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KUBUŚ I JEGO PAN 
luiO w łJC:illeli akłaeli 
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przekład MAREK BIEŃClYK 

Ponad dialogiem 

pana i jego sługi 

rozgrywa szę 

wspaniały dialog 

między Kunderą a Diderotem, 

między Czechem z XX wieku 

a Francuzem z wieku XVIII, 

między teatrem a powieścią. 

I właśnie w tej 

nieskończonej rozmowie, 

w tej wymianie gf o sów i myśli, 

literatura urzeczywistnia się 

najpełniej. 
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Powieść Diderota 
otrzymuje od sztuki Kundery 
światło i jakby nadwyżkę znaczeń, 
lecz najpiękniejsze jest 
bodaj zaufanie, 
jakim darzy Kundera 

dzieło 

swego poprzednika 
i o którym świadczy sposób 
napisania 
Kubusia i jego pana: 
zaufanie, 
to znaczy przyzwolenie i szacunek, 
świadomość, 

że wzorując się na kimś innym, 
trzeba pozostać sobą, 
odkryć własną twarz 
w przypomnieniu rysów 
tego drugiego, 
tworzyć 

i zarazem podziwiać . 

Wyjątkowość jest zasadzką, 
jesteśmy zawsze cząstką 
w serii, 
to znaczy 
jesteśmy zawsze 
mniej szczególni 
niż się nam zdaje, 
i całe nieszczęście 

pochodzi od uporczywego 

poszukiwania różnicy. 

Franr;:ois Ricard 



K
iedy w 1968 roku Rosjanie najecha
li mój mały kraj, wszystkie moje 
książki trafiły na indeks i nagle 

utraciłem ws z elką legalną sposobność 

zarabiania na życie. Wiele osób chciało 
mi pomóc: któregoś dnia pewien reżyser 
przyszedł do mnie i zaproponował, bym 
pod jego nazwiskiem przygotował teatralną 
adaptację Idioty Dostojewskiego. 
Przeczytałem więc na nowo Idiotę i zro
zumiałem, że nawet gdybym miał umrzeć 

z głodu, nie podejmę się tej pracy. Od
pychał mnie świat przesadnych gestów, 
ciemnych głębi, agresywnej sentymental
ności. I nagle poczułem niepojętą tęsk
notę za Kubusiem Fatalistą. „Nie wolał
by pan Diderota od Dostojewskiego?" Nie 
wolał, lecz ja nie mogłem się uwolnić 
od tego dziwacznego pragnienia; chcąc 
pozostać jak najdłużej w towarzy
stwie Kubusia i jego pana, za
cząłem wyobrażać ich sobie jako 
postacie z mojej własnej 

sztuki teatralnej. 

S
kąd ta nagła nie
chęć do Dostojew

skiego? Antyrosyj-
ski odruch Czecha 
wstrząśniętego 

inwazją na 
jego kraj? 
Nie, gdyż ni
gdy nie przesta
łem kochać Czecho
wa. Wątpliwość co do 
wartości estetycznej 
dzieła? Nie, gdyż moja 
niechęć, którą sam byłem 
zaskoczony, w żaden sposób 
nie pretendowała do obiektyw
ności. Tym, co mnie u Dosto
jewskiego drażniło, był klimat je
go książek; świat, w którym wszystko 
staje się uczuciem: inaczej mówiąc: 
w którym uczucie zostaje wyniesione do 
rzędu wartości i prawdy. 

U
czuciowość jest człowiekowi nie
zbędna, ale staje się groźna z chwi

lą, gdy zaczyna ją uważać za wartość, za 
kryterium prawdy, za usprawiedliwienie 
dla postępowania. Najszlachetniejsze 
uczucia narodowe gotowe są usprawiedli
wić najgorsze potworności, i z piersią 
przepełnioną lirycznymi uczuciami czło
wiek dopuszcza się plugastw w święte imię 
miłości. 
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staje się wprost · ~~ 
fundamentem dla . 
niezrozumienia ~ , ~ 
i nietolerancji ; staje ~, 
się , jak to ujął Carl . '».~ 
Gustaw Jung , „ nadbudową ' ' 
brutalności". ~~ 

Kiedy przytłaczająca rosyj-
ska irracjonalność spadła na 
moJ kraj , poczułem instynktowną 

potrzebę, by głębiej odetchnąć du
chem zachodnich Czasów Nowożytnych . 

A duch ten nigdzie indziej nie zdawał 
mi się trwać z taką siłą i w takim stę
żeni u jak w owej uczcie inteligencji, 
humoru i fantazji , jaką jest Kubuś Fa
talista . 

Gdybym miał siebie określić, powie
działbym , że jestem hedonistą w pu

łapce świata skrajnie upolitycznionego . 
Właśnie o tym opowiadają Śmieszne miło
ści , ta z moich książek, do której czuję 
się najbardziej przywiązany, gdyż odzwier
ciedla ona najszczęśliwszy okres w moim 
życiu . Dziwny zbieg okoliczności : ukoń

czyłem ostatnie z tych opowiadań (pisa
łem je przez całe lata sześćdziesiąte) 

na trzy dni przed wkroczeniem Rosjan . 
Kiedy w 1970 roku ukazało się francuskie 
wydanie tej książki , odnoszono ją do 
tradycji oświeceniowej. Wzruszony tym 
porównaniem, powtarzałem później z nie
co dziecinną gorliwością, że kocham wiek 
XVIII i kocham Diderota . Żeby być bliżej 
prawdy : kocham jego powieści . A jeszcze 
dokładniej : kocham Kubusia Fatalistę . 

Moja wizja dzieła Diderota jest z pew
nością zbyt osobista , lecz nie jest chy
ba nietrafna : można się bowiem obejść 

bez Diderota jako autora sztuk teatral
nych ; można ostatecznie zrozumieć hi
storię filozofii , nie znając esejów wiel
kiego Encyklopedysty; lecz nalegam : 
historia powieści bez Kubusia Fatalisty 
byłaby niezrozumiała i niepełna . Rzekł

bym nawet , że utwór ten traci, gdy oce
nia się go wyłącznie w perspektywie ca
łego dzieła Diderota , a nie w kontekście 
powieści światowej; jego prawdziwa wiel
kość jest widoczna jedynie w zestawie
niu z Don Kichotem czy Tomem Jonesem, 
Ulissesem czy Ferdydurke . 



Powieść Diderota jest wybuchem zuchwałej 
wolności bez autocenzury i wybuchem ero
tyzmu bez sentymentalnego alibi. Diderot 
stwarza przestrzeń dotąd w dziejach po
wieści nie spotykaną: jest to scena bez 
dekoracji. Skąd przyszli? Nie wiadomo. 
Jak się nazywają? To nie nasza sprawa. 
Ile mają lat? Nie, Diderot nie czyni nic, 
by wmówić nam, że jego bohaterowie ist
nieją realnie i w określonej chwili. Ku
buś Fatalista jest najbardziej radykal
nym w całej historii powieści światowej 
odrzuceniem iluzji realistycznej i este
tyki powieści zwanej psychologiczną. 

Z j awisko rea der' s di gest wiernie 
odzwierciedla głębokie tendencje na

szych czasów i każe myśleć, że któregoś 

dnia cała kultura przeszłości zostanie 
przerobiona i całkowicie zapomniana za 
parawanem rewriting. Adaptacje filmowe 
i teatralne wielkich powieści są niczym 
innym jak reader's digest sui generis. 
Rzecz nie w tym, by bronić nietykalnej 
czystości dzieł sztuki. Oczywiście Szeks
pir również przerabiał utwory stworzone 
przez innych. Ale nie robił adaptacji; 
posługiwał się danym utworem, aby uczy
nić z niego temat dla własnej wariacji, 
której był suwerennym autorem. Diderot 
zapożyczył od Sterne'a całą historię Ku
busia zranionego w kolano, a następnie 
wiezionego wozem i leczonego przez pięk
ną kobietę. Jednakże ani go przy tym nie 
naśladował, ani nie adaptował. Napisał 

wariację na Sternowski temat. 

.. ł 

I~ 
Natomiast znane przeróbki Anny Kareniny 
na potrzeby teatru czy kina są adapta
cjami, to znaczy redukcją . . Im bardziej 
adaptator chce dyskretnie się schować 

za powieścią, tym bardziej ją zdradza. 
Redukując ją, odziera ją nie tylko 
z wdzięku, lecz także z sensu. 
Powiedzmy to odwrotnie: jeśli sens po
wieści przeżyje rewri ting, jest to po
średnim dowodem na słabą wartość powieś
ci. W literaturze światowej istnieją dwie 
powieści całkowicie nieredukowalne, zu
pełnie unrewri table, nie do przerobie
nia: Tristan Shandy i Kubuś Fatalista. 



Jakże uprościć ich cudowny nieporządek, 
żeby coś z niego zostało? I co by z niego 
miało zostać? 

Dlaczego tyle o tym mówię? Ponieważ 

chcę wykrzyknąć razem z panem Kubu
sia: „Na pohybel tym, którzy mają czel
ność przerabiania tego, co zostało na
pisane! Wykastrować ich i obciąć im uszy!" 
I oczywiście po to, by powiedzieć, że 

Kubuś i jego pan nie jest adaptacją, jest 
moją własną sztuką, moją własną „waria
cją na temat Diderota"; albo moim, wyro
słym z podziwu, „hołdem dla Diderota". 
Ta „wariacja-hołd" jest po wielekroć spot
kaniem: spotkaniem dwóch pisarzy, lecz 
także dwóch stuleci. I także spotkaniem 
powieści i teatru. Forma dzieła drama
tycznego zawsze była o wiele bardziej 
sztywna i normatywna niż forma powieści. 
Teatr nigdy nie miał swego Laurence' a 
Sterne' a. Napisałem zatem nie tylko „hołd 
dla Diderota", lecz także „hołd dla po
wieści", usiłując nadać mojej komedii ową 
formalną swobodę, jaką odkrył Diderot 
powiesc1opisarz i której Diderot autor 
teatralny nigdy nie poznał. 

Oto konstrukcja: na kruchej podsta
wie, jaką jest podróż Kubusia i jego 

pana, spoczywają trzy h{storie miłosne 
- historia pana, historia Kubusia i hi
storia pani de la Pommeraye. O ile dwie 
pierwsze są luźno (druga z nich nawet 
bardzo luźno) związane z przebiegiem 
podróży, o tyle trzecia, która zajmuje 
cały drugi akt, jest z technicznego punktu 
widzenia czystej wody epizodem (nie sta
nowi integralnej części głównej akcji). 
Powoduje ona oczywiste przekroczenie 
tego, 90 nazywamy .Prawami konstrukcji 
dramatycznej. Ale właśnie w niej zawarł 

się mój zamiar: porzucenia ścisłej jed
ności akcji i stworzenia spójnej cało

ści bardziej subtelnymi środkami: tech
niką wielogłosowości (trzy historie są 

w istocie wzajemnymi wariacjami) . (W ten 
sposób sztuka będąca „wariacją wobec 
Diderota" jest zarazem „hołdem dla tech
niki wariacyjnej", podobnie jak była nim 
siedem lat później moja powieść Księga 
śmiechu i zapomnienia) . 

Czeskiego autora z lat siedemdziesią
tych dziwić musiało, że Kubuś Fatalis

ta (napisany także w latach siedemdzie
siątych) za życia autora nigdy nie uka-
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zał się drukiem i że mógł jedynie krążyć 
w kopiach rękopisu pośród niewielkiego, 
wtajemniczonego kręgu. To, co w czasach 
Diderota było wyjątkiem, dwieście lat 
później w Pradze stało się wspólnym lo
sem wszystkich znaczących pisarzy czes
kich, którzy niedopuszczeni do drukarń, 
swoje książki mogli oglądać wyłącznie 

w maszynopisie. Zaczęło się to wraz z ro
syjską inwazją, trwa nadal i, wedle wszel
kiego prawdopodobieństwa, trwać będzie. 

N
apisałem Kubusia i jego pana dla mo
jej prywatnej przyjemności i być może 

z niejasną myślą, że któregoś dnia sztu
ka zostanie wystawiona pod innym nazwis
kiem w jakimś czeskim teatrze. Zamiast 
autorskiego podpisu wprowadziłem w tekst 
(jeszcze jedna gra, wariacja!) kilka 
nawiązań do moich poprzednich utworów: 
Kubuś i jego pan są wspomnieniem pary 
przyjaciół ze Złotego jabłka wiecznego 
pożądania (Śmieszne miłości); w sztuce 
pojawia się też jedna aluzja do powieści 
Życie jest gdzie indziej i inna do Walca 
na pożegnanie. Tak, to były wspomnie
nia; cała sztuka była pożegnaniem z moim 
życiem pisarskim, „pożegnaniem w formie 
divertimento". Walc na pożegnanie, po
wieść, którą ukończyłem mniej więcej w tym 
samym czasie, miała być ostatnią. Jed
nakże czas ten przeżyłem bez gorzkiego 
smaku osobistej klęski, tak bardzo to 
prywatne pożegnanie wplatało się w inne 
ogromne pożegnanie, które wykraczało poza 
mnie: wobec wieczności rosyjskiej nocy 
doświadczyłem w Pradze gwałtownego kry
zysu kultury zachodniej, tej, która zo
stała poczęta u zarania Czasów Nowożyt
nych, opartej na jednostce i jej rozumie, 
na pluralizmie myśli i na tolerancji. 
W małym zachodnim kraju doświadczyłem 

końca Zachodu. I to właśnie było wielkie 

pożegnanie. 

Sługa i jego pan przewędrowali całą no
woczesną historię Zachodu. W Pradze, 
mieście wielkiego pożegnania, słyszałem 

ich cichnący śmiech. Wsłuchiwałem się 

w ten śmiech z miłością i trwogą, tak 
jak dotykamy rzeczy kruchych i ulotnych, 
skazanych na śmierć. 



Znany również jako twórca trzech dramatów: Syn 
naturalny (1771), Ojciec rodziny (1758) oraz kome
dii Czy dobry, czy zly? (publ. 1834). Pierwszym 
dwom towarzyszą rozprawy autora na temat nowe
go dramatu: Rozmowy o „Synu naturalnym" i O po
ezji dramatycznej. 
Wypowiedzi te, wraz z trzema innymi tekstami -
Rtflexions sur Ttrence (1762; Refleksje o Terencjuszu), 
Traitt du mtlodrame ( 1771; Rozprawa o melodrama
cie) oraz Paradoks o aktorze (Le paradoxe sur la 
comtdien, 1773-1778) - stanowią zasadniczy zrąb 
programu Diderota dotyczącego sztuki dramatycz
nej. Program ten w najogólniejszych zarysach skła
dał się z następujących postulatów: 
a) stworzenie tragedii domowej i mieszczańskiej, 

rezygnującej z tradycyjnego bohatera tragiczne
go na rzecz bohatera, którym byłby człowiek 
o cechach zwykłych i codziennych, 

b) uzależnienie działań postaci (a więc i akcji dra
matycznej) nie tyle od charakterów, ile od poło
żenia i kondycji społecznej bohaterów (środo
wiska, pochodzenia, zawodu, wychowania itp.), 

c) w opozycji do deklamacyjności teatru tradycyj
nego - związanie działań postaci scenicznych ze 
środkami pantomimicznymi, ruchem, kostiu
mem, żywą i naturalną recytacją; wzajemne uwa
runkowanie intonacji i gestu, 

d) podkreślenie znaczenia plastyki w teatrze, szcze
gólnie istotnego na początku, końcu i w momen
tach kulminacyjnych akcji; związana z tym 
zmienność dekoracji, 

e) wprowadzenie tragicznych wypadków życio-
wych jako tematu sztuki dramatycznej. 

Wszystkie te środki miałyby na celu potęgowa
nie wzruszeń i emocji widza, odnajdującego 
w przedstawionym mu świecie własne przeżycia 
i problemy. 
W samym teatrze efekt ten miałby być osiągany 
przez grę aktorską, która prawdziwość wyrazu za
wdzięcza zgodności nie tyle z naturą, ile z „ideal
nym modelem wyobrażanym przez poetę", czemu 
ma służyć nieustanna samokontrola własnej gry 
przez aktora - a nie poddawanie się uczuciowości. 
Teza ta, wyprzedzająca późniejsze teorie gry ak
torskiej, została sformułowana w słynnym Paradok
sie o aktorze. Za życia autora drukiem ukazały się 
tylko fragmenty rozprawy, a pierwsze wydanie opu
blikowano dopiero w 1830 roku. 

Sławomir Świontek 



Debiutował tomem poetyckim Clovek za
hrada sira (1953). Kolejną jego książką 
był poemat Posledni maj (1955), poświę
cony postaci Juliusza Fucika. Mimo pew
nych prób odejście od socrealistycznego 
schematyzmu, niepodzielnie panującego 

wówczas w literaturze czeskiej, tomy te 
dalekie są od wolności od założeń owej 
martwej doktryny literackiej. Za rzeczy
wisty debiut pisarza należy więc uznać 
tom subiektywnych liryków Monology 
(1957). W roku 1960 Kundera wydaje inte
resującą pracę teoretyczną poświęconą 

pisarstwu Vladis lava Vancury, Umefii 
roman u. Ces ta Vladislava Vancury za velkou 
epikou. W roku 1962 odbywa się premiera 
dramatu Kundery Majtele klicu (polski 
przekład Emilii Witwickiej i Czesława 

Sojeckiego pt. Klucze był grany w latach 
1967-1971 w teatrach w Toruniu i w Gnieź
nie*). W roku 1963 pisarz publikuje tom 
opowiadań Smesne lasky, a potem jeszcze 
dwa dalsze zeszyty pod tym samym tytułem 
(Druhy sesit „Smesnych lasek", 1965; Treti 
sesit „Smesnych lasek", 1968). Razem 
wszystkie zeszyty kazały się w roku 1970 
(polski przekład E. Witwickiej: Śmiesz-
ne miłości, 1967). 
Pierwszą powieścią Kundery był Zert (1967; 
polski przekład E. Witwickiej: 
1969) . W roku 1969 grana była i 

Żart, 
w tym 

samym roku ukazała się drukiem w czaso
piśmie „Divadlo" sztuka Ptakovina. Nie 
doszło już do premiery sztuki na moty
wach Kubusia Fatalisty Denisa Diderota, 
Jakub a pan. Poeta Denisu Diderotovi (in
scenizacja była przygotowana w roku 1970 
w praskim teatrze Na zabradli) . Kolejne 
powieści Kundery to: Zivot je jinde (1972; 
polski przekład Jacka Illga: Życie jest 
gdzie indziej), Walc pożegnalny (1983), 
Kniha smichu a zapomneni (1978; polski 
przekład Pawła Heartmana i Beaty Rój
-Porubskiej: Księga śmiechu i zapomnie
nia, 1984) oraz Nesnesi telna lekkost byti 
(1985; polski przekład Agnieszki Holland: 
Nieznośna lekkość bytu, 1986). Kundera 
wydał również eseistyczną książkę w ję
zyku francuskim L'art du roman (1986). 
Otrzymał wiele cenionych nagród, m.in. 
czechosłowacką Nagrodę Państwową (1964), 
Nagrodę Związku Pisarzy Czechosłowac

kich (1968), Prix Medicis Etranger (1973), 
Premio litterario Mondello (1978) i Na
grodę Jerozolimską (1985). 

* Gnieźnieńska premiera Kluczy odbyła się 14 marca 1971 
roku. Spektakl reżyserował Wojciech Jesionka, asysten
tem reżysera był wówczas Tomasz Szymański. 
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