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WITOLD GOMBROWICZ 
ZOFII GAWLIKOWSKIEJ 

. . 
we wspomn1en1u 

- Był nieśmiały, z rezerwą, taki z bok u. Nie pił, nie lubił 
lokali, bo to za drogo. On tymczasem liczył się z pieniędzmi, 
szczególnie kiedy zmarł jego ojciec i sytuacja finansowa rodziny 
znacznie się pogorszyła. W lokalach trzeba było przecież czasem 
komuś postawić, a tego nie znosił. ( ... ). Chodził więc jedynie do 
kawiarni „Ziemiańskiej", „Zodiaku", bo tanio. No i dyskusje, 
walki słowne, które były jego żywiołem. Lubił - oczywiście 
z przekory - mieć inne zdanie, powiedzieć coś zaskakującego. 
Cieszył się, gdy mu oponowano, przeczono ( .. . ). Nie tańczył, nie 
flirtował, w każdym razie nic o tym nie wiedzieliśmy. Kiedyś 
na przykład zadzwonił do mnie przed sylwestrem, spytał, czy 
byśmy się gdzieś nie wybrali. Byłam oczywiście przekonana, że 
pójdziemy potańczyć, nałożyłam najlepszą wieczorową sukienkę. 
Łaziliśmy tymczasem od kawiarni do kawiarni i Gomber gadał... 

Nawet ubierał się nie tak, jak reszta naszych gości. Wszy
scy nosili się jasno, sportowo, modnie. Gomber tymczasem cho
dził w rzeczach po zmarłym ojcu. Więc choć miał 30 lat , nosił 
się bardzo po mieszczańsku - ciemne nobliwe garnitury, sztucz
kowe spodnie, ciemne kapelusze z filcu. Wszystko oczywiście 
w pierwszorzędnym gatunku, bardzo porządne, lecz za poważne 
i zbyt niezgrabne dla młodego człowieka. Starsi bracia byli jed
nak od niego wyżsi, nie pasowały na nich rzeczy po ojcu, a mar
nować się widać nie mogły. 

Był pełen zadrażnień i kompleksów. Przede wszystkim na 
punkcie swego wyglądu. Był pięknym mężczyzną, lecz tylko 
średn ie go wzrostu, nad czym cierpiał. Zawsze też bardzo 
żałował, że nie jest pochodzenia arystokratycznego. Widać było, 
choć oczywiście nigdy nie powiedział tego otwarcie, że imponują 
mu tytuły i koneksje w tych sferach. 

Do matki miał ogromny żal, że jest po niej i jej rodzicach 
dziedzicznie obciążony, czemu właśnie zawdzięcza swoje zaha
mowania i urazy. 

Do braci - że nie rozumieją i nie doceniają jego twórczości 
tak, jakby chciał. 

Do ojca - że nie pomyślał, może nie zdążył go „wyposażyć", 
kupić mu czegoś trwałego, co zapewniałoby stałe, przyzwoite 
dochody, pozwoliło na spokojne pisanie. 

Zofia Gawlikowska w: „Jaśniepanicz" 
Wyd. Literackie, Kraków, 1987. 
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WITOLD GOMBROWICZ - „DZIENNIK" 
(FRAGMENTY) 

... Ta pasja, ten obłęd stylizowania i to możliwie najbardziej 
idiotycznego! Ta mania genealogiczna, która rujnuje mnie, za 
którą płacę moją karierę społeczną! Gdybym naprawdę był sno
bem. Ale nie jestem nim. Nigdy nie zrobiłem najmniejszego 
\x.rysiłku aby „bywać" i „towarzystwo" mnie nudzi, nawet mnie 
mierzi. Cóż skłania mnie do tych wspomnień? Co? Herbarz. Po
wiedziano mi że ktoś w Argentynie nosi się z zamiarem wydania 
herbarza, specjalnego herbarza dla emigrantów. Herbarz emi
grancki, oto szczyt, arcydzieło naszego absurdu. A mimo to, jeśli 
ta książka się pojawi, będzie jedną z najprawdziwszych jakie 
urodziły się między nami. Gdyż te rzeczy nie skończyły się -
ani we mnie, ani w wielu innych Polakach. Przejechały się po 
nas wojny i rewolucje, zburzenie miast, śmierć milionów, ideolo
gie, ale łąka nasza po staremu zakwita mitologią herbarzy, wy
obraźnia pozostała wierna dawnej miłości: kocha hrabiów. I nie 
ma potworności o którą nie owinąłby się ten powój. Słyszałem 
przecież niedawno najzacniejszą w świecie kobietę, opowiadającą 
ze łzami w oczach jak Niemcy zamęczyli w Polsce X-a. Ale ja 
wiedziałem dlaczego ona to opowiada. Czyhałem jak kot na 
mysz ... i usłyszałem w końcu to co, wiedziałem, było nieuniknio
ne. - Nie dziwcie się że się tym tak przejmuję, ale to właściwie 
moja rodzina ... Moja matka była 1-o voto ... 

Więc przyznacie, że dla tego szału waszego nie ma dość 
krwawego pretekstu. 

Nie bądźcie zakłamani i przyznajcie, że do dzisiaj, choć wy
rzuceni z salonów, odmawiacie litanię górnobrzmiących nazwisk. 

Dlaczego rumienicie się? Dlaczego zżymacie się i protestu
jecie, że już z tego wyrośliście - jeśli dobrze wiecie, żeście wcale 
nie wyrośli, że to w was jest. 

Ale w takim razie ... ale, jeśli tym jesteście nadziani ... jeśli to 
w was tkwi... jakże pretendować do rzeczywistego istnienia? 
W rzeczywistym życiu? Hierarchie, mity, godności powstałe 
w dawniejszym ćwierćświatku waszym i dziś już umarłe - al
bowiem ów fragment bytu, z którego powstały, już sczezł -
ciągle jeszcze przesłaniają nam byt i tym to zdechyłym bożysz-
czom składamy pokątnie śmieszne ofiary. . 

Dość, dość ... Dlaczego mówię o was? Lepiej abym mówił oso
bie. Posłuchajcie mojej opowieści. Dla mnie arystokracja to było 
jedno z tych niedojrzałych zaburzeń, potwornych, zielonych urze
czeń, nie wiedzieć - zrodzonych ze mnie, czy też mnie narzu-
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conych z którymi zmagałem się w _lite~aturze, ?ardz~ej jeszc~e 
w życiu. I, jak zawsze bywa z taką me~o~rz~łą mitologi~, wyda1e 
się ona niesłychanie łatwa do przezwycięzema :--- ~ dopier~ głęb
sze w nią wejrzenie i ściślejszy rachunek sumienia ukazuJe całą 
jej drapieżną niezniszczalność. Co do mnie - czyż nie ~ogł~m 
po prostu wzgardzić snobizmem i obrócić go wniwecz, ubiera)ąc 
siebie w te gotowe frazesy, które czekają na nas w takich wy
padkach: „Nie, mnie to nie imponuje, dla mnie nie tytuł ma 
znaczenie, lecz wartość człowieka, nie, którz by wierzył w ~~ 
śmieszne przesądy!". I mówiąc tak nie skłamałbym o tyle, iz 
rzeczywiście byłoby to zgodne z moim rozumem, raczej postępo
wym i wypranym z owej przedwiecznej g_łu~oty . . Ale, bę~ąc 
prawdą, byłoby n_ią tylko do pew~ego ~~op_ma ~ takie postawie
nie sprawy nie Jest według mme dosc i~tehgentne, o~~ze~, 
świadczy o powierzchownym ujęciu - gdyz moc wszelkie] mi
tologii niedojrzałej na tym się zasadza, że. ona d~je_ się nam we 
znaki choć jej nie uznajemy i doskonale wiemy, ze 1est bzdurna. 
Wystarczy aby do dojrzalca, który proklamuje swoje wyzwolenie 
z przesądów, zbliżył się książę z krwi i kości, a w ~im ca~a jego 
równość" stanie się pracowita, wysilona, ha, będzie musiał do

brze mieć się na baczności a by nie stoczyć się w nierówność! 
Jeśli więc musisz bronić się przed tym, to dowód że jednak ist
nieje to coś! Sprawy nie zawsze układają się tak gładko, jak by 
tego pragnęła demokratyczna poczciwość. 

I nietrudno pojąć, dlaczego muszą liczyć się z tymi hierar
chiami nawet ci - nowocześni. Czyż nie dlatego, że choć tobie 
markiz nie imponuje, imponuje jednak innym - ty zafa musisz 
liczyć się z innymi. Nie przyjdzie ci łatwo potraktowac z~ pan 
brat kogoś przed kim inne schylają si~ gło~ - daret?me. bę
dziesz wymyślał im po cichu od głupcow - i tak to medo1r~a
łość znajdzie zawsze swoich ludzi i nimi się trzyma. Ale mozna 
by także powiedzieć że, nie uznając wartości osobistej arysto
kraty, nie jesteśmy jednak niecz~li na fakt, że on jest produkte:n 
wielowiekowego luksusu (do ktorego wszyscy wzdychamy), ze 
jest uosobieniem bogactwa, beztroski, wolności, ~worem śro~o
wiska które, słusznie czy niesłusznie, wydobyło się z nędzy zy
cia. Arystokracja rodowa nie wyróżnia się zaletami. To ludzie 
nieraz źle wychowani. To niezbyt światłe umysły i jakże często 
rozmiękczone i niesmaczne charaktery. To bardzo kiepska este
tyka i charme dość wątpliwy. Ich służba ~est na ogół o wiele 
lepsza od nich, nawet pod wzg~ędem ,m~mer. Ale ':"'8:dy arys~o
kracji wynikają z jej trybu życia, są swiadectwem Je] stopy zy
ciowej i tę to stopę delikatną uwielbiamy wbrew moralnej ~ este
tycznej naturze zjawiska. Można też dodać, że arystokrac1a po
ciąga i zachwyca jak wszystkie światy hermetyczne_, eks_kluzy~
ne, które mają swój sekret - wabi ona tą samą ta1emmcą, kto-
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ra migotała i lśniła Proustowi tyleż w grupce jeunes filLes en 
fleur co w salonie pani de Guermantes. 

A zatem takie sumaryczne załatwienie się ze snobizmem 
kilko~a pseudo?ojrzałymi frazesami nie świadczyłoby zbyt ko
rzystme o osobie, która tak się broni i musiałem szukać innej 
drogi - ale jakiej? Nie wiem, doprawdy, czy nie będzie nad
uż~ciem z mojej strony jeśli znów otworzę księgę wspomnień 
moi~h„. Tak, ta~! Nie mogłem naturalnie pozwolić aby Rotszyl
dowie lub Faucigny Lucinge.„ aby stara księżna Franciszkowa 
lub Eddy Montague Stuart zapanowali nade mną - musiałem 
się bronić, o, tak, jeżeli chciałem znaczyć cokolwiek w kulturze 
musi~łem roztrzaskać na mym niebie h·rabski i książęcy zodiak! 
Ale 1ak? Na te choroby znam tylko jedno lekarstwo: jawność. 
Choroby sekretne lec~ą się tylko ujawnieniem. Nie to męczyło, 
g~ym spotykał na fa3fach starą Franciszkową, że ona mnie do
mm~wała ~ezkresem i, zda się, nieomal wyuzdanym wyrafino
~amem konczyn, ale że ja wstydziłem się do tego przyznać -
i _ta to dyskrecja była mi klęską! W dniu, w którym odważyłem 
się _ głośno ~bwie~cić moją słabość, pękł łańcuch przykuwający 
mme do teJ pęciny. Pamiętam jak dziś, stało się to przed laty 
w _Sztokholmie, gdziem przypadkowo spotkał księcia Gaetano, 
ktory z sio~trą swoją Pauliną _de Anticoli-Corrado, markizą Pesco
pagai:io, mieszkał u Oppedheimherra. Tak, tam po raz pierwszy 
ustaliłem swoją metodę podejścia do arystokracji . 

Łączyła księcia z nieboszczykiem ojcem moim dość bliska 
zażyłość a nawet, być może, subtelna nić dalekiego pokrewień
stwa; więc, dowiedziawszy się kim jestem, prosił abym co dzie11 
po obiedzie zachodził do nich na kawę . Ale już wspomniałem, że 
nie mam w sobie nic z bywalca salonowego, a czułość moja na 
arystokrację w tym jedynie przejawia się iż mnie doskwiera jej 
wyższość. Te więc wi.zyty u ksi~cia Kajetana niezbyt mi były 
na rękę, a nawet wkrotce stały się trudnym do zniesienia cięża
rem - albowiem przewijał się ten najbłyskotliwszy krem 
haute societe i rodził się genre, który mnie unicestwiał. Nie by
łem, bezsprzecznie, dość wprowadzony w podniebną strefę 
durchlaucht ani dość biegły w koligacjach rodzin panujących 
ani dość au courant plotek, komeraży, będących żarem tego wy
kwintu, wykwint ten określających. O, z jakąż rozkoszą byłbym 
wyznał moją podrzędność i skurcz gardła mego, aby rzecz posta
wić na ostrzu noża i w świetle białego dnia! Ale te hierarchie 
opierają się na tym, że są nie wyznane, świat wyższy dlatego 
właśnie posiada moc imponowania iż wszyscy zachowują się tak, 
jak gdyby wcale nie chodziło o imponowanie, jakby imponowa
nie ciągłe, nieustanne nie było jego najesencjonalniejszą treścią. 
Świat wyższy nie pozwala uchwycić się w swoim właściwym sen
sie i to sprawia że jest niezwalczony. I książę, a wraz z nim cała 
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jego czereda, traktowali mnie jak gdyby nie było wiado~o, że 
mnie zaszczycają„. . 

Tak - rozbić, zniszczyć salon dlatego jest niepodobieństwem 
że salon natychmiast wyrzuca za drzwi wszystkich, którzy ni~ 
s~ s~lonowi._ Musiałem przeto działać chytrze - i pierwsze zwy 
cięstwo ~~mosłem gdy, spoglądając w lustro, zapytałem księcia 
czym dosc dystyngowany (croyez-vous que je suis assez di
stingue). 

Pytan.ie, które _w _pierwszej chwili poczytano za żart. Ja jed
nak powtorzyłem Je i to tak aby zrozumiano, że to jednak nie 
żart! 

. Wówczas nastąpił moment lekkiej paniki, gdyż salon właś
me dlatego, że dystynkcja jest jego naczelnym zadaniem,' udaje, 
że nic o tym nie wie, przyjmuje że dyst:-znkcja jest czymś wro
dzonym wszystkim bywalcom jego! 

Wtedy _jednak. p_o~órzyłem jeszcze raz moje pytanie; ale 
tym razem zartobhwie, Jakbym się zabawiał. 

Po czym zapytałem: - Pourrais-je un jour etre aussi im
posa:it et aussi distingue que vous, prince, et vous madame? 
Y oila 7!1'on reve! (Czy kiedyś zdołam być równie dystyngowany 
Jak panstwo - oto moje marzenie!). 

P~tanie bardziej jeszcze drastyczne niż poprzednie i bez 
kw~s~u, było to chodzenie po linie - pytanie to, postawione po
~azme, byłoby ~i~przyzw_oitością, lecz, jako żart, stałoby się 
Jeszcze karygodnie3szym nietaktem, bliskim bezczelności. Musia
ło być wypowiedziane w ten sposób aby stało się jasne iż ja 
rzeczywiście uznaję ich książęcość (tutaj hołd im odda~ałem) 
ale jednocześnie musiało zawierać odciążający element uciech~ 
i rozbawienia - że niby ja bawię się tą sytuacją, to znaczy ba-
wię się nimi i sobą. · 

Do tego zmierzałem. Tak, bawić się nimi - to była meta 
sekretna mego przedsięwzięcia, oznaczająca triumf ostateczny 
i nieodwołalny! Lecz bawić się nimi było mi wolno tylko pod 
w:arunkiem, że potrafię bawić się sobą, to jest moją wobec nich 
nieśmiałością, moją niezręcznością - jedynie taika obosieczna 
zabawa m~gła zapewni~ im~ mni_e dystan~ wobec tej gminnej, ba, 
o~dyna;neJ pra~dy, ktorą ~J~wm~em. Ka3etan zrozumiał. Uchwy
cił zarowno moJą szczerośc i moJą zabawę. A zabawa moja spo
~obała mu _się. dlatego właśnie, że wprowadzała w krwawy 
i okrutny a Jakze zamaskowany sens arystokracji - więc powoli 
dał si~ wciągnąć w tę gierkę, która polegała z mojej strony na 
coraz Jaskrawszym akcentowaniu różnic między nami - i w ten 
sposób niepostrzeżenie zdołałem wyzuć tych arystokratów z wszy
stkie~ J?~Sek, rozebra~ ich ~iejako do goła, sprawić że Aryst.o
krac3a JUZ przestała się kryc ze swą prawdziwą istotą. Po pew-
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nym czasie już jawnie pozwalano mi na to abym się nimi delek
tował i Gaetano bez żenady wtajemniczał mnie w swoje drzewo, 
po to tyłko aby mi zaimponować - lub, podnosząc nogawkę, po
zwalał by mnie unicestwiała uszlachetniona, jak wino, pęcina. Ja 
zaś delektowałem się, ubawiony, że się delektuję ... 

Rzecz jasna, był to jedynie epizod„. wyzwalający błysk stylu 
na niebie mętnym i niewydarzonym. Wkrótce wyjechałem ze 
Sztokholmu i rozbełtane życia odmęty zalały moje chwilowe zwy
cięstwo; a gdym po latach w Paryżu, u mojej ciotki Fleury, spot
kał się z księżęciem, księżęcość, niepomna naszych zabaw, znów 
była hermetyczna jak butelka starego koniaku. Wszelako od 
Sztokholmu datuje się sekretna praca ducha mego, zmierzająca 
do oswojenia tygrysa arystokracji. Od tej chwili począł się wyra
biać we mnie ten sposób bycia, polegający na wyzwoleniu przez 
ujawnienie. Odtąd wch.odziłem w półświatek hrabski nie bez lu
bieżności - i brałem udział w ich nabożeństwie, oddając cześć 
należną, wypełniając ceremoniał, celebrując święty obrządek -
aż słupiała i do rozpuku gorszyła się demokratyczna mądrość 
na widok intelektualisty przemienionego w fircyka. Ale cóż wy 
wiecie o triumfie, który pozwala rozkoszować się własną nie
dojrzałością i jest jednocześnie jej wyswobodzeniem i przezwy
ciężeniem. A także - czy znana jest wam boskość przeciwsta
wiana istotnym i brutalnym wartościom życia (jak zdrowie, ro
zum, charakter) tych wartości fikcyjnych, hrabiowskich, wyssa
nych z niedojrzałego palca, których jedyne znaczenie polega na 
tym, że stanowią czystą grę hierarchii i wartościowania? Czy 
wiecie, zresztą, co to - upierać się przy własnej rzeczywistości, 
takiej jaka ona jest, wbrew wszystkim protestom rozumu? Czy 
znacie szał rozkoszowania się absurdem? Ha, jeśli klękam przed 
książętami to nie po to aby im się poddać.„ 

Klęknij, Ryszardzie, by czymś wyższym zostać 
Wstań, sir Ryszardzie i Plantagenecie ... 
Klękając przed książętami, ja, Plantagenet, cieszę się rnm1 i so
bą i światem - nie oni moimi są książętami, ja jestem księciem 
tych książąt! 

(Po co to napisałem? 
Mnie idzie o metodę. 
Zwróćcie uwagę na moją metodę i spróbujcie zastosować ją 

do rozładowania innych mitów). 

W. G. Dziennik 1953-1956, rozdz. V 
Wyd. Lit. Kraków 1988. 

WITOLD GOMBROWICZ ur. 4.08.1904 w Małoszycach pod 
Opatowem, zm. 25.07.1969 w Vence (Francja). Powieściopisarz, 

ciramaturg, eseista. W 1922 roku ukończył gimnazjum im. św. 
Stanisława Kostki w Warszawie, a w 1927 studia prawnicze 
w Uniwersytecie Warszawskim. Tuż po studiach wyjechał do 
Paryża, gdzie studiował filozofię i ekonomię . Po powrocie do 
kraju poświęcił się wyłącznie literaturze. Od 1934 r. współpra
cował z „Kurierem Porannym" zajmując się głównie krytyką 

literacką. 

W sierpniu 1939 roku wyjechał do Argentyny i tam zastała 
go wojna. Ignorowany przez konserwatywne środowiska emigra
cyjne żył dłuższy czas w osamotnieniu. W 1963 roku dzięki roz
głosowi swych książek uzyskał roczne stypendium Fundacji 
Forda na pobyt w Berlinie Zachodnim, skąd przeniósł się w 1964 
roku do Royaumont pod Paryżem a następnie do Vence koło 
Nicei. 

Twórczość rozpoczął od na poły fantastycznych opowiadań 
poświęconych głównie osobliwym przypadkom psychologicznym 
(zbiór „Pamiętnik z okresu dojrzewania" - 1933, wydanie roz
szerzone pt. „Bakakaj" - 1957). 

W roku 1937 wydał groteskową powieść „Ferdydurke", w 
której demaskując rozmaite wzorce obyczajowe i kulturowe sfor
mułował główne tematy swojej twórczości. 

Przed wybuchem wojny ogłosił sztukę „Iwona Księżniczka 

Burgunda" oraz powieść „Opętani". 

Po dłuższej przerwie napisał w Argentynie dramat „Ślub" 
i powieść „Trans-Atlantyk" wydane łącznie w Paryżu w 1953 
roku. W wydanej w 1960 roku powieści „Pornografia" umiejsco
wionej w przekształconych realiach okupacyjnej Polski, skupił 
uwagę na zbrodniczej niekiedy fascynacji, jaką budzi młodość, 
w „Kosmosie" wydanym w 1965 roku zagłębił się w zagadkowe 
dziedziny psychologii erotycznej. 

Ostatnią jego sztuką jest .„Operetka" - parodystyczna gro
teska historiozoficzna. Wydał również 3-tomowy dziennik (1953-
-1969), w którym mieszając osobiste, błahe nieraz rozważania 
z zaczepnymi polemikami i przemyśleniami filozoficznymi na
malował najosobliwszy autoportret w polskiej literaturze. 

Od 1960 roku dorobek Gombrowicza budzi znaczne zaintere
sowanie w świecie. Niemal wszystkie jego utwory zostały prze
łożone na kilkanaście języków. 
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TERESA SA WICKA - aktorka, absolwentka PWST im. 
L. Solskiego w Krakowie (dyplom w 1973 roku). W latach 1973-
-1976 występowała na scenie Teatru Narodowego w Warszawie. 
Ważniejsze z zagranych przez nią .w tym okresie ról, to Bianka 
w „Białym małżeństwie" i Niemiecka Dziewczyna w „Kartotece" 
Tadeusza Różewicza, oba przedstawienia w reżyserii Tadeusza 
Minca, Justyna w „Kochankach piekła" Rymkiewicza w reż. 

Adama Hanuszkiewicza. 

Lata 1976-1984 spędziła w Teatrze Współczesnym we Wro
cławiu kierowanym w tym czasie przez Kazimierza Brauna. 
Stworzyła na tej scenie wybitną kreację grając rolę tytułową 

w spektaklu „Anna Livia" Joyce'a-Słomczyńskiego w reż. Ka
zimierza Brauna. Spektakl został zaprezentowany na festiwalu 
teatralnym w Dublinie, gdzie Sawicka odniosła ogromny sukces 
grając Annę Livię w ojczyźnie autora w języku angielskim. Po
nadto upamiętniła się rolą Księżny w „Operetce" Gombrowicza 
w reż. Brauna, Żony Impresaria w „Odejściu Głodomora" Róże
wicza w reż. Kajzara, Felice w „Pułapce" Różewicza w reż. 

Brauna, Kornelii w „Irydonie" Krasińskiego w reż. Babic
kiego. Od 1984 roku występuje na scenie Teatru Polskiego we 
Wrocławiu, gdzie pamiętamy ją ze wspaniałych ról w „Upiorach" 
Ibsena, „Pokojówkach" Geneta czy „Niebezpiecznych żwiązkach'' 
Hamptona. Od stycznia do marca 1990 występowała Teresa · Sa-. 
wicka w tytułowej roli w sztuce Kazimierza Brauna „Helena Mo
drzejewska" w Immigrant Quinn w Dublinie, grając tę rolę w ję.:. 

zyku angielskim. 

Zagrała również w wielu filmach („Kung-fu" J. Kijowskiego, 
„Nadzór" W. Saniewskiego, „Laureat" J. Domaradzkiego, „Dresz
cze" W. Marczewskiego i inne). 

W sumie posiada w swoim dorobku około 70 ról teatralnych, 
filmowych i telewizyjnych. Od 1970 roku wykłada również 

w PWST we Wrocławiu. 



WITOLD GOMBROWICZ 

* * * 
Jest w Bodzechowie 
Na łąkach 
Kolumna bociana 
Niepowtarzalna 
W czworakach żyją ludzie 
Pracujący w ziemi 
Pracują ciężko bo każdy chce chleba 
Po dworze Kotkowskich zostały piwnice 
O Witoldzie Gombrowiczu 
Tutaj nikt nie słyszał 
Podobnie w „Witulinie" 
Jedynie dawny stangret kiwa głową 
Ale nic nie mówi bo mu starość odebrała mowę 
Kolumna z kamienia od wieków tu stała 

* * * 
Jest w Małoszycach aleja grabowa 
Resztki stawu wokół którego biegał mały Witold 
Jabłonki 

Żyje jeszcze Jan Popek pamiętający dziedzica 
I jego syna który ponoć pisarzem został 
Ale we wsi nikt nie wie co napisał 

* * * 
Przyjeżdżają różni i pytają 

Chcą zobaczyć miejsce, w którym się urodził 
Ten niezwykły jaśnie talent 
Co z chłopskimi dziećmi po ogródkach 
Gorzkie jabłka zrywał zanim w świat pofrunął 
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* * * 

Powiedzieć można że z wyglądu podobny był do bociana 
Na długich cienkich nogach 
Twarzy prawie dziewczęcej 
Chorowity 
Ale złakniony polnych dróg i przestrzeni 
Pachnącej pszenicą 

Pajdy chleba i garnuszka mleka 
Toteż dziedziczka nieraz krzyczała 
Że zarazków dostanie od tego biegania boso 
I brudnego jedzenia 
Tak było moi drodzy - mówi Popek - narwijcie sobie j abłuszek 

We wsi gadają że pofrunął do ciepłych krajów 
I tam na Polskę umarł 

* * * 

Jest w Przybysławicach cmentarz 
Spoczywają na nim rodziny Młodożeńców, Baczyńskich, 

Gombrowiczów 
Żołnierze bez nazwisk plebani i chłopi 
Nie ma między nimi Witolda z Małoszyc 
Leży w ziemi francuskiej 
W Kielcach pod lastrikiem 
Spoczywa jego matka 

* * * 

Jest w Bodzechowie kolumna bociana 
Na łąkach pasą się krowy 
Od obór zalatuje gnojem 
Nad starymi drzewami polskiej kultury 
Krążą wrony 

14 

Ryszard Miernik „Kolumna bociana" 
PRZEMIANY, grudzień 1980. 
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PRACOWNIE TEATRU: 

Kierownik techniczny - JERZY TYSZKIEWICZ 
d/s eksploatacji sceny 

Kierownik techniczny - BRONISŁAW HOLAK 
d/s produkcji 

Kierownicy pracowni: 

- JOANNA JĄKALSKA 
krawieckiej - STANISŁAW STEFEK 

stolarskiej_ - JÓZEF STEFEK 

elektrycznej - ZBIGNIEW SUS 

akustycznej - MACIEJ PROSEK 

perukarskiej - HENRYKA KOZAK 

Pracownia malarska - MARIAN KMIECIAK 

Pracownia modelarska - STANISŁAW WASLUCK 

Prace tapicerskie - BOGUSŁAW URBANIAK· 

Prace ślusarskie 

Kierownik sceny 

Gł. rekwizytor 

- JOACHIM MUCHA 

- MARIAN WOŁCZECKI 

- DANUTA WILK 

1111111il11111111111 ! 11111111111111111111 . 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Biuro Organizacji Widowni Teatru Współczesnego 
czynne od 8.00 do 15.00, tel. 44 37 62, 44 32 76 w. 69 

Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

REDAKCJA PRiOGRAMU 

KRYSTYNA DEMSKA 

OPRACOWANIE PLASTYCZNE 

MAŁGORZATA KOSCIEL.AK-KRÓLIKOWSKA 
• J 

Druk: ANTIQUA WTocł~w, Czeska 21 ,b' - 49/90 - 1.500-. 



NOWOCZESNE * NIEZAWODNE • .NIEZASTĄPIONE 

KUCHNIE GAZOWE I ELEKTRYCZNE 

>>WROZAMET<< 
WROCŁAW, ul. Żmigrodzka 143 
Telefon - 251031 · 
Telex - 0712557 
Telefax - 253363 PL 

- Zapraszamy do sklepu firmowego -
przy ulicy Żmigrodzkiej 143 

W szeik.ie próby przypisywania znaczenia 
słowu »BAK AK AJ« są absolutnie przy
padkowe i niezgodne z intencją autora 




