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Lech Raczak (1946)-w latach 1964-93 w Teatrze Ósmego Dnia: aktor, 

scenarzysta, dramaturg, kierownik artystyczny, reżyser najważniejszych 

przedstawień tego zespołu; był dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego 

w Poznaniu ( 1995-98), jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego 

Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu (od 1993). Reżyseruje w Polsce 

i we Włoszech, w teatrach dramatycznych i eksperymentalnych; prowadzi 

warsztaty aktorskie i reżyserskie, jest profesorem wizytującym 

w Pracowni Zjawisk Teatralnych ASP w Poznaniu. 

Maciej Rembarz (1950)- poeta; n1diował polonistykę, prowadził 

pralnię, był nauczycielem, hodowcą owiec, wizytatorem szkolnym, 

obiektem resocjalizacji itp. Wydał cztery książki poetyckie; zaadaptował 

„Skąpca" Moliera dla teatru gnieźnieńskiego. 

Piotr Tetlak (1973) - architekt wnętrz, rzeźbiarz, scenograf, autor 

widowisk plenerowych i działań wizualnych (m.in. dla festiwali MALTA 

i FAMA), kierownik Pracowni Zjawisk Teatralnych na ASP w Poznaniu. 

Ewa Tetlak (1974) - absolwentka ASP w Poznaniu. scenograf, projek

tantka kostiumów (m.in. do „Skąpca" w Teatrze A.Fredry). 

Katarzyna Klebba (1%3)- w latach osiemdzie iątych skrzypaczka 

w Teatrze Ósmego Dnia później przez 10 lat kompozytor i wykonawca 

muzyki w Footsbam Traveling Theatre (Francja) i Ton wid Kirschenthe

ater (Niemcy): współpracuje z polskimi teatrami niezależnymi: członek 

grupy muzycznej Targanescu. 

Paweł Paluch (1964) - muzyk Filharmonii Poznańskiej i grupy 

Targanescu: kompozytor, wykonawca muzyki teatralnej i kabaretowej. 

Zioła Gombrowicza 

,,Podstawą 7.bierania ziół lec:zniaych jest dobre ich pnzunfe. J 

warunek już spelnilBmy, to musimy także pamiętać o tym, aby 

dokonywać w odpowiednim a.asie, we właściwym miejsca I 

sposób." 

Rozpacz nigdy nam w dobrych miwacb nie pomoże. 'Iiudno J 
oczyma, bo "lepe są, nie wi~ Dlatego, kura.owo, chwytamy to, co nam 

pod rękę się nawija. I często sądzimy, że w garści mamy mlość. Ale gdzie 
się podziała · mialość by tę garść otworzyć. Smutno "fAda pasta dlo6. 

Gombrowicz robi to za nas. Zdobywa się na odwagę, padmąą cahlllem. 

Trudno jest stworzyć bohatera, który się nigdy nie urod7JI. jeszcze 

trudniej jest go nazwać sobą. TranrAtlantyk krzyczy. Glośnlej Dii szczury 

morza, towarzysące każdemu statkowi. Gonzalo, Cinmkał11 Pyckal to 

ty i ja. Ale czy mamy prawo w tym szeregu postawić Gombrowkza? 

Nie wiem. Istnieją sondy badające monkie głębiny. 

Jak zmierzyć rozpacz? 

P.S. Słowa Gombrowicza to umarłe zwierzęta. 



Przedmowa do „ Trans-Atlantyku"* 

Zbyt silny jest w nas dotąd ten kompleks polski i zbyt obciążeni jesteśmy 

tradycją. Jedni (do nich należałem) nieomal boją się słowa „ojczyzna", 

jakby ono cofało ich o 30 lat w rozwoju. Innych wprowadza natychmiast 

na tory obowiązujących w naszej literaturze szablonów. Czyżbym 

przesadzał? Ależ poczta przynosi mi rozmaite głosy z kraju o Trans

Atlantyku i dowiaduję się, że to „pamfiet na fru.es bogoojczyźniany" czy 

też „satyra na przedwojenną Polskę" ... Znalazł się nawet ktoś, kto go 

zakwalifikował jako ... pamflet na sanację. W tej skali maksymalna ocena, 

do jakiej móglbym pretendować, to ta, która widzi w utworze „narodowy 

rachunek sumienia" tudzież „krytykę naszych wad narodowych". Ale na 

cóż mnie jakieś boje z umarłą Polską przedwojenną czy też z prze

brzmiałym stylem dawniejszego patriotyzmu, gdy mam inne i bardziej 

uniwersalne kłopoty? Czyż traciłbym czas na te przeczasiałe drobiazgi? 

Jestem z tych ambitnych strzelców, którzy, jeśli pudłują, to tył.ko do 

grubszej zwierzyny. 

Nie przeczę: Trans-Atlantyk jest między innymi satyrą. I jest także, 

między innymi, dość nawet intensywnym porachunkiem ••• nie z żadną 

poszczególną Polską, rzecz jasna, ale z Polską taką, jaką stworzyły 

warunki jej historycznego bytowania i jej umieszczenia w świecie 

(to znaczy z Polską słabą). I zgadzam się, że to statek korsarski, który 

przemyca sporo dynamitu, aby rozsadzić nasze dotychczasowe uczucia 

narodowe. A nawet ukrywa w swym wnętrzu pewien wyraźny postulat 

odnośnie do tegoż uczucia: przezwyciężyć polskość. Rozluźnić to nasze 

poddanie się Polsce! Oderwać się choć trochę! Powstać z klęczek! Ujawnić, 

zalegalizować ten drugi biegun odczuwania, który karze jednostce bronić 

się przed narodem, jak przed każdą zbiorową przemocą. Uzyskać - to 

najważniejsze - swobodę wobec formy polskiej, będąc Polakiem być jednak 

kimś obszerniejszym i wyższym od Polaka! Oto - kontrabanda ideowa 

Trans-AUantyku. Szłoby tu zatem o bardzo daleko posuniętą rewizję 

naszego stosunku do narodu - tak krańcową, że mogłaby zupełnie 

przeinaczyć nasze samopoczucie i wyzwolić energie, które by może 

w ostatecznym rezultacie i narodowi się przydały. Rewizję, notabene, 

o charakterze uniwersalnym - gdyż to samo zaproponowałbym ludziom 

innych narodów, bo problem dotyczy nie stosunku Polaka do Polski, ale 

człowieka do narodu. I wreszcie rewizję, która łączy się jak najściślej 

z całą problematyką współczesną, gdyż mam na oku (jak zawsze) wzmoc

nienie, wzbogacenie życia indywidualnego, uczynienie go odporniejszym 

na gniotącą przewagę masy. W takiej tonacji ideowej napisany jest 

Trans-Atlantyk. 

Czy jednak myśl powyższa jest tematem utworu? Czy sztuka jest w ogóle 

wypracowaniem na temat? Pytania chyba na czasie, gdyż, obawiam się, nie 

ze wszystkim jeszcze otrząsnęła się krytyka krajowa z socrealistycznej 

manii domagania się „sztuki na temat". Nie, Trans-Atlantyk nie ma 

żadnego tematu poza historią, jaką opowiada. To tylko opowiadanie, to nic 

więcej , jak tylko pewien świat opowiedziany - który o tyle może być coś 

wart, o ile okaże się ucieszny, barwny, odkrywczy i pobudzający- to coś 

lśniącego i migotliwego, mieniącego się mnóstwem znaczeń. Trans-Atlantyk 

jest po trosze wszystkim, co chcecie: satyrą, krytyką, traktatem, zabawą, 

absurdem, dramatem - ale niczym nie jest wyłącznie, ponieważ jest tylko 

mną, moją „wibracją" , moim wyładowaniem, moją egzystencją. 

Czy to o Polsce? Ależ ja nigdy nie napisałem jednego słowa o czymś innym, 

jak tylko o sobie - nie czuję się do tego upoważniony. Ja w roku 1939 

znalazłem się w Buenos Aires, wyrzucony z Polski i z dotychczasowego 

mego życia, w sytuacji niezwykle grożnej. Przeszłość zbankrutowana. 

Teraźniejszość jak noc. Przyszłość nie dająca się odgadnąć. W niczym 

oparcia. Załamuje się i pęka Forma pod ciosami powszechnego 

Stawania się ... Co dawne, jest już tylko impotencją, co nowe i nad

chodzące, jest gwałtem. Ja, na tych bezdrożach anarchii, pośród 

strąconych bogów, zdany jedynie na siebie. Cóż chcecie, abym czul 

w takiej chwili? Zniszczyć w sobie przeszłość? ... Oddać się przyszłości? ... 

Tak. .. ale ja już niczemu nie chciałem się oddawać, samą istotą moją, 

żadnemu kształtowi nadchodzącemu - ja chciałem być czymś wyższym 

i bogatszym od kształtu. Stąd się bierze śmiech w Trans-Atlantyku, taka 

mniej więcej była ta przygoda moja, z której powstało dzieło groteskowe, 

rozpięte między przeszłością a przyszłością. 

Tneba dodać dla porządku, choć to może niepoh-zebne : Trans-Atlan~)'k jest 

fantazją. Wszystko -wymyślone w bardzo lużnym tylko związku 

z prawdziwą Argentyną i prawdziwą kolonią polską w Buenos Aires. 

Moja „dezercja" także inaczej przedstawia się w 1-zeczywistości (szperaczy 

odsyłam do mego dziennika). 

Witold GOMBROWICZ 

tkich wydań Trans-Atla111yfo w języku polskim Gombrowicz dodawal przedmowy. 

trzy: do fragmentów powieści ogłoszonych w ,,Kulturze" w 195 1 roku; do wydania 

o z 1953 rok'U i WTeSztic do wydania warszawskiego z 1957 roku. Wlaśnie ta ostalllill 

wa została przedrukowana w programie. 



Z Argentyny ku P olsce 

Zawsze mnie śmieszy ten Trans-Atlantyk.„ rozfiglowany, skleraljddy, 
barokowy, absurdalny, w stylu gawędziarskim sprzed stu lat, ale ' sza-
nym z innymi gatunkami słowa, nieraz ze słowami pne-ze mnie 
wymyślonymi.. 

Najmniej znana z moich powieści, bo te barce językowe nie łatwe do 
przełożenia. 

Po krótce o nim opowiem. 
Zakończenie wojny nie przyniosło Polakom wyzwolenia, tam, w tej prze
smutnej środkowo-wschodniej Europie, stało się ono wymianą jednej 
nocy na drugą, wymianą zbirów Hitlera na zbirów Stalina. Gdy 
w kawiarniach paryskich rozmaite szlachetne duchy witały radosnym 
pieniem „wydobycie się ludu polskiego z feudalnego ucisku", w Polsce 
po prostu ten sam zapalony papieros przechodził z ręki do ręki by 
przypiekać nadal człowieczą skórę. Przyglądałem się temu z Argentyny, 
przechadzając się po Avenida Costanera. Słówko „dość już", które chyba 
musiało się rodzić na ustach każdego Polaka, zaczęło domagać się we 
mnie konkretnych rozwiązań. Jeśli Polska, wskutek swojego położenia 
geograficznego i swojej historii, b)'la skazana na wieczyste rozszarpy
wanie, czy nie dałoby się zmienić czegoś w nas samych, w Polakach, 
aby uratować nasze człowieczeństwo? 

Niezależnie od potwornej brutalności tych faktów, coś innego mnie 
niepokoiło ... fałsz, któ11' temu towarzyszył, jakaś zgrywa ... Jedną 
z tajemnic Formy jest, iż nie wiadomo jak i dlaczego w stosunku do 
pewnych zjawisk, pewnych ludzi, narodów, urabia się jakiś rodzaj 
odczuwania wyjątkowo fałszywy, niemądry, i gatunek frazeologii wręcz 
nieznośny. Gdy w Polsce skóra skwierczała i wybijano zęby, ś"iat 
oddawał się nadal na nasz temat deklamacji o „polskim romantyzmie" 
i „polskim idealizmie", recytowano komunały o ,,Polsce męczennicy", 
albo mówiono o nas z niechęcią, z tępym lekceważeniem i z tępym poli
towaniem. Widywałem w kinach, w Buenos Aires, Polaków na siwych 
koniach ze wzrokiem płomiennym, szarżujących.„ Więc nie dość, 
że ludziom tam twarze rozbijano pięściami, jeszcze im na szerokim 
i cywilizowanym miecie tę rozwaloną twarz ośmieszano? 
To wydawało mi się wówczas groźniejsze bodaj od samej klęski i samego 
bólu; ten symptom był niepokojący. Jak się mówi, że ten i ów ma „złą 
prasę", tak o Polsce można by powiedzieć, że ma ,,złą poezję" (i ileż razy, 
czytając o sobie póżniej w gazetach europejskich, łub amerykańskich, 
wyławiałem ten sam kiepski banał, któ11' dostawa] mi się jako Polakowi, 
jakby o nas nie można było pisać zwyczajnie). Kto tu zawinil? Pewien 
anachronizm, właściwy Polakom? Lenistwo duchowo-umysłowe Zachodu, 
szukające najtańszych frazesów? Coś niedobrego, coś spaczonego, było 
w naszym stosunku ze światem i ja, artysta, poniekąd czulem się odpowie
dzialny za tę fatalną „legendę polską" i czułem, źe trzeba z tym jakoś 
skończyć ... ale jak? Nie wierzę w skuteczność drobnych poprawek, latań, 
ostrożnych ulepszeń, w tych materiałach artystycznych h-zeba zdobyć się 
na skok, naglą, radykalną, zmianę od podstaw. Jaką? 

I 
l 

( 

Polacy będąc narodem najbardziej uwikłanym w mrzonkę, iluzję, frazes, 
legendę, deklamacje, byli też najbliżsi 1-zeczpvistości in crudo, sansphrases, 
tej co lamie kości. To był atut do wyzyskania. Najosh·zejszy realizm, 
to jedynie mogło nas wyciągnąć z bagna naszej „legendy". Wierzę w moc 
oczyszczającą 1-zeczywistości. 

Poh"Zebna tu była 1-zeczywistość, nie jakaś wtórna, nie „polska", ale ta 
najbardziej fundamentalna, po prostu człowiecza. Wydobyć Polaka z 
Polski, żeby stal się po prostu człowiekiem. Czyli zrobić z Polaka anty
Polaka. 
Wiedziałem, że Polak dojrzał do zmiany, że ma dość, że nie chce być, jaki 
jest, że chce być inny. Wiedziałem o tym z całą pewnością wbrew wszy
stkiemu, co oni - Polacy - mogli głosić o sobie tym swoim językiem, 
odziedziczonym z przeszłości. To mi wystarczało. A druga rzecz - u mnie 
program nie wyp1-zedza utworu, ale jawi się zawsze ex post ... Ja po prostu 
siadłem i zacząłem pisać ... i napisałem ... ale akurat coś wręcz odwrotnego 
temu co by napisać wypadało. Zamiast powagi - śmiech, głupstwo, 
igraszka, zabawa! 
Niep1-zyzwoite, co? Mnie samego to dziwi... w najczarniejszym momencie 
naszej historii, kiedy Requiem raczej należało śpiewać ... Może jednak to 
wyraz mojej dumy narodowej? Znowu sprzeczność. Bo wielu moich 
rodaków uważa mnie za pisa1-za bardzo, wyjątkowo, polskiego-wiec ja 
jestem jednocześnie jak się okazuje, bardzo antypolski i bardzo polski 
i może dlatego tak polski, że tak antypolski, gdyż polskość urzeczywistnia 
się we mnie bez premed)1acji, swobodnie, o tyle, o ile jest moją 
koniecznością. W cale nie zdziwiłbym się, gdyby ten humor wisielczy był, 
mimowolnym prawie, wyrazem polskiej dumy i swobody. 



Gdy święta nadejdą, lubicie podlewać Izami klomb wspom11ie1i i wr.dychać 

rzewnie do utraconych miejsc rod:.innych. Nie bądźcie śmieszni, ani ckliwi! 

Nauc:;cie się df;wigać wlosne przeznaczenie. Pr..estmicie opiewać mdławo 

piękności Grójca, Piotrkowa lub Bilgoraja. Wiedzcie, t.e ojc:;yzna wasza to nie 

Grójec, oni Skierniewice, nawet nie kraj ca~', i niech krew uder.,y wam na 

polic:.ki rumieńcem si~l' 110 myśl, t.e ojc::.yzną waszą ••T sami jesteście! Cóż 

:; tego, że nie przebywacie w Grodnie, Kutnie lub Jedli1isk11? C:;yt kiedy

kolwiek c::./owiek przebywa/ gd:)e indziej, niż w sobie? Jesteście u siebie, 

choćbyście znajdowali się w Argentynie lub w Kanad:;ie, poniewa:. ojc:;yzna 

nie jest miejscem na mapie, ale żywą istnofriq L-:./awieka. 

Witold Gombrowicz 
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AUTOBI~IA 

Pochodzę z rodziny szlacheckiej, która przez jakieś czterysta lat miała 

posiadłości na Żmudzi, niedaleko Wilna i Kowna. Ta moja rodzina była 

nieco lepsza pod względem stanu posiadania, urzędów, koligacji, 

od przeciętnej szlachty polskiej, ale nie należała do arystokracji 

Nie będąc hrabią miałem pewną ilość ciotek, hrabin, ale hrabiny też 

nie były w najlepszym gatunku, były takie sobie. 

W roku 1863 car rosyjski konfiskuje memu dziadkowi, Onufremu 

Gombrowiczowi, jego majątki Lenogiry, Mingaylów i Wysoki Dwór, 

za rzekomy udział w powstaniu polskim. Dziadek przenosi się w Sandomier

skie (200 km na południe od Warszawy) gdzie za resztki pieniędzy kupuje 

mały folwark. Jego syn, a mój ojciec, Jan, żeni się z posażną córką 

Ignacego Kotkowskiego, właściciela dóbr Bodzechów, i kupuje majątek 

Maloszyce, gdzie ja się urodziłem. 

Mój ojciec? Piękny mężczyzna, rasowy, okazały, a też poprawny, punktu 

alny, obowiązkowy, systematyczny, o niezbyt rozległych horyzontach, 

niewielkiej wrażliwości w rzeczach sztuki, katolik, ale bez przesady. 

A moja matka była żywa, wrażliwa, obdarzona dużą wyobrażnią, leniwa, 

niezaradna, nerwowa (i bardzo), pełna urazów, fobi~ iluzji. Ja jestem 

artystą po matce, a po ojcu jestem tJ"Zeźwy, spokojny, opanowany. 

Dorastałem, skończyłem szkolę średnią, zdałem maturę (ledwie, zawsze 

z biedą przelaziJem). Co robić? WstąpiJem na wydział prawny 

Uniwersytetu Warszawskiego, nie żeby prawo mnie interesowało 

(pogardzałem), ale żeby móc dalej ciągnąc od ojca pieniądze. 

Ukończyłem wydział prawa w Warszawie. Zapisałem się z kolei 

na Institut des Hautes Etudes Ioternationales w Paryżu. Ten pobyt 

w Pa11rżu, a potem na plażach francuskich w Pyrenees Orientales, 

to luka ciemna, niewiele pamiętam i myślę o tym, jakbym zaglądał 

do studni„. nie wiem„. nie wiem„. nie wiem.„ 

Powróciłem z Francji do Polski. Co robić? Pojęcia nie miałem. Niby to 

chciałem być literatem, ale nie bardzo. Żeby jeszcze móc żyć z ojcowskich 

pieniędzy (nie bylem zdolny do żadnej pracy zarobkowej) rozpocząłem 

bezpłatną praktykę w sądownictwie. Jako aplikant sądowy brałem udział 

w sesjach i sporządzałem protokoły. Malo roboty, jedna sesja na tydzień. 

Wtedy napisałem opowiadania i złożyłem (ze wstydem) u wydawcy. 

Ukazały się w roku 1933, w tomie zatytułowanym Pamiętnik z okresu 

dojrzewania. To moja pierwsza książka. 

Pamiętnik z okresu dojnewania wciągnął mnie w świat artystyczny 

i przysporzył pewnego prestiżu w kolach awangardy. Zacząłem bywać 

w kawiarniach literackich Warszawy, ale bynajmniej nie w najlepszym 

towarzystwie. Grupa poetów Skamandra i ich tygodnik, „Wiadomości 

Literackie" przewodziły młodszemu pokoleniu, tam rozdawano honory 

i robiono reklamę. Jakoś nie przylgnąłem do stolika kawiarnianego 

Skamandrytów. Sprawiłem sobie własny stolik, niesamowity, z udziałem 

aspirantów i pretendentów, na pól jedynie urodzonych w sztuce, pro

wincjonalnych grafomanów, rozwichrzonych myślicie~ mJodych poetów 

zgłodniałych, niewymytych marzycieli - wszystko okraszone kilkoma rze

czywistymi talentami - i w tym to gronie ja z niezmordowaną wytrwałością, 

z żelazną, godną podziwu konseb.•vencją mówiłem, mówiłem i mówiłem, co 

wieczór, co noc, głupstwa, głupstwa, głupstwa„„ które jednak nie były 

glupstwami, bo jednak były gdzieś jakoś moimi prawdami. 

Il 
Ogłoszona w 1935 roku w miesięczniku „Skamander" Iwona, księżnitdw 

Burgunda nie zwróciła na siebie większej uwagi i przedwojenne teah-y 

polskie nią się nie zainteresowały, a ja, gdy wojna mnie odcięła w Argen

tynie, prawie o niej zapomniałem. W dziesięć łat potem jak dojrzały owoc 

z drzewa, spadły na mnie jej sukcesy w Pa1-yżu i Sztokl1olmie i gdzie 

indziej. Był to niespodziewany sukurs w ciężkiej bitwie, jaką wiodły moje 

powieści. 

/ 

,, 



Po Ferdydurke przerwa w moim pisaniu, lat dziesięć. Dopiero w 1947 

pojawił się Ślub. Te dziesięć lat, to dwa lata przedwojnia w Polsce, a potem 

wojna i Argentyna. Na miesiąc przed wojną wyruszyłem do Argentyny, 

gdzie było mi sądzone przeżyć dwadzieścia trzy łata. Dobiliśmy do Buenos 

Aires 22 (dwójka to moja cyfra) sierpnia 1939 (suma cyfr 22), po trzy

tygodniowej , lekkomyślnej podróży. Następnego dnia po naszym 

wylądowaniu świat został spiorunowany telegramami z Moskwy i Berlina, 

obwieszczającymi niemiecko-rosyjski pakt o nieagresji. Wojna! Jakoż po 

upływie tygodnia pierwsze bomby niemieckie spadły na Warszawę. 

Argentyna była wtedy krajem wyjątkowo tanim. Dwieście dolarów, cała 

moja fortuna, wystarczyły mi prawie na sześć miesięcy. Mieszkałem po 

studencku w podrzędnych hotelikach, pomagali mi niektórzy Polacy, 

zacząłem trochę pisywać do gazet - anonimowo, felietony przeważnie -

przez jakiś okres miałem bardzo skąpy zasiłek z naszego poselstwa. 

To wszystko nie wystarczało, nigdy nie wiedziałem z czego będę żyć za 

miesiąc, a nieraz musiałem pożyczać kilka pezów na obiad. Tak trwało aż 

do roku 1947, odrobinę gorzej, odrobinę lepiej, zależnie od okoliczności. 

Następny okres, to była siedmioletnia praca w Banco Polaco. To było 

znacznie nudniejsze. Ale smak gorzki, tragiczny, poetyczny, pierwszego 

siedmiolecia niełatwo we mnie się zatrze. 

Rok 1952. Byłem wtedy sekretarzem dyrekcji Banco Polaco w Buenos 

Aires. Żałosny pan sekretarz! Pensja głodowa - około 100 dolarów na 

miesiąc - wydajność zero. Antytalent wybitny do funkcji bankowych, nic 

nie moglem zrozumieć z tych papierków. Godziny bezsensowne, 

denerwujące, jałowe ... Trans-Atlantyk próbowałem pisać, gdy prezes 

wchodził chowałem pod biurko papiery, jak sztubak. 

Czas leci. Rok 1955. Ja wciąż pełnię funkcję, żal się Boie, sekretana Banco 

Polaco. Coraz gorzej to znoszę. Już nie mogę dłużej. W atał.."11 rozpaczli

wego bohaterstwa rzucam bank. Był to skok w niewiadome. Moje 

oszczędności wynosiły ze dwa tysiące dolarów, żadnej posady w perspekty

wie. I oto te dwa lata pobankowe stały się rozkoszne. Co dzień święto, 

niedziela od rana do wieczora. Mogłem więc zabrać się do pisania. A że 

jednocześnie obalono w Argentynie dyktaturę Perona, wiatr wolności 

owiewał mnie ze wszystkich stron. 

Pisać? Znowu pisać? Co pisać? Jak zawsze zacząłem coś babrać na 

papierze w niepewności, w niewiedzy, w okropnym ubóstwie, które wszyst
kie moje początki nawiedza. Powoli bogaciło się to, tężało, i tak powstał 

nowy kształt, nowy utwór, powieść, którą nazwałem Pornografiq. 

Grypa azjatycka w 1957 położyła koniec mojej euforii pobankowej. Odtąd 

astma zaczęła mnie przyduszać. Choć, póki co delikatnie, a i wiek dawał się 

we znaki. Moje utwory to iwały sobie powoli drogę w Europie. Jak długo 

jeszcze Argentyny? 

Kwiecień 1963. Fundacja Forda zaprasza mnie na roczny pobyt 

w Berlinie, wraz z kilkoma innymi pisarzami z rozmaitych krajów. 

Tysiąc pięćset dolarów miesięcznie żadnych zobowiązań. To mi 

rozwiązało problem finansowy. Jadę! Żegnaj, Argentyno! 

Kiedy wstępowałem na pokład Federico w Buenos Aires, miałem za sobą 

23 lata 226 dni Argentyny (obliczyłem), a ze sobą, w walizce, skrypt 

nieukończonej powieści,,Kosmosu. 

Wytrwałem w Berlinie rok okrągl , z wątpliwym uśmieszkiem na ustach, 

o krok od Polski, śc" zony i spopielały. Grma. Nie jedna a cztery grypy 

przewinęły się przeze mnie, sk,ombiut>wane rz. innymi przypadłościami, 

wreszcie struty antybiotykami - 20 kilo straciłem - wyfrunąłem do 

Francji, ledwie żywy. 
I 

Zamieszkałem w ence, na zboczu AJpesMaritimes, nad morzem, między 

Cannes a Niceą. Powoli wracałem do sił. AJ·gentyńskie biedowanie się 

skończyło. Mój miesi cmy ochó'd'przekroczył w szcie sto pięćdziesiat 

dolarów. Słoneczny zachód, piękna jesień, obfity plon. Coraz więcej wydań 

w obcych językach, Prix Inter ational.-de Litteratuie. Wygody, miesz

kanko, samochodzik, kobieta, życie rodzinne ... Tak, otom „pisarz", 

przekroczywszy sześćdziesiątkę moglem powiediieć o sobie co normalny 

student mówi po uzy!lkaniu dyplomu lekarza, inżyniera, jestem kimś, 

zrobilem siebie. 

Nie chcę teby uczono się ode mnie, jak od profesora, chcę uczyć sobą, 

własnym tyciem, twórczością, na mnie niech się uczą, a nie ode mnie. Więc 

cały mój „program'' zawierał sięp1wde wszystkim w tonie, w stylu, w tym 

moim bezczelnym roześmianiu się w nos tragedii, w bezceremonialnym 

podejściu do tysiącletnich świętości. Literatura to nie szkółka niedzielna, 

to stwarzanie w słowie faktu dokonanego. 

Witold Gombrowicz 
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