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„To może opowiem coś?”
Z Janem Gondowiczem 

 rozmawiają

Jerzy Borowczyk 

 i Michał Larek

fot. Stefan Okołowicz
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Poszukując Gondowicza
[B&L wchodzą na skarpę Zamku Ujazdowskie-
go. Przeszukują ulokowaną tam restaurację
Quchnia Artystyczna. Błąkają się wśród stoli-
ków na tarasie.]

M.L.: Nie ma go.
J.B.: A miał być właśnie tu?
M.L.: Nie wiem, nie podał nazwy. „Z tyłu 
Zamku”, tak napisał.
J.B.: To może tam?
M.L.: No, może.

[Wchodzą do baru umieszczonego z boku. Przy 
stoliku facet z brodą trochę gondowiczowską.
Kończy rozmowę z jakąś panią. Jeden z nich na 
stronie półszeptem:]

J.B.: To jest Gondowicz?
M.L.: Nie. On zupełnie inaczej wygląda.
J.B.: Skoro tak twierdzisz.
M.L.: Nie ma go tutaj. Wychodzimy.

[Na zewnątrz. Oszklona cysterna z napisem
ostrzegającym, że wchodzenie na dach z szyb
grozi wypadkiem. Cienie wielkich drzew, klo-
nów chyba. Pusto.]

M.L.: Gdzie on jest? Może już sobie poszedł?

Zadzwonię. [Wyciąga telefon, dzwoni.] Nie
odbiera.
J.B.: Tam przed chwilą, w tej całej „Kuchni” to
był on. Mówię ci.
M.L.: To nie był on.
J.B.: To gdzie on jest? Poszedł do chaty?
M.L.: Zobacz tam. To on!
[W oddali widać mężczyznę z plecakiem i fajką,
spacerującego jedną ze ścieżek. Przyspieszają
kroku.]
Nie, to chyba jednak nie on.
J.B.: To on, też poznaję.
[Podchodzą do mężczyzny.]
M.L.: Dzień dobry, już myśleliśmy, że pana nie 
znajdziemy.
J.B.: Dzień dobry, Jerzy Borowczyk.
J.G.: Bo poszedłem do Tadeusza Słobodzianka
pogadać.

Gondowicz rozgrzewa się
(narracyjnie)
[Cała trójka siedzi na rzeczonym tarasie. Obok 
pogwarki w niemieckim i angielskim. Pora 
lunchu. Stołeczne rytuały. Widok ze skarpy na 
Kanał Piaseczyński.]

M.L.: Pan tu w pobliżu gdzieś mieszka?

Kwadrans stąd, przy więzieniu na ulicy Rako-
wieckiej.

J.B.: Czyli Mokotów.

Tak, Mokotów. Miałem obok trzy wyższe uczel-
nie. Więzienie, SGPiS i SGGW, gdzie na wetery-
narii studiowały wspaniałe dziewczyny. Kiedy 
dziewczyna dobrze przyjmie poród konia, to
i w górach się sprawdzi. Ale później chodziłem
już raczej kawałek dalej, na geologię przy Żwir-
ki i Wigury, tam były dziewczyny nawykłe do
młotka [śmiech].

J.B.: Pan się wspinał dosyć poważnie?

Dosyć poważnie. Miałem t wyniki. Omal nie
pojechałem w Himalaje, ale chcieli mi zapako-
wać do bębnów 5 tysięcy aluminiowych łyżek na 
sprzedaż tamtejszym pasterzom. Wymiękłem,
Tatry wystarczą.

Nie mam żadnych ambicji,
nie chcę spędzać wakacji na
Seszelach, samochodów nie
znoszę, nie kusi mnie dworek 
z kolumienkami, 
ale do szału doprowadza mnie 
brak pieniędzy na książki.
Bez lektur to można sobie 
pisywać impresje.
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J.B.: Jak Pan planuje górskie trasy?

Interesują mnie takie miejsca, gdzie śladów 
ludzkiej obecności szukać ze świecą. Dajmy 
na to Gerlachowski Kocioł. Jadąc ze Smokow-
ca na zachód, zobaczycie z okna električki coś 
jak kalderę wulkanu. Wielką dziurę w masywie 
skalnym ponad piekielnie stromym progiem 
porosłym istną dżunglą. Przedrzeć się przez to 
z worem to niezłe wyzwanie. Dobrze, jak raz na 
pięć lat ktoś tam zajrzy. I mnie tam jeszcze nie 
było.

M.L.: Jakieś inne miejsca warte uwagi?

Dolinka Smocza, jedno z moich odkryć. Roz-
legła kotlina, niewidoczna absolutnie z dołu, 
czyli z Doliny Złomisk. Nad nią szczyt Wysokiej. 
Dwa stawy, jeden spory, drugi malutki, dzieli 
je 200 metrów, ale idzie się dziesięć minut, bo 
każdy kamol obraca się pod stopą. Nikt tam ni-
gdy nie chodził i się nie ułożyły. Jakby się było 
na księżycu, czysty Żuławski. Cisza w niespoty-
kanym gatunku. Żadnego peta, wypalonej za-
pałki, która ze dwa lata leży, zanim się rozłoży. 
I tylko w pewnej chwili znalazłem pod kamie-
niem kupę puszek doszczętnie skorodowa-
nych, o dziwnych kształtach.

J.B.: Dziwnych?

Sercowatych, owalnych, wysokich, zetlałych 
jak papier, rozsypywały się w rękach. Kiedy kto 
widział takie puszki? W stanie wojennym, z da-
rów! I wtedy to właśnie ktoś tam ostatni raz bi-
wakował [śmiech]. Raz byłem tam z dziewczyną 
z klubu, smażymy się na słońcu, i nagle słychać 
niesamowity dźwięk. Taki [Gondowicz imitu-
je]. I nad próg, 20 metrów nad nami, wyskakuje 
szybowiec. Jak nas zobaczył, aż się zakiwał ze 
zdumienia, ha, ha, ha! Zrobił nad stawem ze 
20 kółek, uskrobał 300 metrów przewyższenia, 
raz jeszcze pokiwał nam skrzydłami i szurrr! 
na lotnisko w Popradzie. Poza nim przez ty-
dzień nie widzieliśmy żywego ducha.

„Rozległ się huk sakramencki”
(taternictwo według Gondowicza)

M.L.: Pewnie miewał Pan różne przygody
w Tatrach?

E tam, przygody. Kiedy kozice w środku nocy 
próbują przewrócić namiot z tobą w środku,
to jest przygoda. Albo kiedy w styczniu pod
Zamarłą dziurki w śniegu robione czekanem
zaczynają fosforyzować niezwykłym kobalto-
wym światłem. Tylko raz to widziałem. Chcecie
czegoś efektowniejszego? Na Małym Jaworo-
wym od południa drogą Kelego wychodzimy 
na wierzchoł, ale to dziwny wierzchoł, bo po
prostu ogromny taras. Byłem tam z kolegą Du-
dusiem, skądinąd instruktorem taternictwa.
„Może wiesz, jak stąd zejść?” – pytam, a on:
„Wiesz, tu jest taki wrębek na krawędzi”. I rze-
czywiście prowadzi nad szparę między kamie-
niami. „Tu się schodzi”. Patrzę, a tam widać
śnieg na dole. „Tędy?”. „No, tędy”. Zaczynamy 
schodzić, stromo jak czort, żlebek wije się si-
nusoidą, idziemy przodem do ekspozycji. Du-
duś dziesięć metrów pode mną łapie za kamol
i kamol rusza. Robi się mleczna ciemność, huk 
sakramencki, smród siarki, ze zmielonego gła-
zu wylatują w górę czarne odłamki jak pociski:
pach! pach! Wreszcie pył opada, przecieram
okulary i, rzecz ciekawa, widzę jednak Dudu-
sia pod sobą. Powolutku odwraca się do mnie
i mówi jeszcze wolniej: „D-a-w-n-o n-i-k-t t-ę-d-
-y n-i-e c-h-o-d-z-i-ł” [śmiech]. 

Tak wygląda moje taternictwo. Zrobić ze dwie,
trzy drogi, które były ambitne przed wojną,
po czym zaszyć się w jakiejś dziurze. Patrzeć
w dzień, jak łażą obłoki, a nocą, jak kręcą się
gwiazdy.

[Minęło już z pół godziny. Pisarz cały czas
wertuje Trans-Autentyk, który przyniósł nam
w prezencie. Wertuje i zabiera się do złożenia 
dedykacyjnego wpisu. Tatrzańskie dygresje cią-
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gle biorą jednak górę. Pada pytanie, po którym
Gondowicz po raz kolejny odkłada długopis
i snuje opowieść.]

M.L.: Na tym nie koniec chyba tatrzańskich 
opowieści?

Przez 20 lat złapano mnie dwa razy. Raz w Doli-
nie Jałowieckiej. To są słowackie Tatry Zachod-
nie, Kanada pachnąca żywicą, dzicz, pustka 
i kilometry. Skonany po całym dniu robiłem
sobie herbatę w miejscu po jakimś ognisku,
a wtem staje nade mną dwóch. Wypatrzyli
mnie z przełęczy Palenica Jałowiecka, cholery.
Pokazałem legitymację klubową, zaczynają się
negocjacje. Może bym tak coś zapłacił? „E, wie-
cie, a niby za co?”. „Bo biwakujesz w terenie”.
A ja: „To ja tu paliłem ogniska? Specjalnie nie
siedzę na trawie. Po mnie śladu nie zostanie,
jednego papierka”. I tak dalej. Aż tu zza grani
wyskakuje chmura kształtu kowadła, koloru
stłuczonego paznokcia, i jak nie walnie desz-
czem. Chłopaki się stropili, noc idzie, do domu
daleko. A wtedy siuup!, wyciągam z kosówy na-
miot izotermiczny, austriacki, który się stawia 
w 30 sekund. Zaraz jesteśmy w środku, ja mam
fl aszkę, oni mają fl aszkę. Śpiewaliśmy do rana.
A potem zapłaciłem za nich rachunek w knaj-
pie w Zubercu.

Drugi raz było to w Dolinie Furkotnej, pod Wa-
żecką Turnią, z dziewczyną. Któryś dzień leje,
rano patrzymy, a stawek, obok którego tkwi-
liśmy w fałdzie terenu, wezbrał, pod podłogą 
namiotu chlupie. Trzeba się było translokować
wyżej, i to tak, żeby nic nie zmokło. Ale zmokło,
niestety. I ledwie dziewczyna rozpostarła śpi-
wór, zabójczo niebieski, z chęchów wyłazi fa-
cet, niemłody, mokry jak wielkie nieszczęście
– strażnik przyrody, wolontariusz. Popatrzył
na wybebeszony namiot, pokiwał głową: „Cięż-
ką mieliście noc”; strzelił 200 gramów rumu,
machnął ręką i poszedł.

Dygresyjna powiastka o Stanisławie
Lemie i literaturze rosyjskiej

M.L.: Przeprowadził Pan rozmowę ze
Stanisławem Lemem. Jestem bardzo ciekaw,
jak to wyglądało od kuchni.

Zaczęło się od spraw górskich. „To pan – krzyk-
nął Lem na mój widok – to pan nie zapłacił mi
za Wypadek”. Wypadek to jest cudny opis wspi-k
naczki na innej planecie.

M.L.: A nie zapłacił Pan?

Rzecz w tym, że jakiś czas wcześniej wydaliśmy 
z kolegą Waciem Sonelskim antologię Najpięk-
niejsze polskie opowieści o górach i wspinaniu. 
I wydawca, niejaki Stapis (to, jakby kto pytał,
skrót od imienia i nazwiska), nowym wówczas
zwyczajem nie zapłacił nikomu. Nam też. To-
śmy wiedzieli. Ale że autorom, nie wiedzie-
liśmy. I to się Lemowi nie mieściło w głowie.
Więc za drugim razem zabrałem tort z wisien-
ką. Ale i tak myślałem w pewnej chwili, że mnie
wyrzuci.

J.B.: Tak?

No tak. Zapytałem, co sądzi o poglądach Mi-
kołaja Fiodorowa. „Nie wiem, kto to” – odpo-
wiedział. To zacząłem tłumaczyć, że był taki
bibliotekarz, mistyk i pozytywista zarazem,
który zdziwił już Dostojewskiego. Zindok-
trynował całą XX-wieczną literaturę rosyj-
ską. Marks i Engels byli dla frajerów. Skąd
się Majakowskiemu wzięły nadzieje, że go
wskrzeszą? Z Fiodorowa. Utopie Płatonowa 
– z Fiodorowa. Rajskie wizje Zabołockiego –
z Fiodorowa. Dyskusje w pierwszym rozdziale
Doktora Żywago Pasternaka – z Fiodorowa. 
Podróże międzyplanetarne Ciołkowskiego –
z Fiodorowa. Punktem wyjścia była myśl, że
ludzkość po coś istnieje. A po co? Po to, żeby 
z pomocą nauki i postępu wskrzesić wszyst-
kich zmarłych, od Adama i Ewy. Mamy taki
obowiązek, bo zmarli są najbiedniejsi na 
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świecie, nie mają nic, nawet życia. To proleta-
riat Bytu. No dobra, ale co potem z tymi zmarły-
mi zrobić? Zaludnić nimi kosmos, zhumanizo-
wać go, bo jest nieludzki. Oczywiście, pierwsze 
skrzypce mieli odegrać Rosjanie. Stąd ten irra-
cjonalny ciąg Rosjan w kosmos, to w nich sie-
dzi. I Lem, który jeździł do Rosji, rozmawiał 
z kosmonautami, z twórcami programu ko-
smicznego, którzy go uwielbiali, nic o tym nie 
wiedział! Dla mnie w swoim czasie był ten Fio-
dorow odkryciem. Zawrotna lektura. Lepszy 
niż Wiernadski. Czytaliście Wiernadskiego?

M.L.: Nie.

Następny rosyjski geniusz. A Miecznikowa? 
Jest po polsku.

J.B.: Coś słyszałem o nim.

Miał fi oła na punkcie przedłużania życia w nie-
skończoność. To był dopiero nieprawdopodob-
ny gość.

M.L.: Pan w ogóle ma słabość do takich
rozwichrzonych autorów.

A wiecie, że postanowiłem przetłumaczyć 
powieść, żeby nauczyć się rosyjskiego? To 
był rok 1973 rok chyba. Lermontow, Księż-
na Ligowska, w Polsce do dziś nieznana, nie
znalazłem wydawcy. Wspaniała romantyczna 
intryga. Opowieść o tym, z jakich powodów 
Pieczorin trafił na Kaukaz i został tam, jak 
wiecie, bohaterem naszych czasów. W ten 
sposób odkryłem, że romantyzm rosyjski wy-
nalazł prozę psychologiczną, dużo bardziej 
perfidną niż ta Stendhala. I u nas tego nie 
chcą!

J.B.: Wszystko to diablo ciekawe, ale punkt 
wyjścia był taki, że Lem chciał Pana wyrzucić 
z domu.

Zrezygnował, kiedy uroczyście wyrzekłem się 
przed nim mistyki. Wywiad był dla „Playboya” 
i musiał być zrobiony, nieprawdaż? On się na-

wet złamał w którymś momencie i poprosił
żonę, żeby przyniosła szklankę słonych palusz-
ków. To był wielki fawor. Oczywiście ich nie
tknąłem, bo i on nie tknął. 

J.B.: Zaczyna padać. Przesiadamy się pod 
parasol?

M.L.: A może do środka wejdziemy?

[Do kelnerki, która właśnie podeszła do stolika:]
Przenosimy się do środeczka.
Kelnerka: Wewnątrz jest też druga sala.

[Następuje zmiana miejsca. Sala z małymi okien-
kami pod sufi tem. Wnętrza Zamku Ujazdow-
skiego wspaniale urządzone. Biel ścian, dużo
wolnej przestrzeni, wymyślne lampy i wazony.
Menu też niczego sobie.]

M.L.: Wspaniale. Bardzo intymnie. Może tutaj?

Posada dla Jana Gondowicza

M.L.: Jest Pan teraz związany z jakąś 
instytucją czy pracuje jako wolny strzelec?

Jak wskazuje doświadczenie, Warszawa, a na-
wet cała Polska jak długa i szeroka jest za cia-
sna, żeby się znalazła jakakolwiek posada dla 
Jana Gondowicza.

J.B.: Tak Pan myśli?

Nie myślę, tylko widzę. Raz jeden, przed laty,
udało mi się być doktorantem na polonistyce,
zanim nie usłyszałem, w roku 1975, „nam tu
outsiderów nie trzeba”. To było zniechęcające
do kariery akademickiej.

M.L.: Myśli Pan, że odnalazłby się w świecie 
uniwersyteckim?

Jednemu z moich ówczesnych przyjaciół
oświadczono prosto w oczy: „Albo będzie pan
czytał to samo, co my wszyscy, albo nie ma tu
miejsca dla pana”. Panował strukturalizm, a nie-
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szczęśnik był katolickim personalistą. Nie trafi ł
w fazę, biedak. Myśli pan, że dziś jest inaczej?

M.L.: Chyba jednak panuje większy pluralizm 
metodologiczny.

Nie mam żadnych ambicji, nie chcę spędzać
wakacji na Seszelach, samochodów nie zno-
szę, nie kusi mnie dworek z kolumienkami,
ale do szału doprowadza mnie brak pienię-
dzy na książki. Bez lektur to można sobie
pisywać impresje. Wszedłem właśnie w po-
siadanie encyklopedii kafkowskiej, która ma 
bibliografię z tysiąca pozycji. Z tego tysiąca 
znam 14. Czyli że pisząc o Kafce, nieuchron-
nie powtarzałbym coś już wymyślonego. Nie
mówiąc o tym, że napisanie szkicu zajmuje,
powiedzmy, miesiąc. Na ten miesiąc muszę
zarobić i dlatego piszę dwa szkice rocznie,
a nie dziesięć. A naokoło tematy krążą jak te
hurysy, tylko się dobrać nie sposób. Docho-
dzi do tego, że tęsknię do czasów, kiedy ży-
łem z dnia na dzień. Za koszmarnych czasów 
minionego reżimu wydrukowało się cztery 
recenzje i jechało w góry na sześć tygodni.
W potrzebie można było strącać sople, po-
malować gdzieś komin, potruć odrobinę
prusaki czy przeczytać grafomańskie dzieło.
Lektorom płacili od liczby przeczytanych ar-
kuszy, a nie od tego, ile napiszą. Wystarczyło
napisać tyle, żeby redaktor zorientował się,
o co chodzi, i mógł spławić klienta. Bardzo
miło zasypywało się jesienią wapnem szam-
bo na obozowiskach tatrzańskich; obozowi-
ska były trzy, jesień piękna, a delegacja na 
dwa tygodnie. Ale najwięcej nauczyły mnie
prusaki, do dzisiaj instynkt mi mówi, czy 
gdzieś są, czy też nie ma. Wcale nie muszę
zaglądać na zaplecze. Tu na przykład nie ma,
a w Grand Hotelu są. Dna baniek z mlekiem,
centralka telefoniczna, tyły szafek w szatni
personelu. Widzieliście prusaki w termopa-
rze pralki?

Miejsce, w którym się człowiek 
zasadzi z fuzją, ma kluczowe
znaczenie

J.B.: Jak Pan pisze te swoje teksty? Jak to się
robi?

Panowie! Zróbmy tak: ja teraz zjem, bo mi wy-
stygnie, a wy coś mówcie.

M.L.: Ale co mówić po tych wszystkich
opowieściach?

J.B.: To ja sobie skręcę papierosa.

[Skręca. Pisarz zajada (wywiadowcy już dawno
spożyli mikroskopijne porcje pierogów i roso-
łu) spaghetti z dodatkiem jakichś elitarnych
ziół, które przywodzą na pamięć jego esej
Gwiazda piołun o ziołach właśnie, o absyncie… 
Mistrz jest jednak w tak wybornej formie nar-
racyjnej, że B&L już wiedzą, iż nie zdążą za-
pytać o ten esej. Niebawem trzeba się udać na 
dworzec.]

M.L.: Musimy się zbierać powoli. Wie Pan, to
nam się zdarzyło pierwszy raz.

Co?

J.B.: To, że nie zdołaliśmy zadać żadnego 
z wcześniej przygotowanych pytań. Mogliśmy
jedynie reagować na kolejne wątki Pańskiej
narracji. Wszystko zakładaliśmy, tylko nie to
[śmiech].

Bo ja nie mam na co dzień z kim gadać. Żona 
przed komputerem nad projektami grafi czny-
mi książek, okładek. Nie chcę jej przeszkadzać
ani się zbliżać do komputera, bo zdaje mi się,
że samym wzrokiem wszystko jej skasuję. Po-
średniczą między nami koty. Ale co powiesz
kotu? Kot gada lepiej od ciebie.

M.L.: Już wcześniej intrygowała nas Pana
narracyjna namiętność. Opowieści, dygresje jak 
u Diderota, Sterne’a i innych.

Bardzo dziś niemodne gatunki.

J.B.: Ale nieśmiertelne.
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M.L.: Nieśmiertelne i przywoływane 
współcześnie na przykład przez teoretyków
hipertekstu.

J.B.: I tu się pojawia jeden z Pana ulubieńców 
– Perec.

To się zgadza. Przydałyby się jakieś linki, wątki 
poboczne.

M.L.: Nie chciałby Pan napisać jakiejś 
powieści?

Precz, kusiciele! Musiałaby być lepsza od tego, 
czego się po sobie spodziewam. Coś tam moż-
na opowiedzieć na boku, ale lepiej robić dobre 
wrażenie niż się skompromitować. Szczytem 
moich ambicji, które się nigdy nie ziszczą, by-
łoby opowiadanie na dziesięć stron, ale takie, 
jakiego jeszcze nie było. Dużo łatwiej szukać, 
czy ktoś już czegoś takiego nie napisał. To się 
czasem zdarza. I wtedy zawsze myślę, że przy-
jemniej się zachwycać, niż wyduszać z siebie 
coś, czego tam może wcale nie ma. Trzeba ro-
bić tylko to, co się udaje i co lekko przychodzi. 
Pamiętacie, jak Napoleon kazał sprawdzać, czy 
jego kandydaci na generałów mają szczęście? 
Na tej zasadzie wierzę, że dobre jest tylko to, 
co się samo objawia. Tego się właśnie można 
nauczyć w górach. Nic na siłę, nic na chama, 
nic na duś, bo ryzykujesz reputację i życie. Gdy 
coś się słabo rozwija, trzeba odczekać rok albo 
i dziesięć lat. Jak pomyślę, jakie głupie książki 
mogłem wydać ćwierć wieku temu... zgroza! 
Pomysły dojrzewają, kiedy im nie przeszka-
dzać. To może opowiem coś?

J.B.: Słuchamy.

To będzie wstęp do metody. Towarzystwo wit-
kacologów, w którym od lat się obracam, to są 
wszystko nadzwyczaj zacni i cnotliwi profeso-
rowie, a tymczasem Witkacy zahamowań nie 
miał. Na zbliżającą się wrześniową konferen-
cję w Słupsku zgłosiłem referat o Witkacow-
skich perwersjach. Nie tych metafi zycznych, 
ale jak najbardziej cielesnych, seksualnych. 

Temat sesji brzmi: „Witkacy – co jest jeszcze
do odkrycia”, więc szkoda czasu na głupstwa.
Tylko że to śliska materia. Trzeba w nią wleźć
pierwszym zdaniem, tak żeby nie powielać
banałów, ale zobaczyć naprawdę coś nowego.
No i żeby Witkacy, którego duch będzie pew-
no w pobliżu, zamiast się obrazić, mruknął:
„Z tego sobie chyba nie zdawałem sprawy!”.
Jak wiadomo, standard polega na tym, że bie-
rze się jakąś modną aktualnie teorię i aplikuje
do kwestii. Ściśle tak, jak mówił Boy-Żeleński
o Irzykowskim: „Zakłada kapelusz na nogę
i mówi, że nie pasuje”. Tylko że w tej nauce za-
wsze wszystko pasuje. Tu muszę się przyznać,
że mam taką obsesję, iż w naprawdę wybitnych
tekstach naprawdę wybitnych autorów można,
jeśli się skupi maksymalnie uwagę, wyczytać
wszystkie odpowiedzi na pytania, które nasuwa 
ta twórczość. Więc miejsce, w którym człowiek 
zasadzi się z fuzją, ma kluczowe znaczenie.

M.L.: Wróćmy do planowanego tekstu 
o Witkacym.

Jak znaleźć to miejsce? Może panowie wie-
cie, że od lat zajmuję się amatorsko duchami,
a raczej spirytyzmem, który był prawdziwą 
subkulturą, z dogmatyką, rytuałami, obycza-
jowością i sztuką. Wszystko to znikło bez śladu.
Musiałem ostatnio zajrzeć do szkicu Tomasza 
Manna Spirytystyczne przeżycia, bardzo waż-
nego, bo pisanego w czasie, kiedy powstawała 
Czarodziejska góra. Żebyście wiedzieli, jaką 
on ma bibliografi ę! Tak to się ludzie ładnie ba-
wią na świecie, a u nas... A u nas ten szkic fi gu-
ruje w zbiorze Manna O sobie, a zaraz potem,
bez sensu, zamieszczono w całości wydany już
wcześniej esej Jak powstał Doktor Faustus. No,
ale skoro te teksty sąsiadują, zacząłem po raz
kolejny czytać. Z początku Mann jeszcze nie
wie, o czym ma pisać, czuje tylko, że o muzyce.
I tu godne uwagi, że w tej barbarzyńskiej Ame-
ryce, w latach wojny, dostawał do rąk wszelkie
materiały, jakie tylko sobie zażyczył. Traktaty 
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o diabłach, listy Lutra, partytury Beethove-
na – proszę bardzo! Między innymi, sam nie
wiedząc po co, zamówił korespondencję Hugo
Wolfa, wiedeńskiego kompozytora pieśni,
który złapał syfi lis, kto wie, czy nie na własne
życzenie, bo panował pogląd, że przed demen-
cją krętki dają dziesięć lat niebywałego kopa 
– przykładem niech będzie Nietzsche. I kom-
pletnie zwariował, o czym Mann pisze dość
oględnie. Nad tymi listami Wolfa Mann zaczyna 
układać kalendarium przyszłej powieści, kon-
kordancję prywatnej historii swojego bohatera 
z wydarzeniami i klimatami epoki. I podejmuje
pierwszą decyzję, że jego bohater przyjdzie na 
świat w tymże roku co Hugo Wolf. I rzeczywi-
ście, Adrian Leverkühn to przedstawiciel rocz-
nika 1885, jak Hugo Wolf. 

J.B.: A jaki to ma związek z perwersją 
Witkacego?

Taki, że jest to rok urodzenia Stanisława Igna-
cego Witkiewicza. I pierwsze zdanie mojego
tekstu będzie brzmiało mniej więcej tak, że
Stanisław Ignacy Witkiewicz postanowił uczy-
nić z miłością to, co Adrian Leverkühn uczynił
z IX Symfonią Ludwiga van Beethovena. Pamię-
tacie, próbował odwołać tę symfonię. To jest 
wspólnota epoki, wspólnota ambicji i wspól-
nota losu. Czuję, że wszedłem dobrą nogą w te-
mat. Dalej wystarczy wszystko to rozwinąć. Sło-
wem – tak ja to robię.

[W sali coraz większy gwar i śmiech, rozlega-
jący się przy długim stole obok. Kilkanaścioro
młodych i trochę starszych użytkowników języ-
ka Don Kichota i Sanczo Pansy. Konfekcje i fry-
zury wskazują na bohemę artystyczną. Pewnie
przyszli tu z nieodległej ambasady Królestwa 
Hiszpanii. Wzrok i słuch prowadzących wywiad
gubią się coraz bardziej w rozbrykanym otocze-
niu. A Gondowicz opowiada bez zająknięcia.
Nadajnik świetnie ustawiony. Płynie na swoich
falach i najwyraźniej nie dostrzega hałasu w tle.]

Specjalna półka Jana Gondowicza
J.B.: Dzięki Panu zwróciliśmy uwagę na
świetną, lekko napisaną książkę Ann Fadiman
Ex libris. Wyznania czytelnika, do której dołożył 
Pan „dopowiedzenia”. W jednym ze szkiców
autorka pisze o specjalnych półkach pisarzy.
Na przykład Orwell miał na niej ulubione pisma
dla dziewcząt, Larkin pornografię, a ona sama
książki o polarnych ekspedycjach, o czym
opowiada naprawdę pasjonująco. A co stoi na
specjalnej półce Jana Gondowicza?

Musi być?

J.B.: Musi.

No tak… Dawno powinienem się był nad tym
zastanowić. Biologia. Bo ja jestem niedokoń-
czony biolog. Wczesną młodość spędziłem
nad mikroskopem. Chciałem zostać paleon-
tologiem i preparować gnaty wiertarką den-
tystyczną na pedał. Te, które pani profesor
Zofia Kielan-Jaworowska przywiozła z pusty-
ni Gobi jeszcze w latach 60., a które zalegają 
w skrzyniach w piwnicach Muzeum Ziemi.
Jak w Poszukiwaczach zaginionej Arki. Stąd 
został mi sentyment do książek przyrodni-
czych i fabulacji tworzonych przez przyrod-
ników. Dziś się już tego nie czyta. Czytaliście
Obruczewa Ziemię Sannikowa? A Zajmującą 
geochemię Fersmana? Te i bardziej fachowe 
książki sprzed wojny kupowałem namiętnie
na placu, który się kiedyś nazywał Komuny 
Paryskiej, a teraz Politechniki. Tamtejszy bu-
kinista, wstrętne dziadzisko, nie znosił, gdy 
grzebałem w książkach, choć nieźle mu dałem
zarobić. A ja po prostu musiałem się dowie-
dzieć, jak się barwi preparaty albo prowadzi
hodowlę Paramecium caudatum E. Czytaliście
Dembowskiego Historię naturalną jednego 
pierwotniaka? No właśnie. Do dzisiaj na przy-
kład o ptakach Europy Środkowej najwięcej
wiem z ornitologicznej książki wydanej dla Hi-
tlerjugend, która się nazywała Der junge Na-
tursforscher. Gotykiem pisana. Studiowałem 
ze słownikiem w ręku.
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M.L.: A jakieś inne dziecięce przygody
z książkami?

Był rok 1957. Nie wiem, czy moi rodzice mieli 
jakiś remont w planach, ale ojciec kupił „Mło-
dego Technika”. Wtedy to czasopismo zamiesz-
czało literaturę. Pamiętam stamtąd dwa opo-
wiadania. Jedno było o przygodach młodych 
archeologów w Egipcie z takimi dziwnymi 
czopkami. Gdy jeden z nich podpalono, wy-
trysła kolosalna – jakby to rzec – struga wypeł-
niającej świat mazi. Nic tego procesu nie mo-
gło zatrzymać. Opowiadanie, a właściwie jego 
pierwsza połowa, nazywało się Buła. Nic więcej 
nie wiem. Następnego odcinka nie było.

M.L.: A druga rzecz?

To był przypadek elewa szkoły kosmonautycz-
nej, który niespodziewanie musi zaliczyć eg-
zamin w formie lotu na orbitę i nic nie umie. 
No, cóż począć: wsiada do rakiety i startuje. 
Myśli tylko o jednym: jak ukryć przed komisją 
bryk, który zabrał. W końcu wkłada go w książ-
kę rozkazów i jakimś cudem trafi a na tę orbitę, 
co trzeba. I teraz dopiero ma wykonać zadanie. 
Sięga po książkę rozkazów, bryk wylatuje i fru-
wa w nieważkości. Frajer odpina pasy, ma do 
manewru pół minuty i wtem słyszy przedziwny 
dźwięk. Nie mogła go wydać żadna aparatura, 
nie pochodzi z radia. Więc co zostaje? Strasz-
na myśl: „Awaria!!!”. I ściśle w tym miejscu 
w „Młodym Techniku” następowało „cdn.”. 
A rodzice czemuś nigdy nie kupili kolejnego 
numeru i musiałem czekać z sześć lat, by się 
dowiedzieć, jak to się skończyło. Chyba wiecie, 
co streszczam?

J.B.: Chyba nie…

Test Lema. W kabinie była mucha, wpuszczo-t
na specjalnie, i kolega pilota, prymus na roku, 
od tego zwariował. A ja omal nie zwariowałem 
z ciekawości i wymyślałem ciągi dalsze, i z tego 
nienasycenia zbliżyłem się jakoś do materii li-
teratury. Zacząłem podpatrywać sekrety warsz-

tatu. Jak się takie rzeczy kroi, jak zszywa i jak 
można je spruć. A że to była produkcja popular-
na, nigdy, jak myślę, nie popadłem w snobizm. 

M.L.: W Pana twórczości granica między
literaturą wysoką a popularną zupełnie się
zaciera.

A istnieje? Najlepsze rzeczy są z jednej strony 
popularne, a z drugiej bynajmniej. Jako dziec-
ko widziałem w teatrze mima francuskiego
Marcela Marceau. Jeszcze w latach 50. Na sce-
nie stała czarna zastawka i on się na przemian
wyłaniał to z jednej, to z drugiej strony, raz jako
Dawid, a raz jako Goliat. Później się dowiedzia-
łem, że to stara tradycja i że Witkacy też opra-
cował kilka takich numerów. „Walkę pokojówki
ze zbirem wyważającym drzwi” na przykład. Są 
także takie książki. I one ciekawią mnie szcze-
gólnie, szukam ich, a w razie potrzeby przera-
biam na nie te inne. To misja, wiecie panowie?
Pokazać coś z drugiej strony.

[B&L opuszczają Zamek Ujazdowski. Po desz-
czu ani śladu. Gorąco.  Mistrz z plecakiem. Faj-
ka w ręku i opowieść na ustach. Oczy jednego
z rozmówców skupione na fajce opróżnionej
z popiołu, która jednak wciąż jakoś nie może
napełnić się na nowo. Retardacja. Gondowicz
opowiada o niechęci do Warszawy, całej z pa-
pendeklu, nie jak Kraków, w którym każdy ka-
mień ma masę, jest się o co oprzeć. Rondo Na 
Rozdrożu. Przechodzą ludzie w cztery strony.
Z plecakami, psami, papierosami. Pożegna-
nie. Jan Gondowicz wścieka się na powstań-
ców 1944, że musi żyć przez nich w makiecie.
Wywiadowcy mają wrażenie, że rozmowa jest 
nieskończona. Preludium.]                      

Warszawa, 26 czerwca 2014


