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Uwielbiam powieści Diderota ... 
~1JUZ11c11ba1dz1<:J l<ubu<,1c1 F,~tdi1',te 

Taka ocena dzieła Diderota moze wydać się zbyt oso
bista, ale chyba nie jest stronnicza. Możemy obyć 51ę 
bez Diderota-dramaturga, mozemy, jeśli juz musimy, 
poznać historię filozofii nie czytając esejów wielkiego 
encyklopedysty, ale - i tu upieram się przy sw01m 
zdaniu - historia powieści byłaby niepełna i nie w pełni 
zrozumiała bez„Kubusia Fatalisty''. Poszedłbym nawet 
tak daleko, że powiedziałbym iż dzieło to zyskuje na 
znaczeniu gdy się je rozpatruje nie jako część kanonu 
Diderota, ale na tle światowej beletrystyki. Jego praw
dziwa wielkość ukazuje się dopiero w towarzystwie 
„Don Kichota': ,,Toma Jonesa'; „Ulissesa" czy „Ferdydurke~ 
Diderot jest szybki. Jego metoda to przyspieszenie, 
jego perspektywa to soczewka teles opu (nie znam 
bardziej brawurowego początku powieśc i niż pierwsze 
strony „Kubusia Fatalisty"; wirtuozowska zmiana reje
strów, poczucie rytmu, prestissimo pierwszych zdań). 

Diderot wprowadza pięc i u narratorów, którzy nawza
jem sobie przerywają, żeby opowiedzieć różne historie 
składające się na powieść. Są to sam autor (w dialogu 
z czytelnikiem), Pan (w dialogu z Kubusiem), Kubuś 
(w dialogu z Panem), oberżysta (w dialogu z gośćmi) 
i markiz des Arcis. Dominującym chwytem literackim 
poszczególnych opowieści jest dialog (niezrównanej 
wi rtuozerii). Ale ponieważ narratorzy relacjonują 

form dialogów d ~ które przechodzą 
ne d logi które łąaa Się z nnym dialogami cała 

D<WI~ Jest jedną wielką hała wą rozmową 
Powieść Diderota est wybuchem mpertynenckie wol 
noścl bez utocenzury; erotyzmu bez sentymenta nych 
przebrań 

derot rza przestrze nigdy przedtem n e spoty 
aną w h orli powieści: scenę bez dekoracji Skąd te 

postaci przychodzą 7 Nie wiemy. Jak się nazywają? To 
nie nasz interes. Ile maja lat? Nie, Didetot nie czyni n 
czego, aby nas utwierdzić w przekonaniu, ze te postaci 
rzeczywiście istnieją w danym momenae W całej histo
rii powieki jako gatunku literackiego "Kubuś Fata! sta 
reprezentuje najbardziej radykalne odrzucenie reali 
stycznej lluzJI i estetyki powteści psychologicznej 
Moim zamiarem me jest Obrona świętego dziewictwa 
dzieła sztuki. Nawet Szekspir przerabiał utwory innych 
pisarzy Nie były to jednak adaptacje. Używał tematu 
danego dzieła do swoich własnych wariacji, których był 
jedynym i suwerennym autorem Diderot zapożyczył 
od Sterne' a całą hlstonę Kubusia rannego w kolano 
Nie jest to je na an adaptaqa ani imitacja Diderot 
napisał wariacje na temat zapożyczony ze Sterne a 

( ... ) 
Po co piszę o tym wszystkim? Bo chcę zapłakać razem 
z panem Kubusia:„Na pohybel tym którzy maja czelność 

przerabiania tego, co zostało nap1saneL Wykastrował 
ich i obciąć im uszy! 
I piszę to oczy iście po to, zeby stwierdzi ze Kubu 
i jego pan" n e Jest adaptaqą To moja własna sztuka 
moja wa nacja na temat Diderota a bo ponle-
waz zrodziła się z podziwu, Jest to mój hołd złożony 
Diderotowi . 
Próbując nadać mojej komedii formalną swobodę jaką 
odkrył Diderot powieściopisarz. ale która była zupełnie 

leznana Diderotowi-dramaturgowi złożyłem 
swoim utworze nie tylko hołd Diderotowi 

hołd pow1eśc1 





- tworząc wyrafinowane intrygi, aby dokonać aktu 
zemsty lub wydobyć się z kłopotliwej sytuacji (np. 
pan de la Pommeraye, kawaler de Saint-Ouen) 

c. Wymiar uczuciowy (EMOCJI) 

Ludzie są niewolni karni popędow, atawistycznych 
stynktów - działają Irracjonalnie, jesll nie dają upustu 
swym hedonistycznym pragnieniom, bądź namięt
nym pożądaniom, to tyl o dlatego, że me mogą. 

Cała sfera racjonalnych tywacji, moralnych skru 
pułów jest kulturową zasłoną dymną. 
Jednym słowem ŚWIAT PRZEDSTAWIONY to świat 
pozorów, fałszu, MI ĘDZYLUDZKICH GIER - (budują

cych rzeczyw i stość ) , w którym HOMO HOMI I LUPUS 
EST - a poczucie szczęścia czy satysfakcji zawsze 
oparte jest na fałszywych przesłankach. 
Realność zdarzeń - daje zdecydowanie pesymfstycz 
ny obraz rzeczywistości. 

Nie miejmy złudzeń 

- ~~~JwiAr 
- tf; za~ '-o~ 

- ..vC- """' tf; ..ve. -.o~ rn-'-zić 

Poniżej progu realnej wymowy faktów istnieje 
toczy się nurt pod ' iadomej akcji psycho ogiczne 
wskazującej na głęboką potrzebę dośwtadczen a 
LEPSZEGO ŚWIATA 
LEPSZEGO CZŁOWIEKA 
Co znaczy, że u człowieka tkwi immanentna potrzeba 
DOBRA, MIŁOSCI, BEZINTERESOWNOŚCI etc. 

- chęć Kubusia sprawiania przyJemn 

• ści Panu 
- ich I darność I lojalność 

potrzeba miło 
potrzeba wiary w przyjatń, lojal 

bee Kubusia Pan wobec kawalera d nt 
ek narratorów do opowiadanych zd ń 
ów św1ado erno eh poczy 

goda na pewne rozwiązania np Kubu a 
kończenia h o markiza 

od na w at Jak m t 



Cały utwór podszyty jest zrozum m 
śc i ludzkiej, stąd wrażenie ciepła, nos 
ty, nienasycenia. 
To rozdarcie miedzy dwoma b1egunam1 spojrzenia 
na naturę ludzką konstyt UJe podstawy humani
stycznego przesłania ut oru 

Z. ~~ lo/v.aió,,, Po.u~ 
(-ce~ wt-"tti. 

't.p.. ~'ZA ~fetf''"'fJ 
-i.owie} 

4Plan aktorow 
- borykających się z w1 lowar twow s ruk urą 

utworu 
- bawiących s1 w nacyJnym ztukm trzos m 
dających wyraz łasn mu pr zyc1u do 1 d 

czemu rzeczy isto c1 





NASZE MOTTO Podporządkuj słowa działaniu, a działanie 
słowom, kładąc szczególny nacisk na to, by nie przekroczyć 
granic naturalnej prostoty( ... ), służyć jako zwierciadło naturze, 
ukazywać cnocie jej oblicze, nikczemności jej wizerunek, 
a chwili obecnej i duchowi czasu ich kształt i piętno(„.). 
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