
List Witolda Gombrowicza do Brunona 
Schulza z 19 lipca 1938 roku

Kochany Bruno!

Odczytawszy Twój artykuł o Ferd.1 w stanie lepszej orien tacji, niż kiedym 
go czytał po raz pierwszy bezpośrednio po ukazaniu się książki, ponownie 
dochodzę do wniosku, iż jest to najlepiej wyczerpujący książkę w jej najistot-
niejszych punktach artykuł, jaki o niej napisano. Jedyne, co można mu zarzucić, 
to pewną niejasność sformu łowania, która wywodzi się chyba stąd, że 1o mówisz 
o „odkryciu”, gdy może być mowa tylko o pewnej „postawie” – stąd książka moja 
jest kompleksem zagadnień uznanych i znanych, a tylko naświetlonych z innego 
punktu. 2o W swoim wywodzie pominąłeś jeden, ale niezmiernie istotny moment, 
tj. prob lem osobowości ludzkiej jako decydujący i najściślej związany z proble-
mem formy. Jak ja rozumiem te sprawy, odrębność podejścia mego do kultury 
polega na tym, że przeprowadzam jawnie niechętny i wrogi stosunek człowieka 
do formy. Jeżeli na ogół dąży się do potwierdzenia formy (najszerzej pojętej), 
do utożsamienia się z tym kształtem, w jakim objawiamy się na zewnątrz, ja 
stwierdzam, że forma nasza nie wyraża nas, jest nam narzucona, że pomiędzy 
naszą treścią wewnętrzną a zewnętrzną formą jest przepaść, wskutek czego cała 
rzeczywistość ufundowana na tych zewnętrznych przejawach jednostki jest – 
z punktu widzenia jednostki – nieprawdziwa, sztuczna i niebezpieczna dla niej. 
Otóż jeśli dotychczas ta sztuczna, między ludzka rzeczywistość była na ogół 
uznana jako obowiązująca, ja starałem się stanąć na stanowisku odwrotnym 
i wykazać jej nieprawdzi wość dla jednostki.

Jednakowoż, ażeby jasno zdać sobie sprawę z tej antynomii pomiędzy naszym 
„prywatnym” a „publicznym” widzeniem świata, trzeba w pełni uwzględnić fakt 
antynomii pomiędzy naszym ja prywatnym i stadowym. Człowiek nigdy nie 
występuje sam, ale zawsze w  z w i ą z k u  z innymi ludźmi i ta paradoksalna 
sprzeczność pomiędzy naszym poczuciem indywidualnej osobowości a nieustan-
nym uzależnieniem się od innych jest podstawą dalszej dysharmonii. Ten punkt 
za mało został zaakcentowany w Twoim referacie, a jest on niezmiernie ważny. 
Twory nasze nigdy nie powstają tylko z nas samych, ale zawsze z kopulacji naszej 
z kimś innym i to sprawia, że stosunek nasz do nich może być, a nawet poniekąd 
musi być niechętny i ostrożny. Można by powiedzieć w ten sposób – jeżeli komuś 
żona urodzi dziecko, wówczas szczęśliwy ojciec mówi „to jest m o j e  dziecko”, 
dąży do jak najściślejszego utwierdzenia się w tym samo poczuciu i to jest 



stanowisko „pub liczne” i kulturalne. Lecz zarazem ojciec może nienawidzić i bać 
się dziecka, które zrodziło się z k o m b i n a c j i  jego i jego żony, jest czymś 
t r z e c i m, inną, trzecią rzeczywistością – otóż taką t r z e c i ą  rzeczywistością 
są wszystkie nasze formy, instytucje  etc., wszystko, czym się objawiamy.

Cała trudność przeprowadzenia tego prostego zresztą stanowiska polega na 
tym – jak głęboko i słusznie zauważyłeś – że nasza świadomość, będąc sama 
tworem „międzyludzkim”, należy do owej trzeciej rzeczywistości; mowa, która 
powstała jak i wszystko inne z kopulacji jednostek, nie nadaje się do wypowie-
dzenia treści naprawdę indywidualnych – jest to narzędzie tyranii, nawet wtedy 
gdy wydaje się nam, że nas wyzwala. To powoduje konieczność cofnięcia się 
w owej krytyce rzeczywistości jeszcze o krok, tzn. że nie tylko muszę atakować 
świat, ale jeszcze muszę w tej samej chwili atakować siebie – wyśmiewać świat 
i wyśmiewać siebie wyśmiewającego się – gdyż i postawa moja nie jest w osta-
tecznym założeniu postawą człowieka wolnego, ale niewolnika, który po tępia 
siebie samego, jako twór cudzy. Jest w tym moment abso lut nego wstydu, lęku, 
komizmu i potępienia. Ale dlatego też „bezformie” nie jest u mnie niczym pozy-
tywnym ani wyzwalającym – jest to tylko katastrofa, starcie się dwóch racji, 
z których każda jest suwerenna. „Niedojrzałość” jest pojęciem czysto ne gatywnym. 
Jedy ny pozytywny wniosek dający się wyprowadzić z Ferd. to konieczność 
d y s t a n s u  i pewnej ostrożności w stosunku do formy (i kultury), konieczność 
manewrowania tymi wytworami z pełnym wyczuciem ich inności.

Jak widzisz stąd, artykuł Twój pokrywa się prawie całkowicie z moim sta-
nowiskiem w tej sprawie, a główna różnica byłaby ta, że to, co Ty uznajesz jako 
bliżej nieokreślony (dla mnie) żywioł niedojrzałości, ja ujmuję na gruncie 
antynomii treści prywatnych i zbiorowych naszego ja. Jest w nim wiele świet-
nych i głębokich miejsc i dziwię się, że się go wypierasz. Szkoda, że nie został 
bardziej udostępniony szerszej pub liczności pod względem stylistycznym. 
Poprawki Grydza dobrze mu zrobiły2. Na pi sałem tak obszerne pismo, że nie 
mam już sił omawiać spraw bieżących. 

Co do Twego Mesjasza3 to trudno mi coś powiedzieć, gdyż nie znam tego 
utworu nawet w jego założeniach – jeżeli daje Ci on możliwość odświeżenia się, 
to tym lepiej! Ten postulat jest ważny nie ze względu na Twoją sztukę, ale na 
Ciebie samego – pod względem psychicznym. Serdeczne uściśnienia
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1 Gombrowicz przeczytał go ponownie już po wydrukowaniu w „Skamandrze”, w lipcu 1938 roku.

2 Chodzi o korektę tekstu Schulza, dokonaną przez redaktora „Skamandra” Mieczysława 
Grydzewskiego, który i do innych utworów idących do druku wprowadzał niekiedy bardzo liczne 
poprawki, eliminując wyrazy obcego pochodzenia.



3 Mesjasz – powieść Schulza, nad którą wtedy szczególnie owocnie – po przerwie – pracował; rzecz 
nieukończona i zaginiona w ręko pisie. 
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