My, wydrążeni ludzie
My, chochofowi ludzie
Razem się kofyszemy„. 1

Dariusz Starczewski i Tomasz Kot

„Prorokuję -wyznawał

Gombrowicz w Testamencie
jeszcze bardziej da się nam we znaprzyszłości; głębiej, straszniej, będzie się nam
wdzierać w odczuwanie." Proroctwo zostało speł
nione. Żyjemy w czasach bezkrytycznego kultu mło
dości, który socjologowie określają mianem „zbiorowego infantylizmu''. Co tak naprawdę oznacza
ten termin?
Nie da się ukryć, że dziś właśnie młodzież wyznacza reguły społecznych zachowań, narzuca dorosłym wzorce przeżywania, mówienia, ubierania.
Językowy slang, styl ubierania, nawet wartości wyż
sze dostosowujemy do jej wrażliwości i potrzeb.
W hipermarketach to dzieci wiedzą lepiej niż rodzice, co należy kupić . Są na bieżąco z modą, filmami
i komputerami. Skoro szybciej opanowują obsługę
telefonów komórkowych i internetu, stają się natu- że
ki w
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młodość

ralnymi pośrednikami między światem mediów
a zagubionymi w nim rodzicami.
Zadaniem dorosłych nie jest już wychowywanie, ale
nadążanie za swoimi dziećmi. Nastolatki nam imponują. Już nie chcemy być ich rodzicami i nauczycielami, ale kumplami i przyjaciółkami. Najważniejsze
to mieć z nimi dobry kontakt. Słuchać tej samej muzyki, oglądać te same programy, wybierać w sklepach podobne ciuchy. Uczyć się od nich sposobu
funkcjonowania w świecie . A już najlepiej wyglądać
tak jak oni . Uprawiać sporty ekstremalne, dbać
o sylwetkę, tuszować zmarszczki i siwiznę. To, co
nas pociąga w nastolatku jako wzorcu postępowa
nia i wyglądu to jego „niegotowość" . Ach, jak najdłużej być młodym, świeżym , z masą pomysłów na
życie! Wtedy wszystko może się jeszcze zdarzyć.
Wszystko jest jeszcze przed nami.
Nie chcemy stawać się dorośli i dojrzali, bo dzisiaj
dojrzałość kojarzy się z nudą, przeciętnością. Nikt
dzisiaj nie chce być dorosłym, bo trzeba by było
również być odpowiedzialnym, a to zbyt męczące
jak na jedno życie. Przyjęcie tradycyjnych wzorców
zachowań jak małżeństwo, rodzina, spotkania świą
teczne oznacza udział w martwych rytuałach i utratę wolności. Niedojrzałość dopadła nasze wnętrza.
I chociaż w Ferdydurke to stary nauczyciel Pimko
przychodzi do trzydziestoletniego Bohatera, aby
wtrącić go jeszcze raz w świat młodości, okazuje
się, że świat dorosłych: Pimki, Młodziaków, czy ciotki Hurleckiej i wuja Konstatnego jest jeszcze bardziej
zinfantylizowany i niedojrzały niż szkoła i jej uczniowie. Uczniowie tylko walczą na miny, wybierają je
sobie, by za chwilę porzucić i wybrać inne, dorośli
utknęli w nich bez ratunku na zmianę przyprawionej
sobie gęby, jakże śmiesznie muszą wyglądać naśla
dując swoje dzieci. Gombrowicz powiadał, że czło
wiek istnieje tylko przez Formę. A nasza Forma zależy od tego, czemu ulegamy, co przyjmujemy, od
czasu, w jakim akurat przyszło nam żyć.
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W młodzieńczych przepychankach łatwiej o stworzenie czegoś nowego, nowej Formy Gej przezwyciężenie), stworzenie nowych układów i wzajemnych relacji niż w świecie ludzi dorosłych, którzy
oderwali się od swoich tradycji, od wyznawanej
wiary, zrozumienia idei. Zawiśli w próżni, przejęci
modą naśladownictwa amputowali sobie wszelką
spontaniczność. Zostało w nich gorzkie przekonanie, że dojrzałość przestała już być synonimem mą
drości, zrozumienia, na czym polega porządek świa
ta. Mądrość nie przychodzi z wiekiem. Dorastamy,
starzejemy się a świat jak był chaotyczny i złudny,
tak jest. Skoro jesteśmy obecnie świadkami kapitulacji dorosłego wobec rzeczywistości, nic dziwnego,
że kusi nas panosząca się wokół niedojrzałość.
Może dzieciak w nas zrozumie więcej? A jeśli nie
zrozumie to przynajmniej dozna tego, co trzeba.
ren
Przemysław
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Branny, Marcin Kobier.;ki, Sławomir Sośnierz,
Adrian Ochalik, Tomasz Kot Łukasz Żurek

„

Albowiem - ale nie wiem, doprawdy, czy już dzisiaj
mogę o tym napomknąć me wargi - jest błędny
postulat, jakoby człowiek miał być określony, to znaczy niewzruszony w swoich ideach, kategoryczny
w swoich deklaracjach, niewątpliwy w swej ideologii, stanowczy w swych gustach, odpowiedzialny za
słowa i czyny, ustalony raz na zawsze w całym swoim sposobie bycia. Rozpatrzcie bliżej chimeryczność
tego postulatu. Żywiołem naszym jest wieczysta
niedojrzałość. Co dzisiaj myślimy, czujemy, będzie
nieuniknienie głupstwem dla prawnuków. Lepiej tedy, abyśmy już dzisiaj uznali w tym porcję głupstwa,
którą przyniesie czas„. i ta siła, która was zmusza
do przedwczesnej definicji, nie jest, jak sądzicie, siłą całkowicie ludzką. Niezadługo zdamy sobie sprawę, że już nie to jest najważniejsze: Umierać za
idee, style, tezy, hasła, wiary; i nie to także: utwierdzać się w nich i zamykać; ale co innego, ale to: wycofać się o krok i zdobyć dystans do wszystkiego, co
nieustannie wydarza się z nami.
Odwrót. Przeczuwam (ale nie wiem, czy już mogą
to wyznać me wargi), że wkrótce nastąpi czas
Generalnego Odwrotu. Zrozumie syn ziemi, że nie
wyraża się w zgodzie ze swoją najgłębszą istotą,
lecz tylko i zawsze w formie sztucznej i boleśnie
z zewnątrz narzuconej, bądź przez ludzi, bądź też
przez okoliczności. Pocznie przeto lękać się tej formy swojej i wstydzić się jej, jak dotąd czcił ją i nią
się pysznił. Wkrótce poczniemy obawiać się naszych osób i osobowości, stanie się nam jasne bowiem, że one bynajmniej nie są w pełni nasze.
I zamiast ryczeć: „Ja w to wierzę - ja to czuję - ja
taki jestem - ja tego bronię" - powiemy z pokorą:
„Mnie się w to wierzy - mnie się to czuje - mnie
się to powiedziało, uczyniło, pomyślało". Wieszcz
wzgardzi swym śpiewem. Wódz zadrży przed
swym rozkazem. Kaplan zlęknie się oltarza, a matka
wpajać będzie w syna nie tylko zasady, lecz także
zdolność umykania się im, iżby go nie przydusiły.
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„Naturalna skłonność człowieka idzie w tym kierunku, by się trzymać w ukryciu za taką czy inną maską
ochronną. W tym jednak stanie rzeczy ograniczamy
stosunki ludzkie do konwencjonalnej gry bez rzeczywistej, wewnętrznej styczności z innym człowie
kiem. Ta ostatnia pojawia się dopiero tam, gdzie
człowiek, zrzekając się swego naturalnego dążenia
do bezpieczeństwa, ujawnia się przed drugim czło
wiekiem w całej swej wewnętrznej nagości. Do tego jednak jest zawsze potrzebna odwaga otwarcia
siebie, wraz z nieuniknionym ryzykiem, że nam okażą pogardę, albo że nas wyśmieją. Bez zdobycia się
na pełną otwartość nie jest między ludźmi możliwa
żadna głębsza komunikacja." (O.F Bollnow, Wesen
und Wandei der Tugenden, 1958)

Dariusz Starczewski, Adrian Ochalik, Łukasz Żurek,
Tomasz Kot, Krzysztof Bochenek, Przemysław Branny

Długa i ciężka będzie to droga. Albowiem dzisiaj zarówno jednostki, jak narody całe umieją już wcale
nieźle zarządzać swym życiem psychicznym i nieobca im umiejętność wytwarzania stylów, wiar, zasad,
ideałów, uczuć wedle woli, a też wedle tego, co im
dyktują ich doraźne interesy; ale bez stylu nie umieją żyć; i nie wiemy jeszcze, jak bronić naszej najgłębszej świeżości przed szatanem ładu. Wielkie
odkrycia są nieodzowne - potężne ciosy, wymierzone miękką ludzką dłonią w pancerz Formy - chytrość niesłychana i wielka uczciwość myśli, i niezmierne zaostrzenie inteligencji - iżby człowiek
umykał swej sztywności i zdołał pogodzić w sobie
formę i bezformie, prawo i anarchię, dojrzałość
i niedojrzałość wieczystą i świętą.2
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Z tą „całą wewnętrzną nagością", to już przesada;
ujawniać trzeba tylko to co znaczące. Ale mnie tu
co innego interesuje: ja bym nie powiedział, że trzeba „ryzykować" pogardę i drwinę. Ta pogarda, ta
drwina są częścią mojego celu; dopiero ta reakcja,
w połączeniu z innymi, życzliwymi lub neutralnymi,
ustala mą pozycję śród ludzi, rzetelną i nie fałszywą.
„Nie mam przyjaciół już i nie mam wrogów", mówi
Achilles u Wyspiańskiego; ale tak może mówić dlatego, że właśnie w y c o f u j e się z życia. Kto
w życiu jeszcze tkwi, musi pragnąć nie tylko przyjaźni, ale także i tego, by wszystkie antagonizmy
ujawniły się i o s ad z i ł y go na tej jego pozycji,
tej własnej, którą mu ostatecznie wypracowały jego
osiągnięcia i niedobory.3
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niełatwa do odczytania, że
zawiera się w niej pewne specjalne widzenie czło
wieka. Jakże oni widzą tego mojego człowieka?
A jak ja go widzę?
Oni mówią - i słusznie - że w Ferdydurke człowiek
jest stwarzany przez ludzi. Ale rozumieją to przede wszystkim jako uzależnienie człowieka od grupy społecznej, która narzuca mu obyczaj, konwenans, styl„.
Jednego wszakże nie dostrzegli. Mianowicie, iż
ten proces urabiania człowieka przez ludzi jest
w Ferdydurke pojęty nieskończenie szerzej. Nie
przeczę, że istnieje zależność jednostki od środo
wiska - ale dla mnie o wiele ważniejsze, artystycznie bardziej twórcze, psychologicznie bardziej
przepaściste, filozoficznie bardziej niepokojące jest
to, że człowiek jest stwarzany także przez pojedynczego człowieka, przez inną osobę. W przypadkowym zetknięciu. W każdej chwili. Mocą tego, że ja

Ferdydurke dlatego jest

IO

...

jestem zawsze „dla innego", obliczony na cudze
widzenie, mogący istnieć w sposób określony tylko
dla kogoś i przez kogoś, egzystujący - jako forma
- poprzez innego. „
Czyż nie widzicie, że ta Forma to coś o wiele potężniejszego, niż zwykły konwenans społeczny? I że
to żywioł nie do opanowania? Póki rozumiecie
Ferdydurke jak walkę z konwenansem, ona spokojnie będzie kłusowała po utartej ścieżce; ale gdy
pojmiecie, że tu człowiek stwarza się z drugim
człowiekiem w sensie najdzikszego bodaj wyuzdania, ona zarży i da susa, jak spięta ostrogą, ponosząc was w dziedzinę Nieobliczalnego. Ferdydurke
to o wiele bardziej forma-żywioł, niż forma-konwenans.
Oni mówią dalej, że ja w Ferdydurke (i w innych
utworach) walczę z falszem, z zakłamaniem ... Zapewne. Ale czyż nie jest to znowu uproszczenie
mego człowieka i moich intencji?
Przecież mój człowiek jest stwarzany od zewnątrz,
czyli z istoty swojej nieautentyczny - będący zawsze
nie sobą, gdyż określa go forma, która rodzi się
między ludźmi. Jego „ja" jest mu zatem wyznaczone w owej „międzyludzkości". Wieczysty aktor,
ale aktor naturalny, ponieważ sztuczność jest mu
wrodzona, ona stanowi cechę jego człowieczeń
stwa - być człowiekiem to znaczy być aktorem
- być człowiekiem to znaczy udawać człowie
ka - być człowiekiem to „zachowywać się" jak
człowiek, nie będąc nim w samej głębi - być czło
wiekiem to recytować człowieczeństwo. Więc
w tych warunkach jakże rozumieć walkę z gębą,
miną w Ferdydurke? Przecież nie tak, że człowiek
ma się pozbyć swojej maski - gdy poza nią nie ma
żadnej twarzy - tu tylko można żądać, aby uprzytomnił sobie swoją sztuczność i ją wyznał. Jeśli
skazany jest na fałsz, jedyna szczerość mi dostępna
polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedostęp
na. Jeśli nigdy nie mogę być całkowicie sobą, jedyne
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Jeśli

forma moja urabia się z innymi, to mogą to być
ludzie wyżsi ode mnie, lub niżsi. Urabiając ją sobie
z istotami stojącymi na niższym szczeblu rozwoju,
ja uzyskuję formę niższą, bardziej niedojrzałą, niżby
mi się należało. Polecam uwadze panów krytyków
wszystkie miejsca mojej sztuki; gdzie Niższy,
Młodszy stwarza na swój sposób wyższego, ponieważ tam zawiera się najintensywniejsza poezja, na
jaką mnie stać .
Ale nie zapominajmy także, że człowiek nie lubi
dojrzałości - ponieważ woli młodość swoją. Dlatego też Ferdydurke zawiera w sobie oba te dążenia
- jest ona, jak już zaznaczyłem w tym dzienniku,
„obrazem walki o własną dojrzałość kogoś zakochanego w swej niedojrzałości''. Tu więc znowu forma
staje się degradująca.
Od siebie dodam: kto nie wyłowi, nie odczuje tej
„degradacji" w Ferdydurke, w Ślubie, w innych moich rzeczach, ten nie dotarl do najistotniejszej we
mnie sprawy.4

Urszula Grabowska, Sławomir Sośnierz,
Bogdan Grzybowicz, Alicja Kobielska

co mi pozwala uratować od zagłady moją osoboto sama wola autentyczności, owo uparte
wbrew wszystkiemu „ja chcę być sobą", które jest
niczym więcej jak tylko buntem tragicznym 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
oczekujcie ode mnie lekarstwa na nieuleczalne
choroby. Ferdydurke stwierdza jedynie to wewnętrzne rozdarcie człowieka - nic więcej.
A degradacja?
Dlaczegóż pominęli prawie zupełnie degradację,
która tak silnie gra w moich utworach, która dopiero tej formie mojej nadaje właściwy smak?
wość,
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w przekładzie Czesława Miłosza,
w: Outsider Colin Wilson, Rebis, Poznań 1992
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3. Henryk Elzenberg, Kłopot z istnienie,
Wydawnictwo Znak, Kraków 1994
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Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989
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