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KALENDARIUM 
zyc1a twórczości Witolda Gombrowicza 

1904 - 4 września w majątku Małoszyce, 200 km od 
Warszawy urodził się Witold Gombrowicz. 

1915 - rodzina Gombrowiczów zamieszkuje w War
szawie przy ul. Służewieckiej 3. Witold wraz 
ze swoim kuzynem Antonim Wasiutyńskim i 
Kazimierzem Balińskim uczy się w domu pod 
nadzorem guwernantki. Następnie zostaje od
dany do Gimnazjum św. Stanisława Kostki. 

1920 - pisze swój pierwszy utwór: historię swojej ro
dziny w oparciu o zbiory archiwum familij
nego (dotychczas pozostaje w rękopisie). 

1922 Gombrowicz uzyskuje świadectwo dojrzałości. 
Wstępuje na Wydział Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

1927 - kończy studia. 

1928 - rozpoczyna aplikanturę adwokacką w War
szawskim Sądzie Grodzkim. 
Pierwsze próby pisarskie: 
„Tancerz mecenasa Ikraykowskiego" 
„Pamiętnik Stefana Czarneckiego" 
„Zbrodnia z premedytacją" 

„Dziewictwo" 
(wydane później zbiorowo w języku francu
skim pod tytułem „Bakai"). 
Porzuca aplikanturę, wyjeżdża do Paryża w 
celu uzupełnienia wykształcenia w L'Institut 
Hautes Etudes Internationales. 
Przebywa takż na południu Francji. 

1929 1932 - po powrocie do kraju Gombrowicz 
pisze: 
„Biesiada u Hr. Kotłubaj" 
, ,Przygody'' 
„Na kuchennych schodach" 
„Żegluga na Brygu Banbury" 
„Szczur" 
„Pampelan w tubie" 

1930 - zaczyna bywać w kawiarniach literackich. 

1933 - debiutuje tomem opowiadań „Pamiętnik okre
su dojrzewania". 

1934 - zaczyna pisać sztukę „Iwona Księżniczka Bur
gunda", dwa opowiadania pod tytułem „Fili
for" i „Filimor", które znajdą się później w 
powieści „Ferdydurke" . 

Zakłada stolik literacki w kawiarni „Ziemiań
ska". 

1935 - publikacja „Iwony Księżniczki Burgunda" w 
miesięczniku „Skamander". Sztuka nie zosta
je zauważona przez krytykę, nie jest również 
grana w teatrach. 

1937 - powstaje powieść „Ferdydurke". Ukazuje się 

w październiku w wydawnictwie „Rój". 

1938 - pobyt w Rzymie. 

1939 - Gombrowicz publikuje w odcinkach w „Do
brym Wieczorze - Kurierze Czerwonym" oraz 
w „Expressie Porannym" romans kryminalny 
„Opętani" pod pseudonimem Z Niewieski. W 
końcu sierpnia na zaproszenie Polskich Li
nii Oceanicznych Gombrowicz bierze udział w 
inauguracyjnym rejsie statkiem „Chrobry". 
1 września przybywa do Buenos Aires. Tam 
zastaje go wybuch wojny. 

1940 - zamieszkuje w małym hotelu w Buenos Aires. 

1941 - podejmuje decyzję pozostania w Argentynie. 
Uczy się hiszpańs~ego. Udziela się sporadycz-

nie w życiu emigracji polskiej, zawiera liczne 
przyjaźnie. 

1944 - Gomborowicz zaczyna pisać dramat „Slub" i 
powiastkę „Bankiet". 

1947 - pisze powieść „Trans-Atlantyk". Zaczyna pra
cować w Bankru Polskim. Pisze dramat „Slub" 

1952 - w Paryżu wydane zostają drukiem „Trans
Atlantyk", „Slub". 

1953 - rozpoczyna w prasie emigracyj-Dej druk 
„Dziennika". 

1955 - opuszcza Bank Polski. Pisze powieść „Porno
grafia". Rozpoczyna pisanie sztuki teatralnej 
„Operetka". 

1957 - w Polsce wychodzą drukiem utwory Gombro
wicza: 
„Trans-Atlantyk", „Ferdydurke' ', „Slub'', „Pa
miętnik okresu dojrzewania". 
W Paryżu wychodzi I tom „Dziennika", w 
paryskiej prasie ukazują się entuzjastyczne re
cenzje o „Ferdydurke" pióra Francois Bondy, 
a Maurice Nadau proponuje wydanie „Ferdy
durke" w serii „Les Lettres Nouvelles". 



1958 - wielki sukces „Ferdydurke" w Paryżu. Zosta
je przetłumaczona na język francuski, angiel
ski, włoski , niemiecki, holenderski, hiszpański, 
duński, szwedzki, norweski, japoński , chor
wacki. W Polsce zostaje wydany dramat 
„Iwona Księżniczka Burgunda". 

1960 wychodzi drukiem w Paryżu powieść „Por
nografia'', która otrzymuje doroczną nagrodę 
literacką. 

1961 Gombrowicz rozpoczyna pisanie powieści 

„Kosmos". 

1962 - „Pornografia" zostaje przetłumaczona na ję

zyk francuski, fiński, portugalski. Wychodzi 
drukiem w Paryżu II tom „Dziennika". 

1963 - Gombrowicz otrzymuje roczne stypendium 
fundacji Forda na pobyt w Berlinie Zachod
nim, Opuszcza na stałe Argentynę, przenosi 
się do Europy. 

1964 - od października mieszka na stałe w Vence na 
południu Francji. 

1965 - ukazuje się w Paryżu powieść „Kosmos" (wy
danie francuskie). W. październiku premiera 
„Iwony Księżniczki Burgunda" w Theatre de 
France w Paryżu. Gombrowicz pisze II wersj ę 
„Operetki". 

1966 - ukończenie „Operetki". 
Ukazuje się w Paryżu III tom „Dziennika". 

1967 - maj - Gombrowicz otrzymuje Międzynaro

dową Nagrodę Literacką (Prix Formentor) za 
powieść „Kosmos". 

1968 - wychodzi w Paryżu wydana po polsku i fran
cusku książka „O Dantem" oraz „Rozmowy z 
Gombrowiczem" Dominique de Roux. 

1969 

28 grudnia - ślub Gombrowicza z Marie-Rita 
Labrosse. 

nawrót ciężkiej choroby serca. 
1 kwietnia - przeprowadzka do rezydencji 
Val-Clair w Vence. 
24 lipca - Witold Gombrowicz umiera w 
Vence. 
Jego śmierć uniemożliwiła przyznanie mu Na
grody Literackiej Nobla. 



Witold Gombrowicz 

Rozejrzał się w szpargałach i po 
chwili wyciągnął garść papier
ków, zapisanych tym samym pi
smem. Ale były podarte tak dro
bno, iż zaledwie pojedyncze wy
razy można było przeczytać . Kto 
je podarł i po co? Na jednym z 
tych świstków Skoliński odczytał 
słowo, które natychmiast skon
centrowało jego uwagę. 

Było to słowo „ręcznik". „Rę

cznik ru" - dalszego ciągu nie 
mógł odnaleźć. 

W jakim związku pozostawał 

ten ręcznik z treścią protokołu? 

Rozejrzał się po izbie i natych
miast spostrzegł zawieszony na 
wieszaku w kącie, brudny, żółto
szary ręcznik z frędzlami. Chciał 
podejść, ale naraz wydało mu się, 
że - lepiej nie. 

Czy jednak było to złudzenie, 

czy też ten ręcznik ruszał się? Po-

OPĘTANI 
(fragment powieści) 

łożył papiery na kolanach i dość 
długo śledził miarowy jego kurcz, 
podobny do kurczu dżdżownicy. 

A więc tu odbywała się ta praca, 
którą od razu wyczuł, wszedłszy 
do komnaty. To coś - to był 

właśnie ten ręcznik. Wstrętne zja
wisko. Wyglądało jakby ten ręcz
nik chciał zwymiotować i nie 
mógł. A przy tym wszystkim 
ruch jego był prawie niedostrze
galny. Gdyby nie te świstki, był
by go chyba nie zauważył. 

Profesora przeszedł dreszczyk. 
Gdyby nie istotna, niekłamana 

groza, byłby przypuścił, że pada 
ofiarą sugestii. Ale uczucia, któ
rych doznawał, kazały mu od ra
zu potraktować jak najpoważniej 
sytuację. 

Wyjść? Tak, trzeba będzie 

wyjść. Ale zwlekał. Opanowała go 
niechęć do wszelkich wyraźniej-

szych poruszeń, siedział cicho, 
starał się zajmować jak najmniej 
miejsca - i myślał. Lampa rzu
cała niezbyt jasne światło na po
kój . Sprzęty trwały w niemym 
bezruchu. Jakiś bezwład ogarnął 

profesora. Czy mu się zdawało , 

czy też ten ręcznik poruszał się 

coraz gwałtowniej? Już teraz 
ruch jego nie mógł ulegać wąt

pliwości. 

I był to ruch zły - ponad 
wszelką wątpliwość zły. 

Profesor był człowiekiem głę

boko wierzącym, ale nieskorym 
do upatrywania we wszystkim 
manifestacji złego ducha. Niejed
nokrotnie brał udział w seansach 
spirytystycznych i widział zdu
miewające objawy, nie przypisu
jąc im wcale sensu nadprzyro
dzonego. Jednakże to, co się po
woli i niepostrzeżenie stwarzało 

w tej komnacie, było w istocie 
swojej różne od seansów spiryty
stycznych. 

Na seansach miało się wrażenie 
jakiejś siły niesamowitej, ale czy
sto mechanicznej . Zachodziły tam 
dziwaczne wydarzenia, ale ani 
złe, ani dobre ... Tu zaś profesor 
wyczuwał konkretną i szaloną 

złość, czającą się gdzieś pod ścia
nami. 

W powietrzu była złość i ohy
da, była wyraźna i bezwzględna 
groźba. Czy rzeczywiście należało 
przypisać ją jakimś siłom di-.. 

Skoliński spostrzegł ze zdumie
niem, że... boi się pomyśleć to 
słowo. Było ono w tych warun
kach tak wstrętne, że nie mógł ... 
Ale to go przeraziło! Czyżby już 

tak dalece nie panował nad sobą, 
czy stał się naraz przesądny i za
bobonny, jak chłop? 

- Diabelskim --. szepnął, aby 
się przezwyciężyć. - Diabelskim. 

I kilkakrotnie jeszcze powtó
rzył, jakby chcąc przełamać na
rastający strach. - Diabeł, dia
beł, diabelskim, diabelskim. 

Lecz wtedy zdjęło go stokrot
nie większe przerażenie~ Wyobra
ził sobie siebie samego, jak tu sie
dzi na łóżku i drżącymi ustami 
powtarza to słowo, które brzmia
ło jak prowokacja. Czy nie zosta
ło mu ono podszepnięte? Czy nie 

ku temu zmierzał cały porządek 

rzeczy w tej komnacie? A jed
noczesme przeraził się jeszcze 
bardziej swojego strachu - że 

traci panowanie nad sobą i daje 
się ponieść niezrozumiałej panice. 

- Spokojnie - szepnął - spo
kojnie. 

Znów rozejrzał się ostrożnie i 
jakby z pewnym otępieniem po 
izbie. 

Wszystko trwało w spokoju i 
ciszy - nic się nie zmieniło - . 
tylko ręcznik pracował w kącie, 

kurcząc się, drżąc, natężony. 

Obecnie ruch jego był już zupeł
nie jawny i absolutnie nie mógł 

być wytłumaczony żadną normal
ną przyczyną. Miało się wrażenie, 

jak gdyby zdemaskował się, prze
stał się wstydzić. Był w tym bez
wstyd. A zarazem ta wstręt

na wzdymająca się płachta przy
pominała dziwnie ruch medium 
podczas seansu spirytystycznego, 
a także - kobietę podczas poło
gu. Jak gdyby chciała wyrzucić 

coś z siebie, urodzić coś. Ale to 
nie było najgorsze. 

Coś zaczynało się robić ze świa
tłem. 

Wprawdzie lampa paliła się 

normalnie, ale profesor zyskał na
raz ,zupełną pewność, że ktoś dą
ży do tego, aby ona zgasła. Ktoś? 
Kto? Wyczuwał kogoś, czyjąś 

obecność. Musiała to być autosu
gestia, ale gotów był przysiąc, 

że ktoś oprócz niego przebywa w 
pokoju i nawet mógłby wskazać, 
gdzie w danej chwili ów ktoś się 
znajduje. 

A może wyrzucić ten ręcznik? 
Wziąć w rękę i wyrzucić? 

Nie, lepiej - nie. 

Więc wyjść stąd? Wstać i 
wyjść. 

Tak, ale lepiej - nie. 

Siedział na łóżku, jak mysz pod 
miotłą. Coraz trudniej było mu 
się poruszać. Zdawało się, że każ

dy wyraźniejszy ruch ściągnie na 
niego uwagę. I tylko palcami go
rączkowo przebierał drobne ka
wałeczki protokołu Rudziańskie

go. Ach, co by dał za to, żeby 

wiedzieć, jak się skończyło z tam
tym człowiekiem, który przed 
piętnastu laty tak samo siedział 

na łóżku - i czekał. 

Ale z tych papierków niewie-
le można było odczytać. 

„Godz. 1 min. 40" ... 
„zwierzę" ... 
„sparaliżowan" ... 
„dmuchnął" .. . 
„tąd jesz" 
„boję" 

„czarne, czarno-sine i prz" 
„ruszam się, wzd" 
Wyobraźnia Skolińskiego pra

cowała, jak szalona. Usiłował z 
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tych skrawków odtworzyć swoje 
losy. Co znaczyło to „ruszam 
się"? Zwierzę? Czarne zwierzę? 

A może te słowa wcale się nie łą
czyły? Wyjść! Uciec! Jezus Ma
ria! I tu dopiero napadło go prze
rażenie, tak ostateczne, że zmar
twiał. Poczuł, że już zanadto się 

boi, aby uciekać. 
Mógł już ,tylko siedzieć - i cze

kać. Był jak ptaszek zahipnotyzo
wany przez węża - nie mógł 

uciekać. 

Dwie lub trzy minuty, które 
przeżył teraz, były chyba naj
c1ęzsze w jego życiu. Okropna 
bezsilność, ściśnięcie gardła, zim
no, skulenie pleców, natężenie 

nieomal paralityczne muskułów 

- a z tym wszystkim świado

mość, że bez naciziei ratunku jest 
wydany na pastwę i musi nastą
pić to, co musi nastąpić! 

Ostatnim wysiłkiem porwał si~ 

z łóżka i wypadł z komnaty. Gdy 
wybiegał miał wrażenie, że coś 

wyłania się z kąta i usiłuje pręd
ko dopaść go z boku, ukośnie -
ale nie oglądał się . Zatrzasnął 

drzwi. 
W. Gombrowicz, 

„Varia" Instytut Literacki, 
Paryż 1973 r., s. 281-283. 

Powieść Witolda Gombrowicza 
pt. „Opętani" była drukowana 
przed drugą wojną światową w 
dwóch dziennikach: w „Dobrym 
Wieczorze - Kurierze Czerwo
nym " wychodzącym w Warsza
wie oraz w „Expressie Poran
nym" ukazującym się w Kielcach 
i Radomiu. Autor używał pseudo
nimu Z. Niewieski. Druk rozpo
częto 4 czerwca 1939 roku. Edy
cja książkowa „Opętanych" uka-

zała się w 1973 roku w „Dzie
łach zebranych" W. Gombrowi
cza, wydanych nakładem Instytu
tu Literackiego w Paryżu. Było to 
jednak wydanie niepełne, brak 
było bowiem zakończenia utworu. 

Przez długie lata panowało 

przeświadczenie, że wybuch woj
ny przerwał druk powieści . Do
piero Ludwikowi B. Grze
niewskiemu udało się odnaleźć 

trzy numery „Kuriera Czerwone
go" z września 1939 roku, zawie
rające brakujące odcinki powie
ści. 

Opublikowane w 41 numerze 
„Argumentów" z 1986 roku za
kończenie „Opętanych" zostało 

wykorzystane w inscenizacji Te
atru Współczesnego w Szczecinie. 

Wg: L. B. Grzeniewski, 
„Nieznany Gombrowicz -

odnaleziony", 
w : „Argumenty" 1986, nr 41. 



JACEK 
ZAWADZKI 

Jacek Zawadzki urodził się 29 sierpnia 
1962 r. w Lęborku. W 1984 r. ukończył 

Studium Aktorskie przy Teatrze Wybrze
że w Gdańsku. Podczas studiów pracował 
w teatrze jako adept. Jego dyplomowe 
role to Tybald w „Romeo i Julii" W. 
Szekspira w reżyserii Floriana Staniew
skiego oraz Ubu w „Ubu Królu" A. Jar
ry'ego w reżyserii Ryszarda Majora. 

Od sezonu 1984/85 pracuje w Teatrze 
Współczesnym w Szczecinie. Do ważniej
szych kreacji aktorskich Jacka Zawadz
kiego należy rola Beniamina w „Białym 

małżeństwie" T. Różewicza, Pana Venti
cellego w „Amadeuszu" p. Shaffera, Al
berta Węgorzewskiego w „Matce" S. I. 
Witkiewicza, Księcia Samuma I w „Baśni 
o wronim oku" J. Kotlicy. 

DANKA 
STENKA 

Danka Stenka urodziła się 10 paździer
nika 1961 r. w Gowidlinie na Kaszubach 
W 1984 r . ukończyła Studium Aktorskie 
przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Pod
czas studiów pracowała w teatrze jako 
adept. Jej dyplomowe role to Julia w 
„Romeo i Julii" W. Szekspira w reżyse

rii Floriana Staniewskiego oraz Ubica w 
„Ubu Królu" A. Jarry'ego w reżyserii 

Ryszarda Majora. 
Od sezonu 1984/ 85 pracuje w Teatrze 

Współczesnym w Szczecinie. Do ważniej
szych kreacji aktorskich Di!nki Stenki na
leży rola Abigail w „Czarownicach z Sa
lem" A. Millera, Pauliny w „Białym mał
żeństwie" T. Różewicza, Zofii Plejtus w 
„Matce" S. I. Witkiewicza, Mary Feat
herstone w „J ak się kochają w niższych 
sferach" A. Ayckebourna oraz Gabby w 
„Serenadzie" L. Wilsona. 

Rola Pauliny przyniosła aktorce nagro
dę na Festiwalu Teatrów Polski Północ
nej w Toruniu w 1985 r., a rola Zofii 
Plejtus wyróżnienie na tym samym fe
stiwalu w 1986 r . 



Kategoria „gry 

Jeśli rozpatrzymy „Opętanych" 
jako projekt określonej gry z od
biorcą, to jasne się stanie, że ta 
powieść: a) używa języka niewy
szukanego, czasem sztampowego, 
brak językowej „instrumentacji", 
charakterystycznej dla innych po
wieści Gombrowicza; b) posiada z 
góry wyznaczony adres, wynika
jący z miejsca jej opublikowania, 
zakłada „odbiór kiczowy'' w śro

dowisku niewyrobionych czytel -
ników popularnej gazety; c) ope
ruje więc ,„językiem" konwencji 
fabularnej zrozumiałym dla tego 
środowiska, „językiem" brukowe
go romansu grozy (nieważne jak 
szacownych mógł mieć antena
tów); d) stosuje klasyczny sche
mat „powieści tajemnic", gdzie 
od początku narastają zagadki i 
piętrzy się groza, by na końcu 

„ 
w poglądach 

wszystko uległo wyjaśnieniu, 
„powróciło do normy" - oczywi
ście „normy" takiej, jaka wynika 
ze „światopoglądu popularnego" 
odbiorców. 
Możemy dziś „Opętanych" od

czytać jako próbę rekonstrukcji 
świata marzonego, świata speł

nionych życzeń, gdzie Dobro (za
pewne, bo końca powieści nie 
znamy) pokonuje Zło , ludzie dzię
ki solidarności zwyciężają ciemne 
siły . Młodzi kojarzą się, tajemni
ce zostają wyświetlone itd. Można 
by pewnie ułożyć drugi katalog 
spełnionych przez tekst pragnień 

podświadomych (związanych np. 
z sadomasochizmem, komplek
sem Edypa itd.). Literatl!ra bru
kowa buduje wszak współczesny 
mit o świecie. Założona „gra" au
tora z czytelnikiem jest tu bar-

Gombrowicza 

dzo prosta i opiera się na cichej 
umowie, w której twórca zobo
wiązuje się dostarczyć odbiorcy 
maksimum rozrywki i jednocze
śnie - nie zdradzając się z tym 
zamiarem - zaspokoić jego ukry
te marzenia i pragnienia. Czytel
nik masowy - Gombrowicz jako 
nielichy teoretyk powieści popu
larnej wiedział o tym dobrze -
pożąda tyleż perwersji, co poczu
cia st::ibilności świata i systemów 
wartości. „Opętani" spełniają te 
założenia. Katalog wdzięków, ja
kie ta powieść roztacza dosyć bez
wstydnie przed swą publiczno
ścią, znajdziemy wcześniej roz
rzucony po różnych felietonach, 
które Gombrowicz poświęcił lite
raturze masowej. 

J. Jarzębski, 
„Gra w Gombrowicza", 
Warszawa 1982, 85-86. 

"Powieść dla kucharek" 

W rozdziale „Powieść dla ku
charek" Tadeusz Kępiński, autor 
wspomnień o latach młodości Wi
tolda Gombrowicza, próbuje zin
terpretować genezę pow1esc1 
„Opętani" (w początkowych pro
jektach miał być jej współauto
rem). Zwraca uwagę na okres za
interesowań Gombrowicza tzw. li
teraturą popularną w rodzaju 
utworów Mniszkówny, Dołęgi

-Mostowicza, Germana czy Za
rzyckiej. Zainteresowania te 
związane były z próbą zgłębienia 
tajemnicy powodzenia tego typu 
„dzieł", dokrycia tajemnicy tech
niki, która zapewniała im sukces. 

„Do tematu tego wracał obce
cyjnie. Nie przywiązywałem do 
jego zainteresowania większej 

wagi - pisze Kępiński - aż pe
wpego dnia zaczął mówić, że do
brze by było napisać powieść o 
młodej dziewczynie, ale inaczej. 
Z jednej strony powinna się po
dobać czytelnikom lekkiej, nawet 
brukowej literatury, to znaczy 
powinna być co się zowie grafo
mańska, z drugiej - musi być 

znacznie bardziej wyrafinowana. 

Miałaby programowe założenia 
artystycznego przeprowadzenia 
idei „powieści dla kucharek". Za
łożenia antynomiczne, jak tyle in
nych w jego pomysłach. Miałem 
poważne wątpliwości, czy jest to 
w ogóle możliwe, a poza tym, czy 
gra jest warto świeczki, ale on 
był najlepszej myśli. Co więcej, 
zaproponował, abyśmy tę historię 

spłodzili wspólnie. Spółka autor
ska wymaga warunków. Przede 
wszystkim mniej więcej wyrów
nanych zdolności oraz techniki 
obu partnerów. Dlatego też nie 
kwapiłem się zbytnio. Itek (Wi
told Gombrowicz - przyp. red.) 
nalegał twierdząc, że mamy rów
ne szanse, ponieważ znał parę 

moich pierwocin, prędko zarzuco
nych. Metodę wymyślił taką, że 

będziemy pisali rozdziałami na 
zmianę. Po napisaniu pierwszego 
rozdziału miałem mu go przeka
zać , on napisze drugi, prześle mi 
do Warszawy (wybierał się do 
Zakopanego), ja mu trzeci i tak 
dalej . Pomijam sprawę, czy leża
ło to w moich możliwościach, cze
go nie przypuszczam. Głównym 

mankamentem był brak koncep
cji i planu powieściowego, jedy
nie wstępne założenia, że ma być 
„zła" i wyrafinowana artystycz
nie. Wyobrażał sobie, że będzie 

można tworzyć ją metodą felieto
nową, jak odcinek w prasie co
dziennej. To, że Sienkiewicz po
zwalał sobie na pisanie odcinko
we i mógł czasem nie wiedzieć, 

co zrobi z bohaterami w następ

nym tygodniu, było tylko złudze
niem łatwizny technicznej. Prze
de wszystkim Sienkiewicz, pisząc, 
czuł się osobiście odpowiedzialny 
za N el i za Stasia, no i - był 

Sienkiewiczem. 

Itek zastrzegł się, że absolutnie 
nie ma to mieć nic wspólnego z 
parodią, lecz być rzeczą grafo
mańską . serio, odwołującą się do 
pojęć i gustów ćwierćinteligencji, 
przy tym w realiach i społecznie 
- nowoczesną i zaprawioną co 
nieco perwersją". 

Wg Tadeusza Kępińskiego, 
„Witold Gombrowicz 

i świat jego młodości", 
Kraków 1974, s. 241-242. 
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