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Przypadek Witolda Gombrowicza znakomicie si´ wpisuje we wspó∏cze-
sne debaty na temat polskoÊci i patriotyzmu. Z jednej strony, jest przyk∏adem
osobliwego „op´tania” ideà narodu, a z drugiej, bezlitoÊnie rozlicza si´ z ro-
mantycznym dziedzictwem ubóstwienia narodowoÊci. W publicznym dys-
kursie na temat narodu prawie nieobecny, jednoczeÊnie jest jednym z naj-
popularniejszych pisarzy tworzàcych po wojnie do prze∏omu politycznego
w 1989 roku. Jego twórczoÊç potwierdza wp∏yw tradycji literackiej na my-
Êlenie o narodzie, a zarazem radykalnie odrzuca te zwiàzki. Chodzi tu za-
równo o tradycj´ historycznà, jak i dystans wobec bie˝àcych napi´ç mi´dzy
dominujàcymi w okresie powojennym ideologiami – marksizmem i katoli-
cyzmem. Jak si´ wydaje, Gombrowicz zaproponowa∏ alternatywnà wizj´
polskoÊci, w której najistotniejszym punktem odniesienia by∏o dziedzictwo
racjonalistyczne i oÊwieceniowe. Jego ateizm w∏aÊnie w filozofii francuskie-
go oÊwiecenia by∏ zakorzeniony. Nie brak przy tym w myÊleniu Gombrowi-
cza akcentów nader rodzimych, takich jak antyklerykalizm odwo∏ujàcy si´
do literatury sowizdrzalskiej i szyderstwo w stosunku do powierzchownej
religijnoÊci pozbawionej intelektualnego podbudowania. W moim przed∏o-
˝eniu postaram si´ t´ sytuacj´ ˝ycia i twórczoÊci Gombrowicza przedsta-
wiç.
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Co ciekawe, myÊl Witolda Gombrowicza nieoczekiwanie zyska∏a jeszcze innà
aktualnoÊç. Mianowicie doskonale si´ wpisuje w coraz ˝ywsze debaty poÊwi´-
cone problemom pami´ci i sposobom jej u˝ytkowania. Wystarczy przywo∏aç
pionierskie badania Niny Assorodobraj, a zw∏aszcza cz´sto przypomnieç w li-
teraturze przedmiotu esej poÊwi´cony problemowi „˝ywej historii” i Êwiado-
moÊci historycznej1. Dopiero w ostatnich latach zacz´∏y one budziç zaintere-
sowanie, zresztà g∏ównie dzi´ki warszawskiemu oÊrodkowi Instytutu Kultury
Polskiej2. Te badania Assorodobraj mog∏y zostaç podj´te dopiero po zmianie
systemu politycznego. Dzieje si´ to dzi´ki badaniom Barbary Szackiej
(uczennicy Assorodobraj)3, Marcina Kuli (syna Assorodobraj)4 i Andrzeja
Szpociƒskiego5. Z m∏odszych badaczy zajmujàcych si´ problematykà pami´-
ci mo˝na wymieniç Roberta Trab´6, Piotra T. Kwiatkowskiego7, Lecha M.
Nijakowskiego8 i Magdalen´ Saryusz-Wolskà9. W moim odczuciu to w∏aÊnie
socjologia i antropologia kultury dostarczajà por´cznych narz´dzi pozwalajà-
cych rozumieç êród∏a i mechanizmy kszta∏towania i utrwalania pami´ci, i do-
piero w tym szerszym kontekÊcie widaç, jak bardzo g∏os autora Dzienników
mo˝e okazaç si´ potrzebny, a jego wpisanie w polskie spory wr´cz konieczne.

W tych próbach w∏àczenia problematyki pami´ci w dyskusje literackie nie jeste-
Êmy odosobnieni. W latach 80. minionego wieku Pierre Nora stwierdzi∏, ˝e fran-
cuska pami´ç narodowa szybko zanika i dlatego nale˝y jà jak najdok∏adniej
udokumentowaç. Stàd pomys∏ zbiorowej i wielotomowej publikacji na temat
miejsc pami´ci10, które sta∏y si´ obowiàzkowym punktem odniesienia dla rozwa-
˝aƒ o pami´ci narodowej nie tylko we Francji11. Witold Gombrowicz zaczà∏
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notre memoire national míavait semble appeler un inventaire des lieux ou elle s’est
electivement incarnanÈ”.

11 Zob. Assmann A., Erinnerungsraeume. Formen und Wandlungen des kulturellen
Gedaechtnisses, München 2009.



myÊleç o Polsce i polskoÊci z chwilà, gdy znalaz∏ si´ w dalekiej Argentynie.
Dla romantycznej pami´ci polskiej ∏atwo o skojarzenia z Mickiewiczowskim
rozmyÊlaniem na paryskim bruku („O tem ˝e dumaç na paryskim bruku” to
poczàtek Epilogu12), które przynios∏o narodowy epos – Pana Tadeusza. Jednak
dumania na pla˝ach w Buenos Aires doprowadzi∏y Gombrowicza do wnio-
sków odmiennych od tych, do których doszed∏ romantyczny poeta 100 lat
wczeÊniej w Pary˝u. Dla Mickiewicza nostalgia za krajem i spory emigracyj-
ne („Za pró˝nych ˝alów, pot´pieƒczych swarów!”, w tym˝e Epilogu Pana Ta-
deusza) sta∏y si´ pretekstem do rekonstrukcji utraconego dzieciƒstwa i powrotu
do prostej wiary religijnej. Dla Gombrowicza oddalenie geograficzne to swoiste
wyzwolenie i wyzwanie do przezwyci´˝enia tradycji zarówno politycznej, jak
i religijnej. Albo inaczej: Gombrowicz, chcàc ratowaç w sobie Polaka, musia∏
go odrzuciç, a raczej stworzyç anty-Polaka. Swojà prywatnà wojn´ wypowia-
da najpierw argentyƒskiej emigracji – Polonii, którà niemi∏osiernie oÊmiesza
(tu podobny do Mickiewicza), a nast´pnie zaczyna wojowaç na odleg∏oÊç
z Polskà (w tym radykalnie od Mickiewicza ró˝ny), która z trudem zaczyna si´
podnosiç z wojennej po˝ogi i ustala modus vivendi pod sowieckim zwierzch-
nictwem. Nie zamierza wpisywaç si´ w rol´ „polskiego pisarza”, chce mówiç
osobnym g∏osem Gombrowicza.

Pisze zresztà o tym wyraênie w Testamencie, ksià˝ce b´dàcej osobliwym ko-
mentarzem do w∏asnego ˝ycia i twórczoÊci, w tym równie˝ do Dziennika. Jak
sam powiada, pisa∏ w celach terapeutycznych, ale nade wszystko chcia∏ jasno
okreÊliç swoje stanowisko wobec panujàcych ideologii. Stàd tak nieprzejedna-
ne podkreÊlanie swej indywidualnej i osobnej pozycji: „Po dwóch latach trze-
ba by∏o opracowaç ca∏oÊç do wydania ksià˝kowego. Zastanawia∏em si´, czy
by nie napisaç przedmowy. Zamiast tego wzià∏em pióro i napisa∏em tytu∏em
wst´pu:

Poniedzia∏ek – Ja
Wtorek – Ja
Âroda – Ja
Czwartek – Ja.

I ujrza∏em siebie w opozycji najostrzejszej ze wszystkimi tendencjami powo-
jennymi, które wykl´∏y «ja». To «ja» zosta∏o ekskomunikowane przez KoÊció∏,
jako niemoralne, przez Nauk´, jako sprzeczne z obiektywizmem, przez Mark-
sizm, przez wszystkie pràdy epoki, domagajàce si´ od cz∏owieka, by wzgardzi∏
tym swoim egoistycznym, egocentrycznym, przestarza∏ym, antysocjalnym
«ja». Zewszàd rozlega∏y si´ surowe upomnienia: jesteÊ niczym, zapomnij
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o sobie, ˝yj innymi! Gdym moje «ja» po raz czwarty napisa∏, poczu∏em si´ jak
Ateusz ziemi dotykajàcy! Grunt odnalaz∏em pod nogami!”13. Tak wi´c jedynym
punktem odniesienia jest dla Gombrowicza jego w∏asne „ja”, które pozwoli∏o
mu si´ na nowo okreÊliç poprzez negacj´ istniejàcych ideologii i to˝samoÊci.
W Dzienniku publikowanym w paryskiej „Kulturze” dokona∏ w latach 50. i 60.
XX wieku radykalnego przewartoÊciowania podstawowych poj´ç okreÊlajà-
cych polskà to˝samoÊç. Zarówno jego spór z dziedzictwem romantycznym
i neoromantycznym, jak i w∏asna propozycja to˝samoÊci opartej na osobistej
odpowiedzialnoÊci stanowià ciàgle nie podj´tà propozycj´ obecnoÊci w Êwie-
cie bez ideologicznych naddatków. Szczególnie intrygujàco brzmi spór tego
pisarza z polskim katolicyzmem, w którym widzi êród∏o intelektualnego i cy-
wilizacyjnego regresu. To w∏aÊnie Dzienniki stanowià zapis walki o niezale˝-
noÊç duchowà i intelektualnà. I w∏aÊnie w tym prowokujàcym powtórzeniu
„ja” widz´ in nuce nakreÊlony program14.

Gombrowicz kreÊli swe uwagi w dalekim Buenos Aires, choç publikuje w pary-
skiej „Kulturze” i pilnie Êledzi, co si´ w Polsce dzieje. To oddalenie przydaje
ostroÊci jego widzeniu, a brak bezpoÊredniego doÊwiadczenia w niczym nie
umniejsza celnoÊci osàdu. Najwi´cej wypowiada si´ o polskoÊci w latach
50., a wi´c w pierwszym okresie pisania Dzienników. Zapewne w tych
wczesnych latach dziennikowych zapisków najdotkliwiej odczuwa∏ oddalenie
od kraju; pami´taç te˝ trzeba, ˝e zaczà∏ pisaç dla „Kultury” prawie 15 lat po
opuszczeniu Polski i 7 lat po zakoƒczeniu wojny. Ani dystans czasowy,
ani przestrzenny nie podwa˝y∏y jednak przeÊwiadczenia, ˝e jednak w prze-
Êwiadczeniu, ˝e to w∏aÊnie on, Gombrowicz, ma do spe∏nienia szczególnà mi-
sj´ – wyprowadzenia narodu z domu niewoli! Porównanie z Moj˝eszem wy-
maga dodatkowych dookreÊleƒ i zastrze˝eƒ. Jest przede wszystkim wyrazem
swoistej gry, a nawet grymasu czy miny. Choç takie w∏aÊnie porównanie pa-
da: „Mój stosunek do Polski wynika z mego stosunku do formy – pragn´
uchyliç si´ Polsce, jak uchylam si´ formie – pragn´ wzbiç si´ ponad Polsk´,
jak ponad styl – i tu, i tam, to samo zadanie. Poniekàd czuj´ si´ Moj˝eszem.
Zabawna, doprawdy, w naturze mojej ta sk∏onnoÊç do przesady na w∏asnym
punkcie. W marzeniach nadymam si´, jak mog´. Ha, ha, dlaczego – zapytacie
– czuj´ si´ Moj˝eszem? Sto lat temu litewski poeta wyku∏ kszta∏t polskiego du-
cha, dziÊ ja, jak Moj˝esz, wyprowadzam Polaków z niewoli tego kszta∏tu, Po-
laka z niego samego wyprowadzam…”15. OczywiÊcie to porównanie jest
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swoistà prowokacjà, a nawiàzanie do „litewskiego poety”, czyli Adama
Mickiewicza, nie pozbawione ironii. Jednak zamys∏ jest jak najbardziej
powa˝ny – stworzyç alternatyw´ zarówno dla religii, jak i dla romantycznej li-
teratury. Nie omieszka te˝ Gombrowicz dopowiedzieç, czym jest dla niego
objawienie i na jakiej górze je otrzymuje, czy raczej z jakich wy˝yn je przeka-
zuje. Tym nowym miejscem spotkania jest toczàcy si´ w czasie wojny dramat,
to na jego kartach dokonuje si´ nowe objawienie, celebruje si´ nowa liturgia:
„Âlub na scenie powinien staç si´ Górà Synaj, pe∏nà mistycznych objawieƒ,
chmurà brzemiennà tysiàcem znaczeƒ, rozp´dzonà pracà wyobraêni i intuicji,
Grand Guignolem, obfitujàcym w igraszki, zagadkowà missa solemnis na
prze∏omie czasów u stóp niewidomego o∏tarza”16. W Testamencie postawi
kropk´ nad „i”. Chodzi mu o to, by: „Ukazaç ludzkoÊç w jej przejÊciu od Ko-
Êcio∏a Boskiego do KoÊcio∏a Ludzkiego”17. Tak wi´c Gombrowicz ateista nie
rezygnuje z nowego objawienia i z nowych rytua∏ów, on sam powo∏uje je do ˝y-
cia w swojej twórczoÊci, tam wyznawcy mogà znaleêç wyk∏adni´ nowej religii,
ju˝ bez Boga. Jej istotà jest odpowiedzialnoÊç wobec drugiego cz∏owieka, Bóg
pozostaje poza horyzontem jego zainteresowaƒ. Nawet jeÊli w powieÊciach
i dramatach tworzy nowe rytua∏y, to jest rzeczà oczywistà, ˝e wa˝ny jest ich
wp∏yw na innych ludzi i tylko o tyle sà istotne. Tak wi´c etyka zastàpi∏a religi´. 

A jak to w praktyce wyglàda∏o, widaç najlepiej w Trans-Atlantyku, tej najbar-
dziej w polskoÊç uwik∏anej powieÊci. Pos∏u˝y∏a ona pisarzowi do zmierzenia si´
z polskoÊcià, a raczej z cz∏owieczeƒstwem, jak on sam o tym mówi w Testamen-
cie: „Potrzebna tu by∏a rzeczywistoÊç, nie jakaÊ wtórna, nie «polska», ale ta
najbardziej fundamentalna, po prostu cz∏owiecza. Wydobyç Polaka z Polski,
˝eby sta∏ si´ po prostu cz∏owiekiem. Czyli zrobiç z Polaka anty-Polaka”18. Nie
by∏ to zabieg prosty. Reakcje zarówno krytyki emigracyjnej, jak i krajowej to
przedmiot szczegó∏owej polemiki na kartach Dziennika w 1957 roku (na stro-
nach od 18 do 30), gdy Trans-Atlantyk si´ ukaza∏. Dla samego Gombrowicza
jego ukazanie si´ by∏o wyrazem odzyskania obywatelstwa i zakoƒczenia sta-
tusu wygnaƒca: „[…] wyciàgam z dna mego bezbo˝nego statku te myÊli, jak
wybuchowà kontraband´, którà wioz∏em nic o tym nie wiedzàc. Tak czy
owak, ja na tym statku powróci∏em do Polski. Skoƒczy∏ si´ czas mojego wy-
gnania”19. Dla Gombrowicza stosunek do narodu rozgrywa∏ si´ g∏ównie na
kartach jego powieÊci, to on sam decydowa∏ o swojej przynale˝noÊci do naro-
du. Brzmi to bardzo nowoczeÊnie – narodowoÊç to sprawa wyboru jednostki!
Wa˝na by∏a dla niego wspólnota, spo∏eczeƒstwo, mo˝e nawet nowy Êwiat, ale
na pewno nie naród jako przynale˝noÊç etniczna. 
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Pora teraz przejÊç do zmagaƒ Gombrowicza z katolicyzmem, które podobnie
jak zmagania z polskoÊcià naznaczone sà tym samym radykalizmem i jedno-
znacznym odrzuceniem. Z jednej strony, katolicyzm wyraênie Gombrowicza
fascynuje, by∏o to wyznanie, które odziedziczy∏ i które najlepiej zna∏, ale te˝,
z drugiej strony, tej formie chrzeÊcijaƒstwa najmniej dowierza∏. Podejrzewa∏
bowiem katolicyzm polski o brak powagi, o zbytnie uwik∏anie w polityk´
i w obyczajowoÊç. Dlatego odrzuci∏ katolicyzm, wybierajàc ju˝ jako nastolatek
ateizm. Pisze o tym bez wi´kszych emocji w Testamencie przy okazji rekon-
strukcji literackich poczàtków: „Rozstanie si´ z Bogiem – sprawa wielkiej wagi,
bo otwierajàca umys∏ na ca∏oÊç Êwiata – odby∏o si´ we mnie g∏adko i niepostrze-
˝enie, nie wiem, jakoÊ tak si´ sta∏o, ˝e w pi´tnastym, czy w czternastym, roku
˝ycia przesta∏em si´ zajmowaç Bogiem. Ale chyba i przedtem nie zajmowa∏em
si´ nim zanadto”20. Moim zdaniem, takie ∏agodne przejÊcie od katolicyzmu do
ateizmu jest zjawiskiem rzadko opisywanym w Polsce i stanowi jeszcze jeden
dowód na bezkompromisowoÊç Gombrowicza w traktowaniu wyborów ˝ycio-
wych. 

Interesujàce by∏oby porównanie postawy Gombrowicza z nader skompliko-
wanym stosunkiem do katolicyzmu Czes∏awa Mi∏osza, który nigdy z Bogiem
si´ nie rozsta∏ i po Êmierci zosta∏ pochowany w narodowym panteonie katolic-
kim na krakowskiej Ska∏ce. Warto jednak zauwa˝yç, ˝e mimo tych poÊmiert-
nych celebracji stosunek samego Mi∏osza do polskiego katolicyzmu by∏ nader
surowy21. Gombrowicz nigdy by tam nie trafi∏, a jeÊli ju˝, to do panteonu pa-
ryskiego, znaczàcego bodaj˝e najbardziej dramatyczne rozejÊcie si´ katolicy-
zmu z oÊwieceniowà Francjà.

Nie dziwota wi´c, ˝e Gombrowicz, piszàc o polskim katolicyzmie, zestawia
go z marksizmem, co ∏atwo zrozumieç, poniewa˝ by∏y to wówczas dwie re-
alne si∏y okreÊlajàce granic´ sporu i walki o dusz´ spo∏eczeƒstwa. Zarówno
katolicyzm, jak i marksizm nie znajdujà uznania w jego oczach. A jednak
przestrzega przed uproszczeniami – polska wersja zarówno marksizmu, jak
i katolicyzmu to nie do koƒca marksizm i nie do koƒca katolicyzm. Miejsce
bowiem systemu filozoficznego zaj´∏a ideologia, a religia sta∏a si´ narz´dziem
walki z tà ideologià.

Pisa∏ w 1953 roku: „MyÊl nasza tak bardzo jest przykuta do naszej sytuacji
i tak zafascynowana komunizmem, i˝ mo˝emy myÊleç jedynie przeciw niemu
lub z nim – i avant la Littre jesteÊmy przytwierdzeni do jego rydwanu, pokona∏
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nas, wià˝àc nas z sobà, choç cieszymy si´ pozorami wolnoÊci. Wi´c i o katoli-
cyzmie wolno dziÊ myÊleç jedynie jako o sile zdolnej do oporu, a Bóg sta∏ si´
pistoletem, z którego pragniemy zastrzeliç Marksa”22. Szczególnie dra˝ni∏o go
nadu˝ywanie religii do celów politycznych, dziÊ powiedzielibyÊmy: polityza-
cja religii. Co ciekawe, w∏aÊnie w myÊl powagi, jakiej oczekiwa∏ po wyznaw-
cach religii, szuka∏ w nich sojuszników, ale tylko pod warunkiem, ˝e b´dà
traktowaç religi´ z nale˝nà jej g∏´bià: „Faryzeusze! JeÊli katolicyzm sta∏ si´ wam
potrzebny, to zdobàdêcie si´ na nieco wi´cej powagi i próbujcie szczerze zbli-
˝yç si´ do niego. Niech ten wspólny front nie b´dzie tylko politykà. Jestem po
prostu za tym, aby cokolwiek dzieje si´ w naszym ˝yciu duchowym, dzia∏o si´
w sposób mo˝liwie najg∏´bszy i najrzetelniejszy. Nadesz∏a chwila w której ate-
iÊci powinni szukaç nowego porozumienia z KoÊcio∏em”23. Podobnie o katolicy-
zmie myÊla∏ w tym samym czasie wspomniany ju˝ Czes∏aw Mi∏osz, z którym
Gombrowicz w Dzienniku wielokrotnie si´ spiera. Choç Mi∏osz przyznawa∏
si´ do zwiàzków z katolicyzmem, to uznawa∏ (w Rodzinnej Europie) potrzeb´
konfrontacji: „Kiedy po upadku paƒstwa pojawi∏ si´ zraniony nacjonalizm,
pomi´dzy poj´ciami «Polak» i «katolik» postawiono znak równoÊci. [...] Tam,
gdzie nie da si´ okreÊliç, co jest obyczajem narodowym, a co religijnym, reli-
gia zmienia si´ w si∏´ spo∏ecznà, konserwatywnà i konformistycznà. Wtedy,
próbujàc zerwaç wi´zy, jakie nak∏ada na nas Êrodowisko, musimy je tym sa-
mym atakowaç”24. W gruncie rzeczy bowiem chodzi∏o autorowi Trans-Atlan-
tyku o powag´ w traktowaniu problemów religijnych i niesprowadzanie ich do
polityki, a nade wszystko nietraktowanie religii jako si∏y ideologicznej („pisto-
let na Marksa”). 

Nie tylko o uwik∏anie w polityk´ sz∏o Gombrowiczowi, ale tak˝e o koniecz-
noÊç samodzielnego okreÊlenia si´ wobec panujàcej ideologii komunistycznej,
co stworzy∏oby, jego zdaniem, dogodne warunki zarówno dla ateisty, jak i dla
wierzàcego. Trzy lata póêniej autor Ferdydurke okreÊla∏ swoje stanowisko
wyraêniej i dopowiada∏, co tak naprawd´ w katolicyzmie go dra˝ni∏o – naj-
pierw opisujàc sam katolicyzm, a nast´pnie mu si´ przeciwstawiajàc: „Polski
katolicyzm. Katolicyzm taki, jak urobi∏ si´ historycznie w Polsce, rozumiem
jako przerzucenie na kogoÊ innego – Boga – ci´˝arów nad si∏y. Jest to zupe∏-
nie stosunek dzieci do ojca. Dziecko jest pod opiekà ojca. Ma go s∏uchaç, sza-
nowaç i kochaç. Wype∏niaç jego przykazania. Wi´c dziecko mo˝e pozostaç
dzieckiem, poniewa˝ wszystka «ostatecznoÊç» przekazana jest Bogu-Ojcu
i jego ziemskiej ambasadzie, KoÊcio∏owi. Polak uzyska∏ w ten sposób Êwiat
zielony – zielony, gdy˝ niedojrza∏y, ale zielony tak˝e dlatego ˝e w nim ∏àki,
drzewa sà kwitnàce, nie zaÊ czarne i metafizyczne. ˚yç na ∏onie natury,
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w Êwiecie ograniczonym, pozostawiajàc czarny wszechÊwiat Bogu”25. Tu mówi
Gombrowicz, uwa˝ny czytelnik Braci Karamazow, z których czerpa∏ zapewne
krytyczny osàd katolicyzmu.

Czy to osàd jednostronny i nazbyt krzywdzàcy, bo nie uwzgl´dniajàcy scala-
jàcej si∏y tego wyznania, zw∏aszcza w okresie utraty niepodleg∏oÊci? Chyba
nie tylko. Krytykujàc infantylizacj´ religii, Gombrowicz uderza∏ równie˝
w brak dojrza∏oÊci w podejÊciu do komunizmu, który dla wielu Polaków sta∏
si´ ideologià zwalniajàcà od myÊlenia i od koniecznoÊci podejmowania samo-
dzielnych decyzji. By∏a to wi´c nie tylko przenikliwa diagnoza religijnoÊci
sprowadzonej do zewn´trznego rytua∏u, ale równie celna krytyka komunizmu
sprowadzonego do konformistycznych wyborów. T∏umaczy te˝ dobrze stano-
wisko samego Gombrowicza, który taki rodzaj religijnoÊci zdecydowanie od-
rzuca w imi´ wolnoÊci i dojrza∏oÊci: „Mnie, który jestem ogromnie polski
i okropnie przeciw Polsce zbuntowany, zawsze dra˝ni∏ polski Êwiatek dziecin-
ny, wtórny, u∏adzony i pobo˝ny. Polskà nieruchomoÊç w historii temu przypi-
sywa∏em. Polskà impotencj´ w kulturze – gdy˝ nas Bóg prowadzi∏ za ràczk´.
To grzeczne polskie dzieciƒstwo przeciwstawia∏em doros∏ej samodzielnoÊci
innych kultur. Ten naród bez filozofii, bez Êwiadomej historii, intelektualnie
mi´kki, duchowo nieÊmia∏y, naród który zdoby∏ si´ tylko na sztuk´ «poczci-
wà» i «zacnà», rozlaz∏y naród lirycznych wierszopisów, folkloru, pianistów,
aktorów, w którym nawet ˚ydzi si´ rozpuszczali i tracili jad... Mojej dzia∏al-
noÊci literackiej przyÊwieca idea, ˝eby wydobyç cz∏owieka polskiego ze
wszystkich rzeczywistoÊci wtórnych i zetknàç go bezpoÊrednio z wszechÊwia-
tem – niech sobie radzi jak mo˝e”26. Czy w samej rzeczy za peryferyjnoÊç i s∏a-
boÊç kultury polskiej nale˝y oskar˝aç katolicyzm, to kwestia oddzielna, której
nie sposób skwitowaç jednoznacznie. Faktem jest jednak, ˝e i Czes∏aw Mi∏osz
szuka∏ inspiracji religijnych poza katolicyzmem, który oskar˝a∏ o zbytni opty-
mizm, by nie rzec naiwnoÊç, a komunizm odrzuci∏ w imi´ wolnoÊci27.

Wydaje si´, ˝e to wezwanie powinien przyjàç za swoje tak˝e cz∏owiek wierzà-
cy. Równie˝ w polskim katolicyzmie spotkaç mo˝na postawy odrzucajàce ta-
ki rodzaj religijnoÊci i brak zgody na sprowadzanie religii, a wi´c i polskiego
katolicyzmu, do infantylnego powtarzania formu∏ wymyÊlonych przez innych
i podanych do wierzenia. Tymczasem taki w∏aÊnie by∏ katolicyzm, z którym
rozprawia∏ si´ Gombrowicz – poczciwy i zacny, niezdolny do g∏´bszego na-
mys∏u nad spo∏ecznym wymiarem nabo˝eƒstw, pielgrzymek i masowych ma-
nifestacji. Inna sprawa, ˝e akurat lata 50. nie sprzyja∏y intelektualnym deba-
tom. Ich ramy bowiem by∏y okreÊlone przez komunistyczny re˝im, który zna∏
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tylko jeden argument – si∏´ i przemoc. A jednak ma racj´ autor Dziennika, gdy
pisze w tym samym 1956 roku: „Jak mog∏y skutecznie przeciwstawiaç si´
Marksowi dusze, wychowane na Mickiewiczu, Sienkiewiczu i ˚eromskim?
Kiedy ich sp´tano, ju˝ by∏o za póêno, aby móg∏ si´ zorganizowaç Êwiadomy
indywidualizm polski – wi´c oni, pozbawieni broni intelektualnej, niepewni
swej racji moralnej, walczàc w pojedynk´, raczej op´dzali si´ bez∏adnie ni˝
walczyli, odrzucali to, nie przyjmowali do wiadomoÊci. Wniosek, paradoksal-
ny, ten, ˝e w krajach bur˝uazyjnych Zachodu, we Francji lub we W∏oszech,
marksizm jest nieskoƒczenie g∏´biej prze˝ywany. Podczas gdy w Polsce jest
on tylko systemem spo∏ecznym, w którym si´ ˝yje – którego si´ nie prze˝ywa.
Polska – jeden z krajów najmniej marksistowskich Êwiata”28. 

W 1955 roku Raymond Aron opublikowa∏ ksià˝k´29 Opium intelektualistów,
która ju˝ rok póêniej ukaza∏a si´ w paryskiej „Kulturze” w t∏umaczeniu Cze-
s∏awa Mi∏osza. Aron przedstawi∏ przenikliwà analiz´ komunizmu jako religii
bez Boga, kierujàcej si´ niewzruszonymi dogmatami i rezygnujàcej z krytycz-
nego namys∏u nad faktami. Jest rzeczà zastanawiajàcà, ˝e do tej ksià˝ki Gom-
browicz nie nawiàza∏, wszak jej tezy w du˝ym stopniu pokrywa∏y si´ z jego
intuicjami. 

Do katolicyzmu pisarz nawiàza∏ w roku 1960. Pojawia si´ w myÊleniu Gom-
browicza nowy element. To ju˝ nie katolicyzm jest dla niego problemem, ale
jego recepcja: „Katolicyzm! No, có˝ robiç, katolicyzm! On, któremu ju˝
wszystko wiadomo i ca∏ej reszty s∏ucha z poziewaniem... te koƒskie okulary
na oczach polskich, nie pozwalajàce zerkaç na boki... Powtarzam, nie jestem
wrogiem katolicyzmu, jestem wrogiem tylko funkcji, którà spe∏nia w kulturze
naszej nie od dzisiaj”30. Jest to ostatnia wzmianka na temat katolicyzmu, któ-
ry po prostu przesta∏ Gombrowicza interesowaç. Znamienne, ˝e nie odnotowa∏
zmiany, jaka zasz∏a w katolicyzmie na Soborze Watykaƒskim II. Katolicyzm
by∏ dla niego przede wszystkim problemem kulturowym, a nie religijnym, pol-
skoÊç zaÊ postrzega∏ w kategoriach ideologicznych (poczucie wyjàtkowoÊci,
postawy wykluczenia wobec innych itp.), ale jedno i drugie odrzuca∏ w imi´
uniwersalnego humanizmu, który sta∏ si´ jego nowym sposobem ˝ycia i ma∏à
(choç obejmujàcà ca∏y Êwiat) ojczyznà. 
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Znowu jesteÊmy w kr´gu tematów poruszanych przez Czes∏awa Mi∏osza i Sta-
nis∏awa Brzozowskiego i ich zmagaƒ z „bezreligijnoÊcià myÊli polskiej”. Aku-
rat ksià˝k´ Mi∏osza o Brzozowskim Cz∏owiek wÊród skorpionów Gombrowicz
uwa˝nie przeczyta∏ i wra˝enia z lektury odnotowa∏ na kartach Dziennika
w 1962 roku (s. 56–60), mimo ˝e od wszelkich powinowactw si´ od˝egnywa∏.
I s∏usznie. W przeciwieƒstwie bowiem do Brzozowskiego i Mi∏osza nie od-
czuwa∏ ˝adnych religijnych sk∏onnoÊci, a katolicyzm interesowa∏ go jedynie
jako si∏a spo∏eczna, zdolna przeciwstawiç si´ komunizmowi.

Pewnie dlatego dostrzega∏ w materialistycznej propagandzie szans´ dla ka-
tolicyzmu: „Nowa ewangelia materialistyczna by∏a skàdinàd szturchni´-
ciem, wytràcajàcym z ciasnoty katolickiej tradycji, która w Polsce sta∏a si´
tak hamujàca, i dopiero teraz likwiduje si´ dziedzictwo dawnego jezuickie-
go konwiktu. Tak to marksizm skompromitowa∏ KoÊció∏, ale sam te˝ uleg∏
kompromitacji, objawiajàc si´ nie mniej ciasno i dogmatycznie”31. Nie, „ma-
terialistyczne szturchni´cie” nie by∏o pierwszym wezwaniem dla katolickiej
tradycji. By∏o nim ju˝ oÊwiecenie. Co ciekawe, to w∏aÊnie studia nad „jezuic-
kim konwiktem” ukaza∏y z∏o˝onoÊç tej tradycji. Dyskusja nad stosunkiem ka-
tolicyzmu do kultury jest problemem oddzielnym i w∏aÊciwie nierozstrzygal-
nym. Jednak Gombrowicz nie wierzy∏ w istnienie „prawdziwego” katolicy-
zmu, podobnie jak nie wierzy∏ w istnienie „prawdziwego” Boga. W jego ko-
Êciele mi´dzyludzkim by∏o miejsce tylko dla indywidualnego ja, którego
prawda ods∏ania∏a si´ w spotkaniu z drugim cz∏owiekiem. A do tego koÊcio∏a ani
katolicyzm, ani marksizm nie mia∏y wst´pu. Natomiast mo˝na si´ zastanawiaç
nad rozumieniem polskoÊci, które nie mieÊci∏o si´ w ∏atwych i schematycz-
nych podzia∏ach, ale na pewno by∏o interesujàcà propozycjà Êwiatopoglàdo-
wà, i to nie tylko dla Êrodowiska paryskiej „Kultury”, skoro z takim zapa∏em
by∏a ona przyswajana nad Wis∏à od samego poczàtku. W ka˝dym razie ja sam
nale˝´ do tego pokolenia Polaków, które odnajdywa∏o w niej alternatyw´ za-
równo dla obowiàzujàcej ideologii PRL-u przed prze∏omem, jaki dokona∏ si´
w 1989 roku, jak i dla zamkni´tego i agresywnego katolicyzmu, domagajàce-
go si´ coraz wi´kszej przestrzeni publicznej po rzeczonym prze∏omie. Jak mi
si´ wydaje, Gombrowicz czeka na nowe odczytanie w XXI wieku, ju˝ poza
marksizmem i poza katolicyzmem. Byç mo˝e kategorii interpretacyjnych do-
starczy literatura absolutna, do której i bogowie z zaciekawieniem zaglàdajà,
jeÊli wierzyç ksià˝kom Roberta Calasso, który wÊród polskich autorów budzà-
cych jego podziw wymieni∏ równie˝ autora Dzienników32.
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