


Istnieje wspaniałe żydowskie przysłowie: 
"Człowiek myśli, Bóg się śmieje". 

Ale dlaczego Bóg się śmieje 
na widok myślącego człowieka? 

Dlatego, że człowiek myśli, 
a prawda mu się wymyka. 

Dlatego, że im więcej ludzie myślą, 
tym bardziej ich myśli odbiegają od siebie. 

Dlatego wreszcie, 
że człowiek nigdy nie jest tym, 

kim sądzi, że jest. 
To u zarania czasów nowożytnych człowiekowi, 

wychodzącemu ze średniowiecza, 
objawiła się ta fundamentalna sytuacja: 
Don Kichot myśli, Sancho Pansa myśli, 

a prawda nie tylko świata, 
ale ich własnego Ja, wymyka się im. 

Milan Kundera 



Milan Kundera urodził się w 1929 roku. Po maturze (1948) rozpocz.ął 
studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze, jednak 
po kilku semestrach musiał je przerwać ze względów politycznych. Mimo 
to nie stracił wiary w nieomylność Partii. W swym debiutanckim tomiku 
poetyckim "Człowiek - ogród rozległy" (1953) deklarował płomiennie: 

''Towarzysze mo~ ja bez was, 
ja bez was nigdy już!' 

Równie schematyczny jest jego następny tomik "Ostatni maj" (1955) i do
piero w trzecim zbiorku wierszy "Monologi" (1957) pojawiły się próby 
rozerwania sztywnego gorsetu socrealizmu. W 1960 roku Kundera 
opublikował książkę "Sztuka powieści" - błyskotliwą analizę dorobku 
awangardowego prozaika międzywojennego Vladislava Vancury; był już 
wtedy wykładowcą literatury w praskiej Szkole Filmowej (sam ukończył ją 
w 1957 roku). Tam też pracował do 1970, początkowo jako asystent, 
później docent. 
W 1962 roku jego sztuka "Posiadacze kluczy" wywołała burzliwą dyskusję, 
ponieważ naruszała dwa dotychczasowe dogmaty: że naród czeski bez 
wyjątków zachowywał w czasie wojny postawę patriotyczną (tutaj główny 
bohater jest oportunistą) i że teatr powinien być stuprocentowo realisty
czny (tu pojawiają się poetyckie wizje senne, które komentują właściwą 
akcję). 

W następnych latach Kundera opublikował trzy tomy opowiadań 

··śmieszne miłości" (1963,1965,1968), w których zawarł już wszystkie mo
tywy swojej dalszej twórczości: problem manipulacji, gra człowieka z Lo
sem czy Historią, miłość jako gra ... Wątki te znajdują swój pełny wyraz w 
opublikowanej w 1967 roku powieści "żart" - powszechnie uznanej za 
arcydzieło nurtu rozrachunkowego. 
Kundera jednak nadal uważał się za "człowieka socjalizmu" i właściwie 
dopiero "postępy normalizacji" po brutalnym stłumieniu Praskiej Wiosny 
wyzwoliły go ze złudzeń. W 1970 roku stracił pracę. 
Jeszcze w Czechach napisał dwie powieści "Życie jest gdzie indziej" 
(1972) i "Walc pożegnalny" (1975), ale żadna z nich nie mogła już ukazać 
się oficjalnie. W 1975 roku Kundera wyjechał do Francji na gościnne 
wykłady, a w cztery lata później władze czechosłowackie pozbawiły go oby
watelstwa. 
Na emigracji napisał "Księgę śmiechu i zapomnienia" (1978) oraz 
"Nieznośną lekkość bytu" (1983), która przyniosła mu międzynarodowy 
sukces. 
Wszystkie jego powieści zostały przeOumaczone na język polski i ukazały 
sic; w obiegu niezależnym oraz w wydawnictwach emigracyjnych. 
Większość esejów Kundery opublikowana została po polsku w paryskich 
"Zeszytach Literackich". 

Andnej S. lagodziliskt 



Rozmowa z Milanem Kunderą 
Philip Roth: CZ'f sądzi Pan, że zagłada świata nadejdzie niebawem? 
Milan Kundera: To zależy, co Pan rozumie przez słowo "niebawem". 
P.R.: Jutro lub pojutrze. 
M.K.: Przeświadczenie, że świat pędzi ku zagładzie jest bardzo stare. 
P.R.: A więc nie mamy się o co martwić. 
M.K.: Przeciwnie. Jeśli lęk jest w m~li ludzkiej obecny od wieków - coś 
musi w tym być. 
P.R.: W każdym razie wydaje mi się, że ta sprawa jest tłem; na którym roz
grywają się WSZ'jStkie historie w pana ostatniej książce, nawet te o zdecy
dowanie humorystycznym charakterze. 
M.K.: Gdyby ktoś powiedział mi, kiedy byłem chłopcem: pewnego dnia uj
rzysz, jak twój naród znika z powierzchni ziemi, uznałbym to za nonsens, 
za coś, czego nie sposób sobie wyobrazić. Cżłowiek wie, że jest 
śmiertelny, ale uważa za pewnik, że jego naród ob~arzony jest swoistym 
życiem wiecznym. 
P.R.: Czy mieszkając we Francji odczuwa Pan obcość jej kultury? 
M.K.: Jestem wielkim wielbicielem francuskiej kultury i wiele jej 
zawdzit;u.am. Zwłaszcza starszej literaturze.-Rabelais to dla mnie 
najukochańszy ze wszystkich pisarzy. I Diderot. Uwielbiam "Kubusia 
Fatalist<;'' ~ak samo jak Laurence'a Sterne'a. To były największe ekspery
menty wszcchczasów w zakresie formy powieściowej. A przy tym ekspery
menty - by tak rżec - zabawne, pełne radości i szczęścia, które dziś 
zniknęły z francuskiej literatury, a bez których wszystko w sztuce traci 
znaczenie. Sterne i Diderot pojmowali powieść jako wielką grę. 
Odkryli humor formy powieściowej. Kiedy słuchlłm uczonych wywodów, 
jakoby powieść wyczerpała swoje możliwości, doświadczam dokładnie 
przeciwnego uczucia: w ciągu historii ·powieść pr~eoczyła wiele swoich 
możliwości. Tak na przykład impulsy rozwoju powieści ukryte w Sternie i 
w Did~rocie nie zostały podjęte przez żadnego z następców. 
P.R.: Smiech zawsze był Panu bliski. Pańskie książki pobudzają do 
śmiechu poprzez humor lub ironię. Jeśli Pańskie postacie popadają w 
nieszczęście, to dlatego, że zderzają się ze światem, który postradał poczu
cie humoru. 
M.K.: Nauczyłem się cenić humor w okresie stalinowskiego terroru. 
Miałem wtedy dwadzieścia lat. Zawsze umiałem rozpoznać osobę, która 
nie była stalinowcem, osobę, której nie musiałem się bać - ze sposobu, w 
jaki się uśmiechała. Poczucie humoru było wiarygodnym znakiem rozpo
znawczym. Odtąd zawsze przerażał mnie świat, który traci poczucie humo
ru. 

Przekład - Jerzy Czarski 
Z posłowia do angielskiego przekładu "Księgi śmiechu I zapomnienia''. Przedruk za: Kultura Niezależna, 
Wydawnictwo Przedświt, Warszawa, styrzeń 1985. 
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Kiedy w 1968 roku Rosjanie zajęli mój mały kraj, wszystkie moje książki 
znalazły się na indeksie, a ja sam straciłem wszelkie legalne możliwości za
robkowania. Byli tacy, co próbowali mi pomóc. Któregoś razu odwiedził 
mnie znajomy reżyser i zaproponował, abym pod jego nazwiskiem napisał 
adaptację "Idioty" Dostojewskiego. Przeczytałem więc ponownie "Idiotę" 
i pojąłem, że nawet gdyby przyszło mi umrzeć z głodu, nie wykonam tego 
zamówienia. Świat Dostojewskiego, świat prz~sadnych gestów, mrocznych 
otchłani i agresywnego sentymentalizmu był dla mnie odpychający. 

Poczułem nagle niepojętą tęsknotę za "Kubusiem fatalistą". 

"Może wolałby pan Diderota zamiast Dostojewskiego?" Nie, reżyser nie 
wolałby. Ja natomiast nie mogłem otrząsnąć się z dziwacznego pragnienia: 
aby pozostać jak najdłużej w towarzystwie Kubusia i jego pana, począłem 
ich sobie wyobrażać jako postaci w mojej własnej sztuce. 

Człowiek nie może żyć bez uczuć, ale z chwilą, gdy uważane są za wartości 
same z sieb_ie, kryterium prawdy, usprawiedliwienie każde&o 

postępowania, zaczynają napawać lękiem. Najszlachetniejsze uczucia pa
triotyczne służą do usprawiedliwienia najgorszych z możliwych zbrodni, a 
człowiek, którego pierś roi.sadza liryczny ferwor, dopuszcza się 

okrucieństw powołując się na święte imię miłości. 

Kiedy uczucia wypierają racjonalne myślenie, stają się podstawą braku 
zrozumienia, nietolerancji i - jak to ujął Carl Jung - superstrukturą 

brutalności. 

To wyniesienie uczuć do rangi wartości ma wielowiekową tradycję da
tującą się zapewne z czasów, gdy chrześcijaństwo oderwało się od judai
zmu. "Kochaj Boga i czyń jak chcesz" - powiedział święty Augustyn. Ta 
sławna maksyma wiele wyjaśnia: przesuwa kryterium prawdy z zewnątrz 
do wewnątrz„w arbitralną strefę subiektywizmu. Niejasne uczucie miłości 
("Kochaj Boga" - imperatyw chrześcijański) zajmuje miejsce precyzyjnego 
Prawa (imperatyw judaizmu), aby stać się dość mętnym kryterium 
moralności. 

Historia społeczeństwa chrześcijańskiego to odwieczna szkoła uczuć: Je
zus ukrzyżowany uczył nas jak cenić cierpienie; poezja dworska odkryła 
zmysłową miłość, burżuazyjny model rodziny wzbudził tęsknotę za życiem 
domowym, demagogia polityczna zdołała wyposażyć w sentymentalny 
odcień pragnienie władzy. Wielowiekowa historia ukształtowała bogac
two, siłę i piękno naszych uczuć. 

Gdybym miał siebie określić, powiedziałbym, że jestem hedonistą w 
pułapce świata upolitycznionego do granic możliwości, To jest sytuacja, 
którą opisuję w "Śmiesznych miłościach'', książce, z której jestem najbar-

lltiL'j t.lumny, ho odzwierciedla najszczęśliwszy okres w moim życiu . Dziw
nym, zhicgjem okoliczności, skończyłem pisanie ostatniego opowiadania z 
teg(~ ~hioru (pracowałem nad nim przez całe lata sześćdziesiąte) na trzy 
dni przed wkroczeniem Rosjan. 

Kiedy w 1970 roku ukazał się francuski przekład tej książki, krytyka 
zaliczyła ją do dzieł wywodzących się z tradycji Oświecenia . Poruszony tym 
porównaniem, gorliwie przytakiwałem w nieco infantylny sposób, że istot
!lie, wielbię całą literaturę XVIII wieku, tak jak Diderota. żeby już być 
zupełnie szczery do~am, że uwielbiam jego powieści, a już najbardziej 
"Kubusia Fatalis tę". 

·Taka 9cena dzieła Diderota może wydać się zbyt osobista, ale chyba nie 
jest stronnicza. Możemy obyć się bez Diderota-dramaturga, możemy, jeśli 
ju ż musimy, poznać historię filozofii nie czytając esejów wielkiego ency
klopedysty, ale - i tu upieram się przy swoim zdaniu - historia powieści 
hylaby niepełna i nie w pełni zrozumiała bez "Kubusia Fatalisty". 
Poszedłbym nawet tak daleko, ze powiedziałbym, iż dzieło to zyskuje na 
znaczeniu g~y się je rozpatn* nie jako część kanonu Diderota, ale na tle 
światowej beletrystyki. Jego prawdziwa wielkość ukazuje się dopiero w to
warzystwie "Don Kichota", "Toma Jonesa", "Ulyssesa" czy "Ferdydurke". 

Diderot jest szybki. Jego metoda to przyspieszenie, jego perspektywa to 
soczewka teleskopu (nie znam bardziej brawurowego początku powieści 
niż pierwsze strony "Kubusia Fatalisty"; wirtuozowska zmiana rejestrów, 
poczucie rytmu, prestissimo pierwszych zdań). 

Diderot wprowadza pięciu narratorów, którzy nawzajem sobie przerywają, 
żeby opowiedzieć różne historie składające się na powieść. Są to: sam au
tor (w dialogu z czytelnikiem), Pan (w dialogu z Kubusiem), Kubuś (w 
dialogu z Panem), oberżysta (w dialogu z gośćmi) i markiz des Arcis. Do
minującym chwytem literackim poszczególnych opowieści jest dialog (nie- . 
zrównanej wirtuozerii). Ale ponieważ narratorzy relacjonują dialogi w 
formie dialogów (dialogów, które przechodzą w inne dialogi i które łączą 
się z innymi dialogami), cała powieść jest jedną wielką hałaśliwą rozmową. 

Powieść Diderota jest wybuchem impertynenckiej wolności bez autocen
zury; erotyzmu bez sentymentalnych przebrań. 

Diderot stwarza przestrzeń nigdy przedtem nie spotykaną w historii 
powieści: scenę bez dekoracji. Skąd te postacie przychodzą? Nie wiemy. 
Jak się nazywają? To nie na~z interes. Ile mają lat? Nie, Diderot nie czyni 
niczego, aby nas utwierdzić w przekonaniu, że te postaci rzeczywiście ist
nieją w danym mo'!lencie. W całej historii powieści ·jako gatunku literac-



kiego "Kubuś Fatalista" reprezentuje najbardziej radykalne odrzucenie 
realistycznej iluzji i estetyki powieści "psychologicznej". 

Moim zamiarem nie jest obrona świętego dziewictwa dzieła sztuki. Nawet 
Szekspir przerabiał utwory innych pisarzy. Nic były to jednak adaptacje. 
Używał tematu danego dzieła do swoich własnych wariacji, których był je
dynym i suwerennym autorem . .Diderot zapożyczył od Sterne'a cąłą 

historię Kubusia rannego w kołano, . odwiezionego powozem i dochodzą
cego do zdrowia pod opieką pięknej kobiety. Nie jest to jednak ani adap
tacja, ani imitacja. Diderot napisał wariację na temat zapożyczony ze 
Sterne'a. 

Jeśli powieść przeżyje przeróbkę, będzie to pośrednim dowodem jej 
przeciętności. W całej literaturze są dwie powieści, które absolutnie nic 
dają się zredukować i nie poddają się przeróbkom: "Tristram Shandy"_ i 
"Kubuś Fatąłista". Jak można bowiem uprościć taki wspaniały niepo
rządek, żeby cokolwiek z niego pozostało? I co wtedy zostanie? 

Po co piszę o tym wszystkim? Bo chcę zapłakać razem z panem Kubusia: 
"Na pohybel tym, którzy mają czelność przerabiania tego, co zostało napi
sane! ... Wykastrować ich i obciąć im uszy!" 

I piszę to oczywiScie po to, żeby stwierdzić, że "Kubuś i jego pan" nic jest 
_adaptacją. To moja własna sztuka, moja własna "wariacja na temat Dic.k
rota", albo, ponieważ zrodziła się z podziwu, jest to mój "hołd złoiony Di
derotowi". 

Próbując nadać mojej komedii.formalną swobodę jaką odkrył Diderot
powieściopisarz, ale która była zupełnie nieznana Diderntowi-dramatur
gowi, złożyłem w swoim utworze nie tylko "hołd Diderotowi", ale i "hołÓ 
powieści". 

Oto jego architektura: na wątłej podstawie podróży Kubusia i jego pana 
spoczywają trzy miłosne opowieści: Pana, Kubusia i pani de La Pommc
raye. O ile dwie pierwsze są luźno (druga wręcz bardzo luźno) związarn·.1 
celem podróży, o tyle trzecia, która wypełnia cały drugi akt, jest z warszta
towego punktu widzenia po prostu epizodem (nie należącym do głównc;j 
akcji); jest to z pewnością przekroczenie "praw" struktury dramaturgicz
nej. Ale tu właśnie poszedłem o zakład: odrzucając ścisłą jedność akcji, 
próbowałem stworzyć spoistą całość przy pomocy subtelnych środków, 
posługując się techniką polifonii (te trzy hi'storie są opowiadane na prze
mian, a nie jedna po drugiej) i techniką wariacji (wszystkie historie są 
właściwie w.zajemnymi wariacjami) A więc sztuka, będąca wariacją na te
mat Diderota, jest jednocześnie hołdem złożonym technice wariacyjnej. 

podobnie jak napisana osiem łat temu powieść "Księga śmiechu i zapo-
mnienia". · 

Napisałem "Kubusia i jego pana" dla własnej przyjemności i przypuszczal
nie z niejasną nadzieją, że któregoś dnia pod innym nazwiskiem wystawi 
go jakiś teatr w Czechosłowacji. W charakterze podpisu wprowadziłem do 
tekstu różne aluzje do moich poprzednich utworów. Kubuś i jego pan 
przypominają dwóch przyjaciół ze "Złotego jabłka wiecznego pożądania" 
("Śmieszne miłości"), jest tam aluzja do opowiadania '..'..Życie jes t gdzie in
dziej" i inna, do "Walca na pożegnanie". Tak, umieściłem tam wiele aluzji 
do własnych utworów. Cała sztuka stanowiła rodzaj pożegnania z życiem 
pis~rza, "pożegnania w formie.zabawy". 

Z niepiśmiennym wieśniakiem w charakterze sługi Don Kichot wyruszył 
pewnego rązu w świat, by walczyć ze swoimi wrogami. Sto pięćdziesiąt łat 
później Toby Shandy przemienił swój ogród w wielką makietę pola bitwy i 
w tej scenerii rozprawiał o swojej młodości w wojsku ze swym wiernym 
sługą, kapralem Trimem: Trim kulał, podobnie jak Kubuś, który dziesięć 
lat później zabawiał swojego pana ~>dczas ich wspólnej podróży. Kubuś 
był równie gadatliwy i uparty co wojak Szwejk, który sto pięćdziesiąt lat 
później, w armii austrow-ęgierskiej, rozśmieszał i doprowadzał do szału 
swojego pana, porucznika Lukaca. Trzydzieści lat później, czekając na 
Godota, Władimir i Estragon są sami na pustej scenie świata. Nastąpił 
kres podróży. 

Sługa i pan przewędrowali całą nowożytną historię Zachodu. W Pradze, 
mieście wielkiego pożegnania, słyszałem ich cichnący śmiech. Z miłością i 
trwogą wsłuchiwałem się w ten śmiech, jak człowiek, co garnie się do kru
chych, nietrwałych przedmiotów skazanych na zniszczenie. 

Milan Kundera 

Prztklad • Rmala Gorczyńska 
Fragmtnly WSlłPU do sztuki "Kubuiijego pan", pomitszczon•go w uszy/ach Lil,rackich nr li, Paryz 1985 
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Mariusz Sanitemik 
Bogusław Semotiuk 
Dariusz Siatkowski 
Bogusław Sochnacki 
Jerry Stasiuk 
Henryk Staszewski 
Jerry Świa tł oń 
Eugeniusz Wałaszek 
Andrzej Wichrowski 
Mariusz Wojciechowski 
Bronisław Wrocławski 
Bohdan Wróblewski 
KOORDYNATOR 
PRACY 
AR1YS1YCZNEJ 
Wiesława Adamczyk 
REŻYSERZY 
Piotr Cieślak 
Mikołaj Grabowski 
Feliks Falk 
Bogdan Hussakowski 
Maciej Prus 
Waldemar Zawodziński 
Tom:=tsz Zygadło 
REŻYSER ŚWIATŁA 
SCENICZNEGO 
Krrysztof Sendke 
ASYSTENT 
SCENOGRAFA 
Tadeusz. Paul 
INSPICJENCI 
Alicja ĆWiklińska 
Jarosław Janowski 
SUFLERZY 
Alicja ĆWiklińska 
Zdzisława Głoskowska 
Jadwiga Paul 
KOREPETYTOR 
MUZYCZNY 
Elżbieta Kowwicz 
KOREKTOR 
INSTRUMENTÓW 
MUZYCZNYCH 
Maciej Wichliński 
SEKRETARZ 
LITERACKI 
Ewa Drozdowska 
SZEF REKLAMY 
Barbara Kaskiewicz 
KIEROW!';IK 
TECHNICZNY 
Mieczysław Kow:=tlski 

BRYGADIERZY SCEN 
Zbigniew Dyrda 
Adam Forysiński 
PRACE MALARSKIE 
I MODELATORSKIE 
Ryszard Pacho 
PRACE KRAWIF.cKIE 
Zyta Walczak 
Zygmunt Ciesielski 
PRACE FRYZJERSKIE 
I PERUKARSKIE . 
Jolanta Fidos 
PRACE STOLARSKIE 
Roland Unczur 
PRACE ŚLUSARSKIE 
Wiesław Brol 
PRACE TAPICERSKIE 
Tadeusz Bilski 
MISTRZ OŚWIETLENIA 
Andrzej Archacki 
REDAKCJA PROGRAMU 
Ewa Drozdowska 
Piotr Mitzner 
OPRACOWANIE 
GRAFICZNE 
Zbigniew Koszałkowski 

FOTOGRAFIA 
Jacek Duszyński 

KIEROWNIK BIURA 
OBSŁUGI WIDZÓW 
Grażyna Posmykiewicz 

BIURO OBSŁUGI 
WIDZÓW 
prryjmuje zgłoszenia 
od 8.00 do 16.00 
ul. Kilińskiego 45 
tel. 33-15-31 
KASA TEATRU 
czynna codziennie (oprócz 
poniedziałków) w goJz. 
11.00-13.00 i 14.00-19.00, 
w niedziele 
w godz.16.00-19.00 
tel. 32-66-18 
ul. Jaracza 27 
WYDAWCA 
Teatr im. S. J;:iracza w Łodzi 
SKŁAD 
VECTOR (32 74 48) 
DRUK 
ZPAP n. 3000 
Cena 3500zł 






