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reżysera ...

Mimo powszechnej niechi;:ci
do czynienia rzeczy bezużytecznych
przebadaliśmy Cię I,

4 sierpnia 1904 roku we wsi Maloszyce koło Opatowa, na Ziemi
Sandomierskiej, jako najmłodszy z czworga dzieci Jana i Antoniny z Kotkowskich Gombrowiczów przychodzi na świat Witold Gombrowicz.
Pochodzę z rodzi'!)' szlacheckig~ l<JrJra prz.ez;akieś ez!et]'Sla lat mia/a posiadloZnmdzi, niedaleko Wilna i Kouwa. Ta mqja rodzina l!Jla nieco lepsza pod w~zy,lę
dem sta/lf/ posiadania, llT'{ędóu; koligagi, odprzeciętnq szlach!J polskiej, ale nie należa
la do ao1stokrac;i. Nie będąc hrabią 111ia/em pewną ilość ciotek hrabin, ale hrabi~y też
nie l!JIJ 11111ajlepsz;w1 gat1111kfl, l!J& takie sobie.
ści na

co tu ukrywać:
masz imponujące IQ.
No, to wyłożyliśmy
na:
rehabilitację,
resocjalizację,

Ci, którzy mieli okazję obserwować go w latach dziecięcych, twierdzili,
cichym, nieśmiałym, w żaden sposób nie narzucającym się otoczeniu i niknącym gdzieś w drugim szeregu rodzinnych oryginałów. Jego bystrość
zdawała się niewątpliwą, najczęściej przejawiała się w złośliwym poczuciu humoru, lecz nie prowokowała ani agresywności, ani duchowej „siły przebicia".
że był chłopcem

rekreację,

za ostatni grosz
kupiliśmy Ci tę suknię w kwiaty.
I co?
Nic,
ruc,

nic!
Nie jeżdzisz na nartach,
nie skaczesz o ryczce,
gdy inne panienki skaczą . ..
J\iWczysz - mówisz co zechcesz
i kiedy zechcesz.
Nieledwie się uśmiechasz tak jakoś niemrawo.
Odmawiasz nawet ruszenia nogą,
chociaż tak ruchliwie gmerzesz się w sobie.
Nie chcesz odpuścić - jesteś,
jak nikt nie jest wobec naszego majestatu obrażająco dotkliwa.
Ołowianą migawką powiek
utrwalasz nasze myśli, pragnienia, fantazmaty,
nasze felery
i nasze zbrodnie.
Zapisujesz je na twardym dysku
Twojej pamiętliwej pamięci
na zawszeku zawstydzeniu rodzaju ludzkiego.
Dlatego - Ty to na pewno zrozumiesz:
musimy udławić C i ę Tobą Cimcirymci.
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Mef; dom rodzinf!J' byl - ll!brew pozoro111 - j ed1rym wielkim dyso11a11se111, rozdziestale mqje dziecięce uszy. IViele na to skladalo si4p rzyczy11, ajedną zglo1v11iejszych 0ila 11iezgod11ość te111perammt11 i charakteru pomiędzy mqją matką a moim qjcem.
rająrym

W roku 191 I Gombrowiczowie, by
cenie, przenoszą się na stałe do Warszawy.

zapewnić

dzieciom

wykształ

Rok 1922. Witold Gombrowicz zdaje maturę w warszawskim
gimnazjum im. św. Stani sława Kostki. Na świadectwie dojrzałości przeważa
ją dostateczne, a najwięcej kłopotów ma z matematyką i łaciną.
Na studiach prawniczych o których mówi - „nieludzkie nudziarstwo" - niespecjalnie przemęcza się nauką.
G~)1 1vaiem zpasją

w tenisa,

trochę

w szachy, oddalJ/aiem

się

lekturze,

gan1ędzi

/em zprzyjaciólmi.
Zdaje jednak egzaminy i szczęśliwie dochodzi do dyplomu.
do Paryża, gdzie studiuje filozofię i ekonomii,;. Dotąd mało kto wie, że Gombrowicz interesuje się literaturą. Tym większym
zaskoczeniem jest publikacja (w 1933 roku) zbioru opowiadań pełnych
humoru, bawiących się formą „literatury niskiej" - „Pamiętnik z okresu dojrzewania". W zmienionym nieco kształcie zbiór wznawiany jest po
wojnie jako „Bakakaj".
Następnie wyjeżdża

Poqyt 1v Paryżu bardzo się przyczyni/ do nat{żenia mego stosunku do narodu. Zobaczy/em u•tet:f.y naród z zell'nątr:;:; Z zagraniCJ'· To jest bardzo pouczające ?
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f Po powrocie do kraju podejmuj e aplikanturę w sąd z.ic, ale 71·bko
o k::tzu jc s i ę , iż prawo ni c jest żywiołem ltka. Ta prz ełomie łat dwu d7ics tych
i trzyd zies tych 7,aczyna publiknwn' s e wypo,xieclzi w prasie, po tem jako recenzent zwi ąz u je si.,: 7. „J ' uri erem Pc irann ym". Staje s i ę codzienm'm b ~ alccm „Z icmia ós kicj " i , Zodiaku", kawiarni, w któ rych z bie ra s ię s tołecz na
bo he ma. T u toczy się · :miana po ląd ów, z ża rt e d ys kusje, tu w y kluwaj ą s i ę
sąd v, opin ie i . . . p ł ot ki .

rfyv razem. g4J ;e ll'Ul:z.ialtm; le.ier!J /J<, roz. pią(J' prz~d,·t,m 'ilem sir .rzam11111rkt1 ;ed111j
Z mc/J najak.im.f przyj(.cill, zlapa/a szkJa11k{ Z IJ'Odq i cb/11sn{/a mi 111 fll't1rz. krzyrząc
„teraz pa11 ITl'1ft zapa111i rJa !". .\ foŻ!. gr!J~flll !fit prz.ed.rlt11J ir.d sit lak (ylll oklorkot!I . . .)
Dość, że !Jl'O/la /li Po/sr, p rzrd1n?Jt1111q nie ZfJ.rtala za1m•ażfma, ajo, l!..<!J wojna /J"/llie odi:ię la IJI ./Jrgp1ry111e, /Jrall'i.11 f) lliij zaj>O
lllnia/,IJI. (f" dziesi('Ć faf potet11,jok dcyrz.aly 01/JOt
drz.e11 a, spad 11a mnie jej .r11k&ery 1µ Pao•żf'· 111. \ Z!okholmic i gdzie i11dzi1tJ. !!Jl to
11iupndzieu'(lny s11/eJln 111 drz.kiej himrie..1a/t;,z 11'iod(r u101e powidci.

Co witcz.6r li' okolicar/1dzim1iątg1 '~'!'mszalm1 do kli1Piami- do pnp11lt1rnij ll'Ón1C-ZflS „7IP171ia1is ty ", 11'f'Ob/iż11 p/actl W/t1rerkJi:go. lasi 1da/e111 przy SfOfikft, za11ttJ1JJŻa·
/em „pó/ C"'amcj" i tzeko/e/11 aż z/Jitt~e się grono kall'iamial!JC/; kwrpa11ÓIJI.

Jest rok 1939. a łaffi;lc h d ó ch dziennikó w j edno c ześ nic (wa rsza sk.ie"o „ D o bry \X1ieczó r urier C'l.er\vo ny" i kieleckiego ,,Ekspresu
Porannego ' ') uk az uj ą się podpisa ne pseud nimem Zd zisław iewicski ko lejne odcinki rn\.\"ic ści" p ęta m " .
W sierp niu, na p ok ł adzie trans atla ntyku „Chrobrv" \Xlitolcl Gombro\.\"icz rtmic do Argen tyny, gdzie zasta je r;o w jna.

Tr.:vdzies tolctni \'('i tołd ju ż swobt dnit: o wija sn bit: lud zi wo kó ł
paka, u pa tr uj e s b i ' w n ich „c fi.ar. " re fl eksy jnych tyrad, dąży do p lerniki,
do sta rcia, zbi ja z p a n ta ł yk u , je ·r w Ż ) vi le, gd) znajd u je adwersa rza . Przy
ocz ywi ~te j wiedz y, \Vyks7. ralccn.i u, oczytaniu, kultur7.c o :ob1stej i dba ł oś ci
o ele gan cj ę o raz m ani e ry - po t.rai-i być w roz m u\\'ie be zwzgl ędny, wy r, tinowanie zlo ' li\1'Y lu b c miczn y, b ez lj ro śnie szczery, zawsze opo n ujący. '{ iclu
pa rtnt rr)\ nic wytrzymuje tego. l a placu boju pozostaj ą ci, którz r rozu mieją se ns takich z mą,'1t rl. J\ chodzi zawsze o jcdn o : o sz ukanie s r r. ze cz ności
i paradok · w u krytych w ko ~tn i ałyc.h racjach, u prowokowanie sytuacji,
w jakich obn aż a sic,: prawd7.i\\'a narura pa rtnera, u dema k wanie w5zclkich
form i uz urpacji, któ re o tld alają cz łowi eka od prawdy.
W trm cz. sic nawi ąz uje prz yj aź ń 7. Brunonem Schulzem .

j ft{J'ITJ'" ' 1JybitHy111 JJJJ'f>ólcz,es1!Y"' pisfnzrlll jest Hm no S rlmlz.. Kreuje śu1iat 111/asny, nie-po111tarz.aliry. ·1ii] U f 11011•e, 11iepodob11e do 11icz.ey,o.
IW na.rzy przy;aźni (ho f?ylif11ry h. bliskimi/! rzy}tJciólflli i 11•iele razN1ó11· mielil11~)
11~~dj· m11 się nie 11miakr11 odwz.ąjenmi1' za.J~fł.li dla 11111ie 11z!lanie Zpomo (011 piem1szy twrohil SZft!!//11 gdy 11koza / cJ Si( „Ferrf)'durke " i 11/flÓShJ •n 1/Jl'OJ!.Óll' l/IJkitiek ltgo sobie !!llTO/;i/) o co 11a;ln11iqJ-Z!!/ do 111t1it prdc11gi nie 111iala la dmza arqskro11111a i dcha.
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'ie 11kr_-yuw11, że ha/cm się. Ale.1a 1mi:y nie ryle brdr1J1 się 1Jfcy!·ka i ll'ąjl!J, ile
tego, że !!li!lzo 11ajltpszy 1/'f1/i, nie 1116,!!,l f!y1J1 i111 Jpmstai. i i 1rslt!J11 do !L'go .rl111orz.(111 .
& ZJJ'efi 111t!J od 11aj11·rze. ilicjsz.rrh lt11 poszedi 11 1 i11rry1n kiem11k11. Jako źplnierz "?Jlł!Jm
ktJia.rtrofą. Przysporzylb •n1 ws!Jd11 sobie i wa111.
Z! 111.Jilitie, żej~ili fa~)' pattiori, jale
J\t{/c/:;im 1"tz /11b zopm 11ie 1iiz,irli 11dz.ia/11 JJI Jl'O/cc. Ioj edynie .z tchórz_oJ/11 a? ZJ moż.e
raczej dlatego. że nie chcieli się zb/aŹfliĆ. 7 c/Jy/Ja mieli praJl'O bronić Si( f!1zed fym, CO
prz,de.raez,alo ich si()'1

1

ł Pierwsze cł.zi s i ęciole ie w Bucnos Ai rc.s tu h m chude, nap 1graniczu rn,;d 7\'. \Vieczn1 b rak g t · w ki, li he mieszka nko, j akże ubogie i ponure
w por6wrumi u z rym w \: ·'a rs zawie.
Ileż razy zdarza/o 111i si( porzucał a •s(YCZ"e /11b lom1rzyski11 zqbrrmia, aby talli
na Retiro, na Lea11dro Alei!/, ll'lóczyl się, p1Yp1jq;ąc piwo i z 11a/1J?'ŻSZJ"' prz!J"ęa/!111
louić blysle.i 8qgini, sekret żyda roz,k.Jlitaj1w:;,o, a zaraz.t111 poniżonego. IFe 1/1Spo11111ie11iach !flnich u•szystkie te d11i 11omml11e,:z,o flll'_f!,O f!ytoll'a11ia u1 B11e11n..- Aires podszyt~ są
nocą - liro.

f W roku 1937 pisze po ieść „Fcrdvdurkc", w której de m ask uje rozmairc wzo rce obycza jowc i ku lturowe. Pow i eś ć ta sporyka si.,: z osrrrmi reakcj ami kr yrvki d:zi eląc czvrclnikó w na wyznawcÓ'-'' i wrog6w Gnmbrowicw .

f I w końcu otrzymuje ni ewiele z.mieniając, jego sy tu:lcj c;: macerialprace w Banco Po laco, które j nic cierp.i i kcórej - wcz njcc pe r7.uccnia
- ś więtu j e j uż do k ńca Ż)' ia .

~f \Y/ r ku 1938 na lamach „. kamandra" ukaz uje si ricrwszy tekst
dramat\'c7. ny omb rnwi cza „Iwona, ks ięż ni cz ka Burgunda".

/ !n'Z,U Ba11m Po/aro. \'011!/riski. ll'l'Zfl'al

ną

Przerożon

Ten 11/ll!Ór , OIOH'ai 111i 11ie;podzia11kf. i ll'o11a, nie zll'rririla 11a siebie 1J1iękJZ!!)
11wa.'l.i i _pr.z.,edwo;em1e teat~)' ,tJolsk ie nią się 11ie zai11tereso1valy. (Dostalem IJ'óll'cza.r 111anii.gardzmia aletor/euf/li i żeby 11pokorz:J'ć 11qj.rlmJ'!liefrz.e prz.edila1J1ia!e111 się im za każ-

\ sz11kale111 jakiegol zqjrcia, zahacz.mia się_, czegoś. . . Pfllmego dnia
!!lilii' tdef<mirz11ie i za:propnrrn111cd posadę
JJ' sekret niacie banlw. Przuąlem. Trogiczpa deryZJo. ,\.'ie wcak dlatey,_o, że i?JI Io baflk
ZfJ!iqzan 1 „reż!11m11"..All'
lo1n!k.1 JJ.'0/11~0, osob " siat' .ri~ JJ'Zf_d11ikiel!l? Prz.eohra~ć s1~ 1JJ silr roboczą. Zopaić sir Il ' af1011i111a, 11•fi111kcję. Zatracić /;oski piem•ia·
stek S1Pohod111e kszjall11ją/tgo si~ istnie11ia ijflż 11ie „ zyć" a tylko pmcoJJ•ać „na życie ''.
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zamuron'ane wszy1stkie perspektyny tivorzenia artystyznego
siedmiogodzimrym, wyc-zerp11jący111 dniem urzędowania. I to na dłu
gą przyszlość.
Zfdem się tak upokorzony, że jednego z tych dni, poprzedzcgących
mqje Ull'ięzimie, wsiadłem w pierwszy lepszy tramwqj ijechałem gdzieś aż za Ave/Jandę, ~y/e dakJ. . .
Być podwładnym. Mieć

na

szerszą skalę

\Y/ roku 1951 rozpoczyna współpracę z paryską „Kulturą'', na ła
mach której drukowana jest w odcinkach powieść „Trans - Atlantyk".
Powieść ta zostaje wydana po polsku wraz z dramatem „Ślub"
w pierwszym tomie serii Biblioteka „Kultury" - w roku 1953. \Y/ tym samym roku, namówiony przez Giedroycia zaczyna pisać „Dziennik" - bę
dący swoistym pamiętnikiem i autokomentarzem, prywatnym zwierzeniem,
wyznaniem i esejem, rozstrzyganiem dylematów intymnych.
\Y/ drugiej połowie lat pięćdziesiątych powoli zaczyna odczuwać
czerpany z talentu, stopniowy rozgłos łagodzi jego trudną sytuację finansową. Może pozwolić sobie na niedalekie podróże i kuracje, na
znośniejsze warunki życia. Choruje na siedemnaście rozmaitych dolegliwości. Najbardziej jednak dokucza mu astma - „rodzinna" choroba Gombrowiczów.

Niesie!)\ nie jest to zp1!11'flOŚciąprost1•. Środki nasenne, <~oz. itd. nie wzbudzcyq 111e mnie
zaufania.
\V,/ 1965 roku pisząc powieść „Kosmos" zagłębia si ę w zagadkowe dziedziny psychologii erotycznej, tym samym rozprawiając się z pułapka
mi młodości i badając relacje między przypadkiem a znaczeniem zdarzeń.

\Y/ groteskowej „Operetce" - w 1966 roku - poddaje pod

swój

osąd

własny,

końca

ekspresywnie skonstruowany komentarz wobec historii. Do
tego roku pisze „Dziennik".

~! roku 1967 zainteresowanie twórczością Gombrowicza wykazuje zna.n intelektualista francuski i pisarz D miniąue de Roux. Pomaga
przez"'ryc iężyć mu podwójne upośledzenie wynikające z tego, iż pisze po
polsku i uchodzi za autora trudnego.

pożytek

\Y/ 1967 roku otrzymuje
(Prix Formentor).

lVliędzynarodową Nagrodę

Wydawców

Umiera w Vence 25 lipca 1969 roku.

Teraz bardzo .dawnyjestem i z każdym rok.iem coraz sla11111iqszy, bo mq;e książ
ki we Fra11cji, Niemczech, Anglii, Stanach Z;ed11oczonych, Włoszech i w innych krcgach
WJ'dają, arrykury o mnie w nqj11Jiększy1ch gazetach świata się uk.aZ}ł;ą;ak,o o nqjwięk
szym polskim pisarz!' 1jed11ym z nqjważ.!iiejszych w świecie.
Międzynarodowa popularność
sześćdziesiąte.

kolejna

Gombrowicza przypada na

łata

Jak skm1an11 pew11ie mnie 111 kmicu na WaJl•e/11 pocho1vcgą;ak SłoJVackiego ...

\Y/ roku 1960 nakładem Instytutu Literackiego ukazuje się

powieść

- „Pornografia".
swych książek na pokładzie „Federico Costa"
(1963 rok) opuszcza Argentynę wyjeżdżając do Berlina Zachodniego, gdzie
uzyskuje roczne stypendium Fundacji Forda.
Dzięki

rozgłosowi

~ \Y/ roku 1964 na krótko osiada w Royaumont pod Paryżem, gdzie
poznaje swoją towarzyszkę życia i przyszłą żonę młodą Kanadyjkę, studentkę Sorbony Ritę Labrosse. Z powodów zdrowotnych przenoszą się do Vence na południu Francji.

OrganiZ!"I mój slabnie. Astma zamęcza mnie, a przed kilkoma dniami uykrylz;
mam U1rz.Ód na żolądku, co sprawi/o, że musialem odstaivić kortJ1zo11 itd. Od chwili;
gdy op11lcilem Argentynę, czuję się corazgorz!!i. (. . .)Jak dobrze 111iećjakąśjurlk.ę na
wsze/ki ll!JPadek. jestem trochę tchórz/ŻW)' i nie 11111iem 11pako11JaĆ sobie kufi IJJ gło1vę;
a mimo wszystko uydqje mi się, że zabiłbym się, gtfybym wszy•stko dobrze przygotował.
że
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Na imię 11111 i?Jlo łf/itold, flflZfJ!ISko Gor11broulicz.
Z pozom l?JI to sobie Z!l!Jk/y rpacerouicz.
Lecz. tkwi/a 111 nim dzika dziwność nieś1viadoma siebie
Z tego konik a będzie kierfyś me-?_fe źrebit
Witkacy

Od r/a)IJl/a odwykliśmy u· 11aszg literat11rz.e od zjawi.Jk lak l/JStrz.t(f'!}ących, od 11!Jlodoideo11J•ch tiJ miary, co powiefć lł7iifJ/da ombrrnvicz.a „Fm!Jd11rk.e''. jltJanry t11dn czyt1ie11ia 11iezu.yklą manijeslflcją talent11 pi.iar..rkiego, fl(Jll'q_ rnJJ0'11qjnąfar111ą i metodą po11 ieści
i )/} k01im zji111dafllenta/11 1m odkr]dem, z anekgą 11owl!J dzjtdzjl!J 12mi1sk duchowych, dzieh in bezpmiskie; i niczyje;, na kJórrj dot;·chczps h11/ai tylko nieodpowiedzjal'!Y żart, leak1111b11r i nonsens. (..) Go111bro11icz. Zfliósl IJ!Yfąlkową iZfJh1/Jtl11ąpozy<ję treści w świecie p!)chicz:
1!)1111, zbmzjl mil o ich boskim pochodZ!nUI i pokazał ich zoo/o[j'Zflągtnealogię z niŻJZ!i ife1)\ od klónj się dumnie oqgradzaf;•. Co111brou.icz 11y!eaz.aljed11orod11ość ifery klllt11ry i podk.1t!lt11J'• co więcq 11Jożna p1Zfilć, :{i' w s(erzy kl1/J11~J\ sf"Z.e trrJici nied<!Jrz.a!Jch, widzi 011 model i protot;p 11'f1!1ości w ogóle, a w mec/, mZ!fie ich j imh jono1nmia, który gmialnie odsloni/,
dostrzega klucz do zrozumienia n1echaniZ!'lll kttltmy.
/JJati

z

z

Bruno Schulz

Po wiecz.orze 111„Zodiaku" zaprosi/ mnie na IJ!acer 111A lge, a tego IJ!acem - l11ż
przed moim uy;azdem na wako&je - nigtfy nit Zfr}omnc. a lawet IJJ A i dach opad/ nagle z Cot11bro1Jlicz.a strój ifl'ielki~o lnscmizatora i Przeimieu-ry; twarz. n1ial zaostrzoną sk11rcz.e"' paniki, rozjaczal po1111ry obraz nadchodzącego w E 11ropie trzpienia ziemi, uciek.al 111yślat11i do Polud11io1vq A meryki, ,.gdzie można będzie przynqjnmi~j paii
spokojnie byki".
us taw

Herling- Grudziński

W pewnym sensie łfylem spra1vcą po f.?J/11 Gombro1vicza 1v rgentynie. Mianowicie w 1939 roku zostala uruchomiona linia okręto111a lącz.ąca Gefynir. z A meo•ką Pol11d11iową. Bylo Zf'YC-{ajem, że w ina11g11raryj11ą podróz - k tóra mia/a miejsce przed samym 1iybuchem 1JJojny - zapraszai o się prz.edstawicieli literalury i pubiiqstyki. W tym okresie f?ylem 1 aczel11ikiem Wydz.ialu Prezydialnego 1/J HinistershJJie
Witold Gombrowicz przy stole do pracy w willi „Alexandrine" Vence. 1965
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1I

Prztn[JJ/11 i Ht111dl11 i ,,apropo1t011•alm1podróż. 11J/rd nit Combro1viczo1J1i. Combroll'irz po uylm h11 Wr!}f!J zosta ł 1v Argmty11ie. Decyzja pozns/at1ia czy powro/11 ~na/a
. la póź11iej .ru'<!J ll!J'dŹJ1'i{k 11 1 Tra11s - ./-11hmtyk11 i 11' r!J•.rkllsi 111irdzy Gombrowiczm1
i S1mszeu1itzu11 11a lamach „K11lt11i:_ "'.
„l0d111ra" IJ'kladtda dużo u •silkóu) Żfl!J w)'Slać dziela Witolda do Polski
1J1Szystkimi 111ożliuy!l1i sposobami, co sjJ1J1J•odo1JJalo, Żf 111i1110 niedmko11}(mia go 1v Polsre l?JI tam dosko11alt Z!IOJI). Dzj.i, 111/aściwiejed11o!J!)•śl11ie, opinia zarrhv110 krytyki litemrkiej, ;ak i czytel11ików w krqj11 jeg,o i Milosza f/Ważo za czolOIJ'.}'Cb polskich pisarzy 11•p ólcz.m!)'Ch.
Z Co111l1ro1JJ1Cz.m1 prowadzi/em bardzo oż;•11>1oną konrp rmdmqę, ale do!J•czyla
ona pro1171• ll!)•lącz11itr spro11• reda.kry;r!Jch i 11'.}dawniczych.

z

111inam sobie roJlf1rież1 _;ak powiedziol mi, że mo'1e1ed nił przei!)'1J•at' /11dźt11i albo ba1·dzo 111/od 111i, albo bardzo starymi. f'Mieważ.Ju :(!tu)don'alm1 .tie_, nint I)•, poirodk11, nasze ko11lakly l?Jty 11tmd11io11t.
G unter Gras

.I lo11sin1r , ombroll'ią1 pun śred11iego u1Z!·os/u,
pali Ja;k(. 1110 .riwe. k nilkiJ p rzycięte 11c11I kark.ietJI u•losy;ok ~yij oficer i cz.ml'oną sktią o-zlou1ieka przti?Ju"!lqcego 1riele 11t1 slo1im. / 11tma!Jk. Alt
nit prz~ł(y1n.1 11t1 1/01im, mgtf.y 11ie l'!)'rhodzi z domu.
, liuz.k.u \: Ritą, SJJ'f!/fl. l!llodą kri11od.l)jk4 l<m•arzyszl~ą żJria i k1111dln11, ąlkowat!Jnl, o t/11styth /10/eurh:
Psi/Io. .Jtili 11fr odpoczyuw /11'1 nie pali ft1.Jk.i, albo 11ie
1J!fj?,fąda P'Ztz.. o/e.110, Monsieur Co111bro11frz.f>isZf!.
opisZ!?
tzęsto

z

Jerzy Giedroyc

G1Jmbrollicz.. lryl ZfJU'sz.e takiI!!, jaki.111 ł(yl. t igdy nie rprz.eniewierzyi si.ę sobie,
dlatego tll'OrzJI /ilera//lfC dt1ŻfgofOmllJlll. [/7 wie/knśrije. () !iteratmy /kJJ,•t wie/kiJśćjego
JJl/a ·11aj ale.fi cz!rmitka.

Pie ro San, vio

rogi W1loldzje,

Józef Czapski

iJ ;ut Pan „ W'ulki ", przijmit Pa11 Io jako uy razprz,esatb•,
podrza.r gd ' 11/J'ażtllll si( za jfdllą Z nqjbarrf. ie; UJ'U'OŻ.Of!J(/J i.r/ot, IJ•/t Ż! 11i~'.:'ll!Jkfe
pomsz.onych po le 11rz.e Pana 1t1worou1 i po Jpotkm1ia h Pa11afl. Z11'iaszcza dmgie
spotkamr nazpaczylo 11Jnie gl~bokiJ. L11pel11i tak, ;akb 1111edzial od zawsze, żt
będę f!JJJsial Pana spot/wt T1~·arz1 11iczy111 uyk11ta 11•11Jiedzi1 d11fll11ie obnoszona sa111ot11oić, p ru•ien nitZ!1:Jk ly 1rymiar pydJy i '"" •si, k.tórego ll'itlkofć potwi~rdza każ
de t1apisa11e przlz Pr111a ;-/owo, doda;4. flflt11 sit, 1111111. którzy i?Jliimy skazani 11a JataliZ!" 1°Z: t"ZJ lf/Orfu!)'fh.
.ft!:\. li napisze,

z

ie przepudam za rozt11011•ami zpisarza111i. Stara/Jl się tego u11ik.11t{l~ To (Jlko roz1lraŻf1ia, przypomi11a spotJumie dlJ'(;d; ri~ż.ko chor:_ych. Cenii~'" i cenir twórczość
0111/1rou1icza, 111rpi!aie!!1 llt7ll'd kied •i o nim e.rej. Leczjego dziela, czyli to, t" 11qj1vaż.11iejsze, 11aprau'dę 1111 11'.JS!arrz.ajq.
To l!J I mielki imfyJ11id11alisla. ]ego 11rok polega/ na tym, że robi I z każde
'~o d11mia.

.„,

D o minique de Row
Zbigniew Herbert

z

Inną rzecz.et, kMrąprz;pn111inan1 sobie tall/le o nkres11, /ry/ajePOfatwoić poroz11111iell'ania sir 111/od ·t11i. Zor:vanizrmt.d miejsce spo1ka1i u1 ka1riami „Z1111tz", gdzie
spędza/ popo/11d11ia. Z,1-siadul talli oloczo1ry 11y Lqcz;1ie mlod '!Ili l11dźmi, tórzy s/({rhali go i roz.111/fieli, a Oli 111.f/11chinltll sie Jl ' ich prob/11111y Podzilvia!tm lc}ego zdol11(JŚI'. Nie
wi~111,jak d/J~~(J _rp(J!)'kt1/ sir zni!lli, ale pewnego dma d!Jszedlem d(J w11ioj/w, że 111!Jeb
jJJoth.miac/; nie ma dla nas 1ni~.rra. 'hodziio o dialog „111i.slr::;p " 11cz!'iami. PrZJpo-

z

Podziwiale"' go. Prz.e0•waf z11iJJJ to l?Jlo ja 'IJ'thodzii w bfJdynek ojasnęj. przirzyst~

archittkflfrz_e. J irz_q/ pr.Nciwko sz_l'}'U'flq, zasiany om1ie 11kszja//owal siebie,
sam b •I dz.iele111 Prz.ez riebie z.b11dQ11-·a1!J111 w prz,eriwinistuie do tak u•it/11 piszątyd.1, którzy n•ierz<{, że ich brud i cieJJmfJii zo.tlanq ok11pio11e przez, literarkif dzieło.

z
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,vli tosz

[f' samym zaś cz/owiekP l?Jlo coś takiego, co od razu, od podania ręki, wzbrania/o ZflChOtl!)'wr1ć się "1YCZ'!f11ie, pogadać sobie o niczym, 11Jspomi11ać znqjomych, opo11Jiadać
do1vcipy „. Co gorsza, dowiedzimlJSZ)' się po przywitaniu, ż.e mqja żona.Jest lekarzem, zaczą łją namolnie nafllall!iać, al~y uzbroi/a się li' zatrutą strzykawkę i znienacka pozbaudla o życia, tak alij1nie ztk/._żyl się połapać, co się dzio/e. Wraca! do sprall!J' tak namolnie i natarczywie, że nie mogła f?p! gierką - za coją nqjpierw wziąłem - ale fana!JZ!!lefll prz;ig11iecionego chorobą czlo11'ieka. wjego rozdraż11ieni11 byl 1ryraŻ!1ie żal do
świata i do wszystkich, że zdradza go 111łasne ciało - pretensja, którą i ja p1zecież miale111 poznać. To nie 011 zepsul sobie serce; zrobili to „inni", może nie 11at111~yślnie i bezpośrednio. I teraz „inni ·~jako prz.edstazJJiciele porządku świata, obowiąZf1ni ł!Jli 11;-)'cią
gnąć konsekwenge: uchronić go od cierpini; zabić, nie przerażlfiąc. ..
Jan

Błoński

Witold 11igd • nie mia/ kapci a11i szlafroka. Chodził cafy czas 1v butach. Nawet
IV domu zacbo11!JU!tll fom1ę. To naprmvdę spra11Jialo wrażenie 11at11ralnoki. Gombrowicz
by/ j ak 1nnirb, fllia f bardzo 11ie111idkie potrzeby matenalne (...) 1 ie byliśmy taką norma/nq parą. To by/o coś 11!f!ątk,m11ego i pięknego, choć z;viązanego z wieloma problemami. Ale 111szystkim kobietom foczyla01m takiego męża;ak Witold.
Rita Gombrowicz

Dzielo Gomhrou;icza nie !!loże być mierz.one up(ywem kilku dziesięcioleci. jest
po11111ikiem proz;•polskiej, czękią Io/ ca loki, do której należą też Pasek i Sienkiewicz.
Trzydzieici lat po śmierci autora wolnojecfynie zapJ1tać,jak ma się Polska dzjsio/sza do
tej, z którą się zmaga/, chcąc zamiastpqjęcia o/CZJZ'!Y uprOUJadzićpq;ęcie synczyzny. Czy
jest ta sama, CZJl do tamte;podobna, czy też z11pelnie inna? Na to pytanie nie ma chyba
odpo11Jiedzi, tym bardziej, że w żadnym utworz,e literackim Polska ostatnich lat nie ukazała się 'w jestestzvie swoim'.
Czesław Miłosz

Witold Gombrowicz Uedno z ostatnich
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