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CZYTAĆ KONTECZNIE MIĘDZY I A II AKTEM ! 

PRZEDMOWA 
DO Fil...IDORA DZIECKIEM PODSZYTEGO 

Zanim podejmiemy dalszy iąg tych prawdziwych wspomnień, pragnę tytułem dygresji 
zamieścić w następnym rozdziale opowiadanie pod nazwą Filidor dzieckiem podszyty. 
Widzieliście, jak złośl i wie dydaktyczny Pimko mnie upup ił; widziel iście idealistyczne 
zakamarki inteligenckiej młodzieży naszej, niemożność życia, rozpacz dysproporcj i, żałość 
sztuczności, ponurość nudy, śmieszność fikcji, mękę anachronizmu, szaleństwo pupy, tw arzy 
oraz innych części ciała . Słyszeliście słowa, słowa, słowa ordynarne, walczące ze słowami 

wzniosłymi i inne słowa równie nieistou1e, wygłaszane na lekcjach przez nauczycieli - i 
byliście niemymi świadkami, jak rzecz złożona ze słów nieistotnych skończyła się podle 
cudacznym grymasem. Tak już w zaraniu młodośc i człowiek wsiąka we frazes i w grymas. 
W takiej kuźni wykuwa się dojrzałość nasza Za chwilę ujrzycie inną rzeczywistość, inny 
pojedynek - bój śmiertelny profesorów G.L.Filidora z Leydy oraz Momsena z Colombo (ze 
szlacheckim przydomkiem "anty-Filidora"). I tam także występują słowa tudzież poszczególne 
części ciała, nie należy jednak doszukiwać się ścisłego związku pomiędzy tymi dwiema 
częściami niniejszej całości; i ten, kto by mniemał, że włączając w me dzieło opowiadanie 
Filidor dzieckiem podsryry nie miałem na celu jedynie pewnego zapełnienia mi jsca na 
papierze, nieznacznego zmniejszenia ogromu białych kart przed sobą, byłby w błędzie. 

Lecz gdyby specjalni znawcy i badacze, wyspecjalizowane PUnki od konstruowania pupy 
za pomocą wytykania braków konstrukcyjnych w dziele artystycznym, uczynili mi taki 
zarzut: że - ich zdaniem - pragnienie zapełniania miejsca jest racją prywatną i niedostarczoną 
i nie godzi się wsadzać w utwór artystyczny wszystkiego, co się kiedykolwiek napisało, 
odpowiem, że w moim skromnym przekonaniu poszczególne części ciała oraz słowa stanowią 
wystarczającą więź konstrukcyjną estetycmo-artystycmą. I dowiodę, że konstmkcja moja pod 
względem ścisłości i logiki nie ustępuje najściślejszym i najbardziej logicznym konstrukcjom. 
Patrzcie - podstawowa część ciała, dobra, oswojona pupa jest podstawą, od pupy przeto 
zaczyna się akcja. Z pupy, jak z pnia głównego, rozchodzą się rozgałęzienia poszczególnych 
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części, jako to palec u nogi, ręce , oczy, zęby, uszy, przy czym jednej części przechodzą 
nieznacmie w inne dzięki subtelnym i k.-unsztownym przetworzeniom. A twarz ludzka, zwana 
także w Małopolsce " papą" , jest koroną, uli ścieniem drzewa, które poszczególnymi częśc i ar:1~ 
wyrasta z pnia pupy; papa zatem zamyka cyk.I poczęty przez pupę . DoszedJs~y do papy c_oz 
mi pozostaje, jak nie - zwrócić ku poszczególnym częściom, aby poprzez me znowu _dojść 
do pupy? - i temu właśnie ma służyć nowela Fi/idor. Filidor jest n~wrotem konstrukcyJ~ym, 
pasażem albo ściślej mówią - codą, jest to tryl, a raczej skręt kiszek. bez którego rugdy 
bym nie dostał si do lewej łydki. Czy nie żelazny to szkiele t konstrukcyjny? Czy nie dość , 
by zaspokoić wymogi wyspecjalizowane najsubtelniej? A cóż dopiero, gdy wnikn_iecie w 
głębsze związki poszczeg łnych części, w rozmaite przejścia od palca do zębów, w m1styczn: 
znaczenie niek.'tórych ulubionych częśc i , w sens - dalej - pojedynczych stawów, w całość 
części, zarówno jak we wszy tkie części części? Zapewniam, jest to kon trukcja nie~
szacowana pod względem zapełnienia miejsca, badaniami wnikliwymi nad nią mozna zapelmć 
trzysta tomów zapełniając coraz więcej miejsca i coraz wyższe ~~kyjąc miejsce, i ~zsiadając 
się coraz wygodniej i obszerniej na swym miejscu. A czy lub1c1e pu_s~zać bańki ~ myd~a 
nad jeziorem o zachodzącym słońcu, kiedy karpie plusz.czą się w wodzie 1 rybak w m1lczemu 

siedzi przeglądając się w lustrzanej tafli? . . . . . 
I polecam wam moją metodę nasilania przez powtarzame, dzięki któreJ powtarzając 

systematycznie niektóre słowa,zwroty, sytuacje oraz części nasilam je potęgując _ zarazem 
wrażenie jednolitości stylu do granic nieomal maniackich. Przez powtarzanie, przez 
powtarzanie najsnadniej tworzy się wszelka mitologia! Zważcie jednak, że taka cząstk_owa 
konstrukcja nie tylko jest konstrukcj ą, jest właściwie całą filozofią, którą tu przedstawi~ w 
formie piankowej i lekkiej beztroskiego felietonu. Powiedzcie mi, jak sądzicie - czy zdamem 
waszym czytelnik nie asymiluje częśc i tylko i tylko częściowo? Czyta on część al_bo kawale~.· 
a potem przerywa, by za j akiś czas przeczytać następny kawaJek, a nie~az ~ak się zdarza, 1z 
zaczyna od środka lub od końca posuwając się wstecz, k.-u początkowi . N1e~adko poczy~ 
parę kawałków i rzuci, nie dlatego nawet, aby go nie zajmowało, ale że coś innego mu się 
nasunęło . A choćby wreszcie przeczytał całość - czy mniemacie, że obejmie j ą wzrokiem i 
pozna się na stosunku i harmonii poszczególnych części, jeśli nie dowie się od specjalisty? 
Na to więc autor biedzi się latarni, kroi, nagina, zrywa, lata, poci się i męczy, aby specjalista 
powiedział czytelnikowi, że dobra konstrukcja? Ale dalej idźmy, dalej, na teren codziennego 
prywatnego doświadczenia! Czy byle telefon albo byle mucha ~ie ~de~ie ~o od _ lektury 
akurat w tym miejscu, gdzie wszystkie poszczególne części zbiegają się w Jedność 
dramatycznego rozwiązania? A cóż dopiero, jeś li w tym momencie brat jego (dajmy na to) 
wejdzie do pokoju i coś powie? Szlachetny trud pisarza idzie na marne w~~-c ~rata, m~c~y 
albo telefonu - fe, niedobre muszki, dlaczego kąsacie ludzi, którzy potrac1h JUZ ogony 1 me 
mają czym się opędzać? A dodatkowo weźmy jeszcze pod uwagę, czy to dzieło wasze, jedyne, 
wyjątkowe i wypracowane, nie jest tylko częścią trzydziestu tysięcy innych dzieł, równie 
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jedynych, pojawiających się, w myśl zasady co rok prorok? Przeraźliwe czści ! Na to więc 
konstruujemy całość, aby cząstka części czytelnika wchJonęla cząstkę części dzieła, i to tylko 
częścią? 

Trudno nie igrać żarcikiem na len temat. Żarcik sam się prosi. Albowiem od dawna 
nauczyliśmy się zbywać żartem to, co z nas żartuje sobie zbyt chJoszcząco. Czy kiedyś pojawi 
się geniusz powagi, który spojrzy w oczy realistycznym małostkom życiowym nie wybuchając 
tępawym chcichotem? Czyja wielkość sprosta na koniec maJostce? Ejże, ty tonie mój, tonie 
lekkiego felietonu! Ale zauważymy dalej (aby już do końca wychylić puchar cząstki), że 
owe kanony i zasady konstrukcji, którym ulegamy niewolniczo, są także wytworem części 
zaledwie, i to nader nik.lej . Znikoma część świata, szczupłe grono specjalistów i esterów, 
światek nie większy od małego palca, który w całości mógłby zmieścić się w jednej kawiarni, 
wciąż tam między sobą się urabia wyciskając coraz bardziej wyrafinowane postulaty. Lecz, 
co gorzej , gusta te nie są właściwie gustami - nie, wasza konstrukcja smakuje im tylko w 
części, w dużo większej czści smakuje im własne znawstwo w przedmiocie konstrukcji. Po 
toż zatem twórca usiłuje wykazać zdolność konstrukcyjną, aby znawca wykazać mógł swoje 
znawstwo w tym przedmiocie? Cicho, cyt, misteriwn, oto pięćdziesięcioletni twórca tworzy 
klęcząc przed ołtarzem sztuki z myślą o arcydziele, harmonii, precyzj i, pięknie, duchu i 
przezwyciężaniu, oto znawca zna się pogłębiając tworzywo twórcy w pogłębionym stud.iwn, 
po czym dzieło idzie w świat do czytelnika - i to, co zostalo poczęte z męką całkowitą i 
zupełną, przyjęte zostaje nad wyraz cząstkowo, pomiędzy telefonem i kotletem. Tu pisarz 
duszą, sercem, sztuką, trudem, męką karmi - a tu czytelnik wcale nie chce, a jeśli i zechce, 
to od niechcenia, tak sonie, póki nie odezwie s ię telefon. Drobne realia życiowe was gubią. 
Jesteście jak człowiek, który wyzwał smoka do walki, lecz którego mały pokojowy piesek 
zapędzi w kozi róg. 

A dalej, zapytam (aby jeszcze haust pociągnąć z pucharu cząstki) , czy - zdaniem waszym 
- utwor skonstruowany w myśl wszystkich kanonów wyraża całość czy część tylko? Ba! Czyż 
wszelka forma nie polega na eliminacji, konstrukcja nie jest uszczupleniem, czy wyraz może 
oddać co innego jak tylko część rzeczywistości? Reszta jest milczeniem. Czy wreszcie my 
stwarzamy formę, czy ona nas stwarza? Wydaje się nam, że to my konstruujemy - zludz.enie, 
w równej mierze jesteśmy konstruowani przez konstrukcję. To, co napisałeś, dyktuje ci sens 
dalszy, dzieło rodzi się nie z ciebie, chciałeś napisać to, a napisało ci się coś zupełnie 

odmiennego. Części mają sk.lonności do caJości, każda część zmierza do całości po kryjomu, 
dąży do zaokrąglenia, poszukuje dopełnienia, doprasza się reszty na obraz i podobieństwo 
swoje. Umysł nasz wyławia z rozbełtanego oceanu zjawisk jakąś część, dajmy na ot - ucho 
albo nogę, za.raz na początku dzieła nasuwa się nam pod pióro ucho albo noga i potem już 
nie możemy wybrnąć z części, dopisujemy do niej dalszy ciąg, ona nam dyktuje wszystkie 
pozostale członki. Dokoła części owijamy się jak bluszcz dokoła dębu, początek zak.Jada 
koniec, a koniec - początek, środek zaś stwarza się między początkiem a końcem. Absolutna 
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niemożność całości znamionuje ludzką duszę. Cóż tedy począć mamy z taką częścią, która 
się urodziła ni podobna do nas, jakby tysiąc jurnych, ognistych ogierów nawiedziło łoże 
matki naszego dziecięcia - ha, jedynie chyba dla uratowania pozorów ojcostwa musimy z 
całą potęgą moralną upodobnić się do naszego dzieła, gdy ono nie chce by do nas podobne. 
Ba, ba, pamiętam, znałem przed laty pisarza, któremu na wstępie kariery pisarskiej napisała 
się książka heroiczna. Całkiem przypadkowo w pierwszych zaraz łowach uderzył w klawisz 
heroiczny, choć mógł równie dobrze uderzyć w nutę sceptyczną albo i liryczną - ale pierwsze 
zdania wypadły heroicznie, wobec czego nie mógł, mając na względzie harmonię konstrukcji, 
nie wzmagać i stopniować heroizmu aż do końca . I póty zaokrąglał, gładził i udoskonalał, 
poprawiał i dopasowywał początek do końca, koniec do począ1.ku, aż wreszcie wynikł z tego 
utwór jak żywy i pełen najgłebszego przekonania. Cóż tedy miał zrobić z tym swoim 
najgłębszym przekonaniem? Czy można wyprzeć się najgłębszego przekonania? Czy twórca 
odpowiedzialny za słowo może wyznać, że to tylko tak mu się napisało her icznie i po 
prostu tak wypadło heroicznie, że jego najgłębsze przekonanie nie jest bynajmniej jego 
przekonaniem, ale z zewnąl.rz mu jakoś nalazło, przylazło, oblazło i wlazło? Wykluczone! -
gdyż tak.ie małostki, jak nalazło, napisało się, wypadło, oblazło, nie mieszczą się w wyższym 
slylu kulturalnym, co najwyżej, mogą tanowić namiastkę figlarnie nieobowiązującego i 
piankowego felietonu. Daremnie nieszczęsny heroik wstydził się i krył się, i próbował 
wymigać się od części, część, raz ucapiwszy, nie chciała popuścić, musiał przystosować się 
do swojej części. I póty upodabniał się do części , aż wreszcie pod koniec kariery pisarskiej 
był już zupełnie taki sam i heroiczny - cherlak heroizmu swego. I tylko unikał jak ognia 
kolegów i towarzyszy z czasów dojrzewania, i bowiem nie mogli nie dziwić się całości, 
która tak ściśle do części się dopasowała. I wołali na niego: - Hej, Bolek! A pamiętasz ten 
paznokieć .... ten paznokieć .... Bolek, Bolek, Boluś, paznokieć pamiętasz na zielonej łące? 
Paznokieć? Paznokieć, Bolo, gdzie j sl? 

Te zatem są zasadnicze, kapitalne i filozoficzne racje, które mnie skłoniły do zbudowania 
dzieła na fundamencie poszczególnych części - ujmując dzieło jako cząstkę dzieła - i traktując 

człowieka jako związek części - podczas gdy ludzkość całą ujmuje mieszaninę czści i 
kawałków. Ale gdyby ktoś zrobił mi taki zarzut: że ta cząstkowa koncepcja nie stanowi, 
Bogiem a prawdą, żadnej koncepcji, a tylko bzdurę kpinę, nabieranie goś i, i że ją, zamiast 
poddawać się surowym prawidłom i kanonom sztuki, próbuję wykpić się im ową kpiną -
odpowiedziałbym, że tak, że właśnie, że takie, a nie inne są moje zamiary. I - na Boga - nie 
waham się przyznać - ja pragnę uchylić się tyleż waszej Sztuce, panowie, której nie mogę 
znieść, ile wam samym .... ponieważ i was nie mogę znieść z waszymi koncepcjami, z waszą 
artystyczną postawą i z całym waszym światkiem artystycznym. 

Panowie, istnieją na ziemi środowiska mniej lub więcej śmieszne, mniej lub więcej hańbiące, 
zawstydzające i upokarzające - a także ilość głupoty nie jest wszędzie ta sama. Tak na 
przykład środowisko fryzjerów wydaje się na pierwszy rzut oka bardziej podatne głupocie 
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niż środowisko szewców. Ale to co dzieje się w środowisku artystycznym świata, bije 
wszystkie rekordy głupoty i hańby - i do tego stopnia, że człowiek jako tako przyzwoity i 
zrównoważony nie może nic pochylić czoła objętego pożarem wstydu wobec tej dziecinnej 
i preten jonalnej orgii . O, te śpiewy natchnione, których nil"l nie słucha! O. te mądrzenia się 
znawców i zapał na koncertach i wieczorach poetyckich, i owe inicjacje, waloryzacje, 
dyskusje i twarze tych osób, gdy deklamuj ą lub słuchają celebrując w pólnie misteriwn 
piękna! Na mocy jakiejż bolesnej antynomii wszystko, co robicie lub mówicie, na tym 
właśnie terenie przemienia się w śmieszności? Gdy w ciągu wieków jakieś środowisko popada 
w takie kanwulsje głupoty, można z całą pewnością dojść ·do wniosku, że jego koncepcje 
nie odpowiadają rzeczywistości, że po prostu faszeruje się ono fałszywymi koncepcjami. I 
bez wątpienia koncepcje artystyczne wa ze o iągnęły szczyt naiwności koncepcyjnej; i jeśli 
chcecie wiedzieć, jak i w jakim sensie należałoby je zrewidować, mogę to wam zaraz 
powiedzieć - ale trzeba, byście nadstawili uszu. 
Czegóż właściwie pożąda ten, kto w naszych czasach poczuł powołanie do pióra, pędzla 

lub klarnetu? On przede wsyztskim pragnie być artystą. Pragnie tworzyć Sztukę. Marzy mu 
się, że Pięknem, Dobrem i Prawdą będzie sycił siebie i współobywateli, chce być kapłanem i 
wieszczem ofiarowując skarb swego talentu ludzkości spragnionej. A także, być może, pragnie 
oddać talent w służbę idei oraz Narodu. Jakże szczytne cele! Cóż za wspaniałość zamierzeń! 
Czyż nie taka była rola Szekspirów, Szopenów? Lecz zważcie, i w tym cały szkopuł, że wy 
jeszcze nie jesteście Szopenami ani Szekspiran1i - że jeszcze nie stati <cie się w pełni jako 
artyści i kapłani sztuki - że co najwyżej w obecnej fazie waszego rozwoju jesteście li tylko 
półszekspirami i ćwierćszopenami (o, przeklęte części) - i że wobec tego taka pretensjonalna 
postawa obnaża jedynie waszą nędzną niedostateczność - i że to wygląda, jakbyście chcieli 
gwałtem wyskoczyć na piedestał pomnika narażając na szwank wasze cenne i wrażliwe części 
ciała. 

Wierzcie mi: jest wielka różnica między artystą, który już się urzeczywistnił, a zgrają 
półartystów i ćwierćartystów, którzy dopiero pragną się urzeczywistnić. I to, co przystoi 
artyście już wykończonemu w całym profilu swoim, w was inny ma wydźwięk. Ale wy, 
zamiast stworzyć sobie koncepcję na własną miarę i wedle własnej rzeczywistości, stroicie 
się w cudze piórka - i oto dlaczego staje.cie się aspirantami, wiecznie nieudolnymi, wiecznie 
na tę trójczynę, wy, słudzy i naśladowcy, hołdownicy i wielbiciele Sztuki, która was trzyma 
w przedpokoju. Zaprwadę traszne jest widzieć, jak się staracie i jak wam się nie udaje, jak 
za każdym razem mówią wam, że jeszcze nie całkiem, a wy znowu pchacie się z nowym 
utworem, i jak usiłujecie wmuszać te utwory, jak ratujecie się okropnymi drugorzędnymi 
su.kcesinami, rozdajecie sobie komplimenty, urządzacie wieczorki artystyczne, wmawiacie w 
siebie i w innych coraz nowe upozorowanie własnej nieudolności . I nawet nie macie tej 
pociechy, aby dla was samych to, co piszecie i fabrykujecie, miało jakiekolwiek znaczenie. 
Bo to wszystko, powtarzam, jest tylko naśladownictwem, jest to podpatrzone u mistrzów - to 
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nic innego jak tylko przedwczesne złudzenie, 7.e już się jest cennym, już się jest wartością. 
Sytuacja wasza jest fałszywa, a będąc fałszywą, musi rodzić gorzkie owoce - i już w waszym 
gronie rośnie wzajemna niechęć, lekceważen ie, złośliwość, każdy pogardza drugim i sobą w 
dodatku, jesteśc ie bractwem samopogardy - aż wreszcie sami zlekceważycie się na śmierć. 
Bo na czym7.e właściwie polega sytuacja drugorzędnego pisarza, jeśli nie na jednym wielkim 
odpaleniu? Pierwsze i nielitościwe odpalen ie wymierza mu zwykły czytelnik, który 
zdecydowanie nie chce lubować się jego utworami. Drugie i haniebne odpalenie wymierza 
mu własna jego rzeczywistość, której njć zdołał wyrazi . A trzecie odpalenie i kopnięcie, 
najhaniebniejsze ze wszystkich, spotyka go od strony sztuki, do której się schroruł, a która 
gardzi nim jako nieudolnym i niedostatecznym. I to wypemia miarę hańby . To już zaczyna 
się kompletna bezdomność . To sprawia, że drugorzędny staje się przedmiotem pośmiewiska 
ze wszystkich stron, wzięty w krzyżowy ogień odpalenia. Zaprawdę, czogóż można się 
spodziewać po człowiek.'U odpalonym po trzykroć, i za każdym razem haniebniej? Czyż 
człowiek lak oporządzony nie powinien wyjechać, ukryć się gdzieś, aby go nie widziano? 
Czy niedostateczność, paradująca w biały dzień, żądna honorów, może być zdrowa i czy nie 
musi sprowokować natury do czkawki? 

Lecz naprzód odpowiedzcie mi - czy, zdaniem waszym, bery lepsze są i bardziej soczyste 
od ananasówek, czy raczej tamtym skłonni jesteście oddać pierwszeństwo przed tymi? I czy 
lubicie pojadać je siedząc wygodnie w trzcinowych fotelach na werandzie? Hańba, hańba, 
panowie, i hańba, hańba! Nie jestem fi lozofem i teoretykiem, nie - ja o was mówię, mam na 
myśli wasze życie, zrozumcież, mrue męczy jedynie wasza osobista sytuacja. Nie można się 
oderwać . O, ta niemożność przecięcia pępowiny łączącej z odpaleniem człowieczym! Dusza 
odpalona - kwiat nie wywąchany - cukierki, które chciały smakować i nie smakowały -
kobieta wzgardzona - zawsze sprawiały mi boleść wprost fizyczną, nie wniem ścierpieć tego 
niezaspokojerua - i gdy spotkam na mieście któregoś z artystów i widzę, jak zwykle odpalenie 
leży u podstawy jego egzystencji, jak każdy ruch, słowo , wiara, entuzjazm, przecinek, obraza, 
duma, litość, ból zalatują zwykłym, nieprzyjemnym odpaleniem, wstyd mi. A wstyd mi nie 
dlatego, bym mu współczuł, lecz że z nim współżyję, że jego chimeryczność mrue dotyka i 
lak samo dotyka każdego, do czyjej świadomości przeniknęła . Wierzcie, najwyższy czas 
opracować i ustalić postawę drugorzędnego pisarza, inaczej bowiem wszystkim ludziom zrobi 
się niedobrze. Nie jest że to dziwne, że osoby, poświęcające się ex professo formie i - sądzić 
by można - wrażliwe na styl, godzą się bez protestu na taką sytuację, fałszywą i preten
sjonalną? Czyż nie rozumiecie, że właśnie z punktu widzenia formy, stylu nie ma nic 
fatalniejszego w skutkach - gdyż ten, kto się znajduje w sztucznej sytuacji, w tandetnym ze 
wszech miar położeniu , nie może wypowiedzieć jednego słówka, które by nie było tandetą? 
Jakaż tedy - zapytacie - ma być nasza koncepcja, iż byśmy zdołali wypowiadać się w spo

sób odpowiadający naszej rzeczywistości, a zarazem bardziej suwerenny? Panowie, nie leży 
w waszych możliwościach przekształcenie się ot tak, z wtorku na środę w dojrzałych mistrzów 
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- a jednak moglibyście w pewnej mierze uratować godność oddalając się od Sztuk.i, która 
warn pupę lak kłopotliwą przyprawia. Przede wszystkim zerwijcie raz na zawsze z tym 
słowem : sztuka a także z ty m drugim: artysta. Przestań ie nurzać s ię w tych słowach, które 
powtarzacie z nieskończoną monotonią. Czyż nie jest tak, że każdy jest po trosze artystą? 
Nie jestże prawdą, że ludzkość tworzy sztukę nie tylko na papierze lub na płótnie, ale w 
każdym momencie życia codziennego - i gdy dziewczę wpina kwiat we włosy, gdy w 
rozmowie wypsnie się wam żarcik, gdy roztapiamy się w zmierzchownej gamie świalłocien i a, 

czymże to wszystko jest, jeśli nie praktykowaniem sztuki? Po cóż więc ten podział dziwaczny 
i bzdurny na "artystów" i resztę ludzkośc i? I czyż nie byłoby zdrowiej , gdybyście, zamiast 
mienić się dumnie artystami, mówili po prostu: "Ja może nieco więcej niż inni zajmuję się 
sztuką"? A dalej, na cóż wam ten cały kult dla sztuki, która zawiera się w lak zwanych 
"dziełach" - skąd wam się ubzdurzyło i przyśni ło, że człowiek lak bardzo podziwia dzieła 
sztuki i że omdlewamy z niebiańskiej rozkoszy słuchając fugi Bacha? Czyż nigdy nie 
przyszło wam do głowy, jak dalece jest nieczysta, mętna niedojrzała owa artystyczna 
dziedzina kultury - dziedzina, którą chcecie zamknąć w waszej frazeologii symplistycznej? 
Błąd, który nachałrue i nagminnie popemiacie, polega w pierwszym rzędzie na tym: że 

redukujecie obcowanie człowieka ze sztuką wyłącznie do emocji artystycznej, ujmując 
zarazem to obcowanie w jego aspekcie skrajnie indywidualistycznym, jakby każdy z nas 
przeżywał sztukę na własną rękę, nogę, w hermetycznym odosobnieniu od innych ludzi. Lecz 
w rzeczywistości mamy ru do czynienia z mieszanką, złożoną z wielu emocji tudzież z wielu 
ludzi, którzy, wzajemnie na siebie oddziaływując, wytwarzają zbiorowe przeżycie. 

Tak więc, gdy na estradzi pianista bębni Szopena, mówicie, 7.e czas Szopenowskiej muzyki 
w kongenialnej interpretacji genialnego pianisty oczarował słuchaczy . Lecz, być może, w 
rzeczywistości żaden ze słuchaczy nie został oczarowany. Nie jest wykluczone, że gdyby im 
nie było wiadome, że Szopen jest wielkim geruuszem, a pianista - również , z mniejszym 
wysłuchaliby żarem tej muzyki. Jest możliwe również, że jeśl i każdy z nich, blady z 
entuzjazmem, bije brawo, krzyczy i się miota, należy przypisać to temu, iż inni także miotają 

się krzycząc; albowiem każdy z nich myśli, że inn i doznają straszliwej rozkoszy, 
nadziemskiego wzruszenia, wobec czego i jego wzruszenie zaczyna rosnąc na cudzych 
drożdżach; i w ten sposób łatwo może się wydarzyć, że choć nikt na sali me został 
bezpośredn io zachwycony, wszyscy przej awiają oznaki zachwytu - ponieważ każdy 

przystosowuje się do swych sąsiadów. I dopiero gdy wszyscy w kupie podniecą się między 
sobą należycie, dopiero wówczas mówię , te oznaki wywołują w nich wzruszenie - musimy 
bowiem przystosować się do naszych oznak. Lecz także jest pewne, że uczestnicząc w owym 
koncercie, wypełruamy coś w rodzaju aktu religijnego (zupełrne jakbyśmy asystowali Mszy 
świętej), pobożnie klęcząc przed Bóstwem artyzmu; w rym wypadku przeto nasz podziw 
byłby tylko aktem hołdu i wypemieniem obrządku. Któż jednak mógłby powiedzieć, ile w 
tej Piękności jest prawdziwego piękna, a ile historyczno-socjologicznych procesów? Ba, ba, 
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Witold Gombrowicz w wieku dwóch lat (1906) 
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wiadomo, ludzkość potnebuje mitów - ona wybiera sobie tego lub owego ze swoich licznych 
twórców (któż jednak zdołałby zbadać i wyświetlić drogi tego wyboru?) i oto wynosi go 
ponad innych. zaczyna uczyć się go na pamięć, w nim odkrywa swoje tajemnice, jemu 
podporządkowuje uczucie - ale gdybyśmy z tym samym uporem zabrali się do wywyższania 
innego artysty, on stałby się naszym Homerem. Czy nie widzicie zatem, ile najróżno
rodniejszych i często pozaestetycznych czynników (których wyliczenie mógłbym monotonnie 
przedłużać w nieskończoność) składa się na wielkość artysty i dzieła? I to mętne, 
komplikowane i trudne współżycie nasze ze sztuką chcecie zawrzeć w naiwnym frazesie, że 

"poeta, natchniony, śpiewa, a słuchacz, zachwycony, słucha"? 
Porzućcie zatem owo cackanie się ze sztuką, porzućcie - na Boga! - cały ten system 

wydymania jej, wyolbrzymiania; i zamiast upajać się legendą, pozwól ie, aby fakty was 
stwarzały . I już to jedno powinno by przysporzyć wam niezłej ulgi, otwierając was na 
Rzeczywistość - ale zarazem pozbądźcie się lęku, że to zuboży wam i skurczy ducha -
albowiem Rzeczywistość jest zawsze bogatsza od naiwnych iluzji i kłamliwych fikcji. I zaraz 
ukażę wam, jakie to bogactwa oczekują was na nowej drodze. 

To pewne, że sztuka polega na doskonaleniu formy. Lecz wy - i tu objawia się inny wa z 
błąd kardynalny - wyobrażacie sobie, że sztuka polega na stwarzaniu dzieł doskonałych pod 
względem formy; ów niezmierzony i wszechludzki proces stwarzania formy sprowadzacie do 
produkcji poematów lub symfonii; i nawet nie wnieliście nigdy wyczuć należycie oraz 
wyjaśnić innym, jak olbrzymia jest dla formy w naszym życ i u. Nawet w psychologii nie 
umieliście zapewnić formie należnego miejsca. Jak dotychczas, wciąż wam się wydaje, że to 
uczucia, instynkty, idee rządzą naszym zachowaniem, a formę skłonni jesteście uważać za 
powierzchowny dodatek i zwykłą ozdóbkę. I gdy wdowa, idąc za trumną męża, do rozpuku 
szlocha, sądzicie, że szlocha, ponieważ ciężko odczuwa swą stratę . Gdy jakiś inżynier, lekarz 
lub adwokat zamorduje swą żonę, dzieci albo przyjaciela, uważacie, że dał się porwać swym 
krwawym instynktom. Gdy zaś jakiś polityk głupio się wypowie, uznacie, że głupi, ponieważ 
same głupstwa mówi. Lecz w Rzeczywistości sprawa przedstawia się jak następuje : że istota 
ludzka nie wyraża się w sposób bezpośredni i zgodny ze swoją naturą, ale zawsze w jakiejś 
określonej formie i że forma owa, ów styl, sposób bycia nie jest tylko z nas, lecz jest nam 
narzucony z zewną!IZ - i oto dlaczego ten sam człowiek może objawiać się na zewnątrz 
mądrze albo głupio, krwawo lub anielsko, dojrzale albo niedojrzale, zależnie od tego, jaki 
styl mu się napatoczy i jak uzależniony jest od innych ludzi. I jeśli robaki, owady cały 
dzień uganiają się za pożywieniem, my bez wytchnienia jesteśmy w pościgu za formą, użeramy 

się z innymi ludźmi o styl, o sposób bycia nasz, i jadąc tramwajem, jedząc, zabawiając się 
lub wypoczywając , lub załatwiaj ąc interesy - zawsze, bez przerwy szukamy formy i 
rozkoszujemy się nią lub cierpimy przez nią i przystosowujemy się do niej lub gwałcimy i 
rozbijamy j ą, lub pozwalamy, aby ona nas stwarzała, amen. 

O, potęga Formy! Przez nią umierają narody.Ona wywołuje wojny.Ona sprawia, że powstaje 

11 



w nas coś,. co nie jest z nas. Lekceważąc ją nie zdołacie nigdy pojąć głupoty, zła, zbrodni . 
Ona rz~dz1 naszymi najdrobniejszymi odruchami. Ona jest u podstawy życia zbiorowego. 
Jednakże dla was Forma i Styl wciąż jeszcze są pojęciami z dziedziny śc i śle estetycznej -
dla was styl jest li tylko stylem na papierze, stylem waszych opow i adań. Panowie, któż 
wypoliczkuje pupę, którą ośmielac ie zwracać do ludzi klękając przed ołtarzem sztuki? Fornrn 
nie jest dla was czymś żywym i ludzkim, czymś - rzekłbym - prak1ycznym i codziennym, a 
tylko odświętnym jakimś atrybutem. Pochylając się nad waszym papierem zapominacie o 
własnej osobi~ - _i nie zależy wam na do konaleniu waszego osobistego i konkretnego stylu, 
a tylk~ u~rawiac1e J~ąś abstrakcyjną stylizację w próżni. Zamiast aby sztuka wam służyła, 
wy służycie szwce - 1 z owczą łagodnością zezwalacie, iżby wam hamowała rozwój i wpychała 
w piekło indolencji. 

Spó~rzcie teraz, jak odmienna byłaby postawa tego, kto zamiast sycić się frazeologią 
rozmai~ch konceptualistów, świeżym spojrzeniem ogarnąłby świat w zrozumieniu bezdennego 
znaczema formy w naszym życiu. Jeśliby ujął za pióro, to już nic po to, aby stać się Artystą, 
lecz a~y - powiedzmy - wyrazić lepiej swoją osobowość i wytłumaczyć ją innym osobom; 
lub tez. aby uładzić się lepiej wewnętrznie, a także, być mo:że, aby pogłębić, zaostrzyć 
stosllllk.i swe z innymi ludźmi mając na uwadze niezmierny i twórczy wpływ innych dusz 
na n~~ą ?uszę; l~b ~a p_rzykład starałby się wywalczyć sobie świat taki, jakim mieć go 
chce 1 Jak.i mu do zyc1a nieodzowny. Rzecz jasna, nie będzie szczędził wysiłków, by dzieło 
arty~ycznym powabem przyciągało i podbijało innych - ale głównym jego celem już nie 
będz1: sztuka, !~cz ~!ko _własna osoba. I mówię "własna" , a nie "cudza", ponieważ czas już, 
abyście ~rzestah mieć się za wyższe istoty, które mogą kogokolwiek pouczać, oświecać, 
pro~adz~ć, uw_zni_~lać or~ ~oralni~ć . Któż wam zagwarantował tę wyższość? Gdzie jest 
pow1edz1ane, ze JUZ nalezyc1e do wyzszej sfery? Któż to mianował was arystokracją? Kto 
v.:am _dal patent ~a Dojr:zał~ść? O, nie, ten pisarz, o którym mówię, nie będzie oddawał się 
p1saruu dlatego, ze uwaza się za dojrzałego, lecz właśnie ponieważ zna swą niedojrzałość i 
wie.' że ni~ posiadł fonny i że jest tym, k10 się wspina, ale nie wylazł jeszcze, i tym, kto się 
r~b1, ale Jeszcze się nie zrobił. I jeśli przytrafi mu się napisanie dzieła nieudolnego i 
ruemądrego, powie: - Doskonale! Napisałem głupio, lecz nie zawierałem z nikim kontraktu 
na dostaw~ ~ych dz~el mądrych, doskonałych. Dałem wyraz mej głupocie i cieszę się z 
tego'. bowiem niechęć 1 surowość ludzka, jaką pobudziłem przeciw sobie, kształtuje mnie i 
ui:abia, ~tw~ Jak gdyby na nowo, i oto jestem jeszcze raz na nowo urodzony. - z czego 
~1~ć, _ze w1~szcz ~ zdrowej filo~ofii _tak mocno jest utwierdzony w sobie, iż nawet głupota 
1 medojrzałość go me przestraszają ani mogą mu zaszkodzić - z podniesionym czołem mo:że 
on ~ię wyraz_ić i ob~awi~ w swojej indolencji, podczas gdy wy nic prawie nie jesteście już w 
stanie wyrazić, poruewaz strach wam głos odbiera 

A wię~ pod tymi wzg~ędami refonna, którą wam zalecam, dostarczyłaby wam sporej ulgi. 
Trzeba Jednak dodać, ze tylko krasopisarz z takim podejściem do rzeczy byłby zdolen 
sprostać problemowi, który jak dotąd, czynił wam najprzykrzejszą z pup . i problem, który 
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tu poruszam, jest, być mo:że, najbardziej fundamentalnym, straszliwym i najgenialniejszym 
(nie waham się uży tego słowa) ze wszystkich problemów stylu i kultury . W spo ób 
plastyczny tak zrefom10wałbym ów problem: wyobrażcie sobie, :że bard dorosły i dojrzały, 
pochylony nad papierem. tworzy ... lecz na karku umięścil mu się młodzieniec lub jakiś 
półinteligent półoświeciny, albo dziewczę młode, lub jakaś osoba o przeciętnie nijakiej i 
rozlazłej duszy, lub jakakolwiek istota młodsza , niższa lub ciemniejsza - i oto istota owa, 
ten młodzieniec, dziewczę czy półinteligent, czy wre. zcie inny jakiś mętny syn ciemnej 
ćwierćkultury, rzuca się na jego duszę i ściąga ją, zwęża, ugniata łapami i obejmując ją, 
wchłaniając, wsysając, odmładza ją swą młodością, zaprawia swą niedojrzałością i przyrządza 
ją sobie na swą modlę. sprowadzając na poziom swój - ach, w swoje ramiona! Lecz twórca, 
zamiast zmierzyć się z najeźdźcą, udaje, :że go nie dostrzega, i - cóż za szaleń two . - sądzi, 

że uniknie gwałtu robiąc minę, jakby nie był przez nikogo gwałcony. Czyż nie to właśnie 
zdarza się wam, poczynając od wielkich geniuszów, a kończąc na podrzędnych bardach 
drugiego chóru? Czyż nie jest prawdą, :że wszelka istota dojrzalsza i wyższa, i tarsza jest 
uzależniona na tysiąc rozmaitych sposobów od istot na niższym stopniu rozwojowym, i czyż 
owa zależność nie przenika nas na wskroś aż w samo sedno, tak dalece, iż wolno powiedzieć: 
starszy przez młodszego jest stwarzany? Czyż pisząc nie musimy przy tosowywać się do 
czytelnika? Mówiąc - nie uazleżnian1y się od osoby. dla której mówimy? Czyż nie jesteśmy 
śmiertelnie zakochani w młodości? Czyż nie musimy w każdej chwili ubiegać się o łaskę 
istot n iższych, dostrajać się do nich, poddawać się bądi to ich przemocy, bądź czarowi - i 
czyż ten gwałt bolesny, dokonany na naszej osobie przez półciemną niższość, nie jest 
najpłodniejszym z gwałtów? Wy jednak - jak dotąd i na przekór całej waszej retoryce · 
zdobyliście się jed)'nie na chowanie głowy w piasek i wa za szkolarsko-dydaktyczna 
umysłowość, nasycona pychą, nie zdołała zdać sobie z tego sprawy. gdy w rzeczywistości 
jesteście bez przerwy gwałceni, udajecie, że nic się nie stało - o, bo wy, dojrzali, tylko z 
dojrzałymi obcujecie, i dojrzałość wasza tak jest dojrzała, :że tylko z dojrzałością może się 
pokumać! 

Gdybyście jednak mniej przejmowali się Sztuką czy też nauczaniem i doskonaleniem 
innych, bardziej zaś własnymi godnymi pożałowania osobami, nigdy nie przeszlibyście do 
porządku nad tak okropnym pogwałceniem osoby - i zamiast by poeta dla innego poety 
stwarzał poematy, on by się poczuł przeniknięty i stwarzany z dołu przez siły, k'tórych dotąd 
nie dostrzegał. Pojąłby, :że tylko uznając je, zdoła się po nich wyzwolić; i dołożyłby starań, 
aby w jego stylu, postawie i formie O- zarówno artystycznej , jak codziennej - zaznaczył się 

wyraźnie ów związek z niższością. Już nie czułby się tylko Ojcem, lecz Ojcem i zarazem 
Synem: i nie pisałby tylko jako mądry, subtelny, dojrzały, lecz raczej jako Mądry wciąż 
ogłupiany Subtelny bez wytchnienia brutalizowany i Dorosły nieustannie odmładzany. I 
jeśliby, odchodząc od biurka, spotkał przypadkiem młodzieńca albo półinteligenta, już nie 
klepałby ich protekcjonalnie, dydaktycznie i pedagogicznie po ramieniu, lecz raczej w 
świętym dr:żeniu zacząłby jęczeć i ryczeć, a może nawet padłby na kolana! Zamiast uciekać 
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przed niedojrzałością, zamykając się w kręgu wysublimowanym, pojąlby, że styl uniwersalny 
to ten, k1óry potrafi milośnie objąć niedorozwój. I to doprowadziloby was w końcu do formy 
tak dyszącej twórczością i wypełnionej poezją, że wszyscy w kupie przetworzylibyście się w 
potężnych geniu zów. 

Patrzcie tedy, jakie nadzieje wam zsyla ta osobowo-osobista koncepcja moja - j akie per
spek1ywy! Jednakże aby ię stała koncepcją na sto procent twórczą i defmitywną, musicie 
razem postąpić jeszcze krok n przód - a ten krok jest Lak śn1iały i stanowczy, tak bezgranicmy 
w swoich możliwośc iach i burzycielski w swoich konsek-wencjach, że tylko z cicha i z daleka 
napomkną o nim moje wargi. Oto - już nadszedł czas, już wybiła godzina na zegarze dziejów 
- starajcie się przezwyciężyć formę , wyzwolić się z formy. Przestańcie utożsamiać się z tym, 
co was określa. Wy, artyści, próbujcie uchylić się wsze lkiemu sw mu wyrazowi. Nie ufajcie 
własnym słowom. Miejcie się na straży przed wiarą waszą i nie dowierzajcie uczuciom. 
Wycofajcie się z tego, czym jesteście na zewnątrz, i niech lęk was ogamie przed wszelkim 
uzewnętrznieniem, tak właśnie, jak ptaszka drżenie ogarnia wobec węża. 

Albowiem - ale n ie wiem, doprawdy, czy j uż dzisiaj mogą o tym napomknąć me wargi -
jest błędny postulat, jakoby człowiek miał być określony, to znaczy niewzruszony w swoich 
ideach, kategoryczny w swoich deklaracjach, niewątpliwy w swej ideologii, stanowczy w 
swych gustach, odpowiedzialny za słowa i czyny, ustalony raz na zawsze w całym swoim 
sposobie bycia_ Rozpatrzcie bl iżej chimeryczność tego postulatu. Żywiołem naszym jest 
wieczysta niedojrzałość . Co dzisiaj myślimy, czujemy, będzie nieuniknien ie głupstwem dla 
prawnuków. Lepiej tedy, abyśmy już dzisiaj uznali w tym porcję głupstwa, którą przyniesie 
czas.„ i ta siła, która was zmusza do przedwczesnej definicj i, nie jest, jak sądz i cie, sił ą 

całkowicie l udzką. Niezadługo zdamy sobie sprawę, że już nie to jest najważniejsze: umierać 

za idee, style. tezy, hasła, wiary; i nie to także: utwierdzać się w nich i zamykać; ale co 
innego, ale to: wycofać się o krok i zdobyć dystans do wszystkiego, co nieustannie wydarza 
się z nami. 

Odwrót Przeczuwam (ale nie wiem, czy już mogą to v.ryznać me wargi), że wkrótce nastąpi 
czas, GeneraJnego Odwrotu. Zrozumie syn ziemi, że nie wyraża się w zgodzie ze swoją naj
głębszą istotą, lecz tylko i zaw ze w formie sztucznej i boleśnie z zewnątrz narzuconej, bądź 
przez ludzi, bądź też przez okoliczności. Pocznie przeto lękać się tej formy swojej i wstydzić 
się jej, jak dotąd czcił ją i nią się pysmił. Wkrótce poczniemy obawiać się naszych osób i 
osobowości, stanie się nam jasne bowiem, że one bynajmniej nie są w pełni nasze. I zamiast 
ryczeć: "Ja w to wierzę - ja to czuję - ja taki jestem - ja Lego bronię" - powiemy z pokorą: 

"Mnie się w to wierzy - mnie się to czuje - mnie się to powiedziało, uczyniło, pomyślało ". 

Wieszcz wzgardzi swym śpiewem. Wódz zadriy przed swym rozkazem. Kaplan zlęknie s ię 

ołtarza, a matka wpajać będzie w syna nie tylko zasady, lecz także zdolność umykania się 
im, iżby go nie przydusiły. 
Długa i ciężka będzie ta droga. Albowiem dzisiaj zarówno jednostki, jak narody całe umieją 

już wcale nieźle zarządzać swym życiem psychicznym i nieobca im umiejętność wytwarzania 
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stylów, wiar, zasad, ideałów, uczuć wedle woli, a też wedle teg , co im dyktują ich doraźne 
interesy; ale bez stylu nie umieją żyć; i nie wiemy jeszcze , jak bronić naszej najgłębszej 
świeżości przed szatanem ładu. Wielkie odkrycia są nieodzowne - potężne ciosy, wymierzone 
miękką ludzką dłonią w pancerz stalowy Formy - chytrość niesły hana i wielka uczciwość 
myśli, i niezmierne zaostrzenie inteligencji - iżby człowiek umknął swej sztywności i zdołał 
pogodzić w sobie fomię i bezfom1ie, prawo i anarchię, dojrzałość i niedojrzałość wieczystą 
i świętą. Ale zanim to nastąpi, powiedzcie m1: czy zdaniem waszym. bery są lepsze od 
ananasówek? I czy lubicie pojadać je siedząc wygodnie w trzcinowych fotelach na werandzie, 
czy też wolicie oddawać się temu w ieniu drzewa, podczas gdy wa ze części t·iala chłodzi 
wietrzyk łagodny i świeży? I zapytuję was o to z całą powagą i z ałą odpowiedzialnością 
za Iowo tudzież z jak największym respeJ...1em dla wszystkich waszy h części bez wyjątku. 
ponieważ wiem że stanowicie zęść Ludzkości, J...1órej ja także jestem częścią, oraz że 
częściowo uczestniczycie w części części czegoś, o także jest częścią i czego również jestem 
częścią w części, wraz ze wszystkimi cząstkami i zęściarni części, części części części części 
części częśc i części części części części części .. „ Ratunlll! O, przeklęte części! O, kIWiożercze, 
przeraźliwe części, a więc znowu mnie ucapiłyście, czyż nie ma ucieczki przed wami, ha, 
gdzież się schronię, co pocznę, o, dość; dość, dość, skoń zmy tę część książki, przejdźmy 
co żywiej do innej części, i przysięgam, że w następnym rozdziale już nie będzie cząstek, 
bo otrząsnę się z nich i zrzucę je, i wrzucę je na zewnątrz, pozstając na wewnątrz (częściowo 

przynajmniej) bez części. 

Witold Gombrowicz jako uczeń (1918) 
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FILIDOR DZIECKIEM PODSZYrY 

Księciem najchlubniej znanych wszystkimi czasy syntetyków był bez wątpienia dr prof. 
Syntetologii uniwersytetu w Leydzie. wyższy synteta Filidor, rodem z południowych okolic 
Annamu. Działał on w poterycznym duchu Wyższej Syntezy głównie za pomocą dodawania 
+ nieskończoność, w wypadkach nagłych także za pomocą mnożenia przez + nieskończoność. 
Był to mężczyzna dobrego wzrostu, niezłej tuszy, z rozwianą brodą i twarzą proroka w 
okularach. Lecz zjawisko duchowe tej miary nie mogło nic wywoływać w naturze swego 
kontr-zjawiska, w myśl Newtonowskiej zasady akcji i reakcji, dlatego też równie makomity 
Analityk rychło urodził się w Colombo i na uniwersytecie Columbia uzyskawszy doktorat 
tudzież profesurę Wyższej Analizy, szybko wspiął się na najwyższe szczeble kariery naukowej. 
Był to mężczyzna suchy, drobny, gładko wygolony, z twarzą sceptyka w okularach i z jedną 
misją wewnętrmą ścigania i pognębienia znakomitego Filidora. 

Działał on rozkładowo, a specjalnością jego był rozkład osoby na części za pomocą 
rachowania, w szczególności za pomocą przytyków. I tak za pomocą prztyczka w nos pobudzał 
nos do samooistnego bytu, przy czym nos ruszał się spontanicznie na wszystkie strony ku 
przerażeniu właściciela. Sztukę tę często stosował w tramwaju, jeżeli było nudno. Idąc z 
głosem swego najgłębszego powołania, puścil się w pogoń za FiJidorem, a nawet w małym 
miasteczku w Hiszpanii udało mu się uzyskać szlachecki przydomek anty-Filidora, z którego 
był szalenie dumny, Filidor - dowiedziwszy się, że tamten go ściga - ma się rozumieć, również 
puścił się w pogoń i dłuższy czas obaj uczeni ścigali się bez rezultatu, duma bowiem nie 
pozwalała żadnemu z nich przyjąć, iż jest nie tylko ścigającym, lecz także ściganym. A pa.eto 
gdy, na przykład, Filidor był w Bremie, anty-Filidor pędził z Hagi do Bremy, nie chcąc czy 
też nie mogąc uwzględnić, iż Filidor w tym samym czasie i w tym samym celu pośpiesmym 
pociągiem wyrusza z Bremy do Hagi. Zderzenie dwóch rozpędzonych uczonych - katastrofa, 
rzędu największych kolejowych katastrof - nastąpiła zupełnie przypadkowo w lokalu 
pierwszorzędnej restauracji hotelu "Bństol" w Warszawie. Filidor w towarzystwie profesorowej 
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Filidor z rozkładem jazdy w ręku właśnie badał najlepsze połączenia, gdy prosto z pociągu 
wpadł zdyszany anty-Fiłidor pod rękę ze swoją anali tyczną towarzyszką podróży . Florą Gente 
z Mesyny. My, tj. obecni przy tym asystenci, doktorowi Teofil poklewski, Teodor Roklewski 
i ja, orientuj ąc się w powadze sytuacji, od razu przystąpiUśmy do spisywania notat. 

Anty-Filidor podszedł do stolika i w milczeniu zaatakował wzrokiem profesora. który wstał. 

Usiłowa l i przeprzeć się duchowo. Analiryk parł chłodno, z dołu, Syntetyk odpowiadał z góry, 
wejrzeniem pełnym odpornej godności . Gdy pojedynek na spojrzenia nie dał stanowczych 
wyników, dwaj wrogowie z ducha rozpoczęli pojedynek na słowa. Doktor i mistrz Analizy 
rzekł: 

- Kluski! 
Syntetołog odpowiedział: 

- Klusek! 
Anty-Fi łidor zaryczał: 

- Kluski, kluski, czyli kombinacja mąki, jaj i wody! 
Filidor zaś odparował m mentalnie: 
- Klusek, czyli wyższa istota Kluska, sarn najwyższy Klusek! 
Oczy jego miotały błyskawice, broda powiewała, jasne było, iż odniósł zwycięstwo . Profesor 
Wyższej Analizy odstąpił kilka kroków w bezsilnej furii, lecz zaraz potem wpadł na straszną 
mózgową koncepcj ę, mianowicie, słabowity cherlak wobec Filidora osobiście, zabrał się do 
jego żony, k'tórą stary, zash1żony Profesor nade wszystko kochał. Oto dalszy przebieg zajścia 
według Protokołu : 

J. Pani Profesorowa Filidor jest bardzo zażywna, tłu ·ta, dosyć majestatyczna, siedzi, nic 
nie mówi, koncentruje. 

2. Prof. dr anty-Filidor ustawił się naprzeciwko profesorowej ze swym obiek1ywem 
mózgowym i zaczął jej ię przyglądać wzrok.iem, który rozbierał j ą do cna. Pani Filidor 
zatrzę la się z zimna i ze wstydu. Dr prof. Filidor w milczeniu okrył ją podróżnym pledem i 
spiorunował aroganta wzrokiem pełnym bezmiernej pogardy. Okazał jednak przy rym ślady 
niepokoju. 

3. Wówczas anty-Fiłidor odezwał się z cicha: - Ucho, ucho! - i wybuchnął zyderskim 
śmiechem. Pod wpływem tych słów ucho natychmiast wyszło na jaw i stalo się nieprzyzwoite. 
Filidor rozkazał żonie nasunąć kapelusz na uszy, niewiele to jednak pomogło, gdyż wtedy 
anty-Filidor mruknął niby do siebie: - Dwie dziurki w nosie - obnażając tym dziurki w nosie 
czcigodnej Profesorowej w sposób zarówno bezwstydny, jak anali tyczny. Sytuacja stawała 
się groźna.zwłaszcza że o zakryciu dziurek nie mogło być mowy. 

4. Profesor z Leydy zagroził wezwaniem policji. Szala zwycięstwa wyraźnie jęła przechylać 
się na stronę Colombo. Mistrz Analizy powiedział mózgowo: 

- Palce, palce u ręki, pięć palców. 
Niestety, tusza Profesorowej nie była dostate zna, by zatuszować fakt, który nagłe ukazał 
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się zebranym w całej , niesłychanej jaskrawości, to je t fakt palców u ręki . Palce były. pięć 
po każdej stronie. Pani Filidor. całkiem zbeszczeszczona, próbowała reszt.kami ił wciągnąć 

rękawiczki, ałe - rzecz wprost nie do wiary - doktor z Colombo zrobił jej naprędce analizę 
moczu i zarykując się wykrzynknął zwycięsko: 

- H20C4, TPS, trochę leukocytów i białka! 
Wszyscy wstali. Dr prof. anty-Filidor oddalił się ze swoją kochanką, która parsknęła 

ordynarnym śmiechem, zaś Profesor Filidor przy pomocy niżej podpisany odstawił 
bezzwłocznie żonę do szpitala. Podpisani - T.Poklewski, T.Roklewski i Antoni Świstak, 
asystenci. 
Następnego ranka zeszliśmy się, Roklewski, Poklewski i ja z Profesorem u łoża chorej 

pani Filidor. Rozklad jej posuwał się nader konsekwentnie . Napoczęta analitycznym zębem 
anty-Filidora traciła powoli swój wewnętrzny związek . Od czasu do czasu tylko jęczała 
głu ho: - Ja noga, ja ucho, noga, moje ucho, palec, głowa, noga - jakby żegnając się z 
częściami ciała, które już zaczynały się ruszać autonomicznie. Osobowość jej była w stanie 
agonii. Sk.'Upiliśmy się wszy'$:.y w poszukiwaniu środków natychmiastowego ratunku. Środków 
tych nie było. Po naradzie z udziałem jeszcze docenta S . Łopatkina, który o 7,40 nadleciał z 
Moskwy samolotem, uznaliśmy jeszcze raz nieodzowną konieczność najgwałtowniej 
synleycznych, naukowych metod Metod tych nie było . Lecz wtedy Fiłidor skupił wszystkie 
swe władze myślowe do tego stopnia, iż odstąpiliśmy na krok, i powiedział: 

- Policzek! Policzek, i to siarczysty, jedynie pośród wszystkich części ciała zdolny jest 
przywrócić część mojej żonie i zsyntetyzować rozpierzchłe elementy w pewien wyższy sens 
honorowy klaśnięcia i plaśniecia. A zatem do dzieła! 

Lecz światowej sławy Aanalityk nie tak łatwo było odnaleź.ć na mieście. Dopiero wieczorem 
dał się przyłapać w pierwszorzędnym barze. W stanie trzeźwego pijaństwa wychylał butelkę 
za butelką, im za~ więcej pił, tym bardziej trzeźwiał, a jego analityczna kochanka tak samo. 
Właściwie trzeźwośc ią bardziej upijali się n iż akoholem. Gdyśmy weszli, kelnerzy, bladzi 
jak płotno , tchórzliwie kryli się za ladą, a oni, milcząc, oddawali się jakimś bliżej 

nieokreślonym orgiom zimnej krwi. Ułożyliśmy plan działania. Profesor miał naprzód 
wykonać fałszywy atak prawą ręką na lewy policzek, po czym lewą miał uderzyć w prawy, 
my zaś - tj. doktorowie asystenci Uniwersytetu Warszawskiego, Poklewski. RokJewski i ja, 
oraz docent S.Łopalkin - mieliśmy bez zwłoki przystąpić do spisania protokołu. Plan był 
prosty, działanie nieskomplikowane. Lecz Profesorowi opadła podniesiona ręka. A my, 
świadkowie, osłupiel iśmy. Nie było policzka! Nie było, powtarzam, policzka, były tylko dwie 
różyczki i coś w rodzaju winiety z gołąbków ! 

Anty-Filidor z szatańską zrę znością przewidział i uprzedz ił plany Filidora. Trzeźwy Len 
Bachus wytatuował sobie na policzkach po dwie różyczki z każdej strony i coś w rodzaju 
winiety z gołąbków! Skutkiem tego policzki, a co za tym idzie także i policzek zamierzony 
przez Filidora, utraciły wszelki sens, nie mówiąc o wyższym. W istocie - policzek dany różom 
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i gołąbkom nie był policzkiem - był raczej czymś w rodzaju uderzenia w tapetę. Nie mogąc 
dopuścić, by ogólnie szanowany pedagog i wychowawca młodzieży ośmieszał się waleniem 
w tapetę dlatego, że żona chora, odradziliśmy mu stanowczo czynów, których by potem 
żałował . 

· Ty psie! - ryknął starzec. - Ty podły, ach, podły, podły psie! 
- Ty kupo! - odparł Analita ze straszną analityczną pychą. - Ja też jestem kupą. Chcesz -

kopnij mię w brzuch. Nie kopniesz mnie w brzuch, kopniesz brzuch - i nic więcej . Chciałeś 

zahaczyć policzk iem policzek? Policzek może z zobaczyć, ale nie mnie - nie mnie. Mnie 
nie ma w ogóle! Nie ma mnie! 

- Ja jeszcze zahaczę! Jeżeli Bóg pozwoli, to zahaczę! 
- Na razie są impregnowane! - zaśmi ał się anty-Filidor. Flora Gente, siedząca obok, 

wybuchnęła śmiechem, kosmiczny doktor obojga analiz rzucił jej zmysłowe spojrzenie i 
wyszedł . Natomiast Flora Gente pozostała. Siedziała na wysokim taborecie i spoglądała na 
nas spełzłymi oczyma doszczętnie zanalizowanej papugi i krowy. Od razu, o 8.40, 
przystąpiliśmy - pro f. Filidor, dwaj medycy, docent Łopalkin i ja - do wspólnej konferencji; 
pióro jak zwykłe trzymał docent Łopatkin. Konferencja miała przebieg następujący . 

WS'ZYSCY TRZEJ DOKTOROWIE PRAWA 
Wobec powyższego nie widzimy możliwości załatwienia zatargu na drodze honorowej i 

doradzan1y Wielce Szanownemu Panu Profesorowi zignorowanie obrazy, jako pochodzą ej 
od jednostki niezdolnej do udzielenia satysfakcji honorowej. 

PROF.DR FILIOOR 
Ja zignoruję. a tam żona umiera. 
OCX:. S.ŁOPATKIN 

Żona jest nie do uratowania 
DR FILIOOR 
Nie mówcie tak, nie mówcie tak! O, policzek, jedyne lekarstwo. Lecz policzka nie ma. 

Nie ma policzków. Nie ma środka boskiej syntezy. Nie ma honoru! Nie ma Boga!. Tak, ale 
są policzki! Jest policzek! Jest Bóg! Honor! Synteza! 

JA 
Widzę, że zawodzi Profesora logika myślenia. Albo policzki są, albo ich nie ma. 
FILIOOR 
Panowie zapomina ie, że pozostają jeszcze moje dwa policzki. Jego policzków nie ma, 

ale moje są jeszcze. Jeszcze możemy postawić na kartę dwa moje nie tknięte policzki. 
Panowie, tylko zechciejcie zrozwnieć moj ą myśl - ja go nie mogę spoliczkować, ale on mnie 
może - a czy ja jego, czy też on mnie, to wszystko jedno, zawsze będzie Policzek i będzie 
Synteza! 

· Ba! Ale jakże zmusić, by Profesora - spoliczkował?! Jakże zmusić, by Profesora 
spoliczkował?! Jakże zmusić, by Profesora spoliczkował?!! 
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- Panowie - odpart w skupieniu genialny myślic iel - on ma policzki, lecz ja też mam 
policzki . Zasadą jest ru pewna analogia i dlatego będę działał nie tyle logicznie, ile raczej 
analogicznie. Per analogiam dużo jest pewniejsze, bowiem nalurą rządz i pewna analogia. 
Jeżeli on jesl królem Anal izy, to ja jestem wszak królem Syntezy. Jeżeli ma policzki, to ja 
też mam policzki. Jeżeli ja mam żonę, to on ma kochankę . Jeżeli zanalizował mi żonę, to ja 
zsyntetyzuję mu jego kochankę i w ten sposób wydrę m u policzek, którego wzdraga się 
dać! W ten sposób zmuszę go i sprowokuję do spoliczkowania mnie - jeśli ja go nie mogę 
spoliczkować . I bez dalszej zwłoki kiwnął na Florę Gente. 

Zamil.kliśmy . Podeszła poruszając wszystkimi czściami ciała; jednym okiem zezując na 
mnie, drugim na Profesora, zęby szczerząc do Stefana Łopatkina, wypinając przód kil 
Roklewskiemu, zaś tył wiercąc pod adresem Poklewskiego. Wrażenie było takie, iż docent 
rzekł po cichu: 

- Pan naprawdę porywasz się ze swoją wyższą syntezą na tych pięćdziesiąt oddzielonych 
kawałków? Na tę bezduszną, płatną kombinację pierwiastków (dp+pd do potęgi? 

Ale uniwersalny Syntetolog miał tę właściwość, że nigdy nie Lracil nadziei . Zaprosił do 
stol ika, poczęstował kieliszkiem cinzano i na początek, by wybadać, rzekł syntetycznie: 

- Dusza, dusza. 
Odpowiedziała coś podobnego, ale nie to samo, odpowiedziała coś, co było częścią. 

- Ja! - rzekł Profesor badawczo i natarczywie. chcąc wzbudzić w niej zaprzepaszczone ja. -
Ja! 

Odpowiedziała: 

- A. pan, bardzo proszę, pięć złotych. 

- Jedność! - krzyknął Filidor gwałtownie . - Wyższa Jedność! Jedność ! 

- Mnie wszystko za jedność - powiedziała obojętnie - staruszek czy dziecko. 
Spogląda l iśmy bez tchu na tę piekielną analityczkę nocy, którą anty-Filidor doskonale 

wyćwiczył po swojemu, a może nawet wychował sobie od małego. 

Jednakowoż Tworca Nauk Syntetycznych nie ustawał. Nastąpił okres ciężkich zmagań i 
wysiłków. Odczytał jej dwie pierwsze pieśni Króla Ducha, zażądała za to dziesięć złotych. 
Miał z nią długą i natchnioną rozmowę o wyższej Miłości, Miłości, która ogarnia i jednoczy 
wszystko, za co wzięła jeden ' ie złotych. Odczytał jej dwie ogólnikowe powieści najbardziej 
znanych autorek na temat odrodzenia przez Miłość, za co policzyła sobie sto pięćdziesi ąt 

złótych i ani grosza nie chciała ustąpić. Gdy zaś chciał pobudzić w niej godność, zażądała 
ni mniej, ni więcej, tylko pięćdziesiąt dwa złote . 

- Za dziwactwa się płaci, pierniku - rzekła- na to nie ma taksy. 
I puściwszy w ruch tępe oczy sowie, nie reagowała, koszty rosły, a anty-Filidor śmi ał się 

na mieście w kułak z beznadziejności wysilków, zabiegów ... 
Na konferencj i z udziałem dra Ł-0patkina oraz trzech docentów znakomity badacz zdał 

sprawę z porażki w następujących słowach : 
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- Kosztowa ło mnie to w sumie kilkaset złotych, i lotnie nie widzę możności 
zsyntetyzowania, daremnie próbowałem najwyższych . Jedni , jako to - Ludzkość, wszystko 
zamienia na pien i ądze i wydaje resztę . Ludzkość oszacowana na czterdzi eści dwa prze taje 

Witold Gombrowicz z rodziną, ok.1930 r. 

być Jednią. Rzeczywiście, nie wiadomo, co robić. A żona tam do reszty trac i wewnętrzny 
związek. Noga j uż pu zeza się na spacer po pokoju, jak się zdrzemnie - naturalnie, żona, nie 
noga - musi ją trzymać rękami, ale ręce też nie eh ą, straszna anarchia, straszne rozwydrzenie. 

DR .MED.T .PO KLE WSKI 
A anty-Filidor rozsiewa pogłoski, że z Profe ora nieprzyjemny maniak. 
DOCENT ŁOPATKIN 
A czyby nie można do stać się do niej właśnie za pomocą pieniędzy? Jeżeli wszystko 

zamienia na pien iądze, to zajechać ją wła ie od srtony pieniędzy? Przepraszam, niedobrze 
widzę, co mam na myśli, ale jest coś takiego w naturze - na przykład , miałem pacjentkę 
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chorą na nieśmiałość, śmiałością nie mogłem jej leczyć. bo śmiałości nie asymilowała, ale 
dałem jej taką dawkę nieśmiałości, że już nie mogła wytrzymać, i dlatego, że nie mogła, 
musiała się ośmielić i naraz stała się szalenie śmiała. Najlepsza metoda jest per se, wywró ić 

rękaw podszewką do góry, to znaczy samo w sobie. Samo w sobie. Trzeba by zsyntetyzować 

ją pieniędzmi, tylko, przyznam się, nie widzę jak ... 
FJLIDOR 
Pieniądze, pieniądze ... Ależ pieniądze to jest zawsze cyfra, suma, to nie ma nic wspólnego 

z Jednią, właściwie tylko grosz jest niepodzielny, a grosz znów nie wywiera żadnego 
wrażenia Chyba ... chyba ... panowie, a gdyby jej dać tak wielką sumę, żeby zgłupiała? -
zgł up iała? Panowie ... żeby zgłupiała? 
Zam ilkliśmy, Filidor zerwał się, a jego czarna broda powiewała. Wpadł on w jeden z tych 

stanów hipomaniakalny h, w które geniusz popada stale co lat siedem. Zlikwidował dwie 
kamien ice i willę pod miastem, a uzyskaną sumę 850 OOO złotych zmienił na złotówki . 

Poklewski przyglądał mu się ze zdumieniem, ten płytki lekarz powiatowy nie umiał nigdy 
zrozumieć geniusza, nie umiał zrozumieć i dlatego też właściwie wcale n ie rozumiał. A 
tymczasem filozof, już pewny swego, wystosował ironiczne zaproszeniedo anty-F ilidora, k1óry, 
odpowiadając ironią na ironię, stawił się punktualnie o wpół do dziesiątej w gabinecie 
restauracj i "Alkazar", gdzie miał się odbyć decyduj ący eksperyment. Uczeni nie podali sobie 
ręki, tylko mistrz Analizy zaśmiał się sucho i złośliwie : 

- No, używaj panie sobie, używaj ! Moja dziewczyna nie taka znów pochopna do składu 
jak p ńska żona do rozkładu, pod tym względem jestem spokojny. 

I on także wpadł stopniowo w stan hipomaniakalny. Pióro trzymał dr Poklewski, Łopatkin 
trzymał papier. 

Prof. Filidor wziął się do rzeczy w ten sposób, że najpierw położył na stół jedną jedyną 
złotówkę. Genre nie zareagowała Połóżył drugą złotówkę, nic, dołożył trzecią także ni , ale 
przy czterech złotych rzekła: 

- Oho, cztery złote. 

Przy pięciu ziewnęła, a przy sześciu rzekła obojętnie: 
- Co tam, staruszku, znowu uwzniaślanie? 
Lecz dopiero przy dziewięćdziesięciu siedmiu zanotowaliśmy pierwsze objawy zdziwienia, 

a przy stu piętnastu wzrok, dotąd rozbiegany pomiędzy drem Poklewskin1, docentem i mną, 
jął się syntetyzować nieco na pieniądzach. 

Przy stu tysiącach Filidor ciężko dyszał, anty-Filidor zaczął się trochę niepokoić, a 
heterogeniczna dotąd kurtyzana uzyskała niejaką koncentrację. Jak przykuta spoglądała na 
rosnącą kupę, która właściwie przestawała być kupą usiłowała rachować, lecz rachunek już 
nie dopisywał. Suma przestawała być sumą, stawała się czymś nieobojętnym, czymś 

niepojęcnym, czymś wyższym od sumy, rozsadzała mózg swoim ogromem, równym ogromowi 
Niebios. Pacjentka jęczała głucho . Analityk rzuc ił się na ratunek, lecz obaj doktorzy 
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przytrzymali go calą silą - na próżno radził szeptem, żeby rozbiła całość na setki albo na 
pięćsetki, całość nie dawała się roz ić . Gdy triwnfując kapłan wiedzy ałkującej wyłożył 
wszystko, co miał, i przypieczętował kupę, a raczej ogrom, górę, górę Synaj finansową jednym 
jedynyn1 niepodzielnym groszem, jak gdyby jakiś Bóg wstąpił w kurtyzanę, wstała i okazała 
wszystkie symtomary syntet czne, płacz, westchnienie, uśmiech i zamyślenie - i powiedziała: 

- Pań w o to ja. Ja. Coś wyższego. 
Filidor wydał okrzyk tri umfu, a wtedy anty-Filidor z okrzykiem zgrozy wyrwał się z rąk 

lekarzy i uderzył Filidora w twarz. 
Ten wystrzał był piorunem - był błyskawicą syntezy wydartą analitycznym trzewiom, prysły 

ciemne mroki. Docent i medycy ze wzruszeniem winszowali ciężko zhańbionemu Profesorowi, 
a zażarty wróg jego skręcał się pod ścianą i wył z męki. Lecz raz nadanego biegu honorowego 
żadne wycie nie mogło zahamować, sprawa bowiem, dotąd niehonorowa, we zła na zwykłe 
tory honorowe. 

Prof. dr G.L.Filidor z Leydy wyłonił dwóch sekundantów w osobie doc. Łopatk.ina i mojej 
- prof. dr P.T.Momsen z przydomkiem szlacheckim anty-f- il idora wyłon ił dwóch sekundantów 
w osobach obu asystentów - sekundanci Filidora zahaczyli honorowo sekundantów anty
Filidora, ci zaś ze swej strony zahaczyli sekundantów Filidora. A za każdyn1 z tych kroków 
honorowych wzrasta ła synteza. Kolumbijczyk wił się jak na rozżarzonych węgłach . 
Leydeńczyk zaś, uśmiechnięty, w mil zeniu gładził długą brodę. A w szpitalu miejskim chora 
Profesorowa zaczęła jednoczyć częśc i , ledwie dosły zal.nym głosem zażądała mleka i otucha 
wstąpiła w lekarzy. Honor wyjrzał za chmur i uśmiechał się słodko do ludzi . Ostateczny bój 

miał nastąpić we wtorek, punkt o siódmej z ran . 
Pióro trzymać miał dr Roklewski , pistolety doc. Łopatkin, Poklewski miał trzyn1ać papier, 

a j a palta . Niezłomny bojownik, spod znaku Syntezy nie żywił żadnych wątpliwości. 
Pamiętam, on mi mówił poprzedniego dnia rano. 

- Synu mój - powiedział - równie dobrze może on polec jak i ja, ale ktokolwiek polegnie, 
duch mój zawsze zwycięży, bowiem nie idzie o śmierć samą, lecz o jakość śmierci, a jakość 
śmierci będzie syntetyczna. Jeżeli on padnie, to śmierc ią swą odda hold Syntezie - jeżeli 
zabije mnie, to zabije trybem syntetycznym. Tak więc moje będzie za grobem zwycięstwo. 

I w unie ieniu, eh ąc tym godniej uczcić moment chwały, zaprosił obie panie, tj. żonę i 
Aorę, aby przyglądały się ż boku, w charakterze zwykłych asystentek. Lecz mnie gnębiły 
zie przeczucia. Obawiałem się - czegóż to ja się obawiałem? Sarn nie wiedziałem czego, całą 
noc męczyła mnie uwoga niewiedzy i dopiero na placu zrozumiałem, czego się obawiam. 
Ranek był suchy i jasny, jak na obrazku. Przeciwnicy z ducha stanęli naprzeciwko siebie, 
Filidor ukłonił się anty-Filidorowi, anty-Filidor zaś u.kłon i ł się Filidorowi. I wtedy pojąłem, 
czego się obawiam. To była symetri a - sytuacja była syn1etryczna i w tym się zawierała jej 

moc, lecz także jej słabość. 
Gdyż sytuacja miała tę właściwość, że każdemu ruchowi Filidora musiał odpowiadać 
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analogicznie nich anty-f-ilidora, a Filidor mi ał inkjatywę. Jeżeli Filidor się kłaniał, Lo musiał 

Leż ukłonić się anty-Filidor. Jeżeli Filidor strzelał, LO musiał Leż wy trzelić i anty-f-ilidor. A 
wszystko, podkreślam, musiało się odbywać po osi przeprowadzonej przez obu walczących, 
osi, która była osią sytuacj i. Ba! Lecz co będzie, j śli tamten w bok wyłamie? Jeżeli uskoczy? 
Jeś)j figla spłata i umknie jakoś żelaznym prawom symetrii oraz analogii? Ba, jakież szały i 
zdrady kryć mogla mózgowa głowa anty-Filidora? Bilem się z myślami, gdy wtem Profesor 
Filidor podniósł rękę zmierzył koncentrycznie prosto w serce przeciwnika i wystrzelił. 
Wystrz lił i chybił. Chybił. A wtedy Anali tyk podniósł z kolei rękę i wymierzył w serce 
przeciwnika. Już, już gotowaliśmy się do krzyku zwycięstwa. Już, już s ię zdawało, że jeśli 

tamten strze l ił syntetycznie w serce, to ten także wysuzelić m usi w serce. Zdawało się, że 
nie ma wprost innego wyjścia, że nie ma żadnej bocznej furtki intelektualnej. Lecz nagle w 
jakimś mgnieniu oka Anali tyk z najwyższym wysiłkiem jakoś pisnął z cicha, zaskowyczał, 
nieznacznie zboczył, zjechał lufą pistoletu z osi i znienacka wypalił w bok, i w co - w mały 
palec Profesorowej Filidor, która wraz z Florą Gente stała nie opodal. Strzał był szczytem 
mistrzostwa! Palec odpadł. Pani Filidor, zdumiona, podniosła rękę do ust. A my, sekundanci, 
straciliśmy na chwilę panowanie nad sobą i wydaliśmy okrzyk podziwu. 

I wtedy stała się rzecz straszna. Wyższy Profesor Syntesy nie wytrzymał . Urzeczony 
celnością, mistrzostwem, symetrią, oszołomiony naszym okrzykiem podziwu także zboczył i 
także wystrzelił w mały palec u ręki Flory Ganle i zaśmiał się krótko, sucho, gardłowo. 

Genie podniosła rękę do ust, wydaliśmy okrzyk podziwu. 
Wtedy Analityk wystrzel ił znowu, utrącając drugi mały palec Profesorowej, która podniosła 

drugą rękę do ust - wydaliśmy okrzyk podziwu, a w ćwierć sekundy potem strzał Syntezy, 
oddany z nieomylną pewnością z odległości siedemnastu metrów, utrącił Florze Genie 
analogiczny palec. Gente podniosła rękę do ust, wydaliśmy okrzyk podziwu. I tak już poszło 
dalej. Palba trwała nieustająca, zażarta, gwałtowna i świetna jak świetność sama, a palce, 
uszy, nosy, zęby odpadały jak liście z drzewa m iotanego wichrem, my zaś, sekundanci, 
zaledwie mogliśmy nadążyć okrzykom, które z nas wyrywała błyskawiczna celność. Obie 
panie byly już ogołocone ze wszystkich naturalnych odnóg i występów nie padały trupem 
po prostu dJatego, iż także nie mogły nadążyć, a zresztą myślę, że miały też w tym swoją 
rozkosz - wystawiając się na taką celność. Ale w końcu zabrakło nabojów. Mistrz z Colombo 
ostatnim strzałem przewiercił Profesorowej Filidor sam wierzchołek prawego płuca, mistrz c 
Leydy przewiercił momentalnie w odpowiedzi wierzchołek prawego płuca Florze Gante, 
wydaJjśmy jeszcze raz okrzyk podziwu i zaJegla cisza. Oba kadłuby umarły i osunęły się na 
ziemię - obaj strzelcy spojrzeli na siebie. 

I cóż? Obaj spojrzeli na siebie i obaj nie widzieli tak bardzo - co? Co właściwie? Nabojów 
już nje było. A zresztą trupy już leżały na ziemi. Nie było właściwie co robić. Dochodziła 
dziesiąta Analiza właściwie zwyciężyła, ale cóż z tego? Zupełnie ni . Mogła równie dobrze 
zwyciężyć Synteza i też by z tego nic nie było. Filidor wziął kamień i cisnął we wróbla, a le 
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chybił i wróbel poleci ał. Słońce zaczynało przypiekać, anty-Filidor wziął bryłę i ci s~ąl w_ 
pień drzewa - tr afił. Tymczasem Filidoriwi nadarzyła się kura, cisnął, trafił, kura uc i ekła 1 

skryła się w krzaki. Uczeni zeszli ze stanowi k i ruszyli - każdy w swoją stronę. 
Nad wieczorem anty-f-i \idor był w Jeziomie,a ·ilidor w Wawrze. Jeden pod stertą polował 

na wrony, a drugi wypatrzył sobie jakąś ustronną latarnię i w nią celował na dystans 

pięćdziesięciu kroków. . -, . . . . . 
I tak wędrowali po świecie celując, czym się dało, w co się dało. Sp1ewah p1osenk.1 1 

najchętniej rozbijali szyby, lubili też stanąć na balkonie i pluć przechodniom na kapelusze, 
a cóż dopiero , jeśli zdołali trafić w grube żubry, jadące dorożką. Filidor wyspecjalizował 
się nawet tak dalece, że umiał z ulicy opluć kogoś, ll.10 stal na balkonie. A anty-f-ilidor 
gasił świecę rzucając w płomyk pudełkiem zapałek. Najchętniej polowali na żaby z noweru 
lub na wróble z luk.li, lub też z mostu rzucal i na wodę papierki i trawki . A już największa 
rozkosz, to bylo kupić dziecinny balonik i pędzić za nim przez pola i lasy - hej, ha! -

wypatrując, kiedy pęknie z trzaskiem, jakby trafiony niewidzialną kulą. 
A kiedy kto ze świata naukowego wspominał dawną sławną przeszłość, boje z ducha, 

Analizę , Syntezę i całą bezpowrotnie utraconą glorię, odpowiadali tylko z rozmarzeniem: 

- Tak, tak, pamiętam ten pojedynek ... . dobrze się pukało! 
- Ależ, Profesorze - krzyknąłem, a ze nmą Rokolewski, który przez ten czas ożenił się i na 

Kruczej założył rodzinę - ależ, Profesorze, pan mówi jak dziecko! 

A na to zdzieciniały starzec odparł: 

- Wszystko podszyte jest dzieckiem. 



CZYTAĆ KONIECZNIE MIĘDZY II A III AKTEM ! 

PRZEDMOWA 
DO HLIBERTA DZIECKIEM PODSZYTEGO 

I znowu przedmowa .... i zniewolony jestem do przedmowy, nie mogę bez przedmowy i 
muszę przedmowę, gdyż prawo symetrii wymaga, aby Filidorowi dzieckiem podszytemu 
odpowiadał dzieckiem podszyty Filibert, przedmowie zaś do Filidora przedmowa do Filiberta 
dzieckiem podszytego. Choćbym chc iał, nie mogę, nie mogę i nie mogę uchylić się żelaznym 

prawom symetrii oraz analogii. AJe czas najwyższy przerwać, przestać, wyjrzeć z zieleni 
chociażby na chwi lę i sp<Jjrzeć przytomnie spod ciężaru miliarda kiełków, pączków, listków, 
by nie powiedziano, że oszalałem ble, ble i bez reszty. I zanim posunę się dalej na drodze 
poślednich, pośrednich okropieństw nieludzkich, muszę wyjaśnić, zracjonalizować, uzasadnić, 

wytlumaczyć i uporządkować, wydobyć myśl naczelną, z której się wywodz.1 wszystkie inne 
myśli tej księgi . i wykazać pramęczamię wszystkich mąk tu poruszonych i uwydatnionych. 
I muszę wprowadzić hierarchię mąk oraz hierarchię myśli, skomentować dzieło analitycznie, 
syntetycznie i filozoficznie, aby czytający w idzi ał, gdzie głowa, gdzie nogi. gdzie nos, a 
gdzie pięta, by nie zarzucono, i.em nieświadomy własnych celów i nie kroczę prosto, równo, 
sztywno jak najwięksi pisarze wszechczasów, lecz w piętkę bezsensownie gonię. Lecz któraż 
jest męczarnia główna i fundamentalna? Gdzie jest pramęczamia księgi? Gdzieżeś, pramatko 
mąk? Im dłużej unikam, badam i przetrawiam, tym wyraźniej widzę, iż właściwie główną, 

zasadniczą męką jest, jak mi się zdaje, po prostu męka złej formy, złego exterieur' u, czyli 
inaczej mówiąc męcZiania frazesu, grymasu, miny, gęby - tak, oto jest źródło, krynica, zaczątek 
i stąd harmonijnie wypływają wszystkie bez wyjątku pozostałe cierpienia, szały i udręki. 
Ale może raczej należałoby powiedzieć, że naczelną, podstawową męką jest nie co innego, 
tylko cierpienie, zrodzone z ograniczenia drugim człowiekiem, z tego, że się dusimy i 
dJawimy w ciasnym, wąskim, sztywnym wyobrażeniu o nas drugiego człowieka. A może u 
podstawy księgi leży kapitalna i zabójcza męka. 

nieludzkiej z ieloności kiełków, listków, pączków 
albo męka rozwoju i niedorozwoju 
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a może cierpienie niedokształtowania, niedoformo"".ania 
albo męka stwarzania naszego ja przez innych ludzt 
męka gwałtu fizycznego i psychicznego 

Witold Gombrowicz w latach dwudziestych w Paryżu 

męczarnia dynamizują ych napięć międzyludzki~h 
skośna i nie wyjaśniona bliżej męka skosu psychicznego 
udręka boczna zwichnięcia, skrętu , kiksu psychicznego 

nieustająca męka zdrady, męka fałszu 
automatyczna męczarnia mechanizmu i automatyzmu .. 
symetryczna męka analogii i analogiczna męka ~etnt 
analityczna męka syntezy i syntetyczna męk~ analiz~ , 
a może męczarnia części ciała i zakłócenia hierarchii poszczególnych członków 
cierpienie infantylizmu łagodnego 
pupy, pedagogii, szkolarstwa i szkolnictwa] 
niewinności i naiwności nieutulonej 

oddalenia od rzeczywistości 
chimery, złudy, mrzonki, fikcji, bzdury 
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idealizmu wyższego 

idealizmu n i ższego, obskurnego i pokątnego 
marzyc ielstwa drugostolnego 

a może przedziwna męka drobnostkowo.5c i, zdrobnienia męka kandydowania 
męka aspirowania 
męka aplikowania 

a może po prosru męczarnia podciągan i a się i na tężani a nad możność i wynikająca stąd 
męczarn i a n iemożnośc i ogólnej i szczególnej 

udręka wywyższani a się i podbijania bębenka 
cierpienia pon iżan i a 

męka poezj i wyższej i niższej 
aJbo męczarnia głucha im pasu psychicznego 

opaczna męczarn i a pokrętności , wykrętności, chwytu niedozwolonego 

albo raczej męczarnia wieku w sensie szczególnym i ogólnym męka staroświeckości 
męka nowoczesności 

cierpi nie wskutek powstawania nowych warstw społecznych 
męka półinteligentów 
męka nieinteligentów 
męczarnia inteligentów 

a może po prosru męka nieprzyzwoitośc i drobnointeligenckiej 
ból głupoty 

mądrośc i 

szpetoty 
kras, uroków, wdzięków 

aJbo może męczrania zabójczej logiki i konsekwencji w głupstwie 
udręka recytowania 
rozpacz naśladowania 

nudna męczarnia nudy i powtarzania w kółko 
łub być może hipomaniakaJna męka hipomaniakalna 
niewysłowiona męczarn ia niewysłowienia 
boleść niewysublimowania 
ból paJca 
paznokcia 
zęba 

ucha 

męczarnia przeraźliwej współrzędności, zależnośc i , wzajemnego przenikania się, 
uzależniania wszystkich mąk i wszystkich części oraz męka stu p ięćdziesięciu sześciu tysięcy 
trzystu dwudziestu czterech i pół innych męczarni, nie licząc kobiet i dzieci, jak by powiedział 
pewien stary autor francuski z XVI !)tulecia. 
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z której męczrani uczynić podstawową prarnęczamię i którą część przyj~ć za ~alkę, za .:.o 
złapać księgę i co wyłapać z powyższych mąk i części? Przeklęte częśc i '. czyz nigdy me 
pozwolę się z was, o, co za bogactwo części i co za bogactwo mąk ! Gdz1ez jet naczelna 

pramatka i czy przyjąć za bazę mękę . metafi zyczną czy. ~Z~l· zną,, socJ ołog1cmą czy 
psychologiczną? A jednak muszę, muszę 1 nie mogę me .• gdyz .sw1at ~otow uznać'.~ Jestem 
nieświadomy celów i że w piętkę gonię . AJe w takm1 razie moze raqonaJ nieJ byłoby 
opracować i uwydarnić słowami san1ą genezę dzieła i nie na zasadzie mąk, lecz wobec, 
względem i w stosunku, że powstało ono: 

w stosw-1ku do pedagogów i uczniów ze szkól 
wobec głupowatych mądrali . 
w odniesieniu do isto t pogłębionych i podwyższonych względem czołowych postaci 

literatury spólczesnej narodowej oraz najbardziej wykończonych, skonstruowanych 
usztywnionych przedstawicieli krytyki 

wobec pensjonarek 
w stosunku do dojrzałych i światowców 

w zaJeżności od wykwintnisiów, wytwomisów. narcyzów, este tów, pięknoduchów 
bywalców 
względem życiowo wyrobionych 
w niewoli u ciotek k.'Ulturalnych 
w stosunku do obywateli miejskich 
wobec obywatelstwa wiejskiego 
w odniesieniu do drobnych lekarzy na prowincji, inżynierów i urzędników o ciasnych 

horyzontach 
w odniesieniu do wyższych urzędników, lekarzy i adwokatów o szerszych horyzontach 
w stosunku do arystokracj i rodowej i innej 

wobec gminu. . 
Być może jednak poniekąd dzieło poczęło się z męki obcowania z konkretn~ osob~, jak 

na przykład ze szczególnie odpychającym panem X Y, z panem Z, którym p.om1atam, 1 NN: 
który męczy mnie i nudzi - o, straszne męki obcowania z nimi ! I - być ~o~ - prz:czyną 1 

celem tej księgi jest jeno chęć okazania tym panom pogardy, zdenerwowama ich, rozJątrze,rua, 
rozwścieczenia i uchylenia się im. W takim razie przyczyna byłaby konkretna, poszczegolna 
i prywatna, jednostkowa. 

A może dzie ło wynikło z naśladowania mistrzowskich dzieł? 
z nieumiejęrności stworzenia normalnego dzieła? 
Ze snów? 
Z kompleksów? 
A może ze wspomnień dzieciństwa? 
A może zacząłem i tak jakoś mi się napisalo? 
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Portret Witolda Gombrowicza, mal. Kanarek, 1936 r. 
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Z psychozy lękowej? 

Z psychozy natręctwa? 
Może z k-ulki? 
Ze szczypty? 
Z częśc i? 

Z cząstki? 
Z palca? 
Należałoby też ustalić, orzec i zdefiniować, czy je t ono powieścią, pamiętnikiem, parodią, 

pamllelem, wariacją na tematy fantazj i, studium - i co przeważa w nim: żart, ironia czy głębsze 
znaczenie, sarkazm, persiflaż , inwektywa, bzdura , pur nonsens, pur blagizm, a dalej, czy nie 
jest to jednak poza, udawanie, zgrywa, sztuczność. niedostatek dowcipu, anemia uczucia, 
atrofi a wyobraźni, podminowanie porządk-u i zaprzepaszczenie rozumu. Lecz suma tych 
możliwości, mąk, defmicji i czśc i jest tak nieobjęta i tak niepojęta oraz nie dająca się 

wczerpać, iż z najgłębszą odpowiedzialnością za słowo i po najskrupulatniejszym rozważeniu 
trzeba powiedzieć, iż nic nie wiadomo, cip. cip, kurka; a przeto tych, którzy by chcieli głębiej 
jeszcze wniknąć i lepiej pojąć, poproszę do Filiberta dzieckiem podszytego, gdyż w jego 
tajnej symbolice zawarłem odpowiedź na wszystkie dręczące pytania. Filibert bowiem, 
ustawiony definitywnie i na mocy analogii z Filidorem, kryje w swej dziwnej łączności 
ostateczny sekretny sens dzieła_ Po okazaniu którego nic już nie przeszkodzi zapuścić się 
nieco głębiej w gąszcz pojedynczych, monotonnych części . 



FILI.BERT DZIECKIEM PODSZYfY 

Wieśniak z Paryża pod konie osiemnastego stulecia miał dziecko. to dziecko miało znowu 
dziecko, a to dzie ko znowu miało dziecko i znowu było dziecko; a ostatnie dziecko jako 
champion świata grało mecz tenisowy na korcie reprezentacyjnym paryskiego Racing Klubu, 
w atmosferze wielkiego napięcia i przy nieustannych, żywiołowych grzmotach oklasków. 
Jednakże Uak szlachetnie zdradliwe je t życie! pewien pułkownik żuawów spośród 
publiczności , siedzącej na bocznej trubunie, pozazdrościł nagle bezbłędnej i porywającej 
gry obu championom i chcąc także pokazać, co umie, wobec sześciu tysięcy zgromadzonych 
widzów (tym bardziej że obok siedziała jego narzeczona) - niespodziewanie łupnął z 
rewolweru do piłki w locie. Piłka trzasnęła i spadła, championi zaś, pozbawieni znienacka 
obiektu, próbowali jeszcze czas jakiś machać rakietami w próżni, lecz widząc niedorzeczność 
swych ruchów bez piłki , rzucili się na siebie pazurami . Grzmot oklasków rozległ się wśród 
widzów. 

I na tym zapewne byłoby się skończyło . Lecz zaszł i ta dodatkowa okoliczność, że 
pułkownik w podnieceniu zapomniał czy też nie wziął pod uwagę Uak bardzo trzeba uważać!) 
widzów, siedzących po przeciwległej stronie placu na tak zwanej słonecznej trybunie. 
Zdawało mu się, nie wiadomo czemu, iż kula przybiwszy piłkę powinna była się skończyć; 
tymczasem, niestety, w dalszym swoim biegu ugodziła w szyję pewnego przemysłowca -
annatora. Krew trysnęła z przebitej arterii . Żona zranionego pod pierwszym wrażeniem chciała 
rzucić się na pułkownika, wyrwać mu rewolwer, ale ponieważ nie mogła (gdyż była uwięziona 
w tłumie), dała po prostu w papę sąsiadowi z prawej strony. A dała, ponieważ nie mogła 
wyładować inaczej wzburzenia i ponieważ w najgłębszych zakamarkach jaźni, powodowana 
logiką czysto kobiecą, sądziła że jako kobiecie jej wolno, bo cóż jej kto zrobi? Okazało się 
jednak, że nie bardzo Uak bezustannie wszytsko należy brać pob uwagę w kalkulacji), gdyż 
był to utaj ony epileptyk, który pod wpływem wstrząsu psychicznego. wywołanego 
policzkiem, do tal ataku i wybuchnął jak gejzer, w drgawkach i konwulsjach. Nieszczęsna, 
znalazła się pomiędzy dwoma mężczyznami, z których Jeden tryska! krwią, a drugi pianą. 
Grzmot oklasków rozległ się wśród widzów. 
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A wtedy jakiś pan, siedzący obok, w szalonym popłochu skoczył na głowę damie, siedzącej 
poniżej, La za' poniosła i wyskoczyła na plac, unosząc go na sobie całym pędem. Grzmot 
oklasków rozległ ię wśród widzów. I na tym zapewne byłoby się skończyło. Ale zaszła 
jeszcze taka okoliczność Uakże wszystko zawsze trzeba przewidywać!), że nie opodal siedział 
pewien skromny, utajony marzyciel-emeryt w stanie spoczynku z Tuluzy. który z dawien 
dawna na wszelkich publi zny h widowiskach marzył o skakaniu na głowy osobom 
siedzącym niżej i tylko silą dotąd się od tego powstrzymywał. Porwany przykładem, 
momentalnie skoczył na damę siedzącą poniżej, która (a była to dobra urzędniczka świeżo 
przybyła z Tangem w Afryce) sądząc, że tak wypada, że tak włafoic trzeba, że to w 
wielkomiejskim tonie - również ponio ·la, prz) czym starała się nie okazać zadnego 

skrępowania w ruchach. 
I wtedy kulturalniejsza część publiczności jęła traktowanie klaskać, by zatuszować skandal 

wobec przedstawicieli obcych poselstw i ambasad, tłumnie przybyłych na mecz. Ale i LU 

zaszło nieporozumienie. bowiem mniej kulturalna częśc wzięła oklaski za dowód uznania -
i również dosiadła swych dam. Cudzoziemcy oraz większe objawili zdziwienie. Cóż wobel' 
tego pozostało kulturalniejszej części towarzystwa? Dla niepoznaki także dosiadła swych 

<lam 
I prawie na pewno byłoby się na tym sko11czylo. Lecz wówczas nijaki markiz de Filiberthe, 

siedzący w loży parterowej z żoną i rodziną żony, nagle poczuł się dżentelmenem 1 wyszedł 
na środek placu w letnim, jasnym garniturze, blady, ale stanowczy - i chłodno zapytał, czy 
kto, i kto mianowicie, chce tu obrazić markizę de Filiberthe. jego żonę? I cisnął w tłum 
garść biletów wizytowych z napisem: Philippe Hertal de Filiberthe. (Jak zalenie musimy 
być ostrożni! Jak trudne i zdradne jest życie, jak nieobliczalne!) Zapanowała martwa cisza. 

I naraz stępa. zwolna, oklep, na rasowych, cienkich w pęcinie. elegenckich i strojnych 
kobietach jęło podjeżdżać do markizy de Filiberthe nie mnieJ niż trzydziestu sześciu panów. 
by Ją obrazić i poczuć się dżentelmenami. skoro mąż jej, markiz, poczuł się dżentelmenem. 
Ona zaś ze strachu poroniła - i kwilenie dziecka ozwało się u stóp markiza pod kopytami 
tratujących kobiet. Markiz, podszyty dzieckiem tak nieoczekiwanie, opatrzony i uzupełniony 
dzieckiem w momencie, gdy występował pojedyn zo i jako dżentelmen doro ły sam w sobie 
. zaw~tydził się i poszedł do domu - podczas gdy grzmot oklasków rozlegał się wśród widzów. 
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Witold Gombrowicz, ok. 1930 r. 
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Witold GOMBROWICZ 
4 VIII 1904 - 24 VII 1969 

Tylko tyle pozostaje zwykle na kamieniu znaczącym miejsce ostatniego pobytu człowieka 
na ziemi. Spod jego pióra nie wystrzeli już atramentowa raca nagłej, olśniewającej prawdy. 
Pozostaje nam trawić Lo, co stworzył, a więc i jego samego bowiem ... " nie może być chyba 
w sztuce ważniejszego niż to właśnie: wypowiadać siebie" (Dziennik). 

Urodził się w majątku Małoszyce, jego dzieciństwo w wiejskim dworze, ów fascynujący 
świat folwarcznych rówieśników, pociąg ku tej niższej sferze mimo zakazów ciążących na 
nim z tytułu przynależności do dworu, miały w późniejszym okresie znaleźć odzwierciedlenie 
w jego niepokojach i twórczości. Ale i ten jego dwór był j aki ś nie Laki - niby to lepszy od 
przeciętnej szlachty, lecz nie arystokratyczny, a ojcie to nie tylko ziemianin, ale 
przemysłowiec. 

"Tak więc w owej proustowskiej epoce, na początku stulecia byliśmy rodziną wykorzenioną, 
o sytuacji społecznej niezbyt jasnej, pomi ędzy Litwą a Kongresówką, pomiędzy wsią a 
przemysłem, pomiędzy tzw. lepszą sferą a średnią. To tylko pierwsze z tych pomiędzy, k1.óre 
rozillliożą się wokół mnie do tego stopnia iż prawie staną się moim miejscem, zamieszkaniem, 
moją właściwą ojczyzną" (D. de Roux "Rozmowy z Gombrowiczem"). 

Od 1911 przebywa wraz z rodziną w Warszawie i kończy tutaj Gimnazjum Wielkopolskie, 
znane z tego, że uczęszczały doń zarówno bogate ziemiaństwo i arystokracja oraz dzieci 
chJopskie. Ta właśnie szkoła znajduje swoje przekształcone odbicie w "Ferdydurke". 

1922-27 to lata studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, później 

uzupełnianych w Paryżu. Próba rozpoczęcia aplikacji adwokackiej w Radomiu kończy się 
fiaskiem - przeszkoda były zbyt lewicowe poglądy Gombrowicza - z prawnika przeistacza 
się więc w literata. 1933 rok to data jego debiutu autorskiego tonem opowidań "Pamiętnik 
z okresu dojrzewania", ale jego pozycję literacką ugruntowuje dopiero wydana w 1937 
"Ferdydurke" - opowieść, którą można uznać za fundamentalne dzieło jego twórczości. 
Następne lata przynoszą opowiadania "Na kuchennych schodach", "Szczur", "Bankiet", dramat 
"Iwona, księżniczka Burgunda" oraz odcinkowa powieść kryminalna ' 'Opętani", drukowaną 

pod pseudonimem Z.Niewieski w "Ekspresie Porannyn1". 
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W sierpniu 1939 roku Gombrowicz odpływa transatlantykiem "Chrobry" do Argentyny. 
Jego pobyt miał trwać 2 tygodnie - zamieszkał tam przez prawie 24 lala. W Lej , jak sam 
pisze, drugiej ojczyźnie powstały "Trans - Atlantyk" i "Ślub" wydane w 1953 roku. Od lego 
rok.'U datują się początki jego "Dzienników" drukowanych w prasie emigracyjnej a później 
w wydaniu książkowym (trzy tomy w la tach 1957, 1962-1 966) . Ostatnim dziełem 
"argentyńskim" jest powieść "Pornografia" (1960), za którą otrzymuje doroczną nagrodę 
literacką nagrodę krytyki emigracyjnej. W 1963 przyj żdża do Berlina Zachodniego na 
roczne stypendium Fundacji Forda. Kilka miesięcy spędza w Paryżu, aby pod konie 1964 
roku zamieszkać już na stałe w Vence (południowa Francja). Jego ostatnie dzieła Lo powieść 
"Kosmos" (1965), dramat "Operetka" (1966) oraz esej "O Dantem" wydany w języku polskim 
i francuskim. Należałoby tu także zaliczyć książkę "Rozmowy z Gombrowiczem" Dominika 
de Roux, jako że stanowi ona właściwie monolog Gombrowicza o sobie i swej twórczości. 
Sława Literacka Gombrowicza zostaje ustalona pod koniec jego życia - otrzymuje on 

w 1967 międzynarodową nagrodę literacką Fonnenlor, a także kandydował ponoć i do 
nagrody Nobla 

Umiera 24 lipca 1%9 roku w Vence. 
Gdyby szukać odpowiedników w naszym piśmiennictwie, możnaby określić Gombrowicza 

jako pisarza z "saskich czasów" - jesl to najważniejsze u niego określenie własnego miejsca 
w literaturze polskiej. To okres pewności bytu, a zarazem jego wybujała cielesność w niczym 
nie krępuje żadnych fonn indywidualizmu i nie narzuca żadnego stylu duchowości, a więc 
gwarantuje indywidualne piętno wszelkiej twórczości. Opisywanie siebie to kolejna cecha 
tego okresu jak i twórczości Gombrowicza. "Ja jestem najważniejszym i bodaj jedynym moim 
problemem: jedynym ze wszystkich moich bohaterów, na którym mi naprawdę zależy" 
(Dziennik). T ak więc polski pisarz tworzący w dwudziestoleciu międzywojennym i w naszym 
ćwierćwieczu jesl w polskiej \iterzrurze w pustym miejscu, które powinno znajdować się w 
wieku XVII. Należy do linii rozwoju, który nigdy nie nastąpił. Zatem współczesny europejski 
indywidualista z epoki Sasów. I w tej niezwykłej indywidualności pisarskiej zawarta jest 
genialność jego twórczości. Gombrowicz w swych utworach tworzył strukturę zależności 
rządzącej się swoimi prawami. Sam odcinał się od wszelkich prądów literackich i 
filozoficznych. 

Nigdy nie doprowadził do samookreślenia się jak i nie dopuszczał do tego aby inni 
okreśfili jego. Dialektyka., ciągły ruch, były jednym z podstawowych założeń jego twórczości. 
Stąd obawa przed zamknięciem się w jakiejś jednolitej fonnie. U Gombrowicza wszystko 
jest fonną i wszystko dąży do wyzwolenia się z fonny. Ten quasi - paradoks stanowi o sile 
dramatycznej tkwiącej w jego twórczości . Pisarz przez całe życie walczył o autokreację stąd 
tematem jego wszystkich powieści i opowiadań jest opowiadanie siebie. "Jeżeli nie mogę 
stworzyć formy własnej, jedyna dostępna mi szczerość polega na każdorazowym burzeniu 
formy narzucanej mi i fałszywej" (Dziennik). Zdanie to stanowić może klucz do odczytania 
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całej twórczości Gombrowicza. Burzenie w swych utworach rozpoczyna od zastany h fom1 
literackich, poprzez konstrukcję i fabułę utworu doprowadza do swoistej parodii tych fonn . 
Fabuły jego utworów - stanowiących najczęściej satyrę polityczno-obyczajową - są tak 
skonstruowane, że poprzez swoją banalność wydają się nieważne . Stanowią jakby ułatwienie 
dla problematyki. Ową problematykę można przedstawić na przykładzie fundamentalnego 
utworu Gombrowicza jakim jest "Ferdydurke". Zagadnienia w nim zawarte w późniejszej 
twórczości będą stanowiły rozwinięcie. Materiał ilustracyjny to rzeczywistość polska okresu 
międzywojennego z jej przeżytkam i , snobizmam i i werbalizmem ideowym . 
Trzydziestoletniego autora nawiedza jego nauczyc iel i zapędza z powrotem do szkoły. Autor 
dziecinnieje między kolegami . Zamieszkuje u nowoczesnej rodziny z córką pensjonarką. 

Ponieważ nie chce zdziecinieć ucieka z kolegą, któremu też tęskno do dojrzałości. Przybywają 
do ciotczynego dworku, gdzie kolega brata się z parokiem zaś autor ucieka z kuzynką a 
wszystko kończy się zgrywą z czytelnika. Ta z pozoru błaha powiastka filozoficzna kipi aż 
od problematyki. Tezę utworu można sprowadzić do zagadnienia egzystencji człowieka w 
J.alłturze rozpatrywanej pod kątem autentyczności jednostki ludzkiej. Jednostka jest trak.1owana 
jako produkt psychicznych napięć i oddziaływań międzyludzkich, które kształtują w 
człowieku wewnętrznym aparat skonwencjonalizowanych przeżyć i schematów myślowych, 
uzewnętrznionych, w fonnie narzuconej przez innych nieadek.'Watnych do właściwej "istoty" 
człowieka. 

Problem relacj i "międzyludzkiej tzn. między człowiek i m a fonną, która powstaje zarów
no w wyni.łrn zbiorowej działalności kulturotwórczej, jak i w kontaktach bezpośrednich między 
ludźmi, stanowi trzon poglądów Gombrowicza "Istota Judzka nie wyraża się w sposób 
bezpośredni i zgodny ze swoją naturą, ale zawsze w jakiejś określonej fonnie. Fonna owa, 
ów styl, sposób bycia nie jest tylko z nas, jest nam narzucony z zewnątrz (Ferdydurke). 
Penetrując dalej " istotę człowieka Gombrowicz uznał, że człowiek daje się widzieć od strony 
oficjalnej, dojrzałej gdy jest właściwa realność wypełniona jest głupstwem i brednią w sferze 
dotychczas nie nazwanej i nie akceptowanej . Autor uznał tę realność, która jest poniżej 
naszych aspiracji j ako właściwą domenę rzeczywistego człowieka nazywając ją 

niedojrzałością. To spychanie psychiki człowieka do poziomu dziecka nazywa "upupieniem" 
Człowiek nie może wyrazić siebie na zewnątrz przede wszystkim dlatego, że tylko to co w 
nas dojrzałe, uładzone nadaje się do wypowiedzi, a cała reszta czyli właśnie niedojrzałość 
nasza jest milczeniem. Dlatego cały nasz dorobek kulturalny powstały dzięki temu skrywaniu 
niedojrzałości" ... - jak te wszystkie nasze sztuki, fi lozofi a, moralność, kompromitują nas, 
albowiem przerastają nas i dojrzalsze od nas wtrącają nas we wtórne zdziecinnienie" 
("Dziennik"). 

Instrument groteski, który autor konstruuje gra rolę lupy pod którą owa "niedojrzałość" 
nabiera cech rzeczywistych. Obok Bruno Schultza nie ma u nas twórcy tak głęboko brnącego 
w sferę "nieświadomego". Ale Schultz to masochista zmierzający ku niebytowi podczas gdy 
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Gombrowicz walczył o autokreację i chyba dlatego był tak bardzo zbuntowany przeciwko 
fomiom życia. Nigdy bunt nie był tak wszechobejmujący . Nigdy pisarz polski nie zwątpił 
do tego stopnia we wszelkie możliwe wartości, żeby zaprzeczyć wszystkim, żeby postawić 
człowieka oko w oko z niemożliwością jakiegokolwiek sensownego wyboru. "Ferdydurke" 
jak i pochodząca z tego samego okresu "Iwona, księżniczka Bergunda" to egzystencjalizm, 
który obj awił się w Polsce parę lat wcze~iliej zanim Sartre i Camus spopularyzowali go w 
Europie. Ale w przeciwieństwie do egzystencjonalistów francuskich, utwór Gombrowicza 
zawiera w sobie pierwiastki konstruktywne. "Ferdydurke" jest buntem przeciwko nicości 
człowieka, przeciwko egzystencji uzależnionej całkowicie od tego co zewnętrzne i nie własne . 

Człowiek jest bezsilny w swoim buncie przeciw narzuconej mu "gębie" , ale z buntu nie 
rezygnuje. W tym tkwi humanistyczna racja i myśl główna utworu i całej twórczości autora 
"Operetki". 

W "Trans-Atlantyku" ten bunt został skierowan przeciwko Polsce i polskości. Odrzucenie 
dotychczasowych schematów myślenia, pojmowania polskośc i , które ciążąc na nas, obracają 
się przeciwko nam. Nie pozwalają nam być sobą - być narodem zdrowym: "śpij trąbo moja 
porzucona na śmietniku nie wykorzystanych polskich możliwości ... " w tym sęk, ja wywodzę 
się z waszego śmietnika. We mnie odzywa się to, co wy w ciągu wieków wyrzucaliście jako 
odpadki „. Zapomnieliście, że człowiek nie tylko jest osobą, ale i udaje siebie. Wyrzucil iście 

na śmietnik to wszystko co w was było teatrem i aktorstwem i usiłowaliście o tymn zapomnieć 
- dziś przez okno widzicie, że na śmietniku wyrosło drzewo będące parodią drzewa" 
(Dziennik). Treścią utworu są przygody autora podczas pobytu w Argentynie w przededniu 
wybuchu Il wojny światowej. Próbuje się jakoś urządzić z pomocą miejscowego poselstwa i 
Polonii. Poznaje milionera - homoseksualistę, któremu pomaga w poznaniu chłopca - Polaka 
wybierającego się walczyć za ojczyznę. Dochodzi do pojedynku bez kul między ojcem 
chłopca a milionerem, zakończonego, pojednaniem z przyjęciem u milionera. Tu wplata się 
wielka towarzyska impreza zorganizowana przez poselstwo dla dobrego imienia ginącej Polski, 
gdy tymczasem inna grupa polskich emigrantów organizuje spiskujący Zakon Rycerzy -
Ostrogi dla odkupienia polskiego losu. Całość kończy się obłędnym polskim balem i wielką 
kupą śmiechu. Na marginesie tego utworu należy stwierdzić, że nikt z dotychczasowych 
polskich pisarzy tak nie władał polszczyzną jak właśnie Gombrowicz. Z materii języka 
narodowego stworzył język indywidualny. Stworzył własną składnię, słownictwo, ortografię 
i interpunkcję. "Trans-Atlantyk" (autorowi bardzo zależało na takiej właśnie pisowni) to 
najbardziej antypolski i najbardziej polski utwór. 

Gombrowicz napisał trzy sztuki. We wszystkich strukrurę kompozycji utworu stanowi fonna 
idealna - dwór. W ''Iwonie, księżniczce Burgunda" jest to dwór dosłowny z całą specyfiką 

życia dworskiego. Przy czym dworskość będzie się potęgowała i malała w zależności od sił 
wewnętrznych i zewnętrznych spowodowanych wprowadzeniem elementu antyfory. W 
"Ślubie" dwór śni Henryk - główny bohater sztuki - po to żeby wytoczyć proces formie. 
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Układ sil (fomi) stanowiących pod tawę cywilizacji został tu zakwestionowany. Henryk mówi: 
"Odrzucam wszelki ład i wszelką ideę. Nie ufam żadnej abstrakcji, doktrynie. Nie wierzę ani 
w Boga ani w Rozum! Dość już tych bogów". Dwór jako fomię wprowadza autor we 
wszystkich sztukach po to by ją przeciwstawić antyformie. Dlatego wprowadza takie postaci, 
które stanowi ą zaprzeczenie idei fom1y, rozsadzaj ąc ją od zewnątrz i wewnątrz. Iwona -
tytułowa bohaterka jest nijaka. Jakby ni i stniała. Dlatego jako "puste miejsce" coraz bardziej 
istnieje dla dworu stając się przedmiotem jego ataków . Powoduje wyzwalanie się 

nieujawnionych potencji osobowych postaci dworskich. Królowa': "Powiedz mi prawdę czy 
gdy patrzysz na Iwonę nic ci nie na uwa? Nic nie przychodzi na myśl? Jakie' kojarzenia? 
Jej chód na przykład? Jej nos? Spojrzenie i w ogóle cały sposób bycia? Nic ci to nie 
przypomina. Czy nie myślisz, że ktoś złośliwy mógłby skojarzyć to z ... z ... z tymi moimi 
poezjami ... " 

Iwona prowokuje wszystkich do agresji i samoobrony. Jedne gesty pociągają za sobą 
następne doprowadzając do coraz większych ni edorzeczności . W "Ślubie" rolę Iwony za5tąpi 
dziewka karczemna - Mania. Jej przeszłość chce unicestwić Henryk przez ceremonię ślubną. 
W "Ślubie" , który dzieje się we śnie Henryka wszystko ma charak1er przedziwnego rytuału 
tworzenia i niszczenia formy, odwołującego się do podstawowych archetypów. Ślub nie 
zostanie zrealizowany. Przeciwstawi mu się dwór. Intryga dworu i Pijaka (stanowiącego 
uosobnienie starej fomiy karczemnej) sprzysięgły się w jedno wspólne działanie. Henryk 
zostanie uwięziony za prośbę przeciwstawienia się fomiie. Jego alter ego - Władzio zostanie 
zamordowany. Mania pozostanie dziewką. Iwona zostanie także zamordowana przez dwór. 
Za swoją inność . Za próbę rozbicia fonny. Okru tne są reguły chroniące formę . Nie 
przystosowanie się do nich, próba ich rozbicia zawsze kończy się tragicznie. Wyjście z 
więzienia fomi jest u Gombrowicza tylko jedno - przez śmierć . Życie - to zgoda na to 
więzienie. Scena po zamordowaniu Iwony:"Szarnbelan: Proszę uklęknąć. Królowa: Klęknij 
Filipie. Trzeba uklęknąć synu. Tak trzeba. Król: Prędzej . Nie możesz sam jeden stać, kiedy 
wszyscy klęczymy". "Operetka" nie jest niczym innym jak tylko operetką. Typowy układ 
aktowy. Arie i arietki napisane z pełną znajomością gatunku. Wiele momentów sytuacyjnych 
i słownych podkreślających, że jest to właściwie libretto operetkowe. Treść bardzo banalna -
dwóch amantów walczących o względy "Albertynki - cud dziewczynki" - rodem z operetki 
wiedeńskiej. Wszystko to w całym splendorze podkasanej muzy - arie - tańce, kreacje, 
konwersacje i bale. Jednak proporcje operetkowe w miarę rozwoju akcji zanikają by przejść 
w wielką tragedię zakończoną wielkim finałem. Autor bawi się tym zmurszałym garunkiem -
jego banałem, niedorzecznością, bełkotem. Nie bez znaczenia był jednak dla Gombrowicza 
wybór właśnie tego najbardziej skostniałego i idiotycznego tworu teatralnego skoro chciał 
mówić o formie. Bo fonna - ten obcesyjny temat wszystkich jego utworów - i w "Operetce" 
stanowi główny problem. Zaś odwołanie się do formy operetkowej powoduje ciąg 
nieprzerwanych skojarzeń, pomnożony przez tragizm zawartych w niej sytuacji. Poprzez 
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pomnożenie Formy - tematu i garunk.-u (w którym wszystko jest sztuczne i samo dla siebie) 
otrzymaliśmy wartość zupełnie nową. To nie parodia operetka jest już parodią opery), ale 
współczesna operetka absurdu i chyba pierwsza w dziejach filozoficzna, a raczej 
historiozoficzna operetka. Spreparował Gombrowicz to swoiste curiosum, by znaleźć sens 
dążeń i marzeń współczesnego człowieka. 

"Operetka" to suma dotychczasowych poszuk iwań autora za sensem świata . Operetka i 
zarazem tragedia, śmieszność, idiotyzm i poza - to teatralne odbicie naszego świata. Główny 
wątek "Operetki" to przeciwstawienie strój - nagość. Jak mówi autor - "sen o nagości 
człowieka uwięzionego w strojach najdziwaczniejszych i najokropniejszych. Strój to 
odmienne ujście "gęby" i formy . Gombrowiczowska gęba, to osobowość zależna. Człowiek 
jesl stworzony przez drugiego. Sposób myślenia, postępowania.wrażliwość jest narzucona 
człowiekowi przez ludzi, z którymi się kontaktuje. Ponieważ żyj my między ludźmi autor w 
"Ferdydurce" mówi: "od gęby można uciec iylko w inną gębę". Forma natomiast - to wszystkie 
elementy którymi człowiek kształtuje osobowość drugiego człowieka, a więc to wytwory 
ludzkiej wyobraźni i te rzeczywiste jak strój i te abstrakcyjne zaakceptowane choćby przez 
grupę ludzi jak zwyczaj, konwenanse, sposób ujmowania rzeczywistości. Sposób operowania 
formą jest najbardziej widoczny w grupach silnie skonwencjonalizowanych, które 
zaaprobowany zwyczaj trak.'1llją jako przymus. Dlatego podobnie jak pozostałe sztuki i w 
"Operetce" umieścił autor akcję w lym muzeum form jakim jest dwór. Poprzez Księstwo 
Himalaj i arystokrację Gombrowicza strój utożsami! z caJą naszą kulturą, ze starością i skost
nieniem. Uznał, że cała nasza historia jest modą, przeciwstawiając jej nagość, młodość, energię 
i piękno czyli naturę. Strój jest ponadto potn.ebny dla ukazania konfliktów społecznych 
między grupą pańską a lokajską. Przyjmując grupy jako formy należy stwierdzić, że grupa 
pańska jako mająca władzę jest nadrzędną w stosunt.m do grupy lokajskiej, podporządkowanej. 
Razem slanowią Formę, którą przez swoje zachowanie się będzie próbowała zburzyć 

Albertynka i Złodziejaszki. Póki co grupa pańska wymyśla różne stroje, aby utrzymać się 
przy władzy. "Strój stał się najsilniejszym bastionem klasy wyższej", k.1óra robi co może aby 
nie dopuścić do zrównania się z klasą niższą. Wyścig strojów w celu wprowadzenia lokajstwa 
w błąd doprowadził jednak do przesylu, przepełnienia. Grupa pańska nie wie już co wymyślać, 
czym dalej zwodzić swoich przeciwników. Dlatego musi powiedzieć pas, co momental
nie wykorzystuje lokajstwo wywołując rewolucję. Ta staje się powodem kolejnych zmian 
strojów i masek. Na razie bardziej zakrwawionych. Znów moda. Moda dla Gombrowicza to 
czas, 10 historia. 

Gombrowicz obnaża sprężyny ewolucji społeczeństw naszego kręgu kulturowego. Widzi 
w nich tylko chęć zas14pienia jednej maski, stroju - inną, chęć zemsty i odwetu. To co było 
dotychczas problemem autora nr 1 w jego powieściach i sztukach; analiza indywidualnego 
istnienia człowieka - w "Operetce" zostaje przeniesione na całe grupy społeczne, całą 
ludzkość. Chyba dlatego Jest to najbardziej społeczny utwór w jego twórczości. "Operetka" 
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przypomina w tym względzie "Nieboską komedię" Krasińskiego. Podobnie jak autor 
"Irydiona" Gombrowicz nie opowiada się ani za arystokracją ani za rewolucją. Zakończenie 
również podobne. U pierwszego "Galilejczyku zwyciężyłeś"! u drugiego zwycięża nagość, 
młodość . I w tym momencie robi autor "Ferydurke" voltę niespotykaną dotychczas w jego 
twórczości. Uznał możliwość wyjścia z więzienia fom1 poprzez ich odrzucenie. 

Witold Gombrowicz w Royaumont 
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Przeciwstawieniem fonny w "Operetce" są Albertynka (to nowa Iwona i Mania ze "Ślubu") 
i Złodziejaszki . Oni, to złodziejskie urwipołcie, których rodowodu należałoby szukać we 
włóczęgach Gombrowicza po złodziejskich dzieleniach Buenos Aires. Postacie ich uosabniają 
ni~zość, mlodość, piękno i naturę podobnie jak Albertynka - córka sklepikarza, która jest 
obiektem zalotów znudzonych i przejedzonych impotentów Szarma i Firuleta. Adoratorzy są 
':obec niej bezsilni. Oni chcą ją ubierać, a ona wręcz prowok'Uj ąco nie chce przystosować 
się do dworskiego ceremoniału, śniąc o niedostępnej dla dworu nagości . W ten sposób wpływa 
destrukcyjnie na istniejące na dworze status quo. Pośrednio za jej sprawą, a bezpośredn io za 
Złodziejaszków rozpada się forma dworu Księstwa Himalaj i wybucha rewolucja. 

W dotychczasowych sztukach Gombrowicza takie postępowanie postaci stanowiących 
antyfonnę kończyło się d!a nich tragicznie. W "Operetce" Albertynka i Złodziejaszki 
lriwnfują. Albertynka za sprawą swych młodych pobratymców zmartwychwstanie - młoda -
piękna i naga. Dopiero w swym ostatnim utworze Gombrowicz uwierzył w szanse uwolnienia 
się człowieka od formy. 

Wracając do powieściopisarstwa Gombrowicz, należy obok "Ferdydurke" i "Trans
Atlantyku" wymienić także "Pornografię " i "Kosmos". 

"Pornografia" nagrodzona przez krytykę emigracyjną wydaje się być najsłabszą z powieści 
autora Mamy tu do czynienia z rozwinięciem motywu Synczyzna - Ojczyzna. Witold 
Gombrowicz (narrator) i jego kolega Fryderyk (alter ego Gombrowicza usiłują sprowokować 
miło~ i związanie si~ pary szesnastolatków, Karola i Heni, aby czerpać "sobie życia" z ich 
uczucia Fryderyk, rezyser owego wpuszczenia młodych w miłość, kiedy zawodzą inne drogi, 
postanawia połączyć ich wspólnym morderstwem dokonanym w imię patriotycznych pobudek, 
na Siemianie, m jorze AK Przy okazji ma być również zgładzony i drugi starszy pan, Wacław, 
narz~z~ny Heni. Efektem zabiegów Fryderyka jest śmierć obydwu panów, przy czym 
właśc1w1e Wacław staje się owej śmierci wykonawcą. Zabija on Siemiana, by później, 
przebrany za niego dać się z kolei zabić młodym. Gombrowicz próbuje w "Pornografii" 
zawrzeć symbolicznie zanik tradycyjnych wartości, cywilizacji, wierząc, że świat odrodzi się 
przez młodość. 

"Kosmos" zawiera problemy natury uniwersalnej - zajmuje się stosunkiem pomiędzy 
rzeczywistością {lub raczej światem zewnętrznyn1) a człowiekiem To próba rozwikłania sensu 
na~wanego temu światu, mechanizm jego konstruowania świadomościowego istnienia tego 
św1~ta poprzez syn tezę odruchów i cząstek z jakich się składa, (kapitalna scena z 
powieszonym na krzaku wróblem). Może wartym zaznaczenia jest także jest fakt. iż zarówno 
w "Pornografii" j ak i w "Kosmosie" miejscem akcji jest Polska. 

Poświęćmy jesz.cze chwilę uwagi najwcześniejszym utworom Gombrowicza - opowiadaniom 
zatytułowanym wspólnie "Pamiętnik z okresu dojrzewania" 1933- w 1957 wydany wraz ze 
"Szczurem", "Bankietem", "Na kuchennych schodach" oraz fragmentami "Ferdydurke" jako 
"Bakakaj"). Wspólnym tematem wszystkich utworów zawartych w "Pamiętnikach" swoiście 
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podjęty problem dojrzewania czy raczej inicjacji społecznej . Bohaterowie są niedojrzali, 
zieleni, możnaby rzec dziewiczy w próbach dotarcia i zespolenia się z tą czy irmą grupą 
społeczną związaną własną swoistą formą i rytuałem . 

Bohater "dojrzewa '' dopiero zespalając się z ową grupą, uniformizując siebie do jej 
wymogów, choć każde z opowiadań charakteryzuje inny walor emocjonalnego stosllllku 
bohatera do grupy, od całkowitej negacji do afirmacji. 

Na krótką wzmiankę zasługuje też chyba romans sensacyjny "Opętani" - napisanym celem 
"uwolnienia się od grafomanii w sobie", a jednocześnie będący zrealizowaniem owego 
pociągu ku brukowej sensacyjce i najbardziej ogranym chwytom, wykroczeniom przeciwko 
tzw. "dobremu smakowi" i fonnom stylistyczno-literackim. "Dzienniki" publikowane w latach 
1957, 1962 i 1966, jak i "Rozmowy z Gombrowiczem" są właściwie chyba najdoskonalszym 
przykładem autokomentarza do swego własnego życia i twórczości w literarurze światowej. 

W swnie linię rozwojową twórczośc i Gombrowicza charak1eryzuje osobiste zaangażowanie 
w rozpatrywany problem leżący w kręgu zainteresowania, ale fakt zmienności owych 
problemów w stosunku do siebie samego i siebie w stosunku do nich pozwoliła Gom
browiczowi zachować ciągłą świeżość i żywotność jego twórczośc i. 

"Ferdydurke" 
Powieść ta, która de facto narodz.iła się z „. artykułu publicystycznego napisanego przez 

Gombrowicza jako forma autokomentarza i odpowiedzi krytykom na ich oceny "Pamiętnika 
z okresu dojrzewania" (cała pierwsza część do prof. Pimki "Przedmowa do Filiberta dzieckiem 
podszytego"), jest kluczowym dziełem w twórczości autora. Zawarty jest w niej praktycznie 
cały zestaw antytez, między którymi znajduje się człowiek. 

Zacznijmy od konfliktu "dojrzałość " vs "niedojrzałość" . W pierwszej c.zęści dotyczy on 
osobiście samego Gombrowicza (zjawienie się drugiego Józia, tego młodego, niewypierzo
nego, który swą obecnością ściąga pretendującego do dojrzałości z poziomu ducha do 
poziomu ciała) . Człowiek dążący do doskonałości pragnie być odbieranym przez innych 
ludzi jako dojrzały, ale jednocześnie dojrzałość, to skostnienie, zamknięcie w formie, śmierć. 

Niedojrzałość to tworzenie się, bycie in statu nascendi, życie. Nie dać przylepić sobie "gęby" 
dojrzałej, to skazać się na kretyniczne odbicie w kretynicznej duszy innego człowieka. Ta 
pierwsza część 10 zgrywa na dojnalość ideologiczną materialistów i idealistów. 
Część druga zawiera również ów pierwiastek, z tym, że zgrywa tu występująca to zgrywa 

radykalnej inteligencji na "postępowość " (Początki, świetność i upadek rodziny Mlodziaków 
A.Sandauera). Mlodziakowie wielbią młodość, ale już jako usztywniającą formą i "niedoj
rzałość jest d!a nich dojnałością". (Dziennik). 

Cz.ęść trzecia to zabawa w dojrzałość kullllrową warstw wyższych nad niższymi. "Gęba" i 
"pupa". Zrobić komuś gębę, zdeformować go w swojej ocenie, zdegradować do niższego od 
siebie, ale ten niższy z kolei upupić nas może, uzależnić od swego widzenia, udziecinnić. 
"I tak jednym byłem mądry, drugim głupi, jednym znaczny, drugim ledwie dostrzegalny, 
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jednym pospolitym, drugim arystokratycmym. Rozpięty pomiędzy wyższością i niższością, 
poufalony zarówno z tym jak i z tamtym, poważany i lekceważony, pyszny i wzgardzony, 

zdolny i niezdolny, jak popadnie, jak się ułoży sytuacja! " ("Ferdydurke"). Tu wkraczamy 
także już w antytezę "wyższość" vs "niższość", nierówność klas pod względem kulturowym, 
cywilizacyjnym. Owo nieubłagalne poczucie wyższości wynikające z faktu szlacheckiego 
urodzenia pociąga jednak do czegoś absolutnie przeciw tawnego - do pragnienia ukorzenia 
się przed sferą niższą. Ten problem rozwinięty dalej na całe społeczeństwa, narody, prowadzi 
Gombrowicza do jeszcze jednego zagadnienia wyższości i niższości ła1ltur ("Trans-Atlantyk"). 
Nierówność i walka między postępem cywilizacyjnym a regresem kul turalnym znajduje w 

"Ferdydurke" odbicie w konflikcie Józio vs rodzina Młodziaków. 

Witold Gombrowicz. Zdjęcie z ostatnich lat 

I jeszcze jedno; " starszość" v "młodszość" (późniejsza Ojczyzna i Synczyzna oraz naczelny 
problem "Pornografii "). Ta występuje w wydaniu z 1957, po mlianach i poprawkach 
dokonanych przez samego Gombrowicza w stosunku do wydania pierwszego, głównie w 
"przedmowie do Filidora dzieckiem podszytego". 

Całość tych antytez możnaby sprowadzić do antytezy Forma vs Natura, gdzie pierwsze to 
dojrzałość, wyższość, cywilizacja, starszość, egzystencjalna "istota", śmierć - drugie to 
niedojrzałość, n iższość, żywioł, młodość, egzystencjalne "istnienie", życie . 

Andrzej Jakimiec 
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OD REŻYSERA 

Przekazanie w formie teatralnej wewnętrznych, sprzec:ności targających bohaterem ( i 
autorem) , walkę o autentyc::.ność , jego uciec:kę pr:ed przylep ioną mu "gębą" i "pupą" , 
wymagało pewnego zabiegu. Postać J6:ia jest ro:doM'fona tj. pvs_tać tę gra dwóch a~roró'>i}, 
umownie jeden "dojrzały" , drugi "niedojrzały" , zielony. Ale ta do;rzałość bądź medo;rzałosć 
jest względna , bowiem często bardziej świadomy bywa Józio Il (młodszy). On też jest w wielu 
wypadkach reżyserem, animatorem akcji, której aktorem staje się Józio I (stars'Z'l ). Czasem 
współdziałają , czasem razem cie1pią, razem walczą lub walczą ze sobą. Zab1eą ów dał 
możno.fć zmiany wielu wewnętr:nych monologów w dialogi 1 szereg przysp1eszen poprzez 
smulranic::ne prowadzenie akcji z Józiem (czyli dwoma) obecnym w dwóch miejscach. Wydaje 
się on całkowicie zgodny z Gombrowiczem, który często pisze o Jó:iu jako o dwóch, wręcz 
z pojawieniem się postaci sobowtóra . Ale w postaci posiadamy jeszcze jedno wcielenie aurm:a 
- Józia . Jest nim Miętus. Zabieg ukrywania siebie samego pod inną postacią, w momencie 
gdy chodzi o dotknięcie tematów zbyt drażliwych (np . perv.'ersyjnej erotyki) stosuje 
Gombrowicz nie tylko w "Ferdydurke", ale i "Trans-Atlantyku" (Gonzalo) , w "Pornografii" 
(Fryderyk) czy w opowiadaniach. Ten kamuflaż nie stępia w nich jednak ostrości osobistego 
wyznania . W przypadku adaptacji, Miętusowi w jego działan iach z /li cześc1 (dworek 
wujowstwa Hurleckich ), towarzyszy "niewidzialny" dla otoczenia Józio II - akcentuje w ten 
sposób jedność z Miętusem . 

I jeszcze jedno - zabieg ów pozwala przy jednoczesnym istnieniu na scenie dwóch Józiów, 
na autokomentarz do rozgrywanej przez nich sytuacji oraz wrażenie "rozbicia rzeczywistości 
(scena obiadu u Młodziaków) . Istnienie obydwu jest możliwe dzięki konwencji ''.iawy - snu" 
- konwencji zastosowanej przez Gombrowicza w powieści i przeniesionej na adaptf!cję . . 

Sama adaptacja jest już ze swej natwy "brykiem" i szereg scen ulega skrócemu, to tez 
chciałbym tu jedynie wypunktować owe największe cięcia oraz zaproponować parę 
rozwiązań, które dawałyby możliwość "objęcia" prze:: widza całości utworu. . . 

Dotyczy to głównie cześci publicystycznych, a więc "Przedmowy do ':ilidora dz~eck~em 
podszytego ", "Filidora dzieckiem podszytego", "Przedmowy do F1l1ber~a dz1eck1e'!1 
podszytego" i "Filiberta dziecka podszytego". Są one wydrukowane w pr?granue z adnotac;ą 
"Czytać koniecznie w przerwie między aktem I a Il (Filidor), "Czytać komeczme nuędzy aktem 
Il a III" (Filibert). ery/i w miejscach, w których znajdują się one w powieści. 

Andrzej Jakimiec 
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KOMITET HONOROWY JUBILEUSZU SO-lecia TEATRU 

- ANDRZEJ GAJEWSKI 
- MICHAŁ JAGIEŁŁO 
-GRZEGORZ RYKOWSKI 
-ANDRZEJ LUSSA 
-MlECZYSŁA WMARS2YCKI 

- JERZY SLEZAK 
-JAROSŁAW BARTEL 
-JAN MAŁACHOWSKI 

- LECH SADOWSKI 

-MIR.OSŁA W KOWIESKI 

- KAZIMIBRZ ROGOWSKI 
- LECH PILECKI 
- ANATOL AUGUSTYŃC2YK 

- JÓZEF fWANnJK 
-STANISŁAW KOLANKIEWICZ 
- ZBIGNIEW GODLEWSKI 
- ROMAN CHOMKO 
-WŁODZIMrERZ 7NISZCZYŃSK1 
- WIESŁAW BARSZCZ 

-ZBIGNIEW ŁUPIŃSKI 
-ANDRZEJ KUCHNIEWSKI 

- KAROL ZACZEK 
-JAN PUCHAJDA 
- STANISŁAWA KOZŁOWSKA 
- JÓZEF JAWORSKI 
-JERZY ANDREJUK 
-MARIAN JAROSZ 
-JACEK NAZARKO 
-WŁADYSŁAW BOJARC2YK 
-MIROSŁAW KONDRACIUK 
- ANDRZEJ SIRKO 
-STANISŁAW ŁUNIEWSK! 
- MIROSŁAW STEFANOWICZ 
- IGNACY KARCZEWSKJ 
- LESZEK TRUSKOLASKI 

-Przewodniczący Wojewoda B i ałostocki 

- Podsekretaa Stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki 
- WicewojewodaB iaJostocki 
- Prezydent Bialego ·toku 
- Dyrel..-ior Impresariatu Instytutu Teatru Narodowego 

w War.zawie 
- Prezes "El\lIBKOM" Ltd. Warszawa 
- Prezes Zakładu Energetycznego S.A 
- Dyrektor N ac ze lny PrzedsiębiorstwaPrzemysłu Spirylllsowego 

"POLMOS' 
- Dyrektor Naczelny Okręgowego PrzedsiębiorstwaPr.remysłu 
Mięsnego 

- Dyrektor Naczelny PLL "LOT' Przedstawicielstwo 
w B iałymstoku 

- Prezes "ORBIS" w Białymstoku 
-Właścicie!BiuraPodróży"NEW YORK" 
- Dyrektor Naczelny Białostockiego Przedsiębiorstwa 

Elektronicznego "BIAZET" 
- Prezes " Wodociągi B iałostockie" Spółka z o.o. 
-Prezes Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego" BIA TEL" 
- Dyrektor Naczelny Okręgowej Dyrekcji Lasów Pańs twowych 

- Dyrektor Naczelny Zakładów Piwow arskich "Dojlidy" 
- Dyrektor PHU "MARKET" Spółka z o.o. 
- Dyrektor Towarzystwa TUR "W ART A" 
Oddział w Białymstoku 

- Redaktor Naczelny "Kuriera Podlaskiego" 
- Dyrel..'tor Naczelny Zakładów Przemysłu B awełnianego 

"FASTY" 
- Dyrektor Naczelny Białostockich Zakładów Graficznych 
- Prezes Spółki z o.o. "MARIA BLA ND" 
- Dyrektor Spólki z o.o. "LECH" 
- Właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego ''JAWOR" 
- Dyrektor "ORTHDRUK" 
- Prezes ''AMARTEX'' 
- Dyrek-ior"MARK-BUD" 
- Dyrektor"MARK-BUD" 
-Dyrektor"SCHOL!" 
- Dyrektor"SCHOLI" 
- Dyrel..'tOrNaczelny "ASTWY" 
- Dyrektor Finny "KARST'' 
- Dyrektor Finny "KARST" 
-Właścici e l Zakładu Cukierniczego "U LECHA" 

w Łapach 



Od lat 
jesteś 

, . 
naszym, gosciem, -

- dziś m,y u CIEBIE 

Przedstawicielstwo PLL LOT S.A. 
Białystok, ul. Waryńskiego 2 

(dojazd od ul. Lipowej) 
tel. 52 34 99, 52 30 21 

POLSKIE LINIE LOTNICZE 

poleć 

wszystkim 
co polskie 



ZRKtRDV PlłZEMVStU 
BRWEtNIRNEGO 

W BIRtVMSTOKU 
Spółka Akc1,1jna 

ul. Pmpdzalniana 8, 15-679 Biał1,1stok 

tel. 511-070 tlx 853385 fax 511-295 

ZBPP Pasty SA są producentem: 

• przędzy klasycznej wiskozowej, poliestrowej, 
poliestrowo-wiskozowej 

• przędzy bezwrzecionowej, bawełnianej 
• tkanin surowych: wiskozowych, poliestrowych, 

poliestrowo-wiskozowych 
• tkanin wykończonych 

wiskozowych, poliestrowych, 
poliestrowo-wiskozowych o przeznaczeniu: 
sukienkowym, koszulowym, bluzkowym, 
płaszczowym, ubraniowym, 
pościelowym i specjalnym 
bielonych, barwionych, drukowanych, barwnie tkanych. 

Oferujemy do sprzedaży m.in.: 

• Tkaniny koszulowe 
• Tkaniny odzieżowe na spodnie, 

kurtki, płaszcze (w tym peach i madera) 
• Wiskozy drukowane 
• Tkaniny pościelowe 
• Przędzę 

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE 

INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH 

11 KA RST 11 

s.c. 
15-546 Białystok ul. Zaściańska 89 tel. 431-386 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO

-HANDLOWO-PRODUKCYJNE 

Białystok ul. Branickiego 9 tel. 411-443 



www w '' BIURO PODRÓŻY TRAVEL OFFICE 

15-062 BIAŁYSTOK, ul. Warszawska 21 
tel ./fax 436-000 

~Atrakcyjne 

wycieczki do USA 
~ Bilety lotnicze 

na cały świat 
~Porady 

imigracyjne 
~Pośrednictwo 

• wizowe 

'' ir" 
l%JlalalJ 

POLSKIE BIURO PODRÓŻY 

ORBIS 
Oddział Białystok ul. Żabia 20, tel. 51 57 25, fax 52 33 32 

ul. Rynek Kościuszki 13, tel. 204 54 

OFEltU)E 
PEŁHfł OBSUIQĘ PODRótHICZfł 

• bilety lotnicze 
• bilety kolejowe międzynarodowe i krajowe 
• bilety promowe 
• międzynarodowe przejazdy autokarowe 

KOMPLEKSOWE CJSUJQI TORYSTfCZHE 
* atrakcyjne wycieczki i wczasy zagraniczne 
• ubezpieczenia, pośrednictwo wizowe i paszportowe 
• rezerwacja hoteli w kraju i zagranicą 
• wczasy i wycieczki krajowe 
* organizacja i obsługa imprez okolicznościowych 

(zjazdy, sym~ozja, bankiety i inne) 

SZCZEQÓLHIE POLECAMY: 
• całoroczne pobyty sanatoryjne i wypoczynkowe na Litwie 

w DRUSKIENNIKACH i PAŁANDZE 
• pobyty w regionie "ZIELONYCH PŁUC POLSKI" 

(Puszcze : Białowieska i Knyszyńska, Pojezierze Suwalsko-Augustowskie) 
- kuligi, rajdy konne, spływy kajakowe, polowania 
- biwaki , kolonie, zimowiska 

• pielgrzymki do Ostrej Bramy, Rzymu oraz Ziemi Świętej 
• wyjazdy indywidualne i grupowe na Litwę, Białoruś, do Rosji 

Sieć naszych 137 oddziałów i agencji w całym kraju jest do Państwa dyspozycji . 
Jesteśmy biurem łączącym tradycję z nowoczesnością, 

doświadczenie z rzetelnością. 

Służymy Państwu od 1920 roku 



* 

Drogi Turysto i Gościu! 

Poznaj piękno najwspanialszych polskich 
puszcz: 

Augustowskiej, Białowieskiej, Boreckiej, 
Knyszyńskiej, Kurpiowskiej, Piskiej, 
Rominckiej i Bagien Biebrzańskich 
- europejskiego unikatu. 

* * * * * * * * 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
Biuro Polowań Dewizowych 

ul. Lipowa 51, 15 - 424 Białystok 

tel. 520-471 w. 181, 281 

* 

Doskonałe piwa nagradzane od lat 
• o • ~ • • • • ruywyzszynn W)TOzmemanu 

TERAZ DOJLIDY! 

MAGNAT 
i PORTER 

* 2 Złote Medale na 

II Międzynarodowych 

Targach Piwa w Łodzi 

EUROBEER 93 

* 2 Srebrne Medale na 

III Międzynarodowych 

Targach Piwa w Łodzi 

EUROBEER 94 

DUKAT 
* Brązowy Medal 

na VII Festiwalu 

Piw Polskich 

w Politechnice 

Łódzkiej 

w 1994 r. 

oraz 

7 innych 

równie doskonałych 

piw "Dojlidy" i 

napoje "SAHARA" 

Zakłady Piwowarskie w Białymstoku 
ul. Dojlidy Fabryczne 28 

tel. 410-430, 414-829 
tel./fax 410-354 



®IT~Iludruk 

({) 225-17 

DRUK JEDNO- I WIELOBARWNY 

* książki 

* czasopisma 

* kalendarze 

* foldery 

* plakaty 

* pocztówki 

* etykiety 

* wizytówki 

* formularze 

* papier firmowy 

Zapraszamy do korzystania z usług introligatorskich. 

GWARANTUJEMY 
solidność i krótkie terminy 



Pracujemy 
terminowo, 

k t . . +..nt. ...... ! ' S U eczme 1... uuuO. 



TOWARZYSIWO lJBEZPlECZEŃ I REASEKURACJI SA 

Oddział Białystok 

ul. Mickiewicza 9, teł. 415-503, fax 320-351 

Dziś WARTA - to 25 Oddziałów w największych miastach 
Polski, d ziesiątki Filii oraz stale rozbudowywana sieć agencji 

sprzedających nasze polisy. To ścisła współpraca z 300 
reasekuratorami zagranicznymi z 43 krajów, stanowiąca 
jeden z elementów zabezpieczenia równowagi finansowej 

naszego Towarzystwa. 
To rozległa sieć komisarzy awaryjnych na całym świecie, 
dzięki której nasz klient ma gwarancje sprawnej i szybkiej 

obsługi w najdalszych jego zakątkach. 

Pozwalamy sobie zwrócić Państwa uwagę na kilka prowadzonych prrez nas ubezpieczeń: 

• UBEZł'lECZENIA HANDLU ZAGRANICZNEGO 
a zwłaszcz.a: ładunków w transporcie międzynarodowy:n; towarów w cz.asie 
składowania; odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i/lub spedytora. 
;bezpiecz.cnie należności eksportowych od ryzyk handlowych. 

• UBEZPIECZENIE CARGO 
- towarów w transporcie krajowym. 

• UB EZPIECZEN IA KOMUNIKACYJNE I TURYSTYCZNE: 
odpow iedzialności cywilnej kierowców. auto-casco i od następstw 
n iesz.cz.ęś liwych wypadków - w kraju i (bez dopłat) przy wyjeździe 

zagranicznym; kosztów leczenia i następstw niesz.cz.ęśliwych wypadków w 
trakcie podróży i pobytu za granicą; narciarzy amatorów (WARTA-SKI) 

• UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ i domów letniskowych 
• UBEZPI ECZEN IE O D NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 
• WYPADKÓ W - pracowników, uczniów 
• UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE DLA RO LNIKÓ W 
• UBEZPIECZENIA BUDOWLANO-MONTAŻOWE 
• UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

z tytułu prowadzonej dział alJ1ości 

• UBEZPIECZENIA ŻEGLUG I MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ 
oraz BE ZPIECZENIA JACHTÓW 

• UBEZP IECZENIA LOTNICZE 

Białostockie 

Zakłady Graficzne 
15-111 BIAŁYSTOK, ul. Tysiąclecia P.P. 2 

teł. (0-85) 750-618 tlx 852560 bzgr fax 753-083 

Oferujemy Państwu 
- kompleksową usługę przy produkcji 

czasopism, gazet, książek, akcydensów 
- pełny zakres usług poligraficznych 

KSIĄŻKI: skład , łamanie, skanowanie wkładek, okładek barwnych (mon
taż elektroniczny), w oprawie kartonowej, twardej (cały papier, płótno, pół
płótno). zeszytowej, okładki z lakierowaniem, foliowaniem i tłoczeniem fo
lią odblaskową. 

GAZETY I CZASOPISMA: skład , łamanie, skanowanie grafik reklamo
wych, druk na maszynach offsetowych rolowych w oprawie zeszytowej lub 
bez szyci owej. 

AKCYDENSY : kolorowe, falcowane i numerowane. 

USŁUGI : skład, wyciągi barwne z montażem elektronicznym, próby 
AGFA PROOF 

DRUK: na papierach i kartonach zwykłych (arkusz i rola) oraz na papie
rach i kartonach o powierzchni uszlachetnionej, foliach metalizowanych, 
chromoluksach itp. tylko na arkuszu formatu A 82 

Zapewniamy wysokQ jakość, 
krótkie terminy wykonania oraz przystępne ceny. 

Przy podpisaniu stałej współpracy stosujemy rabaty 
do ceny usługi. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 



NAJNOWOCZEŚNIEJSZE SYSTEMY 
TELEKOMUNIKACJI I TELEFONII 

PT BIAIEL dystrybutor wyrobów renomowanych 
firm światowych i krajowych oferuje Państwu: 

+ cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacją rozmów (wydruk rachunków w 
złotówka ch), serwis firmy Siemens, Schark Ericsom, Alcatel, Panasonic, Mikrotel 

+ telefaksy 
+ teleksy komputerowe 
+ aparaty telefoniczne 
+ pagery (odbiorniki przywoławcze) firmy MOTOROLA tonowe, głosowe, 

numeryczne i alfanumeryczne p racujące w sieci B iałystok 
+ prowadzimy sp rzedaż hurtową materiałów dla wykonawstwa robót tęle

technicznych wcenach prod uce nta (WPBT RADOM i PLASTOR GŁOSKOW) 
+ usługi: bu dowy linii i sieci światłowodowych, uruchamianie urządzeń tele

transmisyjnych, konserwacji urządzeń sieci telekomunikacyjnych. 

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne 

„BIATEL" sp. z o.o. 

15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 1 
tel ./fax 328-908, tel. 323-703 
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Nowy Świat 2, tel.217-66, tel/fax 227-67 

„ Komputery - Tulip , Siemens - Nixdorf, Compaq 

„ Drukarki - Citizen, Epson , Star , Hewlett -Packard 

„ Multimedia , Skanery , Plotery , Zasilacze awaryjne 

.+ Oprogramowanie - m.in. firm: Microsoft, Borland 

mt Sieci Novell - instalacje sprzętu i oprogramowania 

mt Kasy fiskalne - IBM , IES Electronics 

Grochowa 3, tel.212-57 

+ Kserokopiarki - Xerox 

+ Maszyny do pisania - Brother, Olympia , Olivetti 

+ Faxy - Xerox , Daewoo 

+ Materiały eksploatacyjne (papier, kalki, tonery) 

+ Materiały biurowe 

„ Usługi kserograficzne do formatu AO włącznie. 

15-453 Białystok ul.Nowy Świat 2. 



SIAŁ YSTOK 

ZAKŁADY MIĘSNE BIAŁYSTOK (PMB) 

polecaiq: 
- doskonałe jakościowo wędliny 
- wyroby plas1erkowane pakowane me1odq 1radycyjną oraz 'Darfresh" 
- wyroby pakowane "Vacum" 
- konserwy o znanej i sprawdzonej marce 
- usługi 1ransportowe sprzę1em specjalizowanym 

PAMl~AJ! NASZE WYROBY TO: 
- gwaran1owana jakość 
- rozsądne ceny 
- sprawdzona marka 

KONTAKT 
ul. Pozioma 2, Białystok 

tel. I fax 437-831, 325-907 
tel. 320-004 (centrala) 

telex 853375 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

Kierownik biura obsługi widz.ów 
KATARZYNA NINKIEWICZ 

Kierownik działu adm.-gosp. 
TADEUSZ KUCZYŃSKI 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

krawieckiej damskiej 
krawieckiej m~skicj 
stolarskiej 
fryzjcrsko-pcrukariliej 
malarslro-modelarskiej 
elck1ryczno-akuscycznej 

- WIESŁAWA PERKOWSKA 
- MIECZYSŁAW NEWEL 
- JERZY RYBNIK 
- ANTONINA PAWLUCZUK 
- ZBIGNIEW ŻDANIEC 
- LESZEK KALISZEWSKI 

Opracowanie techniczne programu 
MAŁGORZATA KONICZEK 






