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PRZED PODNIESIENIEM KURTYNY 

Ma to być opowiadanie o historii czyli o tym, że coś się dzieje czy 
chcemy tego czy nie chcemy i że dziać się będzie nieustannie, bo dzieje 
są nieustanne, a życie każdego człowieka jest wobec tej nieustanności jedną 
tylko chwilą. 

Opowiadanie o dzianiu się dziejów w języku ludzi wykształconych nazywa 
się refleksją historiozoficzną i polega na rozszyfrowaniu za pomocą intelektu 
wszystkich tajemnic związanych z procesem historycznym, czyli , mówiąc 
po tocznie, z wydarzeniami w jakich uczestniczył, uczestniczy i może uczest
niczyć każdy człowiek z osobna i wszyscy ludzie wspólnie. Rozmyślania 

historiozoficzne mają przyn ieść odpowiedzi na pytania o sens, istotę , cel, 
w ogóle rację bytu dziania się czegokolwiek, a więc i ludzkiego życia 

także. Wynika więc z powyższego, że ma to być opowiadanie o bardzo 
ważnych sprawach i że powinno być, co się zowie kształcące. 

Opowiadanie to wymyślił i ułożył pisarz polski, który już od dwudziestu 
jeden lat nie żyje , a od lat kilku w wielu miastach Polski (także w Szczecinie) 
upamiętniany jest ulicami noszącymi jego nazwisko. Ponieważ był to bardzo 
mądry człowiek i ponieważ wymyślił to , co będzie na scenie pokazywane 
należy go pokrótce prz dstawić . 

Nazywał się Witold Gombrowicz. Urodził się w czasach, kiedy Polska 
była pod zaborami tzn. kiedy Polacy musieli, w zależności od zamieszkania, 
słuchać cara ro yjskiego, cesarza niemieckiego, bądź monarchy austriackiego, 
gdyż za n i eposłuszeństwo grozi ły najstroższe kary (np . zsyłka na Sybir 
pod za bo rem rosyj kim, do którego rodzina Gombrowiczów przynależała 
meldunkowo). Był synem ziemianina i przemysłowca, a ponieważ w dodatku 
wywodzi ł się ze starej rodziny szlacheckiej nie wypadało mu nigdy (czego 
bardzo pragnął) chodzić bos , gdyż szlachcicowi zabraniali tego Bóg, Honor 
i Ojczyzna, nie mówiąc już o lekarzu rodzinnym czy przede wszystkim 
a rze, który mógłby coś takiego uznać za rewolucyjną prowokację . Do 

szkoły w Warszawie chodzi ł więc zawsze w butach, które codziennie były 
wypucowane na tzw . glanc, a naj bardziej w dniach, kiedy składał egzamin 
dojrzałości, czyli matu rę. Było to w r ku 1922, a więc po I Wojnie 
Świ ato ej i po Rewolucji Październikow j , co oznacza również i po roz
strzel aniu osta tniego ara Ro ji Mikołaja I I, czyli w dniach w których 
ni podl głym już Państwem Polskim zarządzał Naczelnik Józef Piłsudski 



o czym, gdyby się miało w domu odbiornik można było usłyszeć przez 
dopiero co wynalezione radio. 

O ?1aturz~ It~a (~ak n~z~wali "".itolda Gombrowicza jego przyjaciele) 
P?lsk1e Radio me me mow1ło, gdyz były ku temu dwa ważne powody. 
P1e~wsz~?1 - nad wyr.az krnąbrny sposób składania egzaminów, zwłaszcza 
~ h1stom. Bo acz~olw1ek na niczym nie można go było zagiąć, wszystko 
interpretował, czyh tłumac~ył P? . sv.'.ojemu i np. to, co podręcznik szkolny 
nazywał chlubną kart~, w1elkosc1ą 1 mądrością narodu polskiego, wywyż
szającą , :?lskę pona? mn~ r:i~rody , ltek usiłował określić jako hańbę, kar
łowa.t~.sc. 1 co. tu .~uzo n_i.0~1c - głupotę polskich nadmiernie rozwiniętych 
amb1~jl 1 ~sp1raCJ1. . Ta~1m1 .. słowy wyraził np. swój stosunek do sposobu 
opow1adama ~asz~j ~ustom pr~ez laureata literackiej Nagrody Nobla 
- Henryka S1enk1ew1cza. Drugim powodem było to, że Radio Polskie 
zaczęło funkcjonować dopiero w cztery lata po maturze Itka, bo byliśmy 
pod .~ym wz~lędem tr?chę zapóźnieni np. wobec USA, ZSRR, Anglii czy 
Danu. Tak więc polem1czne, co znaczy nieprzychylne poglądy Itka względem 
poglądów pows.zechnie uznawanych i akceptowanych, mało tego, trakto
wanych jako mepodważalne, nie mogły liczyć na rozpowszechnienie. Nie 
~łuż~ły . bowie~ krzepieniu, tak drogiej polskiemu sercu, dumy narodowej 
1 rov.:n!e u~1ł?wanemu pr.zeświadczeniu o wyjątkowości naszych losów 
w dziejach swiata. Wmawiane przez Itka narodowi polskiemu lenistwo 
?uchowe i myślowe wyrażające się - jego zdaniem - w odgapianiu od 
innych narodów ~~oró~ działania i naśladowaniu - z dużym opóźnieniem 
- zd?byczy cyw1h~acyjnych, czyli stanu kultury materialnej, osiągniętego 
przez ~nne społeczenstwa, uznano pobłażliwie za fanaberie tzn. fumy, fochy, 
fąfry 1 kaprysy. Stąd też wręczając mu świadectwo dojrzałości liczono na 
pop~awę )ego zachowania na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie postanowił 
stud1owac prawo. Zachowania swojego Jaśniepanicz Witold nie dość że 
?ie. zmienił na lepsze to jeszcze bardziej we wszystkich przejawach utwie;dził 
Je 1 den_i.on~trowa.ł z krnąb~ności swej i nonkonformizmu, to jest niezgody 
z obow.1ązującym1 normami, wzorami, zasadami i wartościami, czyniąc kij 
co chwilę wkładany w mrowisko, co rzecz jasna, niezmiernie denerwowało 
i psuło humory dookoła niego. 

Z roku n.a. rok ~ ~wych poglądach stawał się coraz bardziej nieugięty, 
co.raz bardzieJ przeswiadczony o swych racjach i coraz bardziej nicprzeni
~hwy na kontrargumenty, bo coraz lepiej przygotowany intelektualnie do 
~eh odpierania, a ponieważ był jeszcze obdarzony talentem artystycznym 
1 przeznacz?~Y do, Jak to ,nazyw.amy, . działalności na niwie sztuki, był 
coraz bardziej wyrazisty, tworczy 1 w niepowtarzalny sposób olśniewający 
urodą, oryginalnością i dowcipem swych form przekazu własnych myśli. 

I . 
Główną fromą przekazu tych myśli były jego książki: opowiadania, sztuki 

teatralne, powieści i eseje (czyli szkice literackie), bo szybko porzucił pracę 
zgodną ze swym wykształceniem, czyli pracę w sądzie i został pisarzem 
polskim. 

Określenie „pisarz polski" jest tu ważne z tego powodu, że większość 
swych utworów Gombrowicz napisał poza Polską, mianowicie w Argentynie 
i we Francji, gdzie język polski nie jest w powszechnym użyciu, więc łatwo 
go tam zapomnieć, czy zanieczyścić zapożyczeniami z języków innych. 
Trudno natomiast znaleźć odpowiednio liczną publiczność literacką chętną 
do zakupienia w księgarni książki wydrukowanej po polsku. Przez trzydzieści 
lat żyjąc poza Polską, do której - po jej opuszczeniu w przeddzień 
wybuchu II wojny światowej - nigdy nie wrócił, pisał jednak aż do śmierci 
po polsku. Używając więc określenia „pisarz polski", podkreśla się dzia
łalność pisarza, który zdecydował się na poniechanie zarobku, jaki mógłby 
osiągnąć dużo mniejszym wysiłkiem, gdyby nie upór pisania właśnie po 
polsku. 

Rzucony przez los między wrony nie chciał krakać tak jak one. Na 
przekór polskiemu porzekadłu. Na przekór własnej karierze. Na przekór 
władzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która przez długie lata wyczeki
wała chwili kiedy Gombrowicz „odczepi się" od języka polskiego, bo słabo 
obeznani z językami obcymi kr.ajowi czytelnicy przestaliby wówczas 
Gombrowicza czytać i wychwalać. Na przekór politycznej emigracji na 
zachodzie, której za żadne skarby Gombrowicz nie chciał się swym piórem 
politycznie wysługiwać. Na przekór wszystkim i wszystkiemu. Ale w zgodzie 
z innym narodowym przysłowiem: ,jak sobie pościelisz - tak się wyśpisz". 

Całe życie pisarza polskiego Witolda Gombrowicza jak ulał pasowało 
do tego przysłowia. ' 

Pasuje do niego również utwór pt. „Historia". 
„HISTORIA" opowiada historię młodzieńca, który nie chce położyć się 

do beztroskiego snu w wygodnie wymoszczonej przez rodziców i starsze 
rodzeństwo pościeli, gdyż rzeczywistość domu rodzinnego go mierzi i zasnąć 
spokojnie nie pozwala. 

Zamiast spać młodzieńcowi chce się w domu rodzinnym robić gruntowne 
porządki, _które J?iałyby przynieść choć odrobinę sensu w nieautentycznym, 
jego zdaruem, meszczęsnym, skostniałym i zastygłym w pustych formach 
życiu przemijającym tak na codzień jak i od święta. 

Ja~ zobaczymy zachcianka młodzieńca kończy się niefortunnie, gdyż 
rodzin.a przekabacić się nie pozwala i mając dość rewolucyjnych zapędów 
młodz1enca - kontestatora wyrzuca go za próg domu. Trzeba tu jednak 
dodać, że wyrzucony na zbity pysk młodzieniec wcale się takim obrotem 
sprawy nie przejmuje, ponieważ po pierwsze: w upozowanej głupio rodzinie 



żyć nie chce i po drugie: (co jest ważniejsze), ma poza domem tzn. na 
świecie sporo do załatwienia. Słowo świat należy tu rozumieć jak najbardziej 
dosłownie. Młodzieniec zamierza bowiem wpłynąć na losy całego świata . 
A tym, co ma do załatwienia jest ni mniej ni więcej tylko, jak sam mówi: 
konieczność dojścia do miejsca w którym się tworzy historia i polityka 
mocarstw. 

Co z tego wynika zobaczymy na scenie . Wypada jednak przed podniesie
niem kurtyny powiedzieć, że robienie porządków na świecie jest zadaniem 
dużo trudniejszym niż porządkowanie domu rodzinnego, skoro więc mło
dzieniec ponosi porażkę z zadaniem łatwiejszym, trudno przepowiadać mu 
sukces w rozwiązaniu zadania trudniejszego. Tym bardziej, że jedynym 
orężem, przy pomocy którego młodzieniec chce zawojować świat są jego ... 
bose stopy a idea naprawiająca świat ma być ideą rozbucia ludzkości. 

Idea ta głosi , że bosą stopą trudniej wymierzyć kopniaka a więc, gdyby 
rozbuć wszystkie armie świata z wodzami tych armii włącznie najprawdo
podobniej nie dochodziłoby do wojen i starć zbrojnych. But z natury 
rzeczy prowokuje do tego by go użyć, a spośród wielu funkcji buta najbar
dziej niebezpieczna zdaje się być funkcja deptania, kopania, tratowania, 
w ogóle unicestwiania zarówno tego, co materialne jak i duchowe. 
Jedyną obroną przed zafunkcjonowaniem buta, zdaniem naszego mło

dzieńca, może być tylko absolutne rozbucie ludzkości. Prawdę tę młodzieniec 
zacznie objawiać, gdzie się tylko da, a czy znajdzie ona podatny grunt 
w miejscach, w których decyduje się o losach świata pokaże nasze przedsta
wienie. Oczywiście ideę rozbucia ludzkości należy traktować tak jak traktuje 
się wszystkie idee wyrażone w języku artystycznym. Zarówno but jak 
i bosość są tu symbolami tzn . oprócz siebie samych oznaczają również 
także (i trzeba powiedzieć: oznaczają przede wszystkim) cały szereg spraw 
innych. Wrażliwy i inteligentny widz z pewnością znaczenia te wychwyci 
i uczyni przedmiotem swych rozmyślań. Przed podniesieniem kurtyny zwró
cimy tylko uwagę na kluczowe pytanie sygnalizowane symbolami buta 
i bosości . Są nimi pytania: czy kultura (but) wynaturza człowieka i czy 
natura (bosość) może istnieć poza kulturą? Pytania te zawisną za chwilę 
nad sceną z woli młodzieńca, który będzie bohaterem przedstawienia, 
z woli Witolda Gombrowicza, który „Historię" napisał, z woli artystów 
naszego teatru, którzy od czasu do czasu miewają potrzebę zadawania 
sobie ważnych pytań. A wszystko to po to, żeby, skoro dzieje dziać się 
muszą, działy się w sposób dla człowieka jak najbardziej przychylny 
i zrozumiały. 

REŻYSER 
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Rodzina 

„Państwo Gombrowiczowie byli bardzo piękną parą. ( ... ) Oboje wyszli z Sandomierskiego, 
kiedyś gniazda rodziny Kotkowskich. Natomiast korzenie Szymkowiczów-Gombrowiczów 
tkwiły w Litwie. ( ... ) W XVI w. ( ... ) gniazdem rodzinnym był majątek Peremigole, nazwany 
później Wysokim Dworem, położony pod miasteczkiem Remigołą , w powiecie trockim. Osta
tnim z tej linii na Litwie był Onufry Gombrowicz, właściciel Lenogir w powiecie poniewieskim. 
Po wybuchu powstania 1863 roku Onufry został uwięziony . Cztery la ta przebywa ł w guberni 
tambowskiej na zesłaniu, żona zaś jego została zmuszona do sprzedaży majątku wraz 
z przyległymi folwarkami i opuszczenia Litwy na zawsze. Po wielu perypetiach Onufry przy
wędrował do Królestwa i kupił w Sandomierskiem majątek Jakubowice. Syn jego, a ojciec 
Witolda - Jan - dokupił majątek Małoszyce , również w powiecie opatowskim i tam właśnie 
na świat przyszedł !tek! 

Rodzina Kotkowskich , z dawna osiadła w Sandomierskiem, rozgałęziona i na ogół zamożna, 
spokrewniona wewnętrznie przez bliskie małżeństwa wielokrotnymi węzłami wydała pannę 

Marcelinę Antoninę za Jana Gombrowicza. Studiował on rolnictwo w Dorpacie, ale nie czuł 
powołania do gospodarowania na roli. Natomiast świetnie organizował zakłady produkcyjne 
i już we wczesnej młodości stał się jednym z pionierów rozwoju przemysłowego tamtych ziem. 
Urodzony w 1868 rok u był od żony starszy o cztery lata. 
Wcześnie pożenieni, mieli czworo dzieci : Janusza, urodzonego w 1894 roku, Jerzego 

w 1895, Renę w 1899 i Witolda w 1904. 
Obie skojarzone rodziny - to przykład bardzo wyrafinowanych szczepów. Oba rody na 

przestrzeni setek lat pracowały. jak mówi Jerzy (brat Witolda - przyp. red .), na degenerację 
następujących po sobie pokoleń . Z tego źródła Witold pił miód i ocet. Zastanawiał się nad 
swoją genealogią tak po mieczu, jak i po k<1dzieli i był w ciężkiej rozterce . Z jednej strony 
czerpał pewne zadowolenie i pociechę w swej nienasyconej ambicji urodzenia się „dobrze". 
Przy tym uwai.ał, że każda stara rodzina powinna legitymować się pewną ilością dziwaków, 
a jeszcze lepiej - ludzi nienormalnych . Z drugiej strony biadał nad brakiem zapisów history
cznych o swoich przodkach. Obojętnie jakich. byle były . Jego refrenem, do którego stale 
powracał , było: »Nie każdemu udaje się dobrze urodz ić. Mnie się nie udało.« ( ... )" 

Tadeusz K ępiński, „Witold G ombrowicz i ~"ri ;1l jego młod o~k- i " , Kruków 1974. 

„Jaśnie pan Gombrowicz był piękny, wysoki, postawny. Jak tur albo niedźwiedź. Drugiego 
takiego pana ze świecą trzeba było szukać . ( ... ) 

Jaśnie pani Gombrowicz była sucha, czarniawa i podobno trochę pomylona. Z Bodzechowa 
rodem Kotowszczanka z domu , a Kotkowskie mieli tu opi nię zgłupkowanych. Czasem sama 
drogą leciała , ręcam i machała , głośno do siebie mówiła . Gd kto z małowskich dostawał 

pomylenia - lata ł po wsi, po polach i wszyscy o tym wiedzieli . Ale. że to była ja śnie pani , 
trzymali ją na pokojach i mało kto miał z ni ą styczność. W kuchni prawie się nie pojawiała. 
Przychodził jaśnie pan . I cała kuchnia cudowała, że żyje z taką, dziewek sobie nic bierze. 
Szlachetny człowiek, nie to co inni tutejsi dziedzice, którzy tańcowa li po stołach z gołymi 
babami . 



* * * 
Z resztą Kotkowskich nie było aż tak źle jak z Kaźmier.i:em czy Bolkiem (upośledzonymi 

umysłowo wujem i bratem matki W. Gombrowicza - przyp. red.) Po prostu nie brakowało 
wśród nich fisiowatych, i to wszystko. 
Weźmy chociażby siostrę Bolka - Antoninę Gombrowiczową. 
Wójcik Wincenty, były karbowy Kotowskich, ma swoje 85 lat i lichy już jest, w łóżku 

tylko leży, jednak jak mówią w Bodzechowie - na umyśle jeszcze niestracony. I tę Gombro
wiczkę, Kotowszczankę z domu dobrze pamięta. Choć jej rodzice byli stryjecznym rodzeństwem, 
ona sama w porządku, ale mumia straszna. Nigdy jak to inne panie nie 7..agadała, nie raczyła 
nic powiedziać, gdy zdejmowało się przed nią czapkę, grzecznie kłaniało. Pyszna, dumna, 
sztywna. Zawsze też ubrana na czarno, z parasolką, choć świeciło słońce. Często też sama 
do siebie gadała, zapominała o wszystkim. 

Złączyła się z obcym mężczyzną, więc jej dzieci, owszem, niczego sobie. Z tym jednak, że 
nie wszystkie, Wójcik dobrze je pamięta - podawał im przecież piłki do tenisa. 

Córka Rena i syn Jurek - mądrale, jak najbardziej przytomni. 
Najmłodszy Witek też niby taki sam, nie wiadomo jednak, co z niego wyrosło. Podobno 

mumia bardzo chciała mieć jeszcze jedną córkę - Rena była nieładna. Urodził się trzeci 
syn - Witek. Więc długo - tak jak dziewczynkę - ubierała go w sukieneczki z falbankami, 
nie strzygła mu długich włosów. A chłopakowi na pewno coś takiego nie wychodzi na dobre." 

Joanna Siedlecka, „Jaśniepanicz", Kraków 1987. 

„Mój ojciec? Piękny mężczyzna, rasowy, oka7..ały .. . o niezbyt rozległych horyzontach, nie
wielkiej wrażliwości w sprawach sztuki. A moja matka była żywa, wrażliwa, obdarzona dużą 
wyobraźnią, leniwa, niezaradna, nerwowa (i bardzo), pełna urazów i fobii i iluzji. (W jej 
rodzinie) sporo było chorób umysłowych ... Miała też jedną cechę wysoce drażniącą, należała 
mianowicie do osób, które nie umieją siebie zobaczyć takimi, jakimi są. Więcej: ona widziała 
siebie akurat na opak i to już miało cechy prowokacji ... Do szalu dręczony jej samozakła
maniem ... bez odrobiny litości, bez miłości, z zimą ironią prowadziłem swoją grę z nią przez 
wiele lat. Ona mnie bardzo kochała ... " 

„Rozmowy z Gombrowic1.em", wyd. Dominique de Roux, Paryż 1969. 

„Gombrowicz zamierzał w jednym z projektów „Historii" przemienić swą rodzinę na scenie 
w cesarską rodzinę rosyjską, potwierdzając jakby w toku samej akcji i na oczach widza 
autobiograficzne źródła swych królewskich dramatów. Wybór postaci, w które mieli się prze
mienić jego bliscy, nie był przypadkowy. Matka, 7..awsze drżąca o jego zdrowie, staje się 
Cesarzową, obsesyjnie przejętą hemofilią syna. Ojciec, drobiazgowy administrator, przemienia 
się w Mikołaja II, o którym mówiono, że był stworzony do dowodzenia pułkiem, a nie 
rządzenia cesarstwem. Brat Janusz, dla Witolda uosobienie „męskości" miał stać się Raspu
tinem. Jerzy, uroczy i towarzyski - Szambelanem. Rena zaś Wielką Księżną Anną, idealną 

pielęgniarką, bohaterką, ofiarą. 

Konstanty Andr1..ej Jeleński, „Od bosości do nagości. (O nieznanej sztuce Witolda Gombrowic7,a)", „Kultura" nr 10, Paryż 

1975. 
„Któregoś dnia pan Gombrowicz w rozmowie z nami (kolegami szkolnymi Witolda 

- przyp. red.) stwierdził, że Itek nie daje właściwych odpowiedzi. Czasem nie na temat, 
czasem niezupełnie przytomnie i w ogóle dziwacznie. Na to on: 

- To dlatego, że nadmiar uszanowania odbiera mi zdolność rozumowania." 

Tadeusz K~piński, „Witold Gombrowicz i świat jego mlodości", Kraków 1974. 

POSTACIE HISTORYCZNE 

Aleksandra Fiodorowna (1 872 1918), osta tnia impera to rowo , i ona M i lr.ołajo li (od 1894). Córb w. ks. Hesji-Dormstadtskiej. 

Ludwika IV. Do zamążpójścia nosiła im iona licja. Wl klo rio . Helena . Lui:ui . Bea trycze. Despotyczna . hi !!:tcryC2nll. miała 

d uzy "-pływ na Mikobja 11 . Byla 7.Wo l enniczlcą nieogra niczonego samowłud 1.twa; był'1 głow'! d wonlr.iej lramary li i gcm10-
notibk1~go ugr~powam::i pr.ty d\1,·or1:e ; popie:r:1 ł-J 11r1jba rd.zlej re11 kcyj nych ministrów. Od.znacza l ~ i ~ ię prl.CSadną zabo bonno.ści·, 

bezgrnnic1.nk· W1 tr7:yła awa ntu rn ikowi Ra::.put inowi, kt6ry wyko r7.:ys ty\\'al to db wpływu na ro7..S trzyga nic w11.Znych politycznych 

prohl l.."mów. Podczas I woj ny wiatowcj by łn zwolcnntczką 7,11 warcm separatyslye7_.nego pokoj u. Po rcwolu1.:ji paździ e rn ikowej 

1917 aresztowa na, w 1 s łana do To bolska, a potem Jc:k te·ryns.burga . gdzie zgod nie z wyrokiem urn lsk.iej rady obwod owej 
została rozstrzelana \ VT<t7. z cal <t e3 rskq rodzi n ą. 

Teobald Beth mann-Hollweg (1859- 192 1 ), wy raz iciel lnleresów wiel kiego jun kiers twa prusk.icgo, 1909 1917 kanclerz R.ze,,zy 

1 m1nrstcr spraw zag_rnnicznych, podczas I woj ny j eden z inicjatorów manifestu z 5 li stopado w spra wie niepodległośc i Po lski. 

Autor głoSncgo row1 L!dzcnia o „~krnw ku papieru", jak nazyv.'ll' traku-U o neutral no.Sci Belgii. 

Bernar.d Biil o w (I X49- 1929), dyrlomuta i polityk niem., ka nclerz Rzeszy i premier Prus. rlecznjk impeńali stycrncj i anty

pol skicJ polityko niem. 1914 19 15 amba.>ad or w Rr ymic, pruc 1wdliabł przyst4pi~ni u Wi och do wojny. 

TheophiJ.e Delcasse (1852 1923) frnnc. poli tyk. dypl omata , d.l.itn nikat7.; 189&.- 1905 111111. spraw 1,agr. , 1899 zlikwidował 

konflikt o Faszod>; 1904 d oprowad7ji do 7.b l i~nia frn nc.- bryt. (en tente cord ia le): 1911- 19 13 min. marynarki, 19 14 191 5 

ponownie min. spraw 7.itg r., odciągn '! l Włoch y od tr6jprzym ie171ł. w 1915 usląpil l~ stnnowlska. 

Bolcslaw Wieniawa-Dł ugosrowsk.i (18l':I 1942), ge i,:itrał brygndy, poeta i tłumaCl, z zi.rn'Qdu lekar1"T <id hH~n. t J. Piłsudsk iego , 

od 191 7 c-1,J. Komendy GlówneJ POW ; 193X 1940 ;rn1ha sado r w Rzymie, od 1940 posel m i<l u cm igracyjne~o m1 K ubie; 

popeł nił samobójstwo. 

Książę F.ilip von Eulcnburg ur. \ K rólewcu w 1874 r., z.ma rł w L iebenburgu w 1921 r. , oficer i dyplomutn (a rówriie:l 
dyletancki poeta i kompozytor). by_! n cij bliż.s.zyrn przyjnciclcm i ko nlidenlem \Vilhelma Il, którt=mu przypit;yWijOO nawet 
autor~two poematu Eulcnburga, wyda nego p t. „P.ie;n dla Egirn " . Eulenburg przyczynił si~ J o upadku Hi sman.: ka i stal si~ 

wó"-·czas głównym d oradcą poli tycznym crsal7..U, który go j ednak usu ną ł z dwo ru w 1906 r. , gdy li bera lny dzienni.karz Ma x 
Hi.JrJen oskar;.yl g_(' w, wym d7jenn iku „Die Z ukunft" o homo.eksu.nlizm . 

Paul Hindenburg von Beneckendorff (1 847 1934). murswltk niem. dowódca fro ntu wschodniego w f wojnie .światowej, 

1925 - 1934 p rezydent Rzevy, I 933 mumowal Hi tler" kancld-zem, 

E_ry k Lud~ndorff (186 1937), gcnt:r'-11 niem .. n j b l iżsry wspólpracowTi ik Hindenburga w I wojnic świ.a lOwtj. w~pólurga n ir.mor 

hnlerowsk1cgo zam achu st.1nu w ~·1 onachium w 1903 r 

Fryderyk II Hohenzołem zw. W ie lkim ( I 712-l n 6J. kT61 rrus. od 1740; iniCJOtor I rozbioru Po ls ki 1772. Na ziemiach 

pol. 7.lłga ~ n i ·_tych vl I rozbi or7.e prowudzi l germanizacyjnq pol i t y kę kolon i1.acyjną~ Przedstawicit"i nSwicconego ttbso lut y?.Jll U~ 

Ur?«:zywistnrnł zaborc1r crłc p.iństwa rru« . ln6re p rt..cz pod boje i refo rmy uczynil jednym z gl mocam w curopej. kich . 

Mikołaj .U Romano w (1868- 19 18) ost11ln i cesar? rosy3ski 1894 19 17. starszy syn Aleksa.ndm Ili ; kontynuu tor p<> lityki ojc.n, 

~rA-c1"•n1k ws1..elk 1cb reform; mi nowJni przez nif"go wy;si uf7~ nicy pań . twowi a,.ę-s t o o k ~rZyYi li ję h1db ni nieud olnymi 
1 1aru.nipowunymi '. a osoby z _najhl i7..&Zego otoc:unia ca~~ byly 7-lł m ie~.ilnr.; w nf'C<ry finnnso\vr i obyc:wjoW(: . Wciągn~ł Rosję 

do "'.0311 y 7 Ja~rn~ ( 1904- 1905). Podcws rewolucji 190:>- 1907 prn.-.ątkowo n ic u s1ę·piiwy , o bce żądari lud n<>Sci (krwnwa 

niedllcl"l , ŻCrłtJ - 3Q X 1905 podpisał Ma o1fes1 Pażd1iern iko w )', Po stl um1cn1 u rcwo l. powróci! do rzqdów ,. il nej n; ki" . 

W wyniku zawartego prlez M ik olajo sojuszu 2 F rancją (1893) i W. Brytu ni~ ( 1907) w I wojnie s"'ia t. Rosja uczestnic2yl 

p'..1 ~ tronit; En t~~ t y. Po wybuc:hu . rewol. lutowej 1917 a bdykowal. Rol:."tf"le lany ""''raJ" z rodziną w Jeknteryn ~burgu oa mo y 
uchwały un.tlsk1C'J rady nbwodoWtJ . 



Książę Jan-Henryk von Płess, ur. w Pszczynie w I 61 r .• h) I uli ,:erem i d yP lormH~ K >i~t-1' l'ic5' po 'luhil prim u ' 'Oto 
Llidy ary-Thcres:i Oli via W t :tW3n:1 Daisy). cótkę Earl of Oel„wa rr. słynną pi~kno.:ć m iędzyna rodową_ Na 1uro5C Pl ss 

ożcni l się po raz drugi z mlofilj ul kij Hisr.pnn ką Clotildą da ilvu d os Ma rgue1CS de Arcicolar. Ksiq7.ęui Pszczyńscy chluhili 

się pochodt.L"nit m od ' l ąs:kich Pia.stÓ\1.1 i czę~to nudawa łi synom pi ~1 sto \.\:!\kie imiona. 

Maurice Paleologue (18 59 1944). franc. dyploma10, publ icysta . W min. sprnw zogr. p mcowal od IR80. 1885 'ek retaf7 
posels1wa w Rzymie. pomocnik specja lnego pr-1.ed,tawkiela Francj i w Pekinie, w 1907 - gen . konsul w Sofii itp. Prryjadel 

Poincare, bml aktywny udział w puygotowani u ł wojny 'wiutowcj. Od I J9ł4 d o VII 191 7 - a mbas"dor Francji w Ro ii. 
Po rcwol. P"-Ul2icrnikowcj brał C2:ynn y udl.ia l orguni1..:ov.·.:iniu int en„encji prL.CC iw Rosji Sowieckiej . 

Józef Pilsudski (1 867 1935), w mlodości członek PPS , 1906 doprowod1j l do ro1Jamu tWOf7JIC PPS· rakcję Reo.ot., org„ niza tor 

grup te rrory'!. pod<:Zil> rcwol. 1905, Twór n POW i Legionów, 191 7 19 18 internowuny przez N iemc6w '" Magdeburgu. 
191 8- 1922 naczelnik pa1h1w• l wódz naCttlny rmi i po i. Po z;imuch u t n u 1926 min spraw wojskowych i gen, inspckio r 
sil zbrojnych, 1926 1928, 1930 premier. 1930 rozwią21.1 l Zgromud1.enie arodowc. uwi~zil prtywódców o poz, j i. rraciwnik 

Z RR. 1934 podpisał paki o nioagrcsji z icmcil mi . 

Raymond Poincare (I '6().· 1934), polityk franc. um iar kowany rcpublikilnin i wa lczal skraj n,1 prawi"I' klcryku l ną, o powiadu l 

si~ za szkołq Swieck:q i rozdzinlc-m ko~iol u od pai\stwa. Wiclokro1n)' min. o:wiuty, 1912 pre.micr i wielokrotny mm . .spraw 
z>1gr .• 191 3 prezydent , zacieśn i! soj uS7 z Rosj~. 1917 powołał na prcmieru ' "' jego prz iwn ika - Ckmen=u. 1922 ob;J\i l 
gubinel Bri OJldn i jako premier okupownl Zagl~b ie Ruhry. 

Rasputin, Grigo rij Etimowicz (1864 lub 1865 17 Xll 1916) - <'s101 ni rawo ryt ca rn Mikołaja Il i imperatorowej Alcie a nd" 

Fi c>dorowny. Awanium ik. Z wlościnn guł>t rni Tobolskiej. W mlod ośc i k.1ni okrnd. R. w "icku 30 I. 1blii:yl s ię do i;cł. 1 

węd rujący h do monustyrów i „ś.wi~tych " miejsc. Pr.r.yhr.l\l.'SZ)' au re:o l~ .. więilcgo sta rca" i „prorok a'' R. 7_,m.:ząl „pro rokować · 
i •• uzdrawiać", wykurzyst ując rnist. znc uwielbienie swoi<:h czcicieli, a !\7..C7.rgólni<: czcicielc.k do nnjbrudniejszych. rozpu~tnych 

celów. W 1904- 1 5 rekto r pelc rsb. akademii d uchownej cot• n wpro udził R. w \ )'Ź.~.< k~gi pc1c111b. ;J rystokrncji , do 
domu w. ks. Miko lajn M ik ołajewicza . a w 1907 na dwó r cuh ki , gdz ie do tego 1.;uu znujdowal ię jui ca ty „ re 

„ . '"1~1ych" surlat.:inów i jurodiwych . Przesądne-m u i mistycznie nastuwionemu Mikołajowi l i i hisLcryczc:e GJ rycy R. m6gł 

·-.i.·mówit . 7. tyl ko un swnimi modlitwami może u ru toi,.~'i.I Ć niculcczo ln ie chor-cgo na hemorit ir; nas1rpcę: Lronu Alcksie.r:J 
i 7Jlptwnić " bosl.:ą„ opiekę dla wszys1k ich pańs twowych po znynnń c;ira. IV osta tnich latach cnrskicgo rci:imu R. posi da l 
nieograniczony \1tpływ na ikoluja 11, j e-go żon~ i <lzieci. Nu podstawie rt'k menda ji R. mianowano i U$uwuno osobistoS i 
\\'}'ŹS7„go corskicgo i puii stwo wego :qx ira tu , włiC7.nj;1c mini trów i takt.e sz.efów g;i t>inclu; on pr1.cprownd';Lł wygodne d ł <L 

siebie fi nansowe „kombina je", udtiu lal „pro1ctcji " itp. Wplyw R. no cara \\yk onystywaly dw r k ie reakcyjne kręgi, przcd
~ t uwi c.ic lc giełdy i bank.ów, ró7..n i \.\]'Soko post~1wien i tt\\~1nturn ic-y . Stu k otoczony rozentu1j111..mownnym tłumem wielh1ci.eh 
1 petentek, erot o ma n R. wyk o r'q tywal >1ooj~ w l ad1~ i wicl ko(wi>1towe zw i ~1.k i dl>1 nujd1il.:;tego i rozpJI •mego w u1t'lnniu. 

staj~cego si~ s1.croko 1nanym w wiacie. „ Rasputin S7.l:Z)lrn~" była Ja&k.rnwym pl7JCjawem rozklud u i zwyrodni niu ca rskie •o 
ró .imu, caltj p.rn ująoej „Jl6ry" Ro ji. Pragnqc mtown~ monarchi~ od dyskredytJJcJ• , monarchisci t!o"li d o porowm ieni• 
i w nocy z 16 ir 17 grudni. 19 16 F. F. J11rupow. W. M. Puri >tkiewicz. w. k . Dytn itr >•Lbili R. 

Boris Sawinkow l 1879 1925 ). jedc-n 1 .k ierowników org.. bojowej eserowców: nretttowany 1906 zbiegł 1a grJ 111cę-; po rt:'\\ o l 

lu to\.\ cj powr6tił Jo Ro~ i . z· i min. w ~n P. Kiercn kiego: p0 re\\'ol. p;17.d1iernikowcj n.1 C?..clc Z i ązk u hron ~ 

Ojczyzny i Wolnosci . Po ~likwidowom u bunt ów orgunizo"•uny h 191 8 p r7.C7 ll'n ~wiązek. wycmigro" ul: pr?.ed<rnwicicl A 
W. Kolczaku w Paryżu ; 1920 prowad7JI dziulu l noś onty111d1 . w Po l c; otreS?towony w I 24 p rty niclcgn/ nym pr1ckrae7.aniu 

grn nicy ZS RR, 1ka1.<1ny na dzic i IQI wi~1 icnia: popd ni / sam obójstwo. 

Felicjan Slawoj-Skladkowkl ( l ~~S ·1962), pra wico poli tyk, gencraJ, l cbr1~ od 1905 w PPS . od 1906 w PPS-Fruk cji 
Rewo!. : podc:-ms I woj ny świot. w Lcgionoch: 19 1~ jeden z przywódców POW w Zugl biu Dąbr w>ki m: 1926-· 1919 
i 1930 193 1 min. spr.iw 1\'ewn .: od ł 93 1 wicemin. ; praw wewn.: od 193 1 wicemin sp raw woj>k . i .,,er .idmini tmcji urmi i; 

19J0- 1939 poseł na sejm. 1936 1939 p rem ier. Bliski wspólpr cownik J, Pilsud.kicgo. w. póh wórce polityk i ••nacji w Polsce . 
nas1ępn ic współpracowni k E. Rydz;o -Śmiglego . 19.19 1940 in1cm \\ Jn w Rumuni. 1943 1945 , z f sanilam y poi. fonnucj1 

wojs k. na . rodk . W eh .. p07 s1.1I nu emigracj i. 

Rcnc Viviani (1862 1925), adw k>1 1. poli1yk fr.me. 1906 19 11 min . ro I publ. . 1914 o~wmty i pru w Zllgr. , 19 14 191. 

premier. 1915 1917 min. "J)Cll\11 edliwc,,ti i '' "i :ity 1920 192 1 prl"1L<rnwicic l Fr. 1 Lidze N.ir„ odmówi ł p rzyj~ ia d0 1ue1 

icmiec. 



Wilhelm Il Hohenzollern (1856 194 1). arz niem. 1~9~ 1918, grcsywnymi wystąpieni ami spowodowal I wojnę świa t. Po 
bucbu rewol. w NiemcF.cch w 19 18 żbil!g ł do Holandii i abdykowa ł . Po doj. iu do władzy Hitlera solidaryLo~Ht. 1 sii; 

z faszyzmem 

Bibliogra fia · „Encyklopedia Powsiechna", Wo.rs1,1wu 1987; Jncques de La unny. „Historia tajnej dyplomacji od 1914 do 
1945" , „Hist ryttJ1" ncyklopcd ia R;Jdziecka " . Moskwa: Frnncisu k Bemas. Julitta Mikubka Bernaś. „Od Sarajewa do 
Wersalu" . War>za wo 1969. 

* * * 

„Jego [W. Gombrowicza - przyp. red .] interesowały osobiste cechy Józefa Piłsudskiego, 

barwność jego postaci, jego dezynwoltura, jego samoistność i oryginalność. Wreszcie jego 
talent literacki. Cytował opinię Nowaczyńskiego, że Piłsudski się marnuje, mając tak świetny 
talent felietonisty i zdolności polemiczne. Zjadliwość tej opinii była oczywis ta i !tek zdawał 

sobie z tego sprawę . Niemniej powtarwł po wielokroć wyrażenia: »konstytuta-prostytuta« 
i »fajdanitis-poslitis«, przypisując indywidualności artystycznej autora znanych artykułów 

i wywiadów z tego okresu wysoką rangę.' ' 

Tadcu<> K~pirisk i , . Witold Gombrowicz i swiat jego mlodosci". Kra ków 1974. 

„Polakowi imponuje on sa m w historycznym wymiarze, nic bardziej nie onieśmiela go niż 

własna wiel k ość. Jak Piłsudski był przygnieciony a nawet przerażony Piłsud skim , jak Wy
spiańsk i nie mógł się ruszyć pod cięż.arem Wyspiań skiego , jak Norwid jęczał dźwigając na 
barkach orwida, tak Przybyszewski z lękiem i świętą zgroz<J spoglądał na Przybyszewskiego ''. 

Witold Gombrowicz, „Dziennik 1955", Krok ów 1986. 
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