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„Jednostka ludzka jest niemal niczym, garstką prochu, niedługo zdoła się utrzymać na ziemi, 
ale jej gatunek i jej marzenia przetrwają. Zawsze będzie ktoś robił to, co robili Bach i Szekspir, 
dopóki człowiek nie przestanie tworzyć" William Faulkner 

William Faulkner {1897-1962) - powszechnie uważany za jednego z największych 
pisarzy XX wieku. W jego twórczości tradycja zrosła się z nowatorstwem, doświad
czenie spotęgowane zostało wyobraźnią a artystyczny wyraz rzeczy ludzkich osią
gnął siłę niebywałą. Olbrzymia większość utworów Faulknera łączy się w cykl, zwany 
Sagą Yoknapatawpha, opisującą nieistniejący w rzeczywistości okręg, w której 
Faulkner zawarł wszystko, co wiąże się z tradycją i historią pięciu południowych 
stanów USA, opisując świat pełen sprzeczności: zamętu i chaosu. Również samo 
pisarstwo Faulknera w formie jak i treści łączy w sobie wiele sprzeczności: tradycjo
nalizm i nowatorstwo, romantyzm i realizm, komunikatywność i największe skompli
kowanie, wzniosłość i pospolitość, piękno i brzydotę. Henryk Bereza nazwał Faulkne
ra „pisarzem wszechdialektycznym" 

„Faulkner nie jest epikiem poddanym życiu. Z równą silą sławi je i przeklina, więcej, 
im bardziej je sławi tym bardziej przeklina. Dba bez przerwy by TAK znaczyło NIE i na 
odwrót" 
(H. Bereza, Proza z importu , Warszawa 1979) 

- Czy w tytule „Requiem ... " słowo zakonnica odnosi się do Temple Drake Stevens 
czy do Nancy? 
WILLIAM FAULKNER: 

Zakonnicą była Nancy. 
- Czy była ona odizolowana od świata tak jak każda inna zakonnica? 

WILLIAM FAULKNER: 
To tkwiło w jej tragicznym życiu prostytutki. 'Została ona zmuszona do prostytucji 

poprzez otoczenie i okoliczności a nie dla zysku czy przyjemności; była skazana na takie 
życie. Mimo swej ograniczonej umysłowości zdolna jednak była dokonać czynu, który 
- niezależnie od tego, czy był dobry, czy zły - stanowił całkowitą, niemal religijną 
negację świata dla dobra niewinnego dziecka. Użycie słowa zakonnica było parado
ksem lecz wydawało mi się, że podkreśla jej tragedię 

(za: Faulkner in the University, Charlottesville 1959) 

„Dusza, Bóg, wszystko - nie 
sprecyzowane i nie doprowa
dzone do jednoznacznej kate
gorii , dają dopiero, według 

Faulknera, dziełu pisarza 
rangę umożliwiającą ponie
sienie klęski . Faulkner żąda 
od pisarza (a więc od siebie 
przede wszystkim), aby zma
gał się z wielkim celem, aby 
ukazał człowieka w najwięk
szej skali cierpienia, bohater
stwa, współczucia, tak jak 
ukazali go Dostojewski, Con
rad, Balzak, Stendhal, Flau
bert i Proust ( . .. ) To jest wła
śnie ten cel najwyższy Faulk
nerowskiego dzieła: obronić 

jednostkę, obronić ludzką 

osobowość przed presją ano
nimowości konformizmów . Pi
sarz nie ma władzy nad rze
czywistym światem, któremu 
sam podlega i ulega, jak 
wszyscy. Ma jednak władzę 

nad tymi ludźmi , których 
stwarza. I tym ludziom ma 
obowiązek dać swobodę decy
dowania o własnym losie. 
Obronić osobowość ludzką" 

(Z. Bieńkowski, Modelunki, Warszawa 1966) 



PRAWDY ODWIECZNE 

( ... ) Tragedią naszej współczesności jest powszechny fizyczny strach, 
gnębiący nas od tak dawna, że nawet potrafimy go już znosić. Nie ma 
już więcej problemów ducha. Jest tylko pytanie: kiedy wysadzą nas 
w powietrze? Dlatego dzisiaj młodzi pisarze zapomnieli o problemach 
ludzkiego serca, pozostającego w konflikcie z samym sobą, a mogą
cego samodzielnie tworzyć dobre piśmiennictwo, ponieważ tylko 
o tym warto pisać i to tylko warte jest męki i znoju. 

Miody współczesny pisarz musi uczyć się od nowa. Musi nauczyć 
samego siebie, że najpodlejsze ze wszystkiego jest uczucie strachu; 
a nauczywszy się tego winien na zawsze o strachu zapomnieć. W jego 
pracowni nie może być miejsca na nic innego prócz odwiecznych 
prawd serca, tych starych uniwersalnych prawd, bez których wszelkie 
pisarstwo jest przemijające i skazane na zagładę. Te prawdy to: 
miłość, honor, litość, duma, współczucie i poświęcenie. Dopóki 
tego nie pojmie; nad wszelkimi jego dziełami zawiśnie klątwa. 
Zamiast bowiem o miłości pisze on o żądzy, o klęskach, w których 
nie traci się nic cennego, o beznadz1iejnych zwycięstwac:h i - co 
najgorsze - podchodzi do wszystkiego bez litości i wspólczuci1a. 
Jego żale nie docierają do głębi tego, co jest wspólne wszystkim 
ludziom, lecz spływają bez śladu. Nie pisze on o sercu tylko o gruczołach. 

Dopóki współczesny literat nie nauczy się tego wszystkiego po raz 
wtóry, będzie pisał, jak gdyby jedynie był świadkiem końca ludzkości. 
Ja odmawiam uznania końca ludzkości. Bardzo łatwo jest mówić, że 
człowiek jest nieśmiertelny dlatego, że po prostu przetrwa; że nawet 
wtedy, gdy ostatni dźwięk dzwonu obwieszczającego zagładę zabrzmi 
i rozwieje się ze szczytu ostatniej rozpadającej się skały, w ostatni 
szkarłatny wieczór śmierci, brzmieć będzie nadal jeden dźwięk: slaby, 
niestrudzony głos nie przestającego mówić człowieka. Nigdy nie 
pogodzę się z tym poglądem. Wierzę, że człowiek nie tylko przetrwa 
lecz zwycięży. Człowiek jest nieśmiertelny nie dlatego, że jedyny ze 
stworzeń posiada niezniszczalną mowę, lecz dlatego, że ma duszę 
i zdolność współczucia, poświęcenia i wytrwania. Obowiązkiem poety 
i literata jest pisać o tych sprawach. Przywilejem zaś jego jest ułatwia
nie ludzkości wytrwania przez umacnianie ducha i przypominanie 
o odwadze i honorze, nadziei, dumie, współczuciu, litości i poświęceniu, 
które były chwalą jego przeszłości. Głos poety nie może być tylko 
kroniką człowieka lecz kolumną i podporą, która pomoże wytrwać 
i zwyciężyć. 

(przemówienie to zostało wygłoszone w Sztokholmie 10 grudnia 
1950 r. z okazji przyznania Faulknerowi literackiej Nagrody Nobla) 
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