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Witold Gombrowicz 

Czy nie należałoby powołać 
Ministerstwa Spraw Erotycznych? 

Powszechny jest błędny pogląd, że życie erotyczne każdego 

człowieka jest czymś dyskretnym i prywatnym, a w pewnym 

sensie nawet antyspołecznym. 

Skoro wszyscy narzekają i wszyscy są niezadowolen i , to dlacze

go znaczna część południowoamerykańskiej opinii publicznej z taką 

biernością odnosi się do jakiejkolwiek reformy zmierzaj ącej do usu

nięc ia zarówno drobnych, jak i w ielkich kłopotów we współżyc iu 

erotycznym? Jakie są przyczyny tego uporczywego, t radyc jonalistycz

nego konserwatyzmu, który ślepo odrzuca wszelkie reformy, zarów

no n ietrafne i ź le pomyślane, jak i dobre , potrzebne i nieu n ikn ione? 

Latynos w głębi duszy jest bardzo romantyczny; n ie chce myśleć 

o utrudnien iach ch ron icznie nękających ludzi w życiu codziennym , 

bo przecież „gdy przychodzi prawdziwa miłość, wszystko staje się 

nieważne". 

Przeciwstawia on miłość erotyzmow i, tzn. całej tej grze instyn k

tów i namiętności między kobietami i mężczyznami , którzy n ie kocha

j ą się, lecz tylko przyc iągają n awzaj em. Tylko miłość może rozwiązać 

konflikt między obiema płc iami, toteż n ie warto zbytn io przejmować 

się n ieuniknionymi cierpieniami tych , co n ie potrafią kochać. Ba, im 

więcej cierpią, tym lepiej. 
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W tym wyznaniu wiary w miłość daje s ię odczuć wpływ mental

ności hiszpańskiej - surowej, wzniosłej, romantycznej i skrajnej. Jaki

kolwiek nazbyt „h igieniczny" pogląd na tę świętą sprawę Latynosowi 

n ieuchronnie wyda się płaski i szokujący. Z obrzydzen iem będzie on 

patrzył na wysiłki gwoli wprowadzenia na ten teren zdobyczy nowo

czesnej psychologii czy też po prostu odrobiny zdrowego rozsądku. 

Dla konserwatystów tego rodzaju erotyka nie jest sprawą poważ

ną; poważna jest jedynie miłość. My w niniejszych uwagach bronimy 

tezy, że jakkolwiek miłość to sprawa bardzo serio, również erotyka 

jest - w aspekcie wszelkich swoich konsekwencji psychicznych 

i społecznych - sprawą dość poważną. Wielkie uczucia kształtują 

człowieka w o wiele mniej szym stopniu aniżeli właśnie te całkiem 

drobne i przy ziemne czynniki jego życ ia codziennego i środowiska. 

Wielkie porywy duszy są czymś stosunkowo rzadk im, każdy na

tomiast człowiek doznaje drobnych, ledwie zauważalnych wzlotów 

i upadków. Ponadto do uczuć w ielkich człowieka przygotowują ty

sięczne uczucia całkiem małe . Czy „wielka miłość " może w sposób 

nagły uleczyć dziewczynę albo chłopca wyedukowanych w szkole 

lęku, bierności i nieufności? 

Europa już jakiś czas temu zrozumiała to, w szystko i nikt, nawet 

w najbardziej zachowawczych kręgach opinii społecznej, nie próbuje 

tam traktować jako błahostki tego, co moglibyśmy określić mianem 

normalnego, codziennego współżycia obu płci. Przeciwnie, właśnie 

kręgi najbardziej konserwatywne najwięcej zajmują się tą kwestią , 

wiedzą bowiem, że to im zagraża ona n ajbardziej. Warstwom ludo

wym trudne warunki życia nie pozwalaj ą na żadną ekstrawagancję 

ani przesadę, która zaczyna się dopiero wraz z luksusem. Wszelako 

przesada i eksces wyrażają s ię n ie tylko we wstrętnych przywarach 

i rozwiązłośc i. Warstwy wyższe grzeszą również przesadą w cnocie, 

gdy zamiast być zdrową i zrównoważoną, staje s ię ona h isteryczna 

i przejaskrawiona. Owe mistrzynie cnoty pojawiające s ię w sferach 
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wyższych i pragnące oczyścić wszystko wokoło są nieraz produktem 

luksusu jeszcze bardziej niezdrowym niż grzechy, jakie zwalczają. 

Również wybujały „idealizm", cechujący niektórych członków tej 

warstwy, ich nadwrażliwość moralna i estetyczna nie zawsze bywają 

przekonujące. Jeżeli warstwa - nazwijmy ją tak - uprzywilejowana 

chce zachować swój wpływ na społeczeństwo oraz należny sobie pres

tiż, musi zacząć od surowej samokrytyki i od wyrzucenia przez okno 

wszelkich cnót zrodzonych w hermetycznej atmosferze salonu. 

Oprócz tego wszystkiego utrzymuje się w Ameryce Południo

wej przeświadczenie, iż życie erotyczne każdego człowieka, właśnie 

w swoim zwyczajnym, codziennym aspekcie, jest czymś dyskretnym 

i prywatnym, w pewnym sensie nawet antyspołecznym. Erotyka radzi 

sobie, jak umie, gdzieś w cieniu; przedmiotem godnym oficjalnej czci 

jest jedynie miłość. Jeśli konserwatywna myśl latynoamerykańska 

taki nacisk kładzie na miłość, a przemilcza erotyzm, to dlatego, że są

dzi, iż w ten sposób służy ojczyźnie i społeczeństwu . Ciekawe byłoby 

także porównanie postawy kół prawicowych w Europie i w Ameryce. 

Otóż w Europie tymi, którzy zrozumieli najlepiej , że w życiu zbioro

wym i narodowym erotyce przypada rola ważniejsza niż miłości , byli 

właśnie nacjonaliści. Powód jest bardzo prosty: miłość rodzi się po

między jednym mężczyzną i jedną kobietą , tymczasem erotyka mieści 

w sobie relacje między wszystkimi mężczyznami i wszystkimi kobie

tami. Uczucie miłości, nieporównanie głębsze, pełnego urzeczywist

nienia doznaje w rodzinie; erotyzm atoli , niby niewidzialny most, 

łączy w każdej chwili wszystkich synów i wszystkie córki danego 

narodu stanowiąc , na kształt słońca, niewyczerpane źród ło energii. 

Kiedy młody człowiek wychodzi na ulicę i staje w obliczu dziesięciu 

tysięcy kobiet, z których każda go pociąga, jest z pewnością znacznie 

bliżej ducha zbiorowości niż wówczas, gdy obcuje z tą jedną jedyną, 

własną, ukochaną. Otóż właśnie w tej bezustannej , niepochwytnej 

grze instynktów, namiętności, wzajemnych oczarowań, zabawy, raz-
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mów z kobietami kształtują się w narodzie wzorce twórczego donżua

nizmu, męskości i kobiecości, rodzi się piękno i entuzjazm. Wspólno

cie, która jeszcze nie w pełni stała się narodem (a tak było w Ameryce 

jeszcze kilkadziesiąt lat temu), wystarcza bezpośredni cel instynktu 

erotycznego - prokreacja . Obywatel się żeni, ma liczne potomstwo, 

którym należycie się opiekuje, i to aż n adto wystarczy. Jednakże w na

rodzie kobieta i mężczyzna łączą się nie tylko w celu prokreacji, ale 

także po to, by nawzajem wywierać na siebie czar, i z tego właśnie 

oczarowania rodzi się ojczyzna. I n ie jest tak, i żby jedna tylko kobieta 

miała wywierać czar na jednego tylko mężczyznę, ale wszystk ie mają 

czarować wszystkich -i na odwrót. 

Skoro jednak w imię interesu zbiorowego spycha się w cień 

wszystko to, co nie zdołało osiągnąć poziomu miłości, uczucia i mał

żeństwa, wówczas bardzo jest trudno pozytywnie ukierunkować te 

namiętności. Myśl konserwatywna w Południowej Ameryce nadal 

wzd raga się przed spojrzeniem na te sprawy pod kątem innym niż wy

łącznie „domowym" (rodzina, stadło, prokreacja), choć przecież samo 

życie coraz energiczniej wyciąga nas wszystkich na ulicę. Tutaj ojco

wie n ie pomagają synom w kłopotach erotycznych , gdyż w ich oczach 

godne uwagi są jedynie sprawy takie jak zdrowie i szkoła. Poza tym 

chłopak „niech sobie radzi, jak umie" - aż do końca, czyli do dnia 

ślubu. No i biedak radzi sobie, jak potrafi, często nad wyraz żałośnie. 

Ale i zbiorowość nie przychodzi z pomocą jednostce: wszystko, co ma 

związek z popularną rozrywką, z organizacją społecznego współżycia 

mężczyzn i kobiet, z likwidacją anachronizmów i przesądów - jest 

zwykle traktowane jako coś mało istotnego. Społeczeństwo troszczy 

się o robotnika przez wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty 

i niedzieli. 

Chociaż jest wątpliwe , czy „Ministerstwo Spraw Erotycznych" 

byłoby innowacją szczęśliwą, żadnej chyba nie podlega wątpliwości, 

że jakaś akcja ze strony państwa , pośrednia i dyskretna, byłaby w tej 
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dziedzinie ogromnym dobrodziejstwem dla wszystkich. Na przykład 

propaganda handlowa przez radio, dziś służąca jedynie do niesły

chanego wręcz ogłupiania duszy ludu , mogłaby stać się znakomitym 

i potężnym narzędziem właściwego w ychowania. 

Dopóki wszakże lęk, fałszywy wstyd i beztroska panują w naj

wyższych kręgach opinii publicznej, dopóty rządy nie mogą zrobić 

nic, a południowoamerykański erotyzm „radzi sobie, jak może'', 

gdzieś w mrokach absolutnie prywatnej anarchii. 

Witold Gombrowicz Nasz dramat erotyczny, Wyd. Literackie, Kraków 2003 





Mario Vargas Llosa 

Jestem żołnierzem 
Jestem żołnierzem i jestem z tego dumny. Gdyby dziesięć lat temu 

ktoś mi powiedzia ł , że będę chodził w mundurze i z przystrzyżonym 

łbem, to roześmiałbym mu się w nos. Ja i wojsko! Moim żywiołem były 

balangi, wypitka, tańce, no i oczywiśc ie dziewczyny. Marzyłem tylko 

o tym , żeby dobrze się bawić , jak najmniej pracować i spotkać kobietę, 

która by mn ie utrzymywała . 

Aż tu pewnego dn ia wpada do barku w mojej d zieln icy patrol, 

łapacze poborowych, i anim s ię obej rzał - fakt , ze trzeźwy nie by

łem i z kojarzeniem miałem niejakie problemy, n ie mówiąc o reflek

sie - już byłem w ich szponach. Zaciągnęli mnie do koszar, poprosili 

o dokumenty i stwierdzil i, ze jestem zdatny do odbycia służby woj

skowej. Łeb zgolili, śc iągnęli cywilne szatki i wbili w mu ndur khaki. 

Instruktorzy tyle razy skopali mi t yłek podczas szkolenia, że od tamtej 

pory m am pośladki jak poparzone. Ale sprawdziłem się i po niedłu

gim czasie wojsko zaczęło mi się podobać. Dyscyplina, organ izac ja, 

bezpieczeństwo i cała reszta. Mój dowódca mawiał: „Jesteś urodzony 

żołnierz". Ano jestem , bo potrafię nie tylko posłusznie wykonywać 

rozkazy, ale i je wydawać, a poza tym mam celne oko. Dlatego awan

sowano mnie na kaprala, i jak tak dalej pójdzie, to szybko zostanę 

sierżantem i nie spocznę, póki n ie zostanę podofi cerem. 

Niby krótko jestem w wojsku, ale zdążyłem już wziąć udzia ł 

w trzech rewolucjach, ubaw po pachy. Jak wybucha rewolucja, to na

tychmiast żarcie jest lepsze i dostajemy podwójny żołd. A ile harmi

dru przy tym, ile gadan ia , bo oczywiście próbujemy zgadn ąć, na kogo 

wypadnie i kto tym razem zostanie prezydentem. Bo j eśli generał, nasz 

dowódca, to górą nasi i awans pewny. Może skierują mnie do gwardii 

prezydenckiej , tej , co pilnuje Pałacu Rządowego. Tam to dopiero jest 

życie. Wyżerka jak się patrzy i wszystkie d ziewczyny moje. 
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Te warty w wielkopiątkowe procesje przy Chrystusie niosą ze 

sobą pewne nie dogodności. No, bo ja na przykład kicham od zapachu 

kadzideł , a podczas procesji są ks ięża i dewotki, i n ic tylko kadzidło 

i kadzidło . A muszę za wszelką cenę powstrzymywać się od kichania 

- żołnierz k ichaj ący podczas warty honorowej nie sprawia naj lep

szego wrażenia - ale czasem już n ie mogę . Na dodatek, kiedy zapada 

noc i ludzi zaczyna rozsadzać, trudn o jest czasem przypilnować te 

wszystkie dewotki , które rzucają się przed siebie na oślep , byle do

tknąć stopy Chrystusa, obrzucić go kwiatami i o łaskę jakąś popros ić. 

Najgorsze są ś więtoszki, które rozpychają się i piszczą jak histeryczki. 

A tu trzeba grzeczn ie, bo to procesja , a nie jakaś demon stracja czy 

strajk, gdzie i owszem , pałować można , a nawet i strzelać . Po niektó

rych procesjach wracałem do koszar cały poszczypany i podrapany 

przez te wiedźmy. Mówię wam. 

Matka Boska wśród grzeszników 
Właścicielka tej knajpki i burdeliku zarazem, w jednej z najpodlej

szych dzielnic, była jak najdalsza od złych, a tym bardziej świętokrad

czych zamiarów. Medellin słynie na świecie z działaj ących na jego terenie 

karteli narkotykowych i krwawych zamachów, co i raz wstrząsających 

miastem. Ale Medellfn to zarazem piękne , położone w dolinie miasto, 

które z otaczających je szczytów wygląda jak fatamorgana. Słyn ie rów

nież z religij ności swoich mieszkańców; to prawdziwy bastion wiary ka

tolickiej. Właścicielka tego otwartego przez całą noc lokalu , oświetlonego 

feerią czerwonych lampek, rozbrzmiewającego iście diabelską muzyką , 

powiesiła na jednej ze ścian i na znak swej pobożności obrazek Matki Bos

kiej. Po to, by Najświętsza Panienka w swej nieskończonej dobroci chro

niła lokal przed bijatykami i strzelaninami, jej podopieczne zaś przed 

zaraźliwymi chorobami, zmęczeniem życiem i rozpaczą, która pewnego 

dnia, n i stąd ni zowąd , popycha n iektóre ćmy do samobójstwa. 
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Prowadzenie baru, dyskoteki, burdelu, czy jak go zwał, nie jest wca

le rzeczą łatwą. Ale w Medellin jest to jeszcze t rudniejsze niż w innych 

miastach, bo jest tu tyle noży, st rzelb i in nej broni, a każda najdrob

niejsza sprzeczka między paisas (tak nazywają ludzi z doliny) łatwo za

mienia się w zbrojne starcie i w zbrodnię. Ale właścicielce tego lokalu 

szczęście na razie dopisuje. Klienci, aczkolwiek bawią się w najlepsze, 

tańczą, piją i udają się z dziewczynami na piętro do pokoików, na ogół 

zachowują się przyzwoicie i za bardzo się n ie awanturują. Zdarzają się 

bójki, a jakże, rzucanie butelkami, podbite oczy, jak wszędzie. Ale jak 

do tej pory, a bar istn ieje od pięciu lat, krew żadnego nieboszczyka nie 

splamiła trocin na podłodze. Któż inny jak nie błogosławiona Matka 

Boska z tej łuszczącej się ściany mógł uczynić podobny cud? 

Mario Vargas Llosa Andy, przekład Carlos Mar rodan Casas i Beata Fabjańska-Potapczuk, 

Nationa l Geografie Socie ty, 2001 (fragmenty) 

Iquitos 
Iquitos - miasto w północno-wschodniej części Peru, nad rzeką 

Amazonką, ok. 4 00 tys. mieszkańców. Jest stolicą regionu Loreto i pro

wincji Maynas oraz jedynym tak dużym miastem na świecie, do któ

rego nie prowad zi żadna droga kołowa ani tor kolejowy. Transport od

bywa się głównie drogą wodną (rzeka) i lotniczą. Iquitos jest ważnym 

ośrodkiem przemysłu drzewnego i spożywczego (głównym towarem 

eksportowym jest kauczuk). Początki Iquitos sięgają roku 1750, kiedy 

założono tam misję jezuicką. Pierwszy uniwersytet w Iquitos powstał 

w 1962 roku. Obecnie istnieją dwa uniwersytety: Universidad Nacio

nal de la Amazonia Peruana oraz Universidad Particular de lqu itos. 

Iquitos jest punktem z którego wielu turystów wyrusza na wypra

wy w dżungle Amazonii. Jest to także miasto, które nie podlega wła

dzy państwowej i gdzie nie płaci się podatków, zwane z tego powodu 

„miastem dla zuchwałych". 
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Mario Vargas Llosa 
Rozmowa z Adamem Michnikiem (fragmenty) 

Adam Michnik: na jpierw przeczytałem w 1971 r. Twoją książkę 

Miasto i psy. Ta powieść o ekskluzywnej szkole wojskowej w Limie, 

gdzie młodzi ludzie przyuczani są do funkcjonowania w świecie 

gwałtu, brutalności i fałszu , oparta jest na Twoim osobistym do

świadczeniu, prawda? 

Mario Vargas Llosa: Kiedy mój ojciec zauważył u mn ie skłonność 

do literatury, wysłał m nie do szkoły wojskowej. Dla n iego pisan ie było 

czymś, czego należy się wstydzić. Był self-made manem , cenił pracę 

dla zdobycia zawodu , kariery, nie rozumiał artystów, intelektualistów, 

pisarzy. Kojarzył ich ze złem, jakie przedstawiało d la niego rozwiązłe 

życie, cyganeria, homoseksualiści . Sprzeciwił się więc mojemu powo

łaniu i myślał, że arm ia mnie wyleczy. Przeżyłem dwa lata koszmaru 

i zrozum iałem, że muszę to opisać. 

Ojciec był d la Ciebie kimś ważnym? 

- O tak, choć nasze wzajemne stosunki były trudne i cierpiałem 

z tego powodu. Jednak te przeciwności losu: brak akceptacji ze strony 

ojca i przemoc, jakiej zaznałem w szkole, dały mi siłę na określenie 

własnej osobowości. Myślę, że gdyby nie ojciec, nie starczyłoby mi 

przekonania, aby zostać pisarzem. Zwłaszcza w kraju takim jak Peru. 

Dlaczego akurat Peru miałoby być tu wyjątkowe? 

- Bo to kraj , gdzie 80 procent ludności to analfabeci, gdzie nie było 

wydawnictw, gdzie pisarz nie miał swego miejsca w społeczeństwie. 

Poza tym dzięki memu ojcu poznałem prawdziwe Peru, uświadomi

łem sobie, że jest to nie tylko kraj białego człowieka, że są tam ogrom

ne różnice społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Wszystkiego tego 

dowiedziałem się w szkole kadetów. Wcześniej nie miałem szans. 
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Twoja rodzina była zamożna? 

- Ojciec pochodził z drobnej burżuazji i wykonywał w życiu wie

le różnych zawodów. Kiedy mówię o rodzinie, myślę jednak przede 

wszystkim o pochodzącej z klas średnich rodzinie ze strony matki. 

Matka urodziła się na prow incji , w mieście Arequipa, na południu 

Peru. To m iasto bardzo katolickie, konserwatywne i taka też była jej 

rodzina. Kiedy ojciec poślubił moją matkę, zabrał ją do Limy, po czym 

porzucił i zniknął. Matka, w ciąży, czekając na u rodzenie mnie, wró

ciła do Arequipy. To była prawd ziwa tragedia - dla rodziny matki coś 

takiego jak separacja czy rozwód było n ie do pomyślenia . Pojechali

śmy do Boliw ii; powiedziano mi, że ojciec n ie żyje . Zastępował mi go 

dziadek. Spędziłem tam dziesięć lat z dziadkami, matką, w ujkam i, 

ciotkami. dziesięć beztroskich lat szczęścia. Ojciec to był dla mnie 

portret mężczyzny w m arynarskim mu ndurze Argentyńskiej Floty 

Handlowej. 

W 1945 rodzina wróciła do Peru, bo d ziadek został prefektem 

na północy kraju, w mieście Piura. ( ... ) Tam przeżyłem najsilniejsze 

doświadczenie mego dzieciństwa, a właściwie życia. Otóż pewnego 

dn ia zupełnie nieoczekiwanie matka powiedziała, że mój ojciec wca

le n ie umarł . Chwilę później zaprowadziła mnie do hotelu , gdzie cze

kał człowiek niespecjalnie podobny do znanego mi z fotografii pięk

nego mężczyzny w marynarskim mundurze. To był mój ojciec. Matka 

wciąż była w nim zakochana. Nic nie mówiąc dziad kom , zabrała mnie 

i pojechała z ojcem do Limy. 

Myślę, że moje prawdziwe życie zaczęło s ię właśnie wtedy, gdy 

spotkałem ojca. Zniknęło szczęście, skończyło się rajskie dzieciństwo. 

U boku mego ojca - a był to człowiek gwałtowny - poznałem autorytet 

i brutalność. Bałem się go, nienawidziłem za to, że zabrał m i matkę. 

Poznałem też samotność, gdyż rodzice nie mieli w Limie rodziny, a ja 

nie miałem przyjaciół. 
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Zawsze czytałem dużo książek. Była to rozrywka, której odda

wałem s ię od czasu, kiedy w wieku pięciu lat nauczyłem się czytać. 

Literatura s t ała się ucieczką . Zacząłem nie tylko czytać, ale i pisać. 

Wiersze pisałem zresztą j uż wcześniej i w domu dziadków były chwa

lone. Ale ojciec nie akceptował moich pisarskich prób. 

Zbuntowałeś się przeciw niemu? 

- Nie od razu. Ojciec życzył sobie, bym podjął pracę wakacyjną. 

Pracował wtedy w agencji informacyjnej i znalazł mi miejsce w redak

cji dziennika „La Cronica". Tam przeżyłem kolejne ważne doświad

czenie, które opisałem w powieści Rozmowa w „Katedrze". A zbu ntowa

łem się , kiedy poszedłem na studia. Nie tylko przeciwko ojcu. ( ... ) 

Podziwiałeś Fidela Castro. 

- Stworzyłem nawet małą grupę pomocy rewolucji, byli w niej 

również kubańscy emigranci. Pamiętam, że w grudniu 1958 r., gdy 

Batista uciekł z Kuby - on wydawał się nam prawdziwym potworem 

- byłem w Paryżu i upiłem się z radości . Na początku myśleliśmy, że 

Fidel jest tym, na kogo tak długo czekaliśmy. Ludzkie oblicze rewolu

cji, liberalny radykał. Wszyscy się pomyliliśmy, czyż nie? ( ... ) 

Rozczarowałeś się do socjalizmu. Ale za kapitalizmem też nie 

przepadasz. 

- Przed kryzysem kubańskim , w okresie interwencji radzieckiej 

w Pradze, zacząłem czytać Camusa, którego wcześniej odrzucałem na 

rzecz Sartre'a. Była to już pewna ewolucja, której owocem jest zbiór 

esejów Między Sartre'm a Camusem. Potem czytałem Raymonda Arona 

Opium intelektualistów i Orwella. Orwell! On wszystko zrozumiał i opi

sał, tylko my nie chcieliśmy o tym n ic wiedzieć. Wreszcie przeczyta

łem biografię Koestlera i to był prawdziwy przełom. 

18 

Po kryzysie spowodowanym socjali styczną utopią zostałem 

obrońcą politycznej demokratyzacji w po łączeniu z otwarciem ekono

micznym. Myślę , że nie ma innej drogi do wyjścia z biedy. ( ... ) 

Kandydowałeś na prezydenta Peru, bo uważałeś, że masz coś do 

zaproponowania? 

- Wszystko, co proponowałem i czego broniłem, nie mogło uzy

skać ogólnonarodowego poparcia. W imię populizmu, przeciw libe

ralnemu fundamentalizmowi reprezentowanemu przeze mnie wygrał 

Fujimori, Japończyk z pochodzenia. Gdy przegrałem - zamilkłem, 

przyjechałem do Europy i poświęciłem się wyłącznie literaturze. ( ... ) 

Uciec z niewoli rasy, narodu, fanatyzmu 
tłum. Agnieszka Kuehnl-Kinel, „Gazeta Wyborcza" nr 301, 28.12.1996 

-- -_ .... 
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