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WITOLD GOMBROWICZ 

Urodził się 4 ierpnia 1904 rqku w Malo
szycach koło Opatowa w Sandoml.en;4riem. Od 
HU I roku mieszkał w Warszawie. Tu w UQ'l 
ukon~ył gimnazjum, a w 111127 wy(hi.nł prawa 
na Untwensyteale Warna.w ·m. Pr.zez kilka 
nmtwnych lat był ap em adwokackim, 
najpiemr ~ ~e Powiait.ow)'m, potem w Są

dzie Apelai:y)n,wn. Porzucił jednak za.wód 
prawnika i z.aj l się prac Uteracką. 

dobry'' - ,.K 
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W TEATRZE GOMBROWICZA 

'W"l"v."'*Jcb trzech eh Gombrowl-
c.1a osią trukturalną, kanwą, na której rozplc:
te dzi.eje postaci głównych, t konwencja, 
Fonna :Idealna - Dwór. W ,,lwome" j to 
dwór dm.łowny, z pałacem, królem i k2"ólo 
Qięciem i całą świtą, z cere amf i spec.:y-

tycia dworskiego. Jednakowoż koron , 
tron, z:aty - to tyllco r lzyty, forma zew
nętrzna, sama w sobie banalna, najprostsza. 
O ocie Dworu, jego wewm:tnz:nej esencji, 
Jej •eosie najcJębszym - wiaday wszak to 
wszysUm, co dwon;kie, więc mne ruż zwykłe 

pospolite. Najmoanlejsz.a wlęt jest ta, która 
powołała Dwór do i ienia: owo Urodzenie 
Wyisze, więi z duch nieuchwytna, a prze
cie! j w.Ldoczna, bo re lizuje się zew
nętrznie - wlaś:nle w Stroju i Geście, także 
w Słowie. Rekwizyty tu więc jedynie kut
ldem, ~ym obja.wem Formy d ko-

ej, wewnętrznej. Dzialanle j zresz;tą 

wyiszeCo stopnia: akoro więt wewnętrzna, 
duchowa, z enie w Irmo · Wyższej, wy

wolala - Ja.ko &Wój objaw realny - Rekwi
zyt, przeto f:Jw dostąp ł dostojeństwa. Repre
z.entacjl; jest więc wcnny i ny jako Po
tomstwo tam'tych sil wyższych, więcej, bywa 
przywoływany wszędzie tam, gdzie tr.zeba się 



pokazać: wobec tłumu, motłochu, wszego gre
mium poddańcugo. Dlatego w akcie IV 
„lwonu" mówi Król do Królowej - poetki: 
„Do111(: t11ch tam poezji, giętkości, mali:n, ka
lin ... Nie jesteś ;uz pierwiosnkiem, jesteś da
mq, królowq, no, no. Nie t11 ma.sz się giąć, 
'lle przed tobą żeb11 się gięli - no, no. Umyj 
się, kocmołuchu, w110Lqdasz jak nieboskie stwo
rzenie Wlóż swo;ą adamaszkową: suknię -
pokaż, stara, co umiesz! Nuże! ZbieTz do ku
Pll swoje elegancje, gracje, d11stvnkc;e, takt11, 
mani.er11, od teao przecież cię trzvmam, a $WO

łm lotrz1,1Com też nakaż, zeb11 mi się wystro1L11 , 
w co kt6:a może".• 

Forma może być, jak widać, osłabiana 

potęge>wana; Dwór bywa bardz.iej i mniej 
dworski, w zaleiności od natężenia sil. wew
nętnnych i zewnętrznych, jakimi się posługu 

je. B~:z.ie to pierwsza sz.czellna, którą pocznie 
- się wdzierać Bez.Formowość - owa anarchia . 
wiodąca do i:nnego „Jadu", iJU1.ego „porządku" 

rzeczy. 
( ... ) 
Ale Dwór w nie tylko wcielenie Formy. 

Dwór zostaje powołany , tworwny po to, prze
de wszystJci.m, by można go było poddać dzia
łaniu zewnętrzn~h. rozsadzających g<> sil . 
Nie istnieje prz.ecież statyka Formy: jej zasa
dą Jest nieustanny dynamizm, ruch, dialek
tyka, owa wykorzystana już w „Ferdydurke" 
choćby Newtonowska zasada ~ji i reakcji. 
„ W sz11stko tu bez przen.o11 „stwarza się": 
Henryk stwarza sen, a sen Henr11ka, akcja 
też stwarza się nieu.stannie sama, ludzie stwa
rzają Jlię wzajemnie i calość prze ku ni.e.ma
nym rozwiqzaniom" - pisze Gombrowicz we 
wstwle do „Stubu". Więcej: Fonna istnieje 
po to właśnie, by nieustamlie jej zaprzeczać; 
Gambrowicr.ow Id Dwór będzie zatem obda
rzony ,;z zewnątrz" takimi postaciami. i ich 
wła.śc ·:wościaml, ict6re będą - z samej racji 
swego .iBtnienia - przeciwne I.dei Dworu. Za 
każ.dym razem postacią taką będzie kobieta, 
dok.ładniej: Młoda kobiet.a, dziewczyna, sym
bol (seksualnej także) anaTChil. B~ą to po 
kolei: tytułowa bohaterka ,)wony", dz.i.ewczę 
brzydkie I nieruchawe; dziew.ka ka.rezemna, 

ek -narzeczona Henryka - Mania ze „Slubu"; 
wre.zele Albertynka - , cud dzi wczynka", 
młodziutka szwaczka z „Operetka''. 
• Ja.k już w1d z powyż zych, skrót.owych 

bard.z określen, dziewczyny te nie naletą -
ani urodz niem., ana jakimikolwiek innl(mi 
zw1. z.kami - bezpośredn· do Dworu: gorzej : 
pochodzą wręcz z nizin połccznych . Wiadomo, 
cu oznaczało wprow dzenl t kl j osoby do 
T w rzy twa : kłania lę tu nic tylko Stefcia 
Rudecka (nale i 11 zaznacz11 , e ów Gombrowi

tylei z h oryt'Zil~h sie
ię w rodzi, Ile z XIX-

-wiecznych i p6 niej ych „ lon6w" - t kże 
poi k1ch ... ). G m wlcz, ów burz~1e1 SY$le
mów, anarch' t prz.cwr Y, z miejsca, odru

wujący ię do wszyst
kiego, co j wi 1 j o kształt mający ambi-
cję lał ci, Gombrow cz - ir n· ta i obraw
burca. nie m6gł uci od l znakomitej oka
zji, jaką było zrobienie „gęby" Dworowi -
przy pomocy dzi •wici. 

Aby jednak mechanizm ntyDwo ki mó11 
·sprawnie funkcjonować, naleial wykonać 

wcz niej p wi n konieczny zabi Trzeba 
było mianowit:i • iższo ć podn.i ć do Wy -
zo:ici, znaleźć ę p z.czyznę, na której obie 
trony, pozornie przynajmniej wzajem nie za
grożone w swej zasadzie bytu, będą mogły 

egalitaTnie przebywać. Dzi je wprowad:wnia 
na Dwór dtiewcząt „plebejskich" i „lakaj-
kich" to - na początku - ceremonia Ubie

rania w GOOność. 

Iwona została księżruczką z dwóch co naj
mniej powodów. Pierwszym był opór księcia 

Filipa, następcy t.r u, wobec utarty h już -

więc nudnych - posobów 1m4ięcego spędza
nia czasu. Ponieważ do obowiązków t~h na
leżało uwodzenie dam Dworu - przeto Filip 
zwrócił ię ku dziewczęciu gmirmemu; ponie
waż zv."TaCa się uwlłł:ę na dziewczęta piękne 

- Fmp wybrał dziewczynę brzydką; ponieważ 
wszystkie damy bywały dotąd ,,normalne" -
Filipa zafascynowała nienormalność Iwony: 
„Istnieją osoby ;o.Je atworzone na to, żebv 

wytr-qcać z równowaof, droznić, 'JJObudz.ać ć do
orowadzać do szald!twa. ( ... ) A.eh, jak pani 



m1lcz11! Jak pana mUcz11! A PTZll tvm pani 
w11Qlqda na obra.żonq! Pani ma zna.komitl,I 
w11Qlqd - dumne; królowe;!" Owo porówna
nie tanu bierneJ apatii ,,gminnej" do stanu 
biernej apatii - „królewskiej" (Fili4) milcze
nie Iwony interpretuje na swój sposób: skoro 
me reaguje na niego, Księcia, jej milczenie 
i bez.ruch mu zą być Wyz:ize, coś znaczące!) -
było pienv zym krok.iem wprowadzającym owo 
milkhwe i nieruch we bnydactwo w godnośt 

Dworu Królewskiego. Krok drugi był zartsw
no nastę)'J6t wem prowokowania Księeia pncz 
dworzan, jak yrodzidelsldm buntem Fili
pa: Książę, broniący zwła«ZCZa wobec Rodzi
ców swujej Młodo Cl i związanej z nią N1e
zalezneJ Wolności Wyboru, wybrał Iwonę na 
zywy symbol niezałei.ności: ,,Doić je tem bo
gat11, żeb11 zaręcz11ć się nawet z nędzą w11iqt
kowq. Dlaczego ma mi się podobać tJ,ILko lad
na? A brzl/'(l.ka nie moze mi się podobać? 

Gdzież to ;esi z.a}>l.Sane? Gdzież ;est t.akie pra
wo, któremu ;a minlbvm ulegać ;ak ;aki bez
duszn11 narząd, a me jak człowiek woln11?" 

Rzeczywiście, dopnie swego; Dwór rych)lo 
dorobi na uźytek własny i użytek pospólny 
wersję swoją, zachowawczą: źe małżeństwo 

to było śkut.ldem ,wznio le demokratyu.nych" 
dei następcy tronu. Tak to niejako bezwłas

nowolnie - bo n e uczyniw zy żadnego gestu 
I nie wypowiedziawszy jednego słowa - zo
stała Iwona Copek, ,,przedstawicielka najniż

szych warstw społeczeństwa", Księi:ną Filipo
wą - K.sięi.nlicllką Burgunda. ( ... ) 

Flejtuchowatość Iwony działa na Dwór, 
pręi.ny i zwarty, choć nieco zrwdzony. nnkła
dajqco; ten nowy przeszczep zostaj odrzuco
ny, wreszcie odrzucony definitywnie; śmierć 

Iwony była zorganizowaną obroną Dworu przed 
rozłożeniem go na czynniki. pierwsze, obnaże

niem jego uk.cytych - lub ukrywanych -
mechanizmów i wartości, które - niebawem 
ujaw;nj,Qne - natychmiast podważyłyby cały 

sens jego istnienia. Jest to bowiem Fonna 
nieszkodliwie - dopóki się nie rusza - pod
minowana: karoy mieszkaniec Dworu ma swo
je tajne źycie, sekrety ukryte w strukturze 
Nadrzędnej, funkcjonujące w niej na zasadzie 
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pa ozyt Kr I w. µ z • gr fomai1skie wwr-
ze, Krola męczy W)TZUl umienia z powodu 
amoó jcz j mierc1 pe vncJ dziewczyny, uwie

dz1 n J przez i w młodo Cl 1 porzucon j , da
wca! takimi pięknościami , 

Iwona w j absolutną innoscią, woim tx>z
ruchem i milcz.eni m, ciągle jakby dawała do 
zr zum1enia , ż.e ·w·sz ko to widzi, i w dodat
ku me akc pluj , bo zachowuje się inaczej 
niż c1 wszyscy , którzy - id ntycznie graJąc 

Dwor - umowili się me dost.rzegać wla nych 
przywar. Postać 1'. ony, jej za howanie, choć 

właśnie krajnie atycz.ne i mak ymalnie ma
ło samo dla siebie znaczące, par krotnie wy
zwala tu nieprzerwany c.Ułg różnych skojar:z.en: 
„Powiedz mi prau'Clę, CZll ad11 patrz11sz na 
Iwonę, nic ci się n ~uwa' 'i ci n.ie prz11-
chodZt na myśl? Jakie skojar::erna?„ Jej chód 
na przllklad? Je1 no ? Spo1rze111e . w ogóle 
caly sposób b11c1a: Czu me ci to nie... przy
pomina? Czu nie muśLi.sz. „c kto§ zlośhwy 

móglbll skoiarz11ć to z„ . z„. turni moi.mi po

ezjami, w które moze .zn wi le w!o.ż11lnm po
ezji... Tnl)jej poezji... mojej poufnej poezji? .. " 
- mówi Królowa - grafomanka do Króla. 

Albertynka spełnia w „Operetce" funkcję 

podobną. śniąc o na c1 pośród dwon;kiej 
Mody i Stroju jest dla całego Towarzy:;tw 
groinym objawem mo-i.liwości egzy encji tn
nei, wrogie-j mu z zasady. Grozba ta uzy:·kuJe 
lu dodatkowo podparcie w całej spoI.ecznej 
sytuacji świata, której Dwór jest częścią; ro
lę Albertynki przejmują w pewnym momencie 
Lokaje organizujący rewolucję antyPańs.k.ą. 

I to, co nie udało się Iwonie i Mani: rorr.bicie 

Formy Dworu, udało się poniekąd Albertynce 

(choć znów na zasadzie „idiotyzmu operet.klo

wej formy; nie zapominajmy jedna:k, źe jes.t 

to operetka ta.k:te na serio„.) Iwonę zamordo

wał Dwór w samoobronie, Man.i.a spowodo

wała, pośrednio, śmierć Władzia i uwi.ę7lienie 

Henryka - inicjatora buntu; jedna Albertyn

ka ostała się żywa, cała i triumfują.ca - na 

zgliszczach i ruinach Dworu. 



(.„) 

Reakcją Dw ru na innos Iwony byl-0 zbio
r{)we, perfidni uknul m irde wo tej o tat
ni j Z howawczosć InstytucJi objawiła tu 
W<! m.11 tworniej zą twarz, mmzdż c Je -

no. tki: wykracz.ają(·ą poza br b u talonych 
icor w ncj1. Smi r Iwony, ab urd lnn, chot· 
b1.,'<iqca następ twcm dualan k >n ekwentnych, 
dowiodła też, że jedynym ukł dcm logicznym 
który pqyjmuJ jako . kladniki operacji wcw
ni;:trznych - •ns Formy, j t C'lrculw; vil1Cl u . 
Walka z Fonnq może, ow, zcm, przybra~ taki 
kształt, kiedy Forma µuczuj s1i;: rozona 
wr<:ez w wej · tności; z czyna tu Jednak 
działać prawa reakcji: me moz.na z Formy b z 
reszty wej ·ć w stadium teoretycznie uprag
nione - Bez.Fonnosci (oznaczałoby tu chao-; 
totalny, nie do przyjęcia przecież). Dlatego 
po śmierci lW'Ony wróci z całą siłą tare Dwor
skie prawo, obyczaj, konwencja: zostanie zło

żony śmierci hołd - poprzez Przykl k.nięcie'. 

„SZAMBELAN 

KRÓLOWA 

Proszę uklęknqć, 

Klękrnj, Filipie. Trzeba 
uklęknąć, synu. Tak trze
ba. 

KRÓL Prędz.ej! Nie może z ;eden 
stać, kled11 WSZ"l/SC"l/ klę

cz11m11." 

Owo m.ng1cznc be2dy kusyme „Tak trzeba" 

oz.n.acza ostateczne zwycu: lwo Formy. Walka 

z ni·, w wypadku Iwony, tała się bez.nadi.iej

na. Wyzwolenie nie nastąpiło; okrut.nq zas 

konsekwencją podjętej przez . pSeudo-Hamieta, 

Księcia Filipa, walki o .11owy ~ek", by

ła nonsell50wna smierć Iwany-Ofelili.". 

• - cytaty wg: W. GombrowlC%, Teatr. Instytut Li

teracki, Pary:t 1971. 

(Fragmenty arty1whl poświ~oneco 

anal.i%ie trzech sztuik Gombrow.IJCZa: 

„Itoon11„.", ,,st.u.bu", ,,operetki", 

ogł~nego w ,,Miesięczniku Lite
raclcim" 1972 m 3) 

GOMBROWICZ 

O FORMIE 

(„.)moje poalqdy tanowiq oraa.nicznq calość. 

( ... )mój stosunek do s.ztu.ki cz11 narodu, czy 

innych spraw tym podobnlfCh jest po prostu 

rozaalęrieniem drzewa, którego korzeń to moja 

kancepcJa form11." 

(Dz.iennik.i, l. 2, Paryż 1962) 

* * * 
„Czy wreszcie mu stwarza.m11 formę, cz11 

ona nas twarza? Wi,odaje się nam, że k> m11 
kcnstruujem11 - złudzenie, w równej mierze 
jełtdm11 konstruowani przez konstrukcję. To, 
co napi.sałd, d11ktuje c1 sens dal1211, dzielo 
rodz~ się n:ie z ciebie, chciald napi.Sać to, 
a napisało ci się co.ł zupełnie odmiennego. 
Części mają sklon~ć do car.ości, każda czę§ć 

zmierza do całości po kr11jomu, dąży do z.a.
okrqglenia, poszukuje dopełnienia, doprasza 
się reszty na obraz i podobień.!two swoje. 
Um11st nasz w11lawia z ro.zbełtanego oceanu.. 
zjawisk jokqś część, daim11 na to - ucho al
bo nogę, .zaraz na poczqtku. dziela na.suwa &ię 

nam pod pióro u.cho oibo noga i potem nie 
moźemi.i już w11brnqć z części, dopi..tujem11 do 
niej ciąg doLszv, ona n11m d11ktuje 'WSZl/Stkie 
pozostałe czlonki. Dokoła częlci otoijam11 się 

iak bluszcz kolo dębu, poczqtek zakłada ko
niec, a koniec - początek, trodek z.a§ stwa
rza się m · ędzs/ początkiem a końcem. Abso
lutna niemożność calo.ści znamionuje ludzką 

duszę. 

(.„) 

To pewne, że sztuka poł.ega na doskonale

niu f<TTm11 . Lecz w11 - j tu obja.toia się łn.nv 

wasz blqd ka.1'dvnatn11 - 1Dl/Obrażacte sobie, 
że sztuko polepa no stwarz.cmiu dziel dosko

nat11ch Pod względem fonn11: ów mez:miermn11 

i wszechludzki proces stwarzania form11 apro-



wad.tacie do produkc3, poemo.tów lu.b s11mfo
nii: i Mwet nie um.ieli.łcie niod11 wvczuć na
lezvcie oroz wvjaJnić innlfTTI, jak olbrzvm1a 
je1t rola Jormv w naszvm ż11ciu. Nawet 
w psvchologli 'llle umiel.i e zapewnić form· e 
nalemeoo mie1 ca. Jak dot11chczas, wciqż wam 
Bię w)/d-O;e, ze to uczucia, in.ńl/Tlkt'JI, Idee rzq
dzq nll.SZlf'TI zachowllTliem, a formę skWn.n1 jes

te§cie uwa.źiać zu powierzchowny dodatek 
i ::w)loklq ozdóbkę. I gd11 wdowa, idqc za 
trumną męza, do rozpuku szlocha, sqdzicie, że 
szlocha, 'PO'fliewaz ciężko odczuwa swq stratę. 

Gd11 jakil inżvnier, lekarz h&.b adwokat za
mordu;e swq żonę, dtieci albo przv;aciela, 
uważacie, że dał się porwać swi.rm knvawi.rrn 
imtvnktom. Gdy 21aś jaki.ł poht11k gtu.pio się 

wypowie, w:nacie, ze glup1, poniewa.z iame 
głupstwa mówi. Lecz w Rzeczywi toki sprawa 
przed.3tawł.a się, jak następu1e: że istota ludz
ka nie Wl/Taza się w spo 6b bezpośredni 

i zgodn11 ze swo;q 1'1.aturq, a.le zaw. -e w jakie3§ 
określ.one; formie i ze Jorma owa, ów st11t 
sposób bucia me jest t1flko z n.as, Lttz ;est 
nam nar.:ucon11 z zewnqtrz - i oto dlaczeoo 
ten SOQm czl.ow1ek może objawiać 8i na zew
nątrz mqdrze albo olupio, krwawo lub aniel
sko, dojrzale aLbo medo;r::ale, zaleznie od tego, 
jaki stul mu się MpatOCZJI i jak ;est uzależ
nion11 od ćnn11ch. ludz • 

( ••• J 
O, potę{IQ Farm.11! Przez nui umierajq naro-

d11. Ona wvwaruie wo,n11. Ona apra.wia, ze 

J)O'WStaje w nas coś, co n.ie jest z :na.s. Lek

ceważąc jq nie zdolac'e niad11 .pojąć gl1.1.pot11. 

zła, zbrodni. Ona rzqdz' naszvmf na1drobnfe;

sz11mi odruchami. Ona jest u podstawy Ż1Jcia 

zbiorowego. Jednakże dla 'WC3 Forma. i St11l 

wciqż jeszcze są pojęctami z d:z:edzm11 lcUte 

estetvcznej - dla wo.s st11l jest li t11lko t11-

lem na pa.pierze, st11lem waszych opmviadań. 

Panowie, któż WJIJ)Oliczkuje pupę, którą 

ośmtelacie zwracać do ludzi klękając przed 

oltarzem sztuki? 

(„Ferd1/'Cf.urke", cyt. wg wyd.: War
szawa, 1956, s. 79, 86-87) 

* * * 
Czlowlek Jest' poddan11 temu, co tworz11 się 

,m, dz1l' ludźmi nte ma dla mego mnej 
boskok' Jak t11lko ta, kt ra z tudzf się rodzi. 
( .. ) 

Ale to wsz11stko dokonlfWUJ się poprzez 
Formę: to zna ·z11. .:c ludZlt', lączqc się mię

dzy sobq, narzucają sobie nawza1em taki c;;y 
inn11 sposób b11cia, mowiema, dzio!arua„. 
l kazd11 :rnieksztalca innvch, bi:dąc zarazem 
prz z nich zn1ek ztaiconv". 

J'et nds par 

pu do "Slubu", 
P ryż ur.1 

nous manfJ ster, com'l\ 
les g li , l s d ti 1on , a t 

g wyd -
) 

Jai;ons de 
I s .id~ s, 

(Rozumiem prz z ,form " a.11 tkfc spo o-
by naszego uzeum trzniania się, tak.ie jak 
słowo, m'Jlm, gest11, d c11zi , d„1ala.n a itp.) 

(Cyt. oryg nalny 'lt: Gombrowic7h 
L c hi r dlrige par C. J leński 

et D. d Rou , Paris 1971, T. 229 

•• ~ 



GOMBROWICZ O SOBIE I POLSCE: 

fój ~to.su le do Polski wvmka. • me11<> 
d fonn11 - progn uch11ltć ię Pol

sc , i h11lam form· - p a.un\' wzbić 
.n ponad Polsk~, 1ak mnad t11! - i tu ' tam. 
to omne 

CZUJ si 



Smietnik. W tum sęk, że wl/WOc:fzę się 

z waszeQo .łmtetnika. We mnie odz11wa lię to, 
co WJI w ciągu wieków Wl/1'zucalUcie jako 
odpadki. JeAli moja foTma jest paTodiq /0Tm11, 
to mój ducn. ;est paTodiq ducha, a mo,a osoba 
parodią osob11 Cz11 nie ;est tak, że formll nie 
mo..'"na oslabić, pTzeciwsmwia;qc ;e; innq for
mę, a t]/lko - rozluźnieniem aameQo stosun
ku do form.11? Nie, to nie pTzWJQdek, że 

w eh.wili, kied.11 na gwałt potrzeba bohatera, 
rodzi się ni stąd, ni z.owqd błazen... 4wiadomll 
l W$ku.tek teQo pawa.żnJI. Za dluo<> bl.'Ukie 
zbvt dosłowni - zb11t naiwni - w wasze; 
roZ{1r11wce z losem t. .. ) 

Prz11jąWUJ1, że się urodzilem (co nie ;est 
pewne}, urodziłem się, obli zdemaskowclt wa
szą Qrę. Ksiqzki moje nie mają wam pawie
dzieć: bqdź, kim Jesteś, ale - udarje.sz, że ;ea
td, kim jesteś. Chcialbum, ab11 stalo aię 

w was płodne to wlafoie, co uważalikie za 
całkowicie jałowe i '714wet zawstl/(łzajqce. Je
śh tak nienawidzicie aktorstwa, to dlatego, że 
ono w was tkwi - ale dkl mnie aktoratwo 
staje. się kluczem do z11c1<z I rzeczvwiito t. 
Je§li brzl/dztcie .su; nacdojrzałokiq, to ponie
waż ma.cie Ją w soł>ic - aie we mnie niedoj
rzałość poUika wyznacza cal11 mój tosunek do 
kultur11. Moimi ustami odzvwa się mlodoić 
wasM, a.sze pragnien e Nbaw11, wasza uch11-
lajqca ię giętkość i nieokreślenie - tego 
wł.aAme 'Tlienaw1dz1cie, to z .tiebie wlfPieTacłe 

- we mnie w11zwa1a .się Polak ukT)/tJI, w03ze 
alter ego, odwrotna strona waszego medalu, 
część ksi z11ca wa zeQo, dotqd nieu.iidzialnego. 
Ach, ch.cialbvm, ab11kie sta11 się aktorom.i 
jwi.a.dom11mi ur11! 

Lecz m11tlę w teJ chwili o masi • narodu, 

o t11 1q h 1 t11s1qca.ch pro lfCh 1u.dri7 Na co 

Im to" Trudno - w 1 mno ciach , w ;a
kich się zn.a3du , me mog działać macz j 

ni · na ołlep. Piuę to wsz11stko tvtulem pro-. 

po„11cJt, ab11 zobacz11t, ;aki WlfWOl4 elekt„. 

i jdh eJekt będzie dodatni, Un( 3fe dal ; . 

(,,Dzienniki", 1953-1 15) 
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