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Arcydzieło 

absolutne 

F erdydurke jest pierws.zym 
wielkim dziełem Gombro
wicza i zarazem na1 bar

dziej znaną poi ką powicsc1ą 
w świe ie. najczęściej tlumaczo
ną. Wciąż wznawian;:i w wielu ję

zykach. o o tym zdecydowało , że> 
ta niezwykła historia o dorosłym 
mężczyźnie sprowadzonym rlo 
statusu ucznia. czy ucznia prze
mienionego, jest tak atrakcyjna, 
czym się odznacza. że tata się 

czymś więcej niż wartością lokal· 
ną w obrębie kultury, w której po
wstała? Moglibyśmy odpowic
dzier w stylu powie:ci. że Gom
browicz wielkim pisarzem był. 
a Jego powieść tak Jak inne utwo
r) , przesycona jest nieśmiertel

nym pięknem ; byłoby to jednał-. 
uchylanie się od problemu. 

W Ferdydurke Gombrowicz 
ukształtował nową wizję świata 
nie mającą precedensó\\' i stwo
rzył dla niej wyrażenia zespól 
środków, pozwalający nadać jej 
kształt. znałazl więc właściwy j · 
zyk, którym umiał posługiwać s1 
w sposób nowy i oryginalny ( ... ) 
nie był jednak programowo nowa
torem. samo nowatorstwo trakto
wane w izolacji mało go pociąga

ło. Więc, paradoksalno · ć Ferdy
durke wyraża ię w tym między 
innymi. że Gombrowicz posługi · 

wał się wzorami tradycyjnymi, ze 
naw1ązywal do literatury dawnej, 
niekiedy - jakby się wydawało 
wr cz anachronicznej . l ten kon
trast między ogólną nowością 

a tradycyjnością części składo

wych jest jednym z tych czynni
ków, które składają się na niezwy
kle bogactwo tej powieści . 

(.„) Gombrowicza interesuje 
przede w ·zystkim. co dzieje się 
m iędzy jednostkami ludzkimi, 
jak na siebie oddziaływają, jak 
wzajemnie siebie określają . I że
by tę interakcjonistyczną wizję 

świata i człowieka wyrazić, 

Gombrowicz nie przedstawia jej 
pojęciowo, tworzy literackie for
my . w których interakcja staje 
się kategorią strukturalną, ele
mentem języka, fabuły. narracji . 
(.„) Nie ma tu podziału na 
„tre: ć" i ,Jormę" . nie można ich 
wyprcparowa ·. ,ombrowiczow-
ka wizja świata wyraża się za

równo w ujęciach eseistyczny h , 
jak w kra11cowych przypad-
kach w formach gramatycz-
nych i frazeologicznych . I pod 
tym względem jest to arcydzieło 
integralne. 

Ale żeby pojąć jego s ns należy 
w nim zasmakować, trzeba je od
powiednio i mni jętnie czytać . 

Kiedy podchodzi się do tej wiel
kiej powieści z niewłaściwymi za-

loż niami, kiedy aktywizuje . iQ 
te przyzwyczajenia czytelnicze, 
o których w tym wypadku raczej 
należałoby zapomnieć, kiedy szu
ka siQ w niej tych wzorów. klóre 
nic mają nic wspólnego, albo 
\\TQCZ zostały w niej zanegowane. 
traci się w pewnej mierze dostęp 
cło utworu. ( „. ) O arcydziele po
wiedzieć można dużo, w tym to, 
iż daje się czytać na różne sposo
by. Jak każdy utwór wyk lucza 
ono pewne metody lektury. ale 
nigdy nie je t skazan na lektmę 
wylączną . ( .„) 
Arcydzieło („ .) jest z reguły tak 

bogate, że może być interpretowa
ne w sposób umotywowany na 
różne sposoby A wybitny krytyk, 
Konstanty A. JcleilSki, określi! 

z p łnym uzasadnieniem Ferdy
durke jako arcydzieło absolutne. 

Fragment ks iązki Mic hała Głowiń

skiego „Ferdydurke Witolda Gombro· 
wicza· wydane) w sem Biblioteka 
Analiz Literackich 



Gombrowicz 

G 
lównym problemem „Ferdydurk „ je t problem formy. Żyjemy 
w epoce gi.valtownych przemian, przyspieszonego rozwoju, 
w której dotychczas ustalone formy pękają pod naporem ży

cia. Człowiek jest dziś bardziej niż kiedykolwiek zagrożony sferą niż

szą, sferą ciemnych i nieposkromionych instynktów. zarówno wła

snych, jak i obcych. Wlasnych- ponieważ nieustannie odczuwać mu· 
si swą niedostateczność wobec przerastającej go epoki, ponieważ wro· 
·ly - introspekcja i autokratyzm, ponieważ w dobie rewolucyjnej 
czuje o krok od siebie anarchię. Cudzych, ponieważ zwiazek człowie
ka z człowiekiem i społeczeńs twem jest nieporównanie silniejszy, pa
ni waż warstwy niższe i mniej kulturalne naciskają na inteligencję, 
klóra aż d tąd była od nich raczej izolowana. Tak w ięc zakłó eni do
ty h ·za owej hierarchii w jednostce i w spoleczeństwie sprawia. ż 
len ciemny ocean treści niedojrzałych . dzikich napiera na nas coraz 
mocni j, wtrą aj ąc nas jak gdyby w p wtórny „okre · dojrzewania", 
zniewa lają do gwaltown j r wizj i całego na z go sp obu bycia 
(w sensi jak najbardzi j ogólnym). 

Potrzeba znalezienia formy na to co w człowieku jest jeszcze niedoj
rzałe, nieskrystalizowane i niedorozwinięte oraz jęk z powodu bezna
dziejnośc i tego postulatu - oto naczelna emocja mojej książki . Pragn 
wykazać, że kultura nasza jest jeszcze niepełna, niecałkowi.ta, że jest to 
wą.tla budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza uklad 
konwencji kulturalnych. Dlatego każda partia książki kończy się wtar
gnięciem żywiołu, nonsensem, anarchią, anormalnością, które wdziera
ją się poprzez pęknięcia formy i zalewają nieszczęsnych bohaterów, na
dających sobie tylko pozór dojrzałości . 

Ale i tu ks iążka staje się nieco ekscentryczna przec1ez Ja am, 
jako autor, jestem także „dzieckiem epoki „, ta problematyka niższo ·ci, 
niedojrzałości , infantylizmu fascynuje mnie dlatego właśnie, że jest to 
i moja sprawa, Przeto „Ferdydurke" jest w pewnej mi rze ni dojrzała 

i dziecinna nie tylko w swojej zawa1tości treściowej , ale i w formie. Za
mierzeniem moim było wypowiedzieć się nie tylko ni doj rzałość cudzą, 
ale i własną. Książka przedstawia zatem zmagan ie się tych dwu sfer na
szej osobowości , zar ·wno w fabule , jak i w stylu, w bohaterach i w oso-

o Ferdydurke 
bie autora. w rzeczywistości opisywanej i w tej, która czytelnik odczu
wa jako rzeczywi toś · pi zącego . Stąd cala jaskrawość książki . Pragnę 
jeszcze zaznaczyć, że liczne „przeclmowy" mają za cel połączenie urojo
nej fabuły z prywatną moją rzeczywistością, przy czym - rzecz jasna 
- i w nich również objawi.a się moje wewnętrzne rozstrojenie i zakló
cenie. A więc „Ferdydurke" jest j ednocześnie krytyką i autokrytyka, 
aktem oskarżenia i przyznania się do winy, pamfletem i dokumentem 
psychologicznym - wyraża mój lęk przed zielonością ludzką, ale nie 
ukrywa, że i we mnie nie wszystko jest uporządkowane; je t napisana 
jak gdyby w fazie nieukończonego proce u rozwojowego. Będąc jak 
wszyscy w okresie dojrzewania. nie mogłem pi ać inaczej . Jeżeli jednak 
kto·· przyjmie, że ta po tawa ni je t istotna, lecz, że to jedynie gra, 
udawanie niedojrzała ci, aby tym wygodniej wykpić niedojrzalość in
nych, wówczas cala k iążka zyska sens fałszywy. ( ... ) 

Za trzegam się. że wszelkie przypisywanie tej książce charakteru 
zbyt doraźnego wypaczałoby najzupełniej moje intencje, gdyż przede 
wszystkim jest lo książka filozoficzna i psychologiczna. Przedstawia 
starcie człowieka z czlowiekiem i ze środowiskiem oraz starcie czlowie
ka z własną niedojrzałością., z pozostałościami z czasów niemal przed
potopowych. Pragnie wykazać tragizm rozwoju. Wykazuje konwul je, 
jakim podlega bieclna nasza „gęba" pod naciskiem wielkich, a nieunik
nionych procesów historycznych. Usiluje wypowiedzieć - i jest to jej 
punkt najistotniejszy odwieczny konflikt pomiędzy człowiekiem a je
go formą, konflikt równie bolesny dziś , jak przed wiekami. Jest wyra
zem nienawiści , lęku, wstydu człowieka wobec bezformia i anarchii. 
Nie jest, ściśle biorąc, pamfletem, polemika, ktrytyką, ale po prostu ję

kiem jedno. tki , która broni się przed rozprzężeniem , gi.vałtownie doma
ga i ę hierarchii i formy, a zarazem widzi, że każda forma uszczupla j ą 
i ogranicza - która broni się przed niedoskonałością innych w pelnym 
poczuciu własnej niedoskonałości. W tym sensie j ęk taki jest dliś ję
kiem każdego czlowi.eka bez względu na jego „oblicze" . („ .) 

Witold Gombrowicz 
„Wiadomości Literackie" 1937. nr 4 
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„ Nicdoj14aJosć" - Zaw ze ze wziu zeniem wykrywam upartą obec
no · ć logiki w chaosie mojej egzystencji. 

Pan już wie: bylem złożony z trzech (co najmniej) istot, z których jed
na była ziemiańsko-szlachecka, naiwna, niezręczna, maminsynkowata. 
To moje ja wiejskie, dopadlo w strachu mego tomu nowel i w ostatniej 
chwili opatrzyło go niezgrabnym tytułem ,,Pamiętnik okresu dojrzewa
·nia" . 

l w konsekwencji gazety zawołały z uciechą: Patrzcie! Niedojrzały' 
Więc teraz zaczynając Ferdydm·ke, podjąłem ten zarzut niedojrzało

ści. Z niedojrzałości - kompromitujące, nieprzyjemne słowo - zrobi
łem mego chaval de bataillc. ( ... ) 

FERDYDURKE nie chce mnie bronić. Tak, będę się bronił! WyszydzQ 
szyderców! Ja ruedojrzały? To głupota wasza opatruje mnie stemplem 
niedojrzałości. Oto więc belfer Pirnko zachodzi do mnie, niby z wizytą , po
gaduje o tym i o OWYffi, aż znienacka zaczyna mnie egzaminować ' Robi 
ze mnie ucznia! Zly stopień mi stawia. I wreszcie, pupę dziecinną z nagła 
przyprawiwszy, mnie trzydziestolatka, oddaje triumfalnie do szkoły. 

Przypominam sobie do konale, że na tych pierwszych stronach Fer
dydurke moje ambicje nie ięgały poza dowcipną satyrę, która by mnie 
wywyższyła ponad wrogów. 

Ale wkrótce utwór tak gwałtownie mi się roztańczył, tak zaczął po
nosić w stronę najbardziej zwariowanej groteski, że musiałem przero
bić cały początek nadając mu to samo groteskowe nasilenie. I poczu
łem, że Ferdydm·ke wymyka mi się, nie chce mi służyć, zaczyna żyć 
własnym życiem, rządzić się wla nym.i prawami i, zamiast godzić 
w molch wrogów, wiedzie mnie ku c:t:emuś innemu(. .. ) 
Odtąd stalem się „poetą formy" . 
Odciąłem się od siebie samego. 
Rzeczywistość odkryłem w nierzeczywistości, na jaką skazany jest 

człowiek. 
A FeTdydurke stała się (zamiast mnie tylko służyć) grote kowym po

ematem o mękach człowieczych - sł.owa Schulza - na prokru towym 
lożu formy. ( ... ) 

Urodzenie książki nigdy nie jest przyjemne, ale ten poród ze wszyst
kich byl najgorszy. A też najzwyklej zy strach mnie dopadł, gdyż Fer
dydw·ke była nielada prowokacją (o czym zapomniałem podczas pisa
nia). (. .. ) Ja już w szkole wycierpialem się niemało wskutek tego, iż bę
dąc płochliwy bylem także nieznośnie prowokujący. (. „ ) 
Pomiędzy mną, a Ferdydw·ke, działo się aklU'at to samo, co na tylu 

jej stronach przytrafito się mym bohaterom. Zamieniony w kulturę 
utwór bujał na wysokościach, a ja pozostałem na dole i może wolałem 
to, może to ·było mi bliższe, może lepiej się czułem na moim podwórku. 
( .. . ) I może ( .. . ) moja niedojrzałość, moja młodość , były mi cenniejsze? 

Dominique de Roux 
„RoL111owy z Gombrowiczem" 

·f:k. 



Witold 
Gombrowicz 

4 sierpnia 1904 r. 
W majątku MaJoszyce koło Opatowa przychodzi na świat Witold 

Gombrowicz 
1911 

Rodzina Gombrowicza przenosi się do Warszawy Witold zaczyna 
swoją edukację, najpierw w domu, pod okiem guw merów, później 
w Gimnazjum i Liceum im. Stani ława Kostki w Warszawie 

1920 
Szesna, toletni Witold opisuje historię swojej rodziny, którą opiera na 

zbiorach domowego archiwmn 
1922-1923 

Przyszły pisarz uzyskuje ~wiadectwo dojrzałości i rozpoczyna tudia 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego 

1927 
Gombrowicz kończy studia prawnicze i przymierza si do rozpoczę

cia aplikantLu·y w sądzie Powiatowym, a następnie w sądzie aplikacyj
nym w Warszawie. Wyjeżdża jednak do Paryża , aby uzupełnić swoja 
wiedzę prawniczą. · 

1933 
W wydawnictwie „Rój" po raz pierw zy ukazuje się zbór opowiadań 

Gombrowicza pt. „Pamiętnik z okresu dojrLewania" 
1934 

Gombrowicz ostate znie rezygnuje z zawodu prawnika i postanawia 
poświęcić się literattu·ze. Wciąż pisze opowiadania. W tym czasie po
wstają .Yilidor dzieckiem podszyty" i „F'ilibert dzieckiem podszyty", 
ostatecznie wlączone do povvieści „Ferdydurke" 

1937-1938 
Lata poprzedzające wybuch wojny są dla pisarza okresem wytężonej 

pracy. W tym czasie ukazują si jego pierwsze, ważniejsze utwory Gom
browicza: „Ferdydmke", „Iwona. księini zka Burgunda" (w „Skaman
drze") oraz „Opętani". Pod pseudonimem Niewi ki publikuje w „Eks
presie porannym" powieść sensacyjną „Urzeczeni". 

1939 
W sierpniu. jeszcze przed wybuchem wojny korzysta z zaproszenia 

Polskich Linii Oceanicznych i bierze udział w inaugw·acyjnym rej ie 
„Clwobrego". Zaskoczony przez wojnę w Buenos Aires decyduje s ię na 
migrację i pozostanie w Argentynie. 

1940-1944 
Swoje pienvsze Jata w Argentynie spędza Gombrowicz na nauce tlisz

paliskiego i mozolne wchodzenie warg ntyńskie środowisko li t rackie. 
W 19·1<1 roku rozpoczyna pracę nad „ślubem", który ukarze się dopi ro 
w 1947 roku. 

1947 
Gombrowicz podejmuje pracę zarobkową w Banku Polskim w Bu

enos Aires. Rozpoczyna pracę nad powieścią. w której wykpi wszystki 
slabostki polskiej emigracji, nad „Trans-Atlantykiem" 

1953 
V"j Paryżu ukazują się niemal równocześnie „Trans-Atlantyk" 

i . .Slub" . Z '53 roku pochodzą też pierwsze zapiski w wydanym po -kil
ku lalach „Dzie1miku" 

1954-1955 
Gombrowicz porzuca pracę w banku i zaczyna pisać „Pornografię" . 

W tym czasie powstaje też pierwszy akt „Operetki" 
1956-1958 

W Paryżu publikowany jest I tom „Dzienników". Wre zci po polsku 
ukazują się najważniejsze utwory pisarza: „Trans- tlantyk", „ślub ", 
„Iwona, księżniczka Bw·gw1da" oraz zbiór opowiadali „Bakakaj" . 29 li
~to_pada 1957 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbywa się 
sw1atowa prapremiera „Iwony" w reży ·erii Haliny Mikołajskiej . 

W Paryżu ukazuj ię „Ferdydurke" odno ·zac . ukce. nie tvlko we 
Francji. · -

1960 
W Paryżu ukazuje się po polsku „Pornografia" . W tym czasie w Gli

wicach, w studenc_kim teatrze STG Jerzy Jarocki przygotowuje świato 
wą prapremierę „Slubu". 

1962-1963 
„Pornografia" cieszy się niezwykłą popularnością i zostaje przetłu

maczona na kilka języków. Ukazuje się II tom „Dzienników''. Na zapro
szenie Fundacji Forda Gombrowicz przyjeżdża na roczne stypendium 
do Berlina Zachodniego . Na za.w z opu zeza Argentynę . 

1964-1965 
Stan zdrowia ombrowicza mocno się pogarsza. hory na astmę tu 

fa się po szpitalach. W tym czasie poznaje swoją przyszłą żonę, Marię
R1tę Lambrosse. Wyjeżdża z nią na południc Francji. Osiadaja w Ven
c~ . Na scenie widzowie gorąco oklaskują kolejne prapremiery drama
tow Gombrowicza. W Paryżu (po polsku) ukazuj się „Ko mos". Pisarz 
tworzy drugą wersję „Operetki", al nie decyduje się na jej publi kację . 

1966-1968 
Gombrowicz decyduje się na publikacj ę Ul tomu „Dzienników" 

i ostatecznej wersji „Operetki". Powieść „Kosmos" otrzymuje prestiżo
wą międzynarodow<! nagrodę wydawców Prix F'onnentor. Gombrowicz 
ż ni się z Ri tą 

24 lipca 1969 
Pisarz umiera w Vence 
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