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Gdybym mrał (-)udzielić moim współ- twórcom, to jest moim czytelnikom (bo czytać to 
rne mrnej twórcze, rnż pi sać) Jak i ej ś n ajważn iejszej rady, powiedziałbym rne ułatw1ajc1e 
sobie zadarna tym, że ,,on to tak dla paradoksu", albo „z przekory", albo „żeby się drażnić" 
Paradoksy, przekomarzanie się, epatowan ie .. ni e, to J U Ż nie dla nas, to się przejadło, to 
było dobre, gdy jeszcze można było gorszyć n i ewinność zacnej burżuazji Spróbujcie mi 
U\v1erzyć , a zobaczycie, jak te moje dziwactwa i gierki zaczną się wam łączyć w całość 
orgarnczną 1 zdo l n ą do życia We mnie sztu czność je ·t tym, co u ł atwi a szczerość, żart 

wiedzie do powagi , przekora do prawd y. Spróbuj cie mnie ująć najgłębiej Słowo honoru , 
ja ternu sprostam ' 

Witold Gombrowicz, Dziennik . 

Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka, 
choćby dusza ta była kretyniczna. 

Wit Id Gombrowicz, Ferdydurke 
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Pochodz<; z rodl'.iny szlacheckie.i 

Pochodzę z rodziny szlac heckie_1 , która przez j akieś czterysta lat rrnala 
pos1adlosc1 na Zmudzi, niedaleko Wilna i Kov.:na Ta mo_1 a rodzina byla 
111ccP lepsza pod wzglt;dcm stanu pos1ada111a. urzt;dow, 1-\o li gacJI, od przc
c1ętne_1 szlachty polskie_1 , ale nie należala do arys1okrac_1i 1e będąc hrabią 
mialem pev ... ną il ośc ciotek hrabin ale hrabiny też nie byly \\ najlepszym 
gatunku, były takie sobie 

MÓJ OJClec nie bvl tyli-.o obywatelem ziemsk11n . pracowal takze w 

przemyśle Rozpaczą! tę pracę Jako dyrektor fabrvk1 pap ieru w Bodzecho
wie, na l cżącCJ do mego dziadka Kotkowskiego, a potem za_1mmval rozmaite 
stanowiska \V zarządzie duży1c h przedsiębiorstw przemysłowych . 

Tak więc w owe.1 proustowsk1e.1 epoce, na początk u stulecia_ byliśmv 
rodziną W\1korzen 1 011ą. o sytuaCJI spoleczne_1 niezbvt _1 asnc_1. pom i ędzy Lit'' 'i 
a Kongreso~ką. pomiędzy wsi ą a przemyslem. pom i ędzy tzw l epszą slcrą 

a średnią. To tylko pierwsze z tych „pomu;dzy". ktore w dalsz:·m1 ciągu 
rozmnozą się wokół mnie do tego stopnia. 1ż prawie staną się moim m1c_1 scc111 
zamieszkania, n10.1ą wlaśc1wą 0_1czyzną 

l\·10.1 o.1 c1ec'J P i ękny rasowy męzczyzna, okazaly, a tez poprawnv, 
punktualny, obow1ązl-\owy . systematyczny, o niezbyt rozleglych horyzomach. 
111ew1elk1e_1 wrazliwosci \V rzeczach sztuki, kato li k, ale bez przesady A 
moJa matka byla zy\va, \vrażliwa . obdarzona dużą wyobraźnią, leniwa, nie
zaradna, nen-vowa (1 ba rdzo), pelna urazóv,:. fob ii, Il uzji (- )Ja jestem artystą 
po matce, a po OJCU.Jestem trzeżwy, spokojny, opanowany Ale mo_1a matka 
m1a la tez Jedną cechę wysoce drażniącą, należala miano\-\1cie do osób, ktorc 
nie u111 1 e,1ą zobaczyc s1cb1c takimi, jakimi są \V1ęcc_1 ona w1dz1ala siebie akurat 
na opak-1 to.1uz m1a!o cechy prO\vokacji (- ) 

Nicwątp l1 w1e 1110.ia mat ka była '"\tworem warunkow, ktore. _1ak 
móv;1ą marks1ś.c1 . .1 e_i byt określalv . I 111c dzm nego. że poprzez nią dotarlcm 
dość wczcsn1c do naJw1ększe.1 hanby mOJCJ rodziny nasze zycie bylo 
ulahvione. Sluzba 1 Sluzba! To oni sc1eral1 się z ż_ ciem, na m na pólm1skach 
przynoszono frykasy, byl1smy konsumentami Wydcli kace111e sfery „wyz
sze_j' , _1e.1 smakoszostwo, wygodnictwo, sybarytyzm, len1st \.'O, rzucily m1 
si~ w oczy .i uz w okoli cach dz i esiątego roku z_ cia 

Zachowa! mi się w pamięci i często mi powraca!, taki obraz: 

parobek w ku11cc, bez czapki, roLrnawiający na de. zczu z moim 

bratem, Januszem, który byl w palcie i pod parasolem. Świetna 
surowość oczu, policzków, ust tego parobka pod deszc1em ostro 
zacinającym . Piękność _ (- ) 

Tak, n1enav.iidztle111 salonu. L1\v1elb1ale111 po cichu kredens, kuchnię, 

staJlll~ , parobków 1 dziewki - 1ak1111z m arksist ą b:-.·lem wtedy - 1 mó_1 
wcześnie zbudzony erotyzm. sycony \VO_p1ą, gv,·a ltcm . zol111ersk1111 śpiewem 
1 potem, przykuwa! mnie do tych c1al od t\\,:arde_1roboty1 brudnych N1ższosć 
na zawsze sta la si<; 11101111 1dealcm Jeś l i kogo U\\'1elh1ale rn _ to n1ewol n1 ka 
Ale rn e wiedziałem , ze uw1elbia.1~ rn ewoln1ka staw SI\' ai\::.t,i l-.ra t ą ( ) 

Kult absurdu. rzccZV\-\ 1 stosc - nierzeczyw1stc1śr , n izszosć- wyzszośc, 

pańskosć-s l użba, JLIZ \\tedy mną ow ł adnt;ly (- )I _J eszcze zupe l111e niezdol ny 

I Gumbrim1ll0\\"lf' . i)nlor7t>k !ą'.łQ / 27 

/\nlunh1.J Gumlm::1wiL'.1 . m~1tkt Wl loh l ;·~ 
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byłem do mił ośc i Mi łośc została mi odebrana na zawsze i od samego zarania, 
ale nie wiem, czy to dlatego, że nie umiałem zna l eźć na nią fo rmy, właściwego 
wyrazu, czy tez nie m i a łem _1ej w sobie ie było jej. czy ją w sobie zdusiłem ') 
A moż matka m 1_1ązabiła')(-) 

czekał nas bój z PoL ką 

. Byłoby fatalne gdybym , wzorem wielu Polaków, d elektował s ię 
niepodległością 1918-1939; gdybym nie śmiał zajrzeć Jej \ oczy z n aJ zimni~J zą 
bezceremonialnością praszam aby nie poczytywano mego chłodu za tan i 
efekt Powietrze wolności zostało nam dane abyśmy przystąpil i do rozprawy z 
wrogiem bardziej d ręczącym ni ż dotychczasowi ciemiężcy - z sobą Po 
zmaganiach z Rosją. z iemcami, czekał nas bój z Polską Nic dziwnego zatem, 
że niepodległość okazała 1 ę c i ę ż.sza i bardziej upokarza1ąca od niewoli Póki 
byliśmy poc hłonięc i buntem przeciw obcej przemocy, pytanie . kim J esteśmy? 
co mam z siebie zrobić '! Jak gdyby zasn ęły - ale niepodleg l ośc zbudził a 
śpiącą w nas zagadkę 

Z odzyskaniem wolności pov,stał przed nami problem istn ienia. a to, 
aby naprawd ę zaistn ieć. mus1 el1b_ ·my siebie przerobić Ale taka przebudowa 
b la nad nasze s ił y, wolność nasza była pozorna, w samej struk turze narodu 
tkwił fałsz i gwałt , krępu_1ący nasze poczynania. A nasza · ł abość ost rzegała na:· 
abyśmy siebie ni e ruszali - bo a n uż wszystko gotowe się rozpaść Polskę 
ówczesną n os ili śmy na piersiach jak pancerz don Ki szota, woląc na wszelki 
wypadek nie sprawdza ' Jego wytrzymałości 

Okres n1epodległośc1 nie b_ I radosną twórcz ś cią. ale bolesnym 
szamotaniem się z niewidzialną nicią wewnętrzn ej niewoli . kresem egzystencj i 
zaszyfro wanej, okresem wielkiej maskarady. (- ) 

Niezgrabny tytuł 

azwałem rnÓJ tomik /'amil( fllikiem::: okres11 dojr:::e11 ·a11io. 
Niezgrabny tytuł' Kalk ulowałem, że wpłyn ie korzystnie na sprzedaż 

Ale zawiera się tez w nim ta naiwność n10.1 a zierniańsko-szlachecka, u progu 
debiutu ogarnął mnie lęk, c hci ałem by wiedziano, że.J a to tak na początek. że 
to próbka, wstęp do czegoś lep 'zego (Bardzo wstydziłem ię wówczas pisania. 
kryłem si ę , ch owałem papiery, gdy ktos wchodził do poko_1u.) (- ) 

J>omiętnik::: okre.\ 11 dojr:::ew 111ia u kazał sie w roku 1933, i 1a, wy
szedłszy tego dnia na uli c ę, w i ed ział em , że coś ze mną stało si<; decydu:1ąceg~ 

Te ut wo . d ł ern j uż do czytania w maszynopisie kilku i rzyj ac 1o ł om 
Tadeuszowi Brez1e, Adas10 1 Mauesbergerow1 1 jego siostrze, To111 nw1 
S obańsk iemu Przyjęli je jak najlepiej, miałem wi ęc od pierwszej ch wili 
ludzi co we mni e wierzyli - i do ni ch przy l ączyli się in ni Ale .to b !v 
opinie prywatne. Poczęły się sypać re enzje w gazetach „Młody pisarz ~i·e 
umi e jeszcze s ię wypowi edzieć" . „Gombrowicz słuszn ie w tytule pod kreś lił 
swoją niedoj rzałość" „Autor hoł d uje pretensjonalne1 ni czrozum1alości '' 
„Miejmy na d zieję , że pan G mbrowicz spoważnieje z \.~i ek i cm" . 

Jakby mi zatańczono po twarzy. Cofnąłem się, ogłup i a ł y , w tn odze. 
Ja kaś niejasność . . Po raz pierwszy d o zn ałem na wł a sne.1 skórze krytyki 
!tterack1e.1 , która, 111estety, w znakomi tym procencie jest i pozostanie oślim 
rykiem, nora he11e o śl im rykiem przez megafon (prasy). Nagle najgorsza 

h ołota in telektualno-anystyczna Warszawy - Jaki eś zacne ciotki kulturalne, 
Ja k i eś belfry, jacyś koneserzy, jacyś mędrkowie i „strażnicy wańości" , wszystko 
pł at ne od wiersza - zaczę li mnie obkładać swoimi pośp i esznymi, powierz
chownymi, łask awymi i głupowatymi osądami . Bylem obiektem, nie mogłem 
się broni ć . 

Nie wszystk ie r cenzje były aż tak tragiczne Ale było ich dosyć bym 
poczuł s ię zlekceważony w tym, co miałem najcenniejszego. I cóż z tego, że tu 

i ówdzie zakwit a ł jaki ś entuzjasta? Prasa głosifa moją niedoj rzałość . „Witold 
został skrytykowany" mówiono w mojej rodzi nie z pewnym ubolewaniem (- ) 

Gdyby nie tytul pief\vszej książki 

Czas mijał. Dochodziłem do trzydziestki 
A „sy tuacja mo;a 110 kontynencie e11rope;skim stcnmla się ::: ka::dym 

dniem pr:::ykr:::ejs:::a i hard::: ie; niewyra::na ". 
Co robić'! 
Jak związać moje pisarne z rzeczyw1stośc1ą'I (-) 
Przyjrzyjmy się bliże.1 utworowi, któ ry(- ) zrodził się z tego pytania 

pow1eśc1 , czy może raczej pamfletowi, Ferdydurke. (-) 

Niedojr:::alo.<i;_ - Zawsze ze wzruszeniem wykrywam upartą obecność 
logiki w chaosie mo_1ej egzystenc.11 

Pan _Już wie byłem złożon z trzech (co naJmn1ej) istot, z których .1edna 
była z1em1ańsko-szlach ecka, naiwna, rnezręczna, rnam1nsynkowata. To mo.1e Ja 
wiejskie dopadło w strachu mego tomu nowel 1 w ostatrneJ chwili opatrzyło go 
niezgrabnym tytułem l'amit:lnik::: okresu dojr:::ewa11ia. 

I w konsekwencji gazety zawołaly z uciechą Patrzcie' N1edo.1rzały' 
Więc teraz, zaczynając Ferdyd11rke, podjąłem ten zarzut 111ed0Jrzałoś

ci. Z niedojrzałości - kompromitujące, 111eprzy.1emne słowo - zrobiłem me
go cheva/ de haraille. 

Gdyby nie tytuł pierwszej książki , 111gdy chyba nie stałbym się piewcą 
niedoj rzałości A 1 piewcą formy, w tym przynaJmnleJ _1eJ związku z nie
dojrzałością . (-) 

1-IJUJY/)( INKI~· me chce mnie hmnii; Tak, będę s ię bronił Wyszy
dzę szyderców ' Ja rnedojrzały? To g łupota \ asza opatru_1e mnie stemplem nie
dojrzałości' Oto więc belfer Pim ko zachodzi do mnie, niby z wizvtą, pogaduje 
o tym 1 o owym, aż zrnenacka zaczyna mrne egzaminować I Robi ze mnie ucznia' 
Zły stopień mi stawia! I wreszcie, pupę dzieci nn ą z nagła przyprawiwszy, mrn e, 
trzydziestolatka, oddaje tryumfalnie do szkoły I 

Przy pom111am sob ie doskon ale, że na t 1ch pierwszych stronach 
Ferdyd11rke moje ambicje rne ięgały poza dO\ ·c 1pną saty rę, która by mn ie 
wywyższyła ponad wrogów. 

Ale wkrótce ut wór tak gwa łt own i e m1 się roztańczył , tak zaczął 
ponosić w stronę najbardzie.1 zwari owanej groteski , że musiałem przerobić 
cały początek nadając mu to samo groteskowe nasilenie . I poczułem , że Fer
dydurke wymyka 1111 s ię , rne chce mi s ł użyć . zaczyna żyć własnym życiem, 
rządzić się własn ymi prawami 1, zamiast godzić w moich wrogów, w1edz1e 
mnie ku czemuś mnemu (- ) 



Tak, Fr:rc!rJurke miała być obroną meJ osobowości Ale Jakiej to 
osobowości, z wielu moich_ miałem bronić"(-) 

Byłem zlepkiem rozmaitych światów , 111 pies, nt wydra. Nieokreślon y _ 

Ale tylko kto ś idący za mną kro k w krok i podglądający mnie we wszystkich 
zetknięci ach z ludźmi m ógłby zdać sobie sprawę, z Jakim ma do czynienia 
kamei anem Za leżni e od rn1ejsca, osób, okol iczności, byłem mądry, głupi, 

prostak , wyrafinowany, milczek, cm1se111', niższy , _ ższy , płytki lub głęboki , 

by łem lotny, o i ża ły, ważny , żaden, wstydliwy, bezwstydny, śmiały lub 
nieśm iały, cyniczny albo szlachetny czymże nie bylem" Byłem wszystkim! 

Tu kultura była równinna, wiejska 

Byłem Polakiem. Z naJdO\\ałem się w Polsce . Czymże Jest Polska" Jest 
to kraj między Wschodem a Zachodem, gdzie Europa JUŻ poczyna się wykańczać , 

kraj p rzejściowy, gdzie W chód 1 Zachód wzajemnie się osłab1a_ią. Kraj przeto 
fonny osłabionej „ Żaden z wielkich procesów kultury europejskiej nie przeorał 
n aprawdę Polski , ant ren esans, ant relig1_p1e walki, ani rewoluqa francuska , a111 
rewolucja przemysłowa , tu tylko złagodzone echa dochodziły A współczesna 

rewoluc_1a rosyjska też nie została przeżyta, tylko skutki JeJ dostały się 

(przymusowo) Pol ·ce, JUŻ got we Katolicyzm"! Kraj _1est wprawdzie w orb1c1e 
Rzymu, ale polski katol icyzm jest b1ernv, polega na ścisłym przestrzeganiu 
katechizmu, nigdy nie był twórczą współpracą z Kościołem. 

a tych więc rÓ \ n mach , otwartych na w zystkte wiatry, odbywała się 
od dawna wielka Kompromitacja Formy 1 _1e_1 DegradaCJa. Rozmazywało się to , 
rozłaziło Tu kultura była równinna, wiejska, pozbawiona Wielk1ch miast, silnego 
mieszczaństwa, gdzie życie się skupia, kompliku_1e, piętrzy , nabiera rozmachu, 
za ila ty i ącem splotów rn 1ędz, ludzkic h. B yła szlachecko-chłopska, 

probosz zowska, szlachcic na folwarku siedz iał, chłopem pogarnał, a ksiądz 
proboszcz był wyrocznią Poczucie bezformia, dręczące Polaków, ale też 
wypełniające 1 ch j akąś dziwaczną wolnością, było u żródła ich uwielbierna dla 
poi · k ośc i . 

wyruszyłem do Argentyny 

Na m1e 1 ąc p ed wojną \vyruszyłem do Argentyny, gdzie było mi sądzone 
przeżyć dwadz1eśc 1a trzy lata . 

Jak mi się wydarzyła ta Argentyna? Czysty przypadek (przypadek?) 
Spotykam się w kawiarni Zodiak w Warszawie z pisarzem w moim wieku, 
Cze ławem Straszew1czcm . Móv i: - Jad ę do Ameryki Połud111oweJ - Jak 
to? - Za miesiąc wypływa do Buenos Aires nowy transaltlantyk polski, „Chro
biy" , to Jego pierwsza podróz. Zaproszono mnie, jako literata, żebym coś o tym 
nap1 ał do gazet - Co pan mówi, to może i mnie by zaprosili" - Niech pan 
spróbuj . zaproponuję im , może się uda We dwóch będzie przyjemniej (-) 

Cała ta histon a z wy_1 azdem to było , wie pan , _1akby Jakaś ręka olbrzy
mia wzięła mnie za kołrnerz, wy_1ęła z Polski 1 przeniosła do tego lądu, za
gubionego w oceanie, a _1 edn ak europejskiego .. akurat na miesiąc przed wy
buchem wojny (-) 

M1e zkałem po tudencku w podrzędnych hotelikach, pomagali mt 
niektórzy Pola y, za zął em trochę pi sywać do gazet - anornrnowo, felietony 

przeważnie - przez pk1ś okres miałem bardzo skąpy zasiłek z naszego 
poselstwa To wszystko rne wystarczało , nigdy ni wi edziałem z czego będę 
żyć za m1es1ąc, a nteraz musiałem poży zać kil ka pezów na obiad Tak 
trwało aż do roku 194 7, odrobinę gorzej, odrobinę lepteJ , zależnie od 
okoliczności Następny okrc to by ła siedm1oletn1a praca w Banco Polaco 
To było znacznie nudrne1sze Ale smak gorzki, tragiczny, poetyczny. pierwszego 
s1edm1olecia niełatwo we mnie się zat rze (- ) 

okryć naszą nagość zawstydzającą 

W epoce mych artystycznych początków - około 1930 - wymaga
no, żeby człowiek był przede wszystkim autentyczny I v.ryposażon y w prawdy 
1 ideały, z którymi winten w pełni się identyfikować, a nawet pośw1ęc1ć dla 
nich życie . Ja zaś pamiętam, iż jako chłopak Jeszcze wiedziałem - a była to 
wiedza instynktowna - że nie można być ant „au ten tycznym" ant „określonym" 
I to prześw1adczerne za warte zostało w Ferdydurke ( 193 7) J ak i ż jest ów 
bohater FerJyJ11rke 'I Wewnętrznie cały Jest fermentem , chaosem, 
rnedo1rzałośc1ą Aby ob1aw1ć s1e na zewnątrz, szczególnie wobec innych ludzi, 
potrzeba mu formy (przez ,Jormę" rozumiem wszelkie nasze sposoby 
uzewnętrzrnarna się słowa, idee, gesty, postanowtenta, czyny, etc) Lecz forma 
ta ograrncza go, g-.vałct, wykoślawia Zmuszony Jest wyrażać się przy pomocy 
ustalonego systemu postaw, sposobów bycia, więc wc1ąż1est nieprawdziwy, 
czuje się aktorem Fonna to kostium, który przywdziewamy, by okryć naszą 
nagość zawstydzającą ... a zwłaszcza , by wobec innych wydać się bardz1e_1 
„dojrzałymi" ntżjesteśmy 

A więc forma nasza tworzy się główrne w sferze m1ędzyludzkteJ 
Tym sposobem dochodzimy do pewnej relatyw1zac11 człowieka Z Jedną 
osobąJestem szlachetny, z 111ną podły, z tym mądry, z tamtym gł u pt (- ) Moż
na więc powiedzieć, że w każdym momencie Jestem „stwarzany" przez 111nych 

od dojrzałości do niedojrzałości 

„ C::lnwiek_Jesf mi<:J::y Hogiem, a JvlloJym ". 
Co się wykłada człowiek ma dwa ideały , boskość 1 młodość. Chce 

być doskonały, n1eśm1er1elny , wszechpotężny - chce być Bogiem Chce 
być kwitnący, świeży, wstępugcy w życ i e - chce być Miody Pragnie 
doskonałości, ale lęka się JeJ , bo wie, że je t śmiercią . Nie chce 111edosko
nałości, ale przyciąga go ona, bo Jest życiem 1 p1ęknośc1ą 

I znowu, ntc nadzwyczajnego, taka sobie myśl a dla m111e jakaś 
lampa rozśw1etlanca1 

Albowiem w pisaniu moim istnieje tendencja - poniekąd konsp1-
racy1na, nielegalna - by naturalny rozwój ludzki od rnedo1rzałośc1 do do_1-
rzałośc1 uzupełnić dążernem wręcz od rotnym, prącym w dół, z góry do 
dołu, od dojrzałości do niedo1rzał ·ci. Już w Ferdydurke widać, jak bardzo, 
walcząc o moją do_1rzałość, _1estem Jednak zadurzony w meJ nied0Jrzałośc1 
To mnie korciło zawsze: człowiek ma dwi e mety, _1est rozpięty między dwo
ma b1eguna1111 



dotknąłem miej c kultury unerv„1ionych 

Sztuka') Pisa111e·J Ależ to wszystko pozostało na tamtym kontynencie i 
jak zabite deskami, konane a ja, Wito ldo, wprawdzie przedstawiałem się 
czasem jako escrilor polaco niemniej byłem JUZ tylk o jedn ym z wydzie
dziczonych, Jakich wielu gości ł a ta pampa, wy ied lonvch nawet z tęsknoty za 
przeszłością .la zervva ł em . 1 wi edziałem, ze literatura 111e mogtaby zapewni ć 

mi w rolniczo-hodowlanej Argentyni ant sytuacji spo ł ecznej , ani dobrobytu 
matenalncgo. Więc po co'> J ednakże, w drug1e_1 polow1e 1946 roku (gdyz czas 
uplywal) znalazłszy się po raz rne wiem który z wypróżni oną zu peł n ie kieszenią 

i nie wiedząc skąd zł a pać ni eco grosza, wpadłem na nastepuj ący pomy ł : 

poprosi ł em Cecylię Debenedetti, aby sfinan ował a p rzek ład Fen(1d11rke na 
hiszpański i zastrzegłem sobie sześć miesięcy na wykonarne zadania Cecyli a 
zgodziła s i ę chętrn e Zabrałem się więc do pracy, która tak wyglądał a : naprzód 
ja tłumaczyłem , jak mogłem , z polskiego, a potem zanosi Iem maszynopis do 
ka .v1am1 Rex, gdzie m oi przyjaciele argentyńscy przerabiali wraz ze mną zdanie 
po zdarnu , szuka_1 ąc s ł ów właściwych , wa l cząc ze sk ładnią, z nowotworami, z 
duchem j ęzyka Ciężka robota, którą rozpocząłem bez zapału po to tylko aby 
przeżyć j akoś na_1 bltższe mi esiące , a O lli , ci ame ryka ńscy pomocnicy, 
przy tępowal1 do tego z rezygnac.ią, ot, chodzi ł o o zrobieme „gauczady" ofi erze 
WOJny. Ale, gdy p rzet łum aczy l ismy ki lk a pierwszych stronic, FacJycJ11rke, 
książka JUŻ dla mn ie umarła , l eząca przede mną obojęt111e , _1ak rzecz, za czę la 
nagle dawać oznaki życia . . i spostrzeg ł em na twarzach t łumaczy ro n ące 
zainteresowanie, ach, widzisz, teraz j uż z wyraźną ci ekawośc i ą wgryzają si ę 

w t kst! ~ krótceto tłumaczeni e zaczęło przyc i ągać ludzi, na niektórych sesjach 
w Rexie bywal o kilkan aśc i e osób . (-) 

Sprawdzałem na rn h, że dotk n ąłem miejsc kultu ry unerwionych i 
drastycznyc h, a jedno ześn i e widział em .1ak ten za pa ł , k: t · ry w każdym z 
ni ch z osobna nic byłby moze długot rwa ł y . zaczyna się k onso l idować 

„m i ędzy nimi" , 1110 ą tego , że _1 eden drugiego pobudzał 1 utwierd za I w z pale 
Lecz, j eś li tak się działo z tą ga rstką. dl aczegóż nie miałoby powtórzyć . ię 
z innymi , gdy !-erJyd11rke zostarne wydana') A więc książka mogł a li czyć 

tu taj, za !.!ra n icą, na ten sam oddźwi ęk co w Polsce - albo d użo większy . 

Była więc urnwersalna. Był a .1edną z tych chyba bardzo, bardzo melicznych 
u nas książe k, zdolnych poruszyć naprawdę obcych naj lepszej klasy, 
czytelników (- ) 

Uważam za względny sukces, że(-) nakład w ciągu paru lat został 

prawie wyczerpany 1 że mój wydawca nie straci ł na t_ 111 interesie, a 1 mni e 
wypła cił trochę grosza ( ) 

Znów zo ·ta lem wciągrnęty w tryby literatury Zaczął em szk i CO\· ać 

drarnaL\'/uh (- ) 

nadply\ am tamtemu Gombrowiczowi 

Europa - tak, nadc iąga la już, a Ja nie w1edzialem co zostawiam za 
obą Jaką Ameryk ę') Jaką Argentynę') Och, co to wł aściwie było, tych lat 
dwad zieścia i czte1y, z zym ja płynę do Europy') Ze wszystkich spotkań, 
jakie mrn e oczekiwały, Jedno był o najklopotliwsze .. . musiałem si ę spotkać z 
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jednym białym "tatkiem . który wypłynął z polskiej Gdy111 w drodze do Buenos 
z którym wi ęc m i a ł em się spotk ać nieuchronnie za _1ak1ś tydz1e11 na pełnym 
oceanie . Był to „Chrobry" „Chrobry" z roku l 939-go, z s1erpn1a, _1a na nim 
byłem i Straszewicz 1 Rembieliński, senator, 1 rnmister Mazurkiewicz, rozbav11one 
grono .. tak, wiedziałem, że spotkać się muszę z O\.vym Gornbro\Nlczem, płynącym 
do Am ryki, ja, Gombrowicz, dziś odpływaj ący z Ameryki Jakaż ciekawość 

żarła mnie wtedy, potworna, odnośnie do losu mo_1ego (-) - i oto dz1s1aJ _1a 
nadpły\.vam tamtemu Gombrowiczowi, jak rozw1ązan1e 1 wy_1aśnienie, _1estem 
odpowiedzią Czy _1 ednak _1ako odpowiedź, będę na wysokości zadania') Czy 
zd ołam w ogóle coś pow1edz1eć tamtemu, gdy ,,Federico" wynurzy mu się na 
mglistym obszarze wód z żółtym, potężnym kominem sv oun, czy me będę musiał 
pr:::emi!c:::d: ') 

To byłoby przykre Jeśli on mnie zapyta c1ekaw1e - Z czym 
wracasz? Kim teraz _1esteś ? .. a Ja mu odpowiem zakłopotanym gestem rąk 
pustvch, wzruszeni em ra1rn on. (-)Argen tyna I Argentyna I Jaka Argentyna') Co 
to było - Argentyna') ja . co to _1est teraz, to Ja') 

dobiłem do Europy 

'.?.'.?. kwiet111a 1963 dobiłem do Europy, w Barcelorne Następnego drna 
pędziłem „Mistralem" z Cannes do Paryża . Wysiadłem na Gare de Lyon 1 _Ja, 

anonimowy Gombrowicz a rgentyńsk i , wcieliłem się bez trudu w Gombrow1cza
pisarza, który tu po cichu dojrzewa! już od dość davma i czekał na mnie. (-) 

Nie mi ałem wiele czasu na przechadzk i - przyjaciele dawm 1 nmv1, 
literaci fran cuscy, sprawy \;,t)'dawnicze, tłumacze . - ale w każdym zetknięciu 
z ulicą parysk ą szukałem brzydoty 1 zna_1dowałern Owo doszuk1wa111e się 
szpetoty było rodza_1em aktu miłosnego wobec Porzuconej (Argentyny)- ale 
mnie nie tylko szło o to żeby siebie przyo zdobić miłością, Ja nie traciłem też z 
oczu, że muszę się dać we znaki Paryżowi .. (-) 

Nadpłynąłem po dwudziestu p1ęc1 u latach, przeżarty czasem 1 prze
strzenią .. Zabrak ło siły żeby prze1nóc kamienn ą obcość Europy Przez lata mego 
argentyńsk i ego wygnania wysilałem si ę, Jak mogłem, by zachować wierność 
Europie, ukrytą durną mego pisan ia był o to właśnie: wierność Europie 
Sprawiedli we więc, żem w Paryżu, w Berl inie, poczuł się, Jak u s1eb1e '" domu 
ja, Europejczyk. Tylu przyj aciół Czy1elnicy. Takie karesy Czułość. A .1ednak 
był em za słaby fi zycznie, choroba j uż mnie wysysała I zanadto tkwiłem Jednak 
w Argentyn ie Więc gdy Argentyna za mną cofa się, rozplywa, wyrasta.1ąca 

przede mną Europa .1est .1ak piramida, jak Sfi nks i obca planeta, jak fatamorgana, 
J UŻ nie moja,jaje.1 rn e poznaJę, nie odnaj du_ię w czasie i przestrzeni(-) 

Berlin Zachodni 

Ta błyskotka . Berlin Zachod111, ostatllla kok1etena luksusowej Europy 
- dal ej głusza , jakby J UŻ me miasto, a obszar tylko gigantyczny, aż po Chiny 
Wpatruj ę się z natężeniem, jak w samotność n iemą pól z11nowych, .1akbym na 
wsi był . (-) 

Gdy Berlin Zachodni Jest św1etl1stą ślepotą, porządku1ącym się na 
chyb ił trafił bez ł adem, po tamtej strome, gdzie noc, przestrzeń, ziemia, zima, 
ciemn ość, rozsiadła się Idea, za cięta, mil cząca Surowa To drazlll (-) 

Przestai1cie mnie dziobać ! 

W moich utwora h u kazałem człow iek a rozpiętego na 
prokrustowym łożu fo1my, znalazłem własny język dla ujawnieniajego 
głodu formy i jego niechęci do formy, specyficzną perspektywą 
spróbowałem wydobyć na światło dzienne dystans, jaki istnieje pomiędzy 
nim a jego kształtem. Ukazałem w sposób chyba ni e nudny, lecz własnie 
zabawny, czyli ludzki, żywy, jak fonna powstaje między nami, jak ona nas 
stwarza. Wydobyłem na jaw tę sferę „międzyludzkiego" która dla ludzi 
j est decydująca i nadałem jej cechy siły twórczej. Zb l i żyłem si ę w sztuce 
bardziej może od wielu innych autorów do pewnego widzenia człowieka 
- czło,wieka, którego właściwym żywiołem nie jest natura, lecz ludzie, 
człowieka nie tylko umieszczonego w ludziach, ale nimi naładowanego, 

natchnionego. 
Starałem sie ujawnić, że ostateczną instancją dla człowieka jest 

człowiek, nie zaś żadna wai1ość absolutna, i spróbowałem dotrzeć do tego 
najtrudniejszego królestwa zakochanej w sobie niedojrza ł ości, gdzie 
tworzy się nasza nieoficjalnft a nawet nielegalna mitologia. Uwydatni łem 

moc sił regresyjnych, uk1ytych w ludzkości i poezję gwałtu, zadawanego 
przez niższość wyższości. 

A jednocześnie związałem ten obszar przeżycia z podłożem moim 
- z Polską - i pozwoliłem sobie podszepnąć inteligencji polskiej, że 
właściwe jej zadanie nie polega na ryvvalizacji z Zachodem w wytwarzaniu 
fonny, lecz na obnażeniu samego stosunku człowieka do fo1m y i, co za 
tym idzie, do kultwy. Że my w tym będziemy silniejsi; bardziej suwerenni 
i skuteczni. 

I chyba zdołałem wykazać na własnym przykładzie, że 
uświadomienie sobie owego „niedo" -niedokształtowan i a, niedorozwoju, 
niedojrzałości - nie tylko nie osłabia, ale wzmacnia. I ż może stać się 

zarodkiem nawet żywotności i rozwoju(-) 
Czy naprawdę, znawcy,jesteście tak krótkowzroczni, że trzeba abym 

wam pchał wszystko pod nos? Niczego nie jesteś c ie w stanie zrozumieć') 
Gdy jestem wśród tych uczonych, mógłbym przysiąc, że jestem pośród 
drobiu. Przestańci mnie dziobać. Przestai1cie skubać. Przestai1cie gdakać 
i kwakać! Przestańcie z dumą indyczą wydziwiać, że ta myśl już znana, że 
tamto już zo stało powiedziane - ja nie podpisywałem żadnego kontraktu 
na dostawę idej ni gdy nie s łys zanych . We mn ie pewne idee, będące w 
powietrzu, którym wszyscy oddychamy, związały się w pewien specjalny 
i ni epowtarzalny sens gombrowiczowski - i jestem tym sensem. 

oto jestem „pisarz" 

W Ro aumont, pod Paryżem, trzy miesiące spędziłem . Potem uciekłem 
przed Jes1enJą, naprzód w okolice Cannes, do La Messut,ru1ere. Zajmowałem po
kój, w którym Gide mieszkał przed laty. Moja ścieżka wstępuje na koniec na ślad 
ludzi, dobrze m1 znanych od dawna, Jakbym dosięgał ich fizycznie post mortem, 
i odzywa się we mllle głos byłeś wygnany. 

Zamieszkałem wreszcie w V en ce (-) 



W sześćdzi es i ątym pi erw zym roku życia o si ągnąłem to, co normalrne 
człowiek zdobywa ok oło trzydziestki: życ ie rodzinne, mieszkanie, pieska, kot
ka, wygody A tez ni wątpliw ie (wszystko o tym świadczy) stałem się „pisa
rzem" . Ta ś1111 eszn a histona, wlokąca się dziwacznie 1 niem rawo od wc~esne.1 
młodo ' c1 przez cal e mo.1 e życ1e,.1akoś nabrała kolorów, oto _1estem „pisarz" (-) 

sztuka jest imprezą tragiczną 

W1 działem od dawna, od sarn ego początku - byłem poniekąd z góry 
up rzedzon y - ż e sztuk a nie m oże, nie pow111na, przynosić osobistych 
korzyśc i że je t i mp rezą trag i c zną Co innego wyda_1e m1 się niesprawiedliwe 
że sama praca artystyczna tak mało dostarczyla m1 przy_1emnośc1 bardz1e.1 
czystych, dozwolonych artyśc ie; j eśli Jednak pisanie przysparza m1 pewne_1 
satysfakcji . to _1 est ona zi mna jakaś, zawzięta i nawet rnechętna, a częśc1e.1 w 
strachu, albo w dr czące_1 niepewności To prawda, 1z, bywało, dochodziłem 
do zupełnej obsesj i, nie był em w stanie się oderwać, godzinami _1eszcze po 
oderwan iu s i ę od papieru trwałem w dziwnym, jałowym, podnieceniu 
powtarzaj ąc zda111a, zwroty 'wieżo napisane (pamiętam taki spacer marnack1 
w Buenos Aires, nad rzeką, gdy w głowie huczały m1 JUŻ nawet rne zdanta, a 
l uźn e słowa, ze .~'/11h11 ). Ale to miało charakter rozpędze111a, galopu jakiegoś, 
rozedrgan ia, roztrzęs1en1a, 111ewiel e miało wspólnego z radością ( -) 

zbuntować s ię przeciw niemu, Gombrowiczowi 

Jl e stron za pisa ł em w ciągu mojego życ i a'J Niecałe 3000 Jaki rezultat, 
jeśli idzie o mn ie osob i śc ie? Przypominam,(- ) że chcę związać mo_1ą literaturę 
z moim życiem Co w 1 c mi dały te zapisan e strony'! 

Co<J Prawie s i ę wstyd zę Mo.1 e zamachy na formę do czegóż mrne 
doprowadziły '! Do for my wlasnie. Tak dł ugo Ją rozbijałem, aż stałem się 
pisarzem, którego tematem _Jest forma - oto mÓJ kształt 1 mo_1a detl111c_1a I 
dz1s1a.1 _1a, prywatny, żywy, _1estem sługą tego ofic_1alnego Gombrowicza, tego 
którego zrobiłem . 1ogę juz tylko dopm1'icu)ai·. Mo_1e dawn1e.1sze fermenty. 
gaf(y, dysonanse, ta cała niedoj rza lość męcząca gd z i eż to _1est" Na staro , ć 
życ i e sta ł o m1 s ię !atwie_1 sze Manewruję wcale zręcz111e mymi sprzecznościami, 
głos mÓJ s i ę ustalił, tak, tak, mam już mc je miejsce, funkcję,_1estem sługą zyirn') 
Gombro wicza 

Czy mÓJ bunt dawniejszy ożyje w czyj ej ś młode~], zdobywczej wyo
b raźn i ? Nie wiem Ale ja'J Czy zdo ł am zbu ntować się _1eszcze raz, na stare 
lata, tym razem przeci \ niemu, Gombrowiczowi? Wcale nie _1estem tego pewny 
Przemyś li wam nad rozrn aitvmi podst ępa mi by wydostać się spod tyran11. ale 
choroba i wiek mn ie osłabiły Odrzucić precz Gombrowicza, skompromitować 
go, zn i szczyć , tak, to byłoby ożywiające . ale naJtrudn1e.1 walczyć z własną 
skoru pą 

Powróc i ć do prapoczątk u , s k ryć się znowu w gąszczu owej 1e-
dojrzal ośc i wstępnej (która, obok Formy, była ljest naczelnym moim hasłem, 
ale o której mało w tych dialogach, bo o tym trudno mówić, bo tego już trzeba 
szukać w żywym organizmie -jeśli on zywy-- moich utworów artystycznych) 

Zbun tować si ę') Ale jak'1 Ja? Sługa') 

15 

1904 
1928-32 
1934-35 
1937 
1939 

1944-46 
1948-50 
1951 
1953 

1955-57 
l 961-62 
l 963 

1964 
1964-65 
1967 

1969 

W Małoszycach urodził się Witold Gombrowicz. 
Pami<!_fllik :: okres11 Jo;r::ewa11ia 

fwo11a, ksi~::11ic::ka R11rg1111Ja 

FerdyJ11rke 

Op<!_ fani 

Argentyna Buenos Aires. 
.<"!li h 
Trans-A tla11tyk 

Historia 

IJ::ie1111ik 

(będzie go Gombrowicz p1- a ć do ł 969 ro ku ) 
J>omografia 

Kosmos 

Franc_1a Paryż 

iemcy Berlin Zachodni . Roczny pobyt w Berl ini e na zap roszeni e Fundac.11 Forda 
Francja Yence 
Operetka (wersja ostate zna) 
Gombrowicz otrzymuj e Międzynaro dov.i ą agrodę Wydawców (Formentor) 
Początek pracy nad Ro::mowami:: C omhrowic::em (prowadził je Oomrnik de Roux) 
W Vence zmarł Witold Gombrowicz. 
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