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Pią lel• 

P rzecież m ój człowiek jest stwarzany 
od zewnątrz, czyli z istoty swojej nie
autentyczny - będący zawsze nie-so
bą, gdyż określa go forma, która rodzi 

s ię między ludżmi. J ego „ja" jest mu zatem 
wyznaczone w owej „międzyludzkości". 
Wieczysty akto;r, ale aktor naturalny, po
nieważ sztuczmość jest mu wrodzona, ona 
sta:nowi cechę jego człowieczeństwa -
być człowiekiem to znaczy być ali'.torem -
być człowiekiem to znaczy udawać czło
wieka - być człowiekiem to „zaohowywać 
się" jak człowiek, ni będąc nim w samej 
glębi - być czl:owiekiem to recytować 
człowieczeństwo. Więc w tych warunkach 
jakże rozumieć walkę z gębą, z miną? 
P~·zecież nie talk, że człowiek ma się .poz
być swojej maski - gdy poza nią niema 
żadnej twa;rzy - .tu tylko moma żądać, 
aby uprzytomni! sobie swoją sztuczmość 
i ją wyznal. Jeśli skazany jestem na falsz, 
jedyna szczerość mi dostępna polega na 
wyzinan iu, że szczerość jest mi niedostęp
na. Jeśli n igdy nie mogę być ca~kowicie 
sobą, jedyne co mi pozwala uratować od 
zagłady moją osobo·wość, to sama wola 
autentyczności, owo uparte wbrew wszy
stkiemu „ja chcę być sobą", które jest 
n iczym więcej jak tylko buntem tragicz
nym .i beznadziejnym przeciw deformacji. 
Nie mogę być sobą, a jednak chcę być sobą 
i muszę być sobą - oto antynomia, 
z tych nie dających się uładzić... i nie 
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śmietnik. W tym sęk, że ja wywodzę 
się z waszego śmietnika. We mnie odzy
wa się to, co wy w ciągu wiekó":V wyrzu
caliście jako odpadki. Jeśli moJa forma 
jest parodią formy, to mój duch jest pa
rodią . ducha, moja osoba parodią osoby. 
Czy nie jesit tak, że formy l!lie można 
osla.bić przec.iwstawiając jej inną for.mę, 
a tylko - rozluźnieniem samego sitosun
ku do formy? Nie, to nie przypadek, że 
w chwili kiedy na gwałt potrzeba boha
tera, rodzi się ni stąd ni zowąd błazen ... 
faviadomy ~ wskutek tego po1wazny. Za 
długo byliście zbyt dosłowni - zbyt naiw
ni - w waszej rozgrywce z losem. zapo
mnieliście, że człowiek nie jest tylko so
bą, ale i udaje siebie. Wyrzuciliście na 
śmietmik to wszystko, co w was było teat
rem i aJ{torstwem i usiłowaliście ·O tym 
zapomnieć - dziś przez okno widzicie, że 
na śmietniku wyrosło di·zewo będące pa
rodią drzewa. 

PJ:Zyjąwszy, że się urodziłem (co nie jest 
peW!ne), urodziłem się, aby zdemaskować 
waszą gr-ę. Książki moje nie mają wam 
powiedzieć: bądź, kim jesteś, ale - uda
jesz ,że je.s.teś, kim jesteś. Chciałbym, aby 
stało się w was płodne to właśnie, co 
uważali~cie za calkowicie jawne i nawet 
zawstydzające. Jeśli tak nienawidzicie ak
torstwa, to dla.tego, że ono w was tkwi -
ale dla mnie akto1rstwo staje się kluczem 
do życia i rzeczywistości. Jeżeli brzydzi
cie się nie<loj.rzalością, to ponieważ m acie 
ją w sobie ale we mnie niedoj
rzałość polska wyznacza caJy mój stosu
l!leik: do kultury. Moimi ustami odzywa się 
młodość wasza, wasze pragnienie zabawy, 
wasza uchylająca się giętkość i nieokreś
lenie - tego właśnie nienawidzicie, to 
z siebie w:inpieracie - we mnie wy21wala 
się Polak ukryty, wasze alter ego, odwrot
na strona waszego medalu, część księżyca 
waszego, dotąd niewidzialna. Ach, chciał
bym abyście stali się aktorami świadomy
mi gry! 

Lecz myślę w tej chwili o masie naro
du, o tysiącach i tysiącach prostych lu
dzi? Na co im to? Trudno - w ciemnoś
ciach w jakich się znajduję, nie mogę 
działać inaczej niż na oślep. Piszę to 
wszystko tytułem propozycji, aby zobac~yc 
jaki wywoła efekt„. i jeśli efekt będzie· 
dodatn i, posunę się dalej. 
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oczekujcie ode mnie lekarstw l!la nieule
czalne choroby. Moja powieść „Ferdydur
ke" stwierdza jedynie to wewnętrzne roz
darcie człowieka - nic więcej . 

Sobota 

Mój stosunek do Polski wynika z .r:iego 
stosunku do formy - pragnę uchyhc się 
Polsce, jak uchytlam się ~ormie - pragnę 
w21bić się po111acl PoJ.skę, Jak ponad styl -
i tu i tam, to samo zadanie. 
Poniekąd czuję się Mojżeszem. Zabawn~! 

doprawdy, w naturze mojej ta . skionnosc 
do przesady we wlasnym pUi!lkcie. W ma
rzeniach nadymam się, jak mogę. Ha, .ha, 
dlaczego - zapytacie - czuję się MoJze
szem? Slo lat temu litewski poeta wyk.ul 
kształt polskiego ducha, dzi~ ja, jak MoJ~ 
żesz, wyprowadzan.1 Polakow z mewoll 
tego kształtu, Polaka z mego samego wy
prowadzam„. 
Uśmiałem się do lez z mojej megalo

manii! Ale teoretycznie biorąc, taka a:n
tyinomia ni~ byłaby calkowicie i;iieuzasacl
niona i ciekawy bylbym ilu ludz10m z dzi
siejszej naszej tak zwanej ale poza tyn~ 
P . T. inte1igencji byłoby zdolnych wycz~c 
sens tego procesu. Ze pewien Polak, wlas
nie dlatego iż już zanadto, zbyt usilnie, 
byl Polakiem i tylko P o}akiem, zaprag
nął kartego;rycznie wyzwol!c się z Polaka:-
i że właśnie wśród nas, wSlk:utek tak sil
nego zapamiętania si(; w n aroclzte, mu.sta
ło powstać uczucie wręcz przectwn~, 1~ea 
calkowicie sprzeczna. ZapytuJę tez, H1;1 
z tych P. T. inteligentów zdołałoby POJąc, 
jak bezn1ieirne pars,pektywy stwarza prz~ 
nami taka rewolucja pod wan.:nkiem, ze 
Zlllajdzie ludzi dość stanowczych i niedrob
nych, aby dop.rowadzi~. ją do ost,atec~eg~ 
urzeczywistnienia. Coz Z8: od.sw:ezi::rue. 
J aki przypływ energii tworczeJ i Jaka 
prężność tej swobody opartej o odnow10ny 
stosunek Polaka do siebie! Ach, marzę 
czasem, że znajdę poplecznik.ów: którzy by 
mnie rozdmuchali do rozmiarow zdarze
nia naszej histru-ii i twier?zę, że nie by~o
by to niemożliwe - gdy.z w m.0tm poJę
ciu znaczenie dzieła zalezy tylez od tego, 
kto czyta, co od tego, kto pisz~ .. Tyle Jest 
ks iążek, które mogłyby zagrac . J~k ~rąby 
jerychot'lskie, gdyby ludzte wz111e~l.1 Je do 
góry . ~ przylożyli je ?o. ust... SptJ, trąb.o 
moja, porzucona na. sm t~tmku mewyzys
kanych polskich mozl 1 wosc1. 
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