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1Uitofd {iombrowicz 

Witold Gombrowicz urodził się 4 sierpnia 1904 roku 
w majątku Małoszyce pod Opatowem, w rodzinie ziemiań
skiej. W 1911 roku przeniosła się ona do Warszawy. 
W wieku 11 lat rozpoczął edukację w ginmazjum im. św. 
Stanisława Kostki. Gdy ukończył gimnazjum mimo zain
teresowań literackich wstąpił na wydział prawa Uniwer
sytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów w 1927 rok.li 
wyjechał do Paryża, gdzie studiował filozofię i ekonomię. 
Po krótkiej aplikacji w sądach warszawskich poświęcił się 
wyłącznie literaturze. W 1933 roku wydał zbiór opowia
dań zatytułowany „ Pamiętnik z okresu dojrzewania", któ
rego głównym zagadnieniem jest forma, kategorie, które 
tworzą kulturę; przez wiele zakazów ograniczają wolność 
jednostki. Od 1934 roku pracował jako krytyk literacki 
między innym.i w „Kurierze Porannym" . W 1937 roku 
wydal swoją pierwszą powieść „Ferdydurke" , która była 
ro.in. odpowiedzią pisarza na niesprawiedliwe recenzje 
„ Pamiętnika .... ". W latach 1937-38 został opublikowany 
dramat ,Jwona, księżniczka Burgunda" o rytuałach kszta
łtujących ludzką rzeczywistość, a w 1939 roku sensacyjna 
powieść w odcinkach (nigdy zresztą n.ie ukończona) „ Opę
tani" pod pseudonimem Zdzisław Niewieski. W końcu 
sierpnia 1939 roku wypłynął transatlantykiem „ Chrobry" 
do Argentyny, gdzie zastała go wojna. W 1947 roku wy
dano „ Ferdydurke" w języku hiszpańskim . Po kilku 
latach dorywczego zarobkowania pracował w Banku 
Polskim w Buenos Aires. Po długiej przerwie twórczość 
literacką wznowił dramatem „Ślub", oraz powieścią 
„ Trans-Atlantyk" (wydane w Paryżu w 1953 roku). W tym 
samym czasie (od roku 19 51) pisarz rozpoczął prowadze
nie „Dziennika", w którym podejmował się często komen
towania i tłumaczenia swoich utworów. W 1960 roku 
wydał powieść „Pornografia" , której akcja toczy się w 
okupowanej Polsce. Dzięki rozgłosowi swoich książek 
Gombrowicz otrzymał w 1963 roku roczne stypendium Fun
dacji Forda na pobyt w Beri.in.ie Zachodnim. Po okresie ber
i.ińskim Gombrowicz spędza parę miesięcy w Paryżu, po
tem w Royaumont i w La Messuguiere kolo Grasse . 



Od paf.Alziemika 1964 roku mieszka w Vence na południu 
Francji. Wydaje w 1965 roku następną powieść- „Kosmos" 
i sztukę „ Operetka" (1966). W 1968 roku ukazuje się wy
dana po polsku i francusku książeczka „ O Dantem". W maju 
1967 roku otrzymał Międzynarodową Nagrodę Literacką 
Wydawców (Prix Formentor) za powieść „ Kosmos". Ostat
nie lata spędził w Vence, gdzie zmarł 24 lipca 1969 roku. 
W pośmiertnych zapiskach Gombrowicza odnaleziono 
nieukończone fragmenty dramatu „Historia" ... . 3l 
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Mimo wszystko Pamiętnik z okresu dojrzewania wcią
gnął mnie w świat artystyczny i przysporzył pewnego pre
stiżu w kolach awangardy. Zacząłem bywać w kawiarniach 
literackich Warszawy, ale bynajmniej nie w najlepszym 
towarzystwie. Grupa poetów Skamandra i ich tygodnik, 
„Wiadomości Literackie", przewodziły młodszemu poko
leniu, tam rozdawano honory i robiono reklamę. Jakoś nie 
przylgnąłem do stolika kawiarnianego Skamandrytów - bo 
może moja wiejska nieśmiałość drżała przed ich wielko
miejskością - a może nie chciałem pojawić się w roli no
wicjusza - może chciałem być panem na własnym folwar
ku - dość, że sprawiłem sobie własny stolik, niesamowity, 
z udziałem aspirantów i pretendentów, na pól jedynie uro
dzonych w sztuce, prowincjonalnych grafomanów, roz
wichrzonych myślicieli, młodych poetów zgłodniałych, 
nie wymytych marzycieli - wszystko okraszone kilkoma 
rzeczywistymi talentami - i w tym to gronie ja z niezmor
dowaną wytrwałością, z żelazną, godną podziwu, konse
kwencją mówiłem, mówiłem i mówiłem, co wieczór, co 
noc , głupstwa, głupstwa , głupstwa .. „ które jednak nie były 
głupstwami, bo jednak były gdzieś jakoś moimi prawda
mi . Utrzymanie stylu stało się najwyższym prawem. Przy
znaję, nie robiłem zbyt poważnego wrażenia i nawet robi
łem wszystko, by nie robić poważnego wrażenia. Opętany 
formą, bylem gotów stać się jej błaznem wieczystym. 

Nawiązałem przyjaźń ze świetnym (za mało znanym 
w świecie) Brunonem Schulzem, z Adolfem Rudnickim. 

Przeważnie Żydzi byli mymi intelektualnymi przyja
ciółmi i oni też stanowili większość mojej publiczności. 
Zwano mnie niekiedy żydowskim królem. (Żydom bar
dzo wiele mam do zawdzięczenia.) 

Co robić? Wciąż nie czułem się na siłach by podjąć 
rozgrywkę z moim losem. Aby zyskać na czasie zabrałem 
się do pisania sztuki teatralnej. Tak narodziła się Iwona 
Księżniczka Burgunda. 

Ten utwór zgotował mi niespodziankę, ogłoszona w 
roku 1935 Ueśli dobrze pamiętam) w miesięczniku „Ska
mander", Iwona, nie zwróciła na siebie większej uwagi 



i przedwojenne teatry polskie nią się nie zainteresowały. 

(Dostałem wówczas manii gardzenia aktorkami i żeby upo
korzyć najsławniejsze przedstawiałem się im za każdym 
razem, gdy je widziałem; kiedy po raz piąty przedstawi
łem się szarmancko jednej z nich na jakimś przyjęciu, 
złapała szklankę z wodą i chlusnęła mi w twarz krzycząc 
„teraz pan mnie zapamięta!". Może, gdybym nie przedsta
wiał się tak tym aktorkom .. . ) Dość, że Iwona w Polsce 
przedwojennej nie została zauważona, aja gdy wojna mnie 
odcięła w Argentynie, prawie o niej zapomniałem . Wdzie
sięć lat potem, jak dojrzały owoc z drzewa, spadły na mnie 
jej sukcesy w Paryżu , w Sztokholmie i gdzie indziej, był 
to niespodziewany sukurs w ciężkiej bitwie, jaką wiodły 
moje powieści. 

Tragikomiczną historię Iwony ująć można w paru sło
wach. Książę Filip, następca tronu, spotyka na spacerze to 
dziewczę niepociągające ... odpychające ... Iwona jest roz
lazła, apatyczna, słabowita, nieśmiała, nudna i trwożliwa . 

Książę od pierwszej chwili nie może jej znieść, zanadto 
go denerwuje; ale zarazem nie może znieść tego, że musi 
nienawidzieć nieszczęśliwej Iwony. 
I wybucha w nim bunt przeciw prawu natury, które mło
dzieńcom nakazuje kochać tylko powabne dziewczęta. 

- Nie poddam się temu, będę ją kochał! - rzuca wyzwa
nie swej naturze i zaręcza się z Iwoną. 

Iwona, wprowadzona na dwór królewski, jako narze
czona księcia, staje się czynnikiem rozkładowym. Obec
ność niema, zastraszona, jej rozlicznych defektów spra
wia, iż każdemu przychodzą na mysl własne jego tajone 
braki, brudy, grzeszki ... i wkrótce dwór zamienia się w wy
lęgarnię potworności. I każdy z tych potworów, nie wyłą
czając księcia, poczyna dyszeć żądzą zamordowania nie
znośnej Cimcirymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie 
swoje blaski, wszystkie wyższości i wspaniałości i „z wy
soka" ją zabija. 

Oto historia Iwony ... czyż aż tak trudna do zrozumie
nia? Ale skłonny jestem przypuścić, że mam jakiegoś pe-

cha, dzięki któremu to co najprostsze, najwyraźniejsze, 
w moich utworach jest odbierane w sposób najbardziej 
fantastyczny i dzisiaj jeszcze zdarza mi się czytać recen
zje z Iwony w których mowa, że to satyra polityczna na 
reżym komunistyczny w Polsce, że Iwona jest Polską, czy 
też wolnością, lub że to „satyra na monarchię". Uff! Mniej
sza z tym, co innego wydaje mi się godne podkreślenia. 
Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem z biologii, niż 
w socjologii. Po wtóre, że jest rodem z owego bezdroża 
mojego, gdzie mnie dopadała nieograniczona dowolność 
kształtu, ludzkiego kształtu, jego rozwiązJość, jego wy
uzdanie. Ciągle więc to we mnie było ... i ja bylem 
w tym ... S) 

Cukiernia „Ziemiańska" w Warszawie 
(rys. Antoni Uniechowski) 



Francuz, Anglik , nie doświadczają takich dysonansów, 
przynajmniej w tym stopniu. Francuz, Anglik, jaki by nie 
był osobiście, wewnętrznie rozdarty, od razu wchodzi w 
pewną formę narodową, angielską, francuską, od wieków 
wypracowaną, gotową . 

Ja bylem Polakiem. 
Ustępy mojego Dziennika, dotyczące polskości, zostały 
bardzo niedokładnie przeczytane przez czytelnika zachod
niego. Mówiono mi nawet: lepiej by było żeby pan to usu
nął, cóż nas to może obchodzić' Czas już by synowie kul
tur wyższych przestali zbyt pośpiesznie zadzierać nosa. 
Podstawcie pod słowo: „Polska" Argentynę, Kanadę, Ru
munię itd . a moje wywody (i moje cierpienia) rozszerzą 
się wam na sporą część świata , na wszystkie kultury euro
pejskie wtórne, drugorzędne. Przyjrzyjcie się jeszcze le
piej: zobaczycie, że to sprawy jadowite, które i was nie 
oszczędzają. 

Bylem Polakiem. Znajdowałem się w Polsce. Czymże 
jest Polska? Jest to kraj między Wschodem a Zachodem, 
gdzie Europa już poczyna się wykańczać, kraj przejścio
wy, gdzie Wschód i Zachód wzajemnie się osłabiają. Kraj 
przeto formy osłabionej„. Żaden z wielkich procesów 
kultury europejskiej nie przeorał naprawdę Polski, ani re
nesans, ani religijne walki, ani rewolucja francuska, ani 
rewolucja przemysłowa; tu tylko złagodzone echa docho
dziły. A współczesna rewolucja rosyjska też nie została 
przeżyta, tylko skutki jej dostały się (przymusowo) Pol
sce, już gotowe. Katolicyzm? Kraj jest wprawdzie w orbi
cie Rzymu, ale polski katolicyzm jest bierny, polega na 
ścisłym przestrzeganiu katechizmu, nigdy nie był twórczą 
współpracą z kościołem . 

Na tych więc równinach, otwartych na wszystkie wia
try, odbywała się od dawna wielka Kompromitacja Formy 
i jej Degradacja. Rozmazywało się to, rozłaziło„ . Tu kul
tura była równinna, wiejska, pozbawiona wielkich miast, 
silnego mieszczaństwa, gdzie życie się skupia, kompliku
je, piętrzy, nabiera rozmachu, zasila tysiącem splotów 
międzyludzkich. Była szlachecko - chłopska, probosz-

czowska, szlachcic na folwarku siedział, chłopem poga
niał , a ksiądz proboszcz był wyrocznią. Poczucie bezfor
mia, dręczące Polaków, ale też wypełniające ich jakąś 
dziwaczną wolnością, było u iródla ich uwielbienia dla 
polskości. 

Proszę więc zrozumieć dodatkową trudność mojej 
sytuacji w porównaniu z artystami Zachodu. Gdybym się 
urodził Francuzem, czy Anglikiem, lepiej umiałbym się 
zachowywać! 

I jakże ja mogłem w rozgrywce o moją osobowość oprzeć 
się na mojej kulturze narodowej? Owszem, ta forma pol
ska, styl sarmacki, istniały, nawet dość jaskrawo„. ale to 
było za kuse i tkwił w tym element rozkladowy słabośc i . 

Gdzież była polska myśl oryginalna, polska filozofia, pol
ski udział intelektualny i duchowy w tworzeniu Europy? 
Literatura od stu pięćdziesięciu lat była zakorkowana dra
matem utraty niepodległości, sprowadzona do lokalnych 
nieszczęść. Największa figura tej literatury to Mickiewicz. 
Jakże ja mogłem oprzeć się na Mickiewiczu, wspaniałym 
poecie, ale o koncepcjach i horyzontach pobożnego dziec
ka, zabłąkanego w kiepskie mistycyzmy? W oparciu o to 
miałem walczyć o siebie? Wystarczy porównać Mickiewi
cza z Goethem aby pojąć całe szaleństwo takiego zamiaru . 

Pisarze Polscy mego pokolenia mieli na ogół do wy
boru dwie drogi . Mogli ograniczyć się do polskiego tere
nu , ale wtedy skazani byli na podrzędność; albo mogli aspi
rować do europejskości, ale w tym wypadku też skazani 
byli na podrzędność , gdyż to była europejskość z drugiej 
ręki , która jedynie starała się dorównać Europie i powta
rzać Europę . 

Zapyta pan może: ależ dlaczego nie poszukać oparcia 
w wielkich prądach epoki, które też są swego rodzaju oj
czyznami? Jes1i nie w katolicyzmie, to w komunizmie, lub 
w faszyzmie? 

Katolicyzm? Ja, niewierzący? 
Komunizm, lub faszyzm? Ja, niewierzący? 
Nie, najmniejszego powołania nie miałem na mnicha, 

który wierzy, boi się nie wierzyć, nie dopuszcza zwątpie-



nia, utwierdza się w wierze. Teorie? Idee? Od zawsze 
wiedziałem, że to sita, przez które życie przecieka. A rola 
postępowego intelektualisty „zaangażowanego" i poucza
jącego ludzkość jaka ma być jej droga, wyglądała mi i zbyt 
pretensjonalnie i frywolnie. Pragnę mówić z panem o moim 
życiu w sposób możliwie najprostszy, więc i tutaj przyto
czę tylko najmniej skomplikowany z moich argumentów. 
Gdzież dyplom, mówiłem sobie, który mnie upoważnia 
do przewodzenia ludzkości, a ouż jestem głupcem, który 
wprowadza tylko zamęt i utrudnia innym pozytywną 
robotę? Czyż historia nie roi się od dusz szlachetnych, któ
rych nieposkromiona szlachetność narobiła okropnego 
bigosu i stała się zarzewiem długotrwałych mordobić? 
Pilnuj tedy własnego podwórka, nie zaglądaj do cudzych. 
Dla mnie, widzi pan, ten postulat, by przemawiać tylko 
we własnym imieniu, był nie tylko elementarnym warun
kiem dobrego stylu, był także wyrazem mojej moralności 
i mego poczucia odpowiedzialności. (I, jak zawsze bywa, 
ujęto to na opak i poczytano mi skrupuł moralny za 
oschłość, egoizm i pychę.) 

A poza tym ... ja, Polak, ufający teoriom? Ależ grote
skowe! Na niebie polskim, tym niebie omdlewającej, koń
czącej się Europy, zbyt wyminie widać jak skrawki papie
ru nadlatujące z Zachodu zniżają lot by osiąść w błocie, na 
piasku iżby jedynie chłopaki pasące krowy mogły z nich 
zrobić wiadomy użytek ... ale ta teoria, pędząca górą, staje 
się też śmieszna, ślepa, podła, krwawa, bzdurna, delikat
ne myśli brzemienne są górami trupów. Cóż pan chce, każ
dy widzi świat ze swego miejsca. Nie darmo byłem rodem 
z równin, które Europę dzielą od reszty świata. 

Komunizm, faszyzm, kościół, jakakolwiek wiara? Nie. 
Sam zupełnie, pozbawiony wszelkiego zaplecza i w do

datku wewnętrznie rozdarty, nie wiedziałem co robić. Co 
robić? Jednego byłem pewny: że tylko bardzo ostre, rady
kalne, cięcie da sobie rady z mym węzłem gordyjskim; ta 
myśl o jakiejś krańcowej bezwzględności, która mi jest 
sądzona, błąkała się niejasno we mnie, od dzieciństwa pra
wie. I nawet łączyła się ona z pewnym optymizmem, przy-

najmniej w tym co się tyczy literatury: gdyż ja - i tego 
bylem pewny - choć tak niewypierzony, miałem jednak 
prawo do głosu, jak wszystko co jest faktem, co istnieje. 
Miałem, uważa pan, to co mają wszyscy i co się nazywa 
wymową faktu. 

Co robić? 
Naprzód, powiedziałem sobie, trzeba uznać ten stan 

faktyczny, przyznać się do rzeczywistości, ujawnić ją. 
Jeśli jako człowiek, jako Polak i jako artysta, byłem 

skazany na niedoskonałość, na nic nie zda się nadrabiać 
miną i udawać przed sobą i światem, że wszystko w naj
większym porządku. Przeciwnie, było sprawą uczciwości, 
godności, rozumu, a przede wszystkim sprawą żywotno
ści, zerwać 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 skarbem godnym najwyższego 
poświęcenia. Otóż było rzeczą absolutnie nieodzowną 
stwierdzić, że Polska, twór pośredni między Wschodem 
a Zachodem, wydana w skutek swoich warunków geo
graficznych i historycznego rozwoju niedoskonałości 
i podrzędności, musi być przezwyciężona, albowiem nie 
jest w stanie zapewnić Polakom jakiejkolwiek pełnej war
tości. Nie jest słuszne by Polak poświęcał swój osobisty 
rozwój, swoje człowieczeństwo, na rzecz Polski. Polak 
urobiony przez Polskę, przez swoje środowisko, przez 
swoją tradycję, z konieczności musiał być gorszym czło
wiekiem od ludzi Zachodu. Można od biedy zrozumieć, 
że Francuz uwielbia Francję, Anglik Anglię, gdyż one im 
dostarczają wielu cennych przewag. Ale być człowie
kiem więcej znaczy, niż Francuzem, a też Europa więcej 
znaczy, niż Anglia, czy Francja. Więc dla ludzi, umiesz
czonych w krajach gorszych, słabszych, jak Polska, Ar
gentyna, Bułgaria, przykutych uczuciowo do nich, im pod
danych, przez nie urabianych, było sprawą naprawdę 
życia i śmierci oderwać się, uzyskać dystans ... Nie, tu nie 
wystarczają jakieś „konstruktywne" krytyki wad i uste
rek własnego narodu, robione w duchu patriotycznym ku 



udoskonaleniu narodu. Taka krytyka też jest uwarunko
wana narodem. Zerwać! Dystans! Pisarz, artysta, czy w 
ogóle ktoś komu zależy na rozwoju duchowym, musi po
czuć się człowiekiem, mieszkającym w Polsce, w Argen
tynie, musi uznać Polskę, Argentynę, jako przeszkodę, jako 
coś wrogiego. To tylko może zapewnić pełnię swobody. 
Ludimi naprawdę swobodnymi duchowo, naprawdę, jeśli 
idzie o Europę, europejskimi, staną się ci, dla których oj
czyzna będzie przeszkodą raczej, niż atutem do wykorzy
stania. 6l 

Historia przyszła mi z pomocą. W owym przedwojen
nym czasie coś dziwnego poczęło wyrabiać się z ludimi . 
Wojnę można ująć jako konflikt form. Widziałem niedo
wierzając temu, co widzę, jak sposobiąca się do wojny 
Europa - zwłaszcza środkowa i wschodnia -wchodziła 
w okres demonicznej mobilizacji formalnej. Hitlerowcy, 
komuniści fabrykowali sobie groźne, fanatyczne, oblicze, 
fabrykacja wiar, entuzjazmów, ideałów, dorównywała 

fabrykacji armat i bomb. Ślepe posluszei1stwo i ślepa wia
ra staly się obowiązujące nie tylko w koszarach. Wprowa
dzano się sztucznie w stany sztuczne, i wszystko - a przede 
wszystkim sama rzeczywistość - miało być poświęcone 

dla uzyskania siły. Co to? Jaskrawe głupoty, cyniczne fa
łsze, nieprzytomne przeinaczanie najoczywistszej oczywi
stości , atmosfera złego snu ... Okropność tej potworności . 

Te lata przedwojnia może bardziej haniebne były od sa
mej wojny. 

Dusząc się w owym natężeniu Formy, zrozpaczony, rzu
ciłem się z całych sił ku nowemu odczuwaniu człowieka, 
to jedno pozwalało zachować trochę nadziei. Gdzież się 
znajdowałem? Znajdowałem się wraz z ludzkością w naj
ciemniejszej nocy. Stary Bóg umierał. Kanony, prawa, oby
czaje, które stanowiły dorobek ludzkości, znalazły się 
w próżni, pozbawione autorytetu. Człowiek pozbawiony 
Boga, wyzwolony, wolny i dowolny, poczynał sam siebie 
stwarzać poprzez innych ludzi„. Forma, to ona wciąż, 
a nie co innego, była u sedna samego tych konwulsji . Czło-

wieka nowoczesnego charakteryzował nowy stosunek do 
formy, o ileż łatwiej on ją sobie stwarza ł i był przez nią 
stwarzany! 

Wyobraźnia ukazywała mi ludzi przyszłości, którzy 
świadomie będą się między sobą kształtować: ktoś nie
śmiały tak wybierze i ustali swoje związki z otaczającymi 
go osobami, iż stanie s ię zgoła bezczelny. A rozpustnik, 
umiejętnie manewrując sobą i innymi, wyprodukuje sporą 
dozę ascezy. 

Skojarzyłem ową ogólnoludzką panoramę z moim oso
bistym doświadczeniem i dostąpiłem pewnego uspokoje
nia: to nie ja tylko bylem kameleonem, a wszyscy. To była 
nowa kondycja ludzka, którą na gwałt trzeba było sobie 
uświadomić . 

Odtąd stałem się „poetą formy". 
Odciąłem się od siebie samego. 
Rzeczywistość odkryłem w nierzeczywistości, na j aką 

skazany jest człowiek. 7l 
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Zrozumie syn ziemi, że nie wyraża się w zgodzie ze 
swoją najgłębszą istotą, lecz tylko i zawsze w formie sztucz
nej i boleśnie z zewnątrz narzuconej, bądź przez ludzi, bądź 
też przez okoliczności. Poczniemy przeto lękać się tej for
my swojej i wstydzić się jej.jak dotąd czciliśmy ją i nią się 
pyszniliśmy. Wkrótce poczniemy obawiać się naszych osó~ 
i osobowości, stanie się nam jasne bowiem, że one bynaJ
mniej nie są w pełni nasze. I zamiast ryczeć »Ja w to wie
rzę - ja to czuję - ja taki jestem - ja tego bronię« - powie~y 
z pokorą »Mnie się w to wierzy - mnie się w czuje - mn_1e 
się to powiedziało, uczyniło , pomyślało«. Wieszcz zadrzy 
przed swym śpiewem. Wódz zadrży przed swym rozka
zem. Kapłan zlęknie się ołtarza , a matka wpajać będzie w 
syna nie tylko zasady, lecz także zdolność umykania się 
im, iżby go nie przydusiły. 

„Wielkie odkrycia są nieodzowne - poti;:żne ciosy, wy
mierzone miękką ludzką dłonią w pancerz stalowy Formy 
- chytrość niesłychana i wielka uczciwość mys1i, i niezmier~ 
ne zaostrzenie inteligencji - iżby człowiek umknął swej 
sztywności i zdołał pogodzić w sobie formę i bezformie, 
prawo i anarchię, dojrzałość i niedojrzałość wieczystą 

i świętą" ... 8l 

Człowiek poddany międzyludzkiemu jest jak kawałek 
drzewa na wzburzonym morzu, wzbija się, spada, grąży w 
odmętach, łagodnie spływa po świetlistych zboczach, po
chłaniają go rymy i rymy zawrotne, boczne perspektywy; 
przeniknięty ludźmi, poprzez formę, aż do rdzenia, jest 
potężniejszy od siebie i sobie nieznany, drogi jeg~, me
przewidziane, otwierają się same i on nieraz dosłowme „me 
wie co się z nim dzieje". Jest funkcją napięć powstałych 
w przypadkowych, zmiennych, układach, tworzonych 
przez ludzi, będących wypadkową wielu ciśnień ... ten to 
twór międzyludzki, nieznany i nieuchwytny, wyznacza mu 

jego możliwości. 
Dużo by o tym gadać 1 

- Czy pan uważa siebie za psychologa w sensie nauko-

wym? 
- Nic podobnego. Widzę i opisuję. Znalazłoby się w na-

uce kilka koncepcji człowieka, z których każda jest pod ja
kimś względem zbliżona do mojej, ale żadna nie jest akurat 
tym samym. Teoria to nie jest problem dla artysty, jego teo
ria obchodzi o tyle, o ile można ją wprowadzić w krew. 
- Jeszcze słówko. Gdzież jest miejsce w tym pana świecie 
zmiennych i przenikających się kształtów na moralność? 
Niejednokrotnie krytycy nazywali pana moralistą. Jak pan 
łączy w sobie krańcowy relatywizm w widzeniu człowieka 
z postulatem moralnym? 
- Dla nmie moralność jest nieodzowna w literaturze. Bez 
moralności nie ma literatury. 
Moralność to jakby sex appeal pisarza. 
- Hm ... to brzmi ... 
- Niemoralność jest odpychająca, a sztuka musi być przy-
ciągająca. 

- To wyznanie jest moralno - niemoralne! 
- Taki sobie kontrast. Jak zwykJe w sztuce. Antynomie ... 

Ale ja naprawdę pragnę być moralnym. 
Tylko że w moim świecie ten problem staje się bardziej 

kłopotliwy, ma pan rację. Nasze dzisiejsze poczucie mo
ralne ma charakter indywidualistyczny, wywodzi się wciąż 
z pojęcia duszy nieśmiertelnej, dla każdego osobnej, i nie
zbyt nadaje się do świata ludzkiego, opartego na tak rady
kalnym stwarzaniu się człowieka poprzez ludzi. Coraz bar
dziej zdajemy sobie sprawę, że coś tu szwankuje. Przez 
ileż rozmaitych moralności musi się przedrzeć każdy z nas. 
Z księdzem inna moralność, z kobietą inna. W wojsku co 
innego, w życiu cywilnym co innego. Ślepe posłuszeń
stwo, bez którego nie może być wojska, jest zaprzecze
niem moralności cywilnej. W domu muchy byśmy nie za
bili, z aeroplanów spuszczamy napalm na małe dzieci. 
Nasze czasy pełne są miejsc przewrotnych, gdzie z moral
nością wyrabiają się istne cuda, kat powracający z bara
ków obozu koncentracyjnego głaszcze czule pieska i słu
cha słowików, a jego żona z doskonałą niewinnością 
nakłada na lampę abażur z ludzkiej skóry. Czy oni są po
tworami moralnymi? Nie, to nie jest tak, wszyscy już to 
czujemy, to jest jakoś inaczej. 



Nasze potępienie, nasze oburzenie moralne, chybiają„. To 
nie jest tak. 
- 'Zdaniem pana nie można ustalić jednej reguły moralnej 
dla wszystkich tych rzeczywistości? 
- Nie da się ... Chyba, że to będą normy, tak ogólne, że 
znajdą wszędzie dowolne zastosowanie. 
Będziemy musieli pogodzić się z tym, być może że tak 

zwana „istota moralna", czy „dusza", jest czymś przekra
czającym pojedynczego człowieka, tworem skombinowa
nym wielu ludzkich istnień. 
- Czy wobec tego można mówić o moralności? 
- Och, nie wiem. Proszę nie wymagać ode mnie odpowie-
dzi na wszystko. Zbyt często wymaga się od pisarza, żeby 
dal gotowy model świata . Powtórzę, co już powiedziałem 
w moim dzienniku: literatura nie jest od rozwiązywania 
zagadnienia, ona je stawia. Ale pocieszmy się, że już samo 
uświadomienie sobie zagadnień bywa wstępem do jego 
rozwiązania. 9> 

Rozum ludzki jest jak lustro, w którym odbija się świat. 
„Gdyż od początku wszystko było moje, a ja, ja bylem 
taki właśnie jak wszystko - zewnętrzność jest zwiercia
dłem, w którym przegląda się wnętrze!"IOJ 

Nie wierzę w filozofię nie-erotyczną. Nie mam zaufa
nia do myślenia, które uwalnia się od seksu. Trudno jest 
oczywiście wyobrazić sobie, że Logika Hegla czy Kryty
ka czystego rozumu powstały bez uprzedniej rezygnacji 
z ciała . Jednakże czysta świadomość, jeszcze nie zreali
zowana musi, być znowu zanurzona w ciele, w seksie, 
w Erosie, artysta musi zanurzyć filozofa w magii .11> 

.. .Artysta, artysta, lak jak go widzą, jest ze swej istoty 
kimś nienormalnym. Ludzkość nie rozwija się w sposób 
normalny, nie ma praw rządzących na tym obszarze. Kie
dyś wierzono, że istnieje pewien określony model czło
wieka i że model ten stanowi prawdziwą i wystarczającą 
podstawę do wskazywania nam, co należy robić ijak dzia-
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lać. Dzisiaj ten czynnik, ta pewność już nie istnieje. No
woczesne społeczeństwo posuwa się po omacku, w nocy„. 
i pośród tej nocy my się kształtujemy. Jest... jest rzeczą 
nieprzewidywalną„. rzeczą nieprzewidywalną również dla 
artysty, który nigdy nie wie, co powinien tworzyć„. pi
sać„. To jest pewność niepodważalna, przynajmniej w 
moim przypadku, ale sądzę, że w ko11cu dotyczy to w jed
nakowym stopniu wszystkich. Jest jeszcze jedna sprawa: 
kiedy jest się zdrowym, w dobrej formie - krótko mówiąc, 
kiedy jest się normalnym - nie tworzy się sztuki. Nie robi 
się nic. Wystarczy istnieć. Dla porucznika kawalerii wiel
ką satysfakcją jest uprawianie sportu, cieszenie się wła
snym zdrowiem, sprawy tego typu. Oczywiście nie ma on 
najmniejszej ochoty na inne zajęcia, na zainteresowanie 
się innymi problemami. Tak samo można paradoksalnie 
powiedzieć, że aby poznać wartość zdrowia, żeby ją wy
razić, trzeba być chorym. Tytko chory może pojąć znacze
nie zdrowia. Dlatego dzieła chorego kompozytora (jak 
Beethoven) reprezentują samo zdrowie - z powodu anty
nomii, która istnieje między chorobą a normalnością, mię
dzy tym, kto jest artystą, a tym, kto nim nie jest. 12> 

Forma to kostium, który przywdziewamy, by okryć na
szą nagość zawstydzającą„. a zwłaszcza, by wobec innych 
wydać się bardziej „dojrzałymi" niż jesteśmy. 
A więc forma nasza tworzy się głównie w sferze między
ludzkiej ... Tym sposobem dochodzimy do pewnej relaty
wizacji człowieka. Z jedną osobą jestem szlachetnym, 
z inną podły, z tym mądry, z tamtym głupi (ufam, że w 
naszym wypadku to nie nastąpi, drogi panie). Można więc 
powiedzieć, że w każdym momencie jestem stwarzany 
przez innych. 

U strukturalistów jest inaczej: oni szukają swych struk
tur w kulturze, ja w bezpośredniej rzeczywistości. Mój spo
sób patrzenia mia! bezpośredni związek z ówczesnymi 
wypadkami: hitleryzmem, stalinizmem, faszyzmem.„ 
Byłem zafascynowany groteskowymi i przerażającymi 
formami, które powstawały w sferze międzyludzkiej, nisz-

cząc wszystko, co dotychczas czczono. Wyglądało to, jak 
gdyby ludzkość zakończyła jedno stadium rozwoju i wkra
czała w nowe: świadomego tworzenia swej formy. Odtąd 
człowiek mógł „się robić", fabrykowano dowolne praw
dy, ideały, fanatyzmy, ba, najintymniejsze uczucia„. Czło
wiek wydał mi się pszczołą, zamiast miodu wydzielającą 
nieustannie formę. 
Kształtował siebie w pustce. 13> 
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Widzi pan, także i ta skłonność do niedojrzałości , do 
niższości, ma swe oparcie w pewnej „strukturze", której, 
wydaje mi się, nie należy lekceważyć: wzajemnej zależ
ności wieku, płci i stopnia rozwoju wśród ludzi. Człowiek? 
Jaki człowiek? Dorosły, stary, miody, kobieta, dziecko? 
Nie ma „człowieka" samego dla siebie. I skoro siebie na
wzajem stwarzamy za pomocą formy, przyjąć też należy, 
że dorosły formując młodego sam jest przez niego formo
wany. W jaki sposób? 

Wszyscy byśmy panie dzieju, chcieli być młodzi, nie-

prawdaż? 
Młodość jest w życiu fazą wstępującą, kwitnącą, natomiast 
wiek dojrzały to początek śmierci. Jesteśmy więc wszyscy 
w osobliwy sposób opanowani przez dwa sprzeczne pra
gnienia. Dążymy do dojrzałości , siły i mądrości wieku do
rosłego, a równocześnie nieodparcie pociąga nas młodość. 
Ale młodość to niższość. Być młodym, to być mniej sil
nym, mniej dojrzałym, mniej mądrym. I oto zadziwiająca 
sprzeczność . Z jednej strony człowiek chce być doskona
ły, chce być Bogiem. Z drugiej chce być miody, chce być 

niedoskonały. 
Człowiek doros ły znajduje się więc pomiędzy Bogiem 

a Młodym . Dorosły dominuje nad młodym, lecz miody 
dorosłego urzeka. Piękno, urok, wdzięk są bowiem po stro
nie młodości , są nierozerwalnie związane z niższością . 

Można by o tym mówić długo, ta potajemna miłość de
gradacji to temat niewyczerpany, pełen brutalnej poezji. Nas 
jednak tutaj zajmuje to, że człowiek nie tylko niedojrzałości 
ulega, on jej też pożąda ... W ten sposób kochamy.14

l 

Zawsze bylem zmuszony do potwierdzania mego „ja" 
w literaturze z największą stanowczością. Ilekroć usiło
wałem je odrzucić, powracało jak bumerang. Nie da się 
inaczej! Wykluczone! Bez ,ja" ani rusz. Czymżejestjed
nak to „ja", którego nie ma, a które tak człowieka usidla? 
Doszedłem do wniosku, że moje „ja" opiera się wyłącznie 
na mojej woli bycia sobą. Nie wiem, kim jestem, ale cier
pię, gdy zostaję zniekształcony, oto wszystko. 

A teraz, jeśli pan pozwoli, chciałbym panu jeszcze szep
nąć, coś na ucho - wciąż jako ta osoba z „drugiego brze
gu", z brzegu nie teorii, a praktyki: sztuka to właśnie to -
szepnąć panu powiadam, coś ... przerażającego . Jest widzi 
pan, taki element, jedyny w całym Istnieniu .. . antyludz-
ki. .. niemożliwy ... doprawdy wyjątkowy ... niesłychany ... 
i realny, o realny ... Pan blednie, drogi przyjacielu, pan od-
gadł. Tak, to to: Ból. Nie wykluczone, że piętą achilleso
wą humanistyki (a także sartrowskiego egzystencjalizmu) 
okaże się ich zbyt, rzekłbym flegmatyczny, zbyt olimpij
ski stosunek do Bólu. Zbyt spokojnie się tu rozważa na 
temat człowieka. Robicie z nim, co chcecie. W dniu, w 
którym Ból zstąpi w umysły wasze, wasze struktury staną 
się ... trudniejsze, bardziej bolesne ... 

Formy należy się bać! 
Pozostało jeszcze kilka zwierzeń, które w mej roli out

sidera chciałbym poczynić strukturalistom. Ci, którzy czy
tali moje powieści i Dziennik, przypominają sobie może 
ową „Niedojrzałość", która przeciwstawia się w człowie
ku formie. Co to znaczy właściwie być „niedojrzałym"? 
Znaczy to być niedorozwiniętym, znajdować się poniżej 
pełni swych możliwości, swego maximum, być ,,nie cał
kiem". Jedynie, to co dojrzałe nadaje się do ujawnienia; 
w naszej rzeczywistości wewnętrznej, prywatnej, jesteś
my niedojrzałością. Ach! idee w sztuce! To głupstwo, rusz
towanie, nic więcej ... Jeśli jednak ośmielam się zwrócić 
pańską uwagę na tę ideę niedojrzałości, to dlatego, że go
dzi ona w pewną antynomię, która dla nas wszystkich, 
olśnionych widzów na wielkim meczu współczesnej my
śli, staje się coraz bardziej żenująca ... skandaliczna wręcz 
... Można by ją sformułować następująco: 

Im mądrzej, tym głupiej . 

Przepraszam bardzo! Za nic w świecie nie chciałbym 
kogokolwiek urazić! Muszę jednak wypowiadać się z pew
ną bezpośredniością, naiwną bez wątpienia, tak naiwną, 
lecz konieczną ... 



„Mądrze i głupio" - oto co czuję, co wszyscy czujemy 
w obliczu tej debaty tak uczonej, tak poważnej, jaka się 
przed nami toczy. 
I ta „głupota'', będąca odwrotną stroną naszej „mądrości", 
stanowi moim zdaniem jeden z wielicich problemów na
szych czasów. Jak to się dzieje, że sam Kant (by nie wy
mieniać strukturalizmu) potrafi być dla nas jednocześnie 
mądrością i głupotą? Ponieważ cała jego Krytyka stanowi 
nadludzki wysiłek osiągnięcia mądrości, która jest celem, 
nie punktem wyjścia . Kant był „niedojrzałym", który za
pragnął stać się dojrzałym . I tak jak każdy z osobna ukry
wa swe niedoskonałości i ukazuje to tylko co najlepsze, 
tak samo cala nasz kultura nieustannie unosi się w górę, 
my zaś, z zadartymi głowami, pozostajemy w dole. 
A skoro ona jest powyżej nas, my znajdujemy się poni
żej ... is> 

Życie przeto jest nieustannym stwarzaniem samego sie
bie - i dopiero u progu śmierci człowiek staje się zdefinio
wany, wykończony jak rzecz .. . Przytoczmy na koniec słyn
ną kategorię lęku: człowiek żyje w stanie ciągłego lęku, 
który usiiuje zagłuszyć lekkomyślnością ... żyć, żyć świa
domie, to znaczy lękać się, lękać się ... ale czego? Tu prze
prowadza Kierkegaard rozróżnienie między strachem a 
lękiem - bać się, to znaczy bać się czegoś, bać się lwa, 
choroby, bandyty, natomiast lęk jest bezprzedmiotowy, 
sami nie wiemy, czego się lękamy, lękamy się właściwie 
niczego ... Lęk zatem jest strachem przed nicością, której 
wieczystym zaprzeczeniem jest byt, życie .. . dlatego, we
dług egzystencjalistów, ten specyficzny stan ducha ludz
kiego zawiera w sobie najbardziej przepaściste rewelacje 
o naszym istnieniu . 

Z powyższego już zarysowuje się człowiek egzysten
cjalny Kierkegaarda. Oto go macie: skazany na absolutną 
samotność, wciąż stwarzający siebie mocą własnego wol
nego wyboru, poddany lękowi, który jest najistotniejszą 
treścią życia walczącego z niebytem, istniejący dla śmier
ci, wiecznie nienasycony, gdyż spragniony nieskończona-

ści a skazany na skończoność ... i, dodajmy, istniejący 
wobec Boga, do którego może zbliżyć się milością i mo
dlitwą.16l 
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