortuna, wystarczyły mi na prawie sześć miesięcy. 
Argentyna była wtedy krajem wyjątkowo tanim. 
1951 . Początek współpracy z Instytutem Literackim w Paryżu . Praca nad 
"Operetką" , która u każe się nakładem "Kultury" w 1966 roku, wraz z 
"Dziennikiem 1961 - 1968". 

· 1953. Ukazuje się łączne wydanie dramatu "Ślul:'J" i powieści "Trans-Atlantyk" . 
Dramat pomyślany jako sen i zarazem parodia dramaturgii Szekspira spotkał 
się z entuzjastycznym przyjęciem. Dramat zrobił na mnie wielkie wrażenie 
pisała do Gombrowicza Maria Kuncewiczowa Napisał Pan po prostu nowego 
"Hamleta" ... 
Ta sztuka senna jest bardziej przejmująca niż życie, chociaż słusznie Pan 
pisze, że nie jest surrealistą. 
1960. Gombrowicz wystąpił po raz pierwszy i ostatni jako pianista. Podczas 
przyjęcia wydanego z okazji przyjazdu Andrzeja Panufnika pisarz namówił 
wybitnego muzyka by zagrali coś nowoczesnego na cztery ręce . Panufnik grai 
to , co miał w nutach. Gombrowicz uderzał przypadkowo, bo nut nie znał i w 
ogóle nie u miał grać Niemniej obaj dostali brawa. 
1963. Wyjazd z Argentyny. Argentyńskie biedowanie się skończyło. Po 
rocznym stypendium Forda w Berlinie Zachodnim - 1500 dolarów miesięcznie 
pozwo liło poczyn ić oszczędności - pisarz przenosi się do domu pracy twórczej 
w opactwie Royaumont pod Paryżem Tu poznaje 27-letnią Ritę Labrosse, 
Kanadyjkę, która studiuje lite raturę na Sorbonie, a utrzymuje się pracując jako 
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telefonistka na poczcie. 
1964. Ze względu na astmę Gombrowicz zamieszkuje (wraz z R i tą) w Vence 
koło Nicei . 
1967. Pisarz otrzymuje Prix Fermentor - Międzynarodową Nagrodę Literacką 
Wydawców. 
1968. W nocie autob iograficznej Gombrowicz pisze : 
28 grudzień poślubia swoja towarzyszkę Marie i Rita La brasse. 
Słowa miłość użył tylko raz. Nigdy więcej. 
1968. Nazwisko polskiego pisarza wymieniane jest wś ród kandydatur do 
Nobla . 
25 VII 1969 w Vence, na astmę, umiera Witold Gombrowicz. 

Witold Gombrowicz - zdjęcie z oslatnich lat. 



Bohdan Urbankowski 
Dojrzeć do "Ferdydurke" 

Zaczęło się dziwacznie, a potem już całkiem było z górki . W roku 1937 
ukazała s i ę powieść Gombrowicza "Ferdydurke". Z umieszczonej na 
okładce daty 1938 wyn ika ło , że jest to książka z p rzyszłości .. Dojrzeć 
do niej musiel i nie tylko czyte lnicy, lecz i autor. 
Wyobraź sobie, Czytelniku, że bez wzg lędu na wiek i ori entacj ę 
seksua l ną masz lat 30, l eżysz w łóżku rob i ąc bilans swojego życia. I 
nagle straszny Belfe r Pimko prowadzi cię do szkoły dyr. Piórkowskiego, 
by uwięzić w n i edojrzałości , by mówiąc językiem Gombrowicza 
p rzyprawi ć ci nie ty lko gębę uczn ia ale i pupę do bicia, do poklepywania, 
ale nie do czegoko lwiek poważniejszego. Taką przygodę przeżył 

właśnie bohater powieści Józef, a właściw i e Józio. Sytuacja jak z 
głup iego snu. Nie wykluczone zresztą, że powieść była snem, p rzec ież 
leżący w łóżku bohater mógł zasnąć ponownie, przecież dopiero · co 
trapi! go sen z czasów gdy miał !at 15 czy 16 .. . Może wróci ł do tego snu, 
może sen przyszedł po niego nie wiadomo. Fakt jednak, iż nasz Józio 
znalazł s ię znów w klas ie szóstej, wśród uczniów, którzy jakby nie 
widząc różnicy wieku przywita li go w uczn iowska łacińskim języku : 
patrzcie! novus kolegus! 

Trzydziestolatek został uuczniony, a jeśli to się źle wymawia to 
upupiony, wmontowany w formę ucznia i w tej formie, czy ro li musi 
uczestniczyć w życiu. To znaczy w uczniowskich lekcjach, uczniowskich 
dyskusjach, uczniowsk ich fl irtach a nawet w uczniowskich 
mordobiciach. Raz jeszcze dane mu będzie wysłuchać słów 
powtarzanych przez pokolenia belfrów: kochamy Juliusza Słowackiego 
i zachwycamy się j ego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. .. 

Po legendarnej j uż lekcji profesora Bladaczki znajdujemy w 
"Ferdydurke" wspaniałą scenę pojedynku na miny. 

Szkoła nie jest jedynym miejscem upupiania bohatera . 
Trzydziestoletni Józio zostaje zaprowadzony przez profesora Pimkę do 
nowoczesnej rodziny Młodziaków niby na sta n cję, w rzeczywi stośc i zaś 
po to , by zakochawszy się w ich córce na dobre ugrzązł w niedojrzałości. 
Plan zostanie wykonany nie w stu , a w dwustu procentach nie tylko 
nasz bohater ale i sam Pimko zakocha się w ś l icznej. g łupiej i wie lce 
wysportowanej pensjonarce. Józio zaś z ręczną i ntrygą doprowadzi do 
jego kompromitacji . W końcu Józio ucieknie z kuzynką, w którą po 
drodze wmówi, i ż właśnie Ją porwał z miłośc i Zosia zaczyna w to 
wierzyć 1 wchodzi w ro l ę zakochanej, Józio także zaczyna g rać rolę 
młodego amanta Musiałem ucałować swo1ą gębąjej gębę tłumaczy 

czyteln ikom - gdyż ona swoją gębą ucałowała moją gębę . Na niebie 
pojawia się księżyc w kształc i e pupy. Książka kończy się prawie 
filozoficzną konstatacją: 
me ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem 
schronić się można j edynie w objęcia innego człowieka. Przed pupą zaś 
w ogóle nie ma ucieczki ... 
Ostatn ie zdanie książki brzmi niezwykle chłop ięco , wręcz pupiasto : 
Koniec i bomba 
A kto czytał, ten trąba . 

S!owo forma to klucz do światopoglądu Gombrowicza, "Ferdydurke" 
to książka ilustrująca ów św iatopogląd . 
Wyjaśniając poważniej swe poglądy Gombrowicz mówi: 

O, potęga Formy! Przez nią umierają narody. Ona wywołuje wojny. 
Ona sprawia, że powstaje w nas coś , co nie jest z nas. Lekceważąc ją 
nie zdołacie nigdy pojąć głupoty, zła zbrodni. Ona rządzi 
najdrobniejszymi odruchami. Ona j est u podstawy życia zbiorowego. 
Jednakże dla was Forma i Styl wciąż jeszcze są pojęciami z dziedziny 
ściśle estetycznej. 

Gombrowicz rozszerza pojęcie formy, czyn iąc z niego podstawową 
kategorię swej filozofi i. Nie ogranicza się ono do estetyki, nie wypływa 
też z psychologii, przeciwnie to forma determinuje i kanalizuje 
zachowania: wciąż wam się wydaje rzuca Gombrowicz publiczności 
że to uczucia, instynkty, idee rządzą naszym zachowaniem, a formę 
skłonni jesteście uważać za powierzchowny dodatek/. . .I 

To narzucanie form jest sposobem zniewolenia : nauczyciel narzuca 
dorosłemu prawie mężczyźn ie formę ucznia, zakochana dziewczyna 
narzuca upatrzonej ofierze formę potulnego kochanka. Ludzie walczą 
ze sobą krępując się formami , poniżają formami ni?szymi, wywyższają 
formami ponad rzeczywistą dojrzałość ale w ten sposób nakładają na 
świat porządek , tworzą Ład . 
Wkrótce przepowiada Gombrowicz w "Ferdydurke" nastąpi czas 
Generalnego Odwrotu. Zrozumie syn ziemi, że nie wyraża się w zgodzie 
ze swoją najgłębszą istotą. lecz tylko i zawsze w formie sztucznej i 
boleśnie z zewnątrz narzuconej, bądź przez ludzi, bądź przez 
okoliczności. Pocznie przeto lękać się tej formy swojej i wstydzić jej, jak 
dotąd czcił ją i nią się pysznił.I...! I zamiast ryczeć "Ja w to wierzę ja to 
czuję ja takijestem ja tego bronię" powiemy z pokorą: "Mnie się w to 
wierzy, mnie się w to czuje, mnie się to powiedziało , uczyniło, 
pomyślało." Wieszcz wzgardzi śpiewem. Wódz zadrży przed swym 
rozkazem. Kapłan zlęknie się o/tarza, a matka wpajać będzie w syna nie 
tylko zasady, lecz także zdolnośc umykania się im ... 



W niepoważnej sztubackiej powieści trafiamy nagle na Apokalipsę, na 
wizję rozpad u całej ludzkiej kultury. 

* „ * 

Szkoła nie uczy samodzielnego dochodzenia do wiedzy, arbitralnie 
narzuca poglądy, tłamsi dojrzałość młodzieży traktując ją wciąż jak 
dzieci, jak przedmioty. Nowoczesny dom miejski w rzeczywistości robi 
to samo a jedyn ie zmienia stereotypy: panuje w nim bezkrytyczny kult 
nowoczesnośc i , terror nowinek, dyktatura mody Zdanie, iż nie ma 
ucieczki przed pupą w odniesiernu do polskiej sytuacji brzmi jak złośliwa 
diagnoza: formy organizacji naszego życia są poniżej poziomu, riie 
odpowiadają dojrzałości społeczeństwa i krępują jego dojrzalosć. 
Gombrowicz jednak nie ogranicza się do teJ diagnozy. Poglądy 
dotyczące kondycji całej ludzkości rozwi111e JUŻ w innych utworach, ale 
będą one tak samo pesymistyczne Gatunek nasz przestał nadążać za 
własnym rozwojem. W naszym świecie powie pisarz w Ili tomie 
"Dziennika" wszystkiego jest za dużo. Za dużo ludzi , za dużo informacji, 
za dużo techniki z której zalewem biologia ludzka nie daje sobie rady 
wszystko to powoduje, 1ż ludzkość przybiera formy ochronne , 
infantylne, że cofa się przed wyzwaniami. 30 pażdziernika 1966 
Gombrowicz pisze w "Dzienniku" , że głównym kłopotem naszych 
czasów jest problem im mądrzej, tym głupiej" . Pozornie jest to tylko tarn 
paradoksik w rzeczywistości ostrzeże111e dla ludzkości, która zabrnęła 
za daleko. Co najgorsze sama nie wie, gdzie. 

Gombrowicz uważał się za prekursora egzystencjalizmu i 
strukturalizmu jednocześnie, twierdził, że już w "Ferdydurke" straszył 
czyte lników absurdem i mówił o roli struktur tyle, że nazywał je formami 
To prawda. Prawdą jest też, że pomysły tam zawarte rozwinął potem w 
bardziej dojrzałych utworach Dramat "Ślub" zaskakuje oniryczną 
formą, w treści też ukazuje rolę form także sakralnych, w życiu 
ludzkości bez niego nie byłoby "Tanga" i połowy dziel Mrożka. 
Historiozofia "Operetki" to nie tylko historia mody, lecz w ogóle traktat o 
formach obyczajowych, społecznych , politycznych . Sztubackie zabawy 
słowami i pomysłami spowodowały, że Gombrowicza uważano za 
sztubaka, kawa larza.pozera lecz nie za myśliciela , Jakim był naprawdę . 

1 7 z Rą:i I~ VPT'CG. 



Garść cytatów 

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

Ani ja, ani nikt inny, nie będzie sądził narodu polskiego według 
Mickiewicza, lub Szopena, ale wedle tego, co tu, na tej sali, się dzieje i 
się mówi. 

Cóż ma wspólnego z Szopenem pani Kowalska? Czy dlatego, że 
Szopen napisał ballady wzrasta choćby o szczyptę ciężar gatunkowy 
pana Powalskiego? 
czy bitwa pod Wiedniem może przysporzyć chociażby łut chwały panu 
Ziębickiemu z Radomia? 

Jestem Człowiekiem o zaostrzonym niewątpliwie , poczuciu godności 
osobistej, taki zaś człowiek, gdyby nawet nie był związany z narodem 
więzam i patriotyzmu, będzie zawsze pilnował godności narodu, 
chociażby z tego tylko względu, że nie może od narodu się oderwać i 
wobec świata jest Polakiem stąd wszelkie poniżenie narodu poniża i 
jego osobiście wobec ludzi. 

Sztuka musi być burzycielką dzisiejszych pojęć w imię pojęć 
nadchodzących. Ale te nowe, nadchodzące smaki, jutrzejsze uczucia, 
czekające nas stany duchowe, koncepcje, emocje jakże mogą urodzić 
się pod piórem, które dąży jedynie do konsolidacji dzisiejszej wizji, 
dzisiejszych sprzeczności. 

Nie traćcie drogiego czasu na pościg za Europą nigdy jej nie dogonicie 
próbujecie stać się polskimi Matisse'ami z braków waszych nie urodzi 
się Braque. Uderzcie raczej w sztukę europejską, bądźcie tymi, którzy 
demaskują; zamiast podciągać się do cudzej dojrzałości , spróbujcie 
raczej ujawn ić n i edojrzałość Europy. Postarajcie się zorganizować 
wasze prawdziwe odczuwanie, aby uzyskało byt obiektywny w świecie, 
znajdźcie teorię zgodną z waszą praktyką, stwórzcie krytykę sztuki z 
waszego punktu widzenia, stwórzcie obraz świata, człowieka kultury, 
który by był zgodny z wami/ .. ./ 

Elita literatury światowej staje się z każdym rokiem liczniejsza; ale 1 z 
każdym rokiem bardziej wątpliwa . Dzieje się tak, ponieważ technika 

podrabian ia wyższości jak wszystkie techniki , postępuje naprzód. 

Czy w końcu będziemy mogli artyści zaatakować człowieka nauki w 
imię bardziej błyszczącego człowieczeństwa?/ .. ./ W os ta tnich 
dziesięcio leciach sztuka zachowywała się podle, pozwoliła sobie 
za imponować, niemal padła na kolana , przyjmowała łapczywie 

wszystko z ręki wroga , zabrakło jej dumy i nawet zwykłego instynktu 
samozachowawczego . Wyniki? 
Malarstwo najechane przez abstrakcję i inne koncepcje fo rm y 
wszystko z naukowej inspiracji i coraz większy zanik w tej sztuce 
indywidua! n ości. 
Muzyka skorumpowana teorią, techniką, w ślad za czym załaman i e się 

osobowośc i i tak gwałtowne kurczenie s i ę kompozytorów, że wkrótce 
już nie będzie wiadomo, jak się nazywają te karzełki. 
I lite ratura p iękna, której p iękność wykańcza s i ę z każdym rokiem, która 
stała s i ę zła i brutalna, prawie rozwścieczona lub wym iotująca lub 
sucha i sztywna anali tyczna, socjologiczna , fenomenologiczna , nudna i 
nietrafna. 

Egzystencja jest jak rze ka, ta, gdy natrafia na przeszkody, natychmiast 
zaczyna szukać innych dróg i przecieka, którędy się da, otwierając 

sobie nowe ujścia nieraz w kierunkach , które ani się jej śn iły. Emigracja 
nasza z rzeką niewiele ma wspólnego. Stanęła ona przed murem, 
czekając aż runie, i do dzi ś stoi i patrzy i czeka. Masażami próbujecie 
zastąpić brak naturalnego ruchu! I w ciągu dwudziestolecia nie 
zqoby l iśc ie się na nic nieprzewidzianego, n i ą zaskoczyliście niczym 
Historii. 

W Polsce runęła wieża arystokratycznej kultury i tam wszystko, prócz 
kominów fabrycznych, stanie się w obecnym i nastę pnym pokoleniu 
karłowate ... 

Dla Polaka kultura nie jest czymś czego i on jest współtwórcą, ona 
przychodzi z zewnątrz jako coś wyższego, nadludzkiego i ona mu 
imponuje. 

Wyboru dokona/ Bohdan Urbankowski 



Witold Gombrowicz 
LIST DO FERDYDURKISTÓW 

Jeżeli jeszcze zipie który z was, ferdydurkiśc i, to niechaj nie traci 
nadziei - bo ja nie umarłem . Nieco oddalony i odosobniony, wiodę wątpliwą i 
uboczną egzystencję tam , gdzie Ameryka wtyka swój palec pom iędzy trzy 
oceany. W tym skwarnym i nieco wilgotnym klimacie drzewo natury mojej 
niespodziewanie i nader wątpl iwe wypuściło kiełk i , ku przerażen i u i osłupieniu 
wszystkich, którzy mnie znali. .. Wszelako, ferdydurkiści , nie traćcie nadziei. 
Oto ponownie ocknął s i ę Rozum , przywalony górą głupstwa , i oko zamglone 
nowym i przenikliwym zapala się św i atłem . 

Nie, nie ujrzycie na ła mach prasy krajowej mych felietonów i korespondencji - to 
nie zda się na nic. W tak namiętnej i tak zasad niczej jestem sprzeczności z 
duchem estetyki współczesnej, iż spór ten nie może być załatwiony w paru 
słowach ; a nie chcę się hańbić , łącząc się z chórem, który fałszywie, zdaniem 
moim, śpiewa . Nadejdzie godzina, w której spuszczona ze smyczy sfora moich 
artykułów rzuci się na owe fałsze i niedociągnięcia , jak psy rzucają się na tłustą 
owcę. I wówczas okaże się kto jest wariatem, głupcem, snobem i figlarzem: ja, 
czy też kupa moich uroczystych wrogów. Ale to na potem. Wpierw - ukończyć 
muszę to, co mam na ukończeniu. 

Wytrwajcie zatem, wyznawcy św Ferdydurki. Przyznać trzeba, i ż życie 

s ilną nam wstawiło pikę . Godność nasza była na śmietniku , dom - zburzony, a 
śmiech idioty jawił się na naszych okrwawionych wargach. Lecz to się 
skończyło i dziś - ku nowej zmierzamy twórczości. Oby twórczość owa była 
naprawdę twórczością, oby nie była nędznym naśladownictwem , 
drugorzędnym popisywaniem. marnym przelewaniem pustego w próżne , 
śmieszną namiastką twórczości , ale istotną pracą ducha, który szuka swojego 
wyrazu . I śmiem stwierdzić , że jeśli na własną rękę i własny rachunek nie 
rozwiążemy szeregu drastycznych problemów, które spiętrzyły się przed 
naszym rozwojem, to nigdy gtos Polaka nie rozlegnie się na obszarach świata 
oraz w obliczu natury, z przynależną mu silą i niezależnością; lecz na zawsze 
będzie to głos słabowity i niepewny siebie, stłumiony, lub nazbyt wrzaskliwy, 
sztuczny, niemrawy oraz zaskromny jakby, ach, koszulę miał w zębach .„ 
I choćbyście nie wiem ile szkół pozakładali, choćby kraj cały samochodami 
czarownie zakwitn ął i choćbyście , wyrzuciwszy za okno resztki zatęchłych 
przesądów, w najsłodszej idylli powszechnemu oddali się zbrataniu to, 
powtarzam, póki tych spraw nie załatwicie , nigdy, przenigdy głos wasz nie 
stanie się istotnie ważny i stanowczy, potężnie szczery i rozstrzygający w 
obl iczu świata oraz niechętnej natury. 

Oto - zadanie polskiej literatury, tej przynajmniej, która nie l ęka się ze 
światem zmierzyć Ale tych problemów, tych chorób sekretnych stylu naszego i 
postawy naszej nie odkryje wam lektura ks iaSJ przeszłości (gdyż kultura nasza 
na marginesie rozwijała się naszego losu) , ani też nie odnajdziecie ich w 
cudzoziemskich krajach - a ty lko we własnym sumieniu . Ja nędznym jestem 

osiem i, poza tym, tchórzem . Boże przebacz - właściwie jestem tylko małym 
dzieckiem. Lecz żyje we mnie wprost piekielna duma i, tej to dumy uczepiony, 
na najtrudniejsze rzucę się przeszkody 

Nie traćcie przeto nadziei , znów będę musiał poddać ciężko 
doświadczony grzbiet mój chłoście publicznej i znowu będzie powiedziane o 
mnie, żem komiczny wariat, a o was, ferdyd u rk i ści, że w fałszywego wierzycie 
proroka. Lecz prędzej czy później runą zmu rszałe mury starego Jerycha . 
wstrząśnięte zwycięskim rykiem trąb prawdziwie żywych . Albowiem ( i tu wam 
zdradzę św. Tajemnicę ) ferdydurkizm nie jest niczym innym, jak tylko wolą 
twórczości , a ferdydurk istą jest ten , kto się domaga od sztuki , ażeby 
TWORZYŁA A więc nie traćcie nadziei 

uNowinyLilerackie" (Warszawa) 1947, nr6. 
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opracowanie graficzne, skład komputerowy i druk programu: 
Waldemar Lawendowsk i - Teatralna Pracownia Poligrafii 

Urodziłam się w Katowicach. 
Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - Wydział Grafiki w 
Katowicach. Dyplom uzyskałam w roku 1992, trzy lata później podjęłam 
podyplomowe studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - w Katedrze 
Scenografii. 
Uczestniczyłam w wystawach zbiorowych m.in.: w Poznaniu, Szczecinie, 
Tychach , Saint-Genevieve-des-Bois (Francja) , Hasselt (Belgia) i 
indywidualnych - malarstwa i grafiki w galeriach i muzeach min. : w 
Katowicach , Sosnowcu, Mikołowie, Warszawie. 
Przez dwa lata prowadziłam w jednej z katowickich szkól grupę dzieci 
niesłyszących , odkrywając ich talenty w dziedzinie plastyki i pantomimy. 
Prowadziłam te zajęcia w oparciu o własne doświadczenia wyniesione ze 
szkoły dramy, pantomimy i tańca. Rezultatem mojej pracy z dziećmi b yło 
przedstawienie na podstawie książki Lewis Carroll "Alicja w krainie czarów". 
Od roku 1997 mieszkam w Warszawie. 
Do tej pory współpracowałam przy realizacji spektakli w teatrze Cogitatu r w 
Katowicach, w teatrze Ateneum i Rampa w Warszawie oraz przy realizacjach 
telewizyjnych widowisk teatralnych i koncertów symfonicznych. 
Realizacja Ferdydurke Witolda Gombrowicza w płockim teatrze, to moja 
pierwsza w pełni samodzielna praca w teatrze dramatycznym - mój debiut! 
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