


Drogi Jannszu, 

dz1~ otr7.ym11lem Twoj list z (>-go 0 rlz1wn() 1 ze chca wy
rl ttwric I.o r1t1elo w~tPcT.ne Zll'.nilell'.o 1nrlyvlr1J1"ltzuru 1 kaprysn1e prt&
kornego 1nt<>1Rktn11lnego epotytllTllł "l" je,li 1m 'ie t.qchciewa nic 
n1e mAm rr7.„c1wkn temu. l'ro~r.e r „ 'praw Rhy j'lknajpredtsj nawia
z111 ze mnR hezpo~rl'dn!e rokow'l!1!a 1 prze,lal1 mi konkretna pro
pozycje. 

Nie majac zielonego pojecie o 'Pr<wach dewiiovych 
( j11 k przy,to1 rllul(ol~tniemu 'ekretarzovł dyrekcji B!lnco Polaco) 
wyohr"r.~lem ~oh1P 1 ze tej for!ly Rlbo nie bedtie mozna pr1:0kazac 1 
al ho t!.'Z ze po przeliczeniu n11 rlol11ry lub pezy wy!lkocey z tege 
sum" znikoma , Tymcząsem ter,qz poinformowalem !11e 1 ze w Za!l:idzie 
motn~ to tutaj przekqzac 1 ze nAwet moze to byc 'uma wiek!lza nit 
to co tutAj moglhym l':Arobic na wyr:ln."liu k!11u:k1 0 Otoz w tych .,,·arun
kach nie gniew11lbym !!ie gdyby mif CO!! kapnelo gdyz rzeczywi!lcie 
kRzrly dol11r poZ'ol~lA mi !!kupie sie na pi s11niu nowej k!11azki 1 ktora 
znow bed7.1e moznq vydac etc. i t, d. Ale naprzod trteba konkretnie 
u'taltc co 1 j11k mof. R przekazec - waw c zas zobaczymy ile bede mogl 
uszc1knAe be z !lzkody dl11 Ciebie - c hc1albym ~by!! na tem zsprawde 
ZRrob11. Popros Aby oni w 11scie d o mnie dokladnie wyjasn1li 1 ilo 
mogA zaplecie 1 w jakiej formie to moze byc przekazaneo 

Przypus7.czrun ze jesli wydadz11 FArd ydurke to z jakas 
prT.edmowai n1weczaca jej zlowrogie jady, Otoz nie mam n!c przeciwko 
tetml jes 1 to ma byc forml\lno!lc ulatwiajaca vydanie - ale mu!lte 
to młec n•'oku aby ten komentarz nie bag'l.telizowal i dyskvalirik
wal 'rtystycP.n1.e k111azk1 1 kt&r11 coraz silniejsza zdobywa sobie Po
zycje. l'He podsuw11j im 1 rzecz j-1sna, tej idei, Ale gd7by mieli taw 
k1e znm1ary 1 popro!I aby ze mn.~ bezpo9redn1o to mow111, ~ie zam1e
n .1m robic z'ldnych tru·1no9c1 niepotrzebnych, gdyz znlezy 11.i na 
wydMiu k~iazk1, 

Lt~t ~!h powinien zawierac1 

l) ilo!IC Ągzemplarz7 wysoko!lc mojego honorałiUll 1 jako te 
bedtie platne. 7.Rliczka? Jectnor " zow,q wyplat117 Procent od sprze
dazy? Nie mam pojeciA jak to sie robi w Polsce. 

?) Sp0soh prr.ek•zonia mi tPj !lllmy. Czy w dolarAch wolnych? 
J.,k;i !luma W)'niknel•b)I z te eo w dolnrach lub pe zach Arg. 7 

3) Je1.el1 ~ n mi poru!<za sprnve pr1edmovy, to czy mi jll przy!lla 
do za twierdzenia 1 kto bedzie pisnl.7 

Trzehatez zn~tan0>11c s1e czy nie byloby n~ jdop,octnie~ dla nas 
obu aby calo~c !'llll!TY pr 7.<> slac tutaj, a jabym Ci przekazal iwoja czesc 
w paczkech lub w medyk11.mmtach. To bodaj b. ~ie kalkuluje. 

..liele poz,Jrowien dla W1111 - jakby cosłirodz Ho sie 
I ei,,,._,__1 

pi!!!':o 

I 
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otr7.ym'1łeri lrnrektP Ferdy<lurki - dzH: j1 oclsyłnrn lotnt
c?:o, ,JPdn:> r?"cz wy-p:irlła f:>t11lnlA, mi.-;nowicie n:ijP,łupiej w !rwiecie 
11szy<;tkt'l rl1:>1oP,i ;:yoclręhnili z tekstu, pisząc je "od ncr.iego wicrszl\ 11 

"ezultat tri.ki ze rytm, potoczystoś6, tempo " nAwet dOlolcip ksif!Zld 
zostały z:>kł6cone, n111 mowi1c o innych subtelniej<;zych imponderr.bl-
1 iach. ~t:irAłcm się zriicniA6 jak najrrmiej (tern barclziej ze nie zav
~ze te zmill!ly s'ł nA niekarzy§~), Ale sporo rr.Jslałem zmieni~. Napi
sałem do Lipskiego 1/ ze te poprawki SF! nieodzowne i upieram się 
przy nich ~/ ze ko~?.tn nie mogą nmie obcl'łzac pon!ewaz dokonano kJ:iD1 
zmlAn bez mojej wiedzy, 

Pozatem tekst jest starannie opracowany 1 wszystko v 
porzylku. 

rJ.,pi~.'łłem tez do Lipskiego iz proponuję aby dla zaosz
~zędzPn1" czasu ni" przys:J:R.no 1"i ponownie korekty a tylko powierzono 
.l'ł Tobie owentue<lnic osobie przez Ciebie wskazanej. To juz niewielka 
robot'l i;rlyz id :>:ie tylko o skontrolowanie miejsc popra.vlonyc:h, porow
nuj2,c tekst pr?.ezemi;:ie skorygowany z nowym. Ty nie znasz si~ na tem, 
.<le m6głbyś porn.cldc się J\d.'Otsh Hauersbergera lub kogo§ innego goclne
gp zRufar.ia - moznaby rrru ZRplaci~ ze 2CXl zl. za te parę godzin robo
ty, J\le nrusi być pewno§/! ze wszystko joo,t tn.k jak ja cncę, to b. WRZ
ne. I wor,6le trzebRby ~kontrolowa6 okbdki;: i wszystkie notki wydaw
nietwa. W obecnej sytuacji muszę b'lrdzo mr11.za6 n.q te rzeczy, 

u 

Jezoliby Ci to nie dogadz'llo, upr7.edz Lipskiego ze moja 
propozycjA. ni~aktuo.lnn. 9zy i··adztwllł jest w PIW - je~li tak to moze 
C16glby zlekka kontrolawetc ostatni"! fazę tych n'l.rodzin? 

PozRtem nic nowego. Wkr6tce wyrusz!(,ml wie~. Na rRzie 
jeszcze siedzę r,dyz j„szcze ze wszystkim się nie uładziłem i 9c:>:o
k11ję waznych l1st6w. ~rtykułu Pędzinsldego (czy jak tam) w ktorym 
nmie bezcze~ci tudziez odpowiedzi BurdeckiFJgo w kt6rej mianuje mie 
"jednym :>: nRjwięks?ych pisRrey nRszeg.J '"leku" nio przysyłaj - juz to 
mam· BRrrlzo to przepri§cista polemika, 

TAAlem. Co sio: 
tu str11.szlhry 
c zy6, Kl' RniRrn 

Z11.romni~łem Ci podziękawa6 Z'l ksi~zkę pr11.WT\icz~ - otrzy
tyczy IJziennika jeszcz" nic nieHiridorno, wogÓle rejwach 
i moze ~i') to wszystko niezbyt pomyślnie dla unie zakofi
się nizko 

/vdt:f / 
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Ferdydu rke w pierwotnej wersji m i ała jedynie wyszydz i ć 
zad ufanych krytyków „ Pamiętnika z okresu dojrzewania" . W trak

cie p isania, jak mów i ł Gombrowicz, utwór rozrós ł się „tak gwał

townie mi się rozta ńczył, tak zaczął ponosić w stro nę najbardziej 

zwariowanej grotesk i, że mus iałem przerobić cały początek. 

nadając mu to samo groteskowe nasilenie" (Rozmówy z Gom

b rowiczem, str. 32- 33). 

Ta „zwariowana groteska" to jednak nie tylko choćby . najbar

dziej zwa riowany tani ec, to także-,wn i k l i wy opis i anali za .powsta

wania Formy. Tej międzyl udzkiej , interpersonalnej , tej j ęzykowej 

wewnątrz i na zewnątrz, tej sp rowad zają cej ch aos do kategorii 

ład u. 

Formy, która bez prze rwy „ stwarza się nam" którą my bez 

p rzerwy „stwarzamy" . 

W tym kontekśc i e Ferdydu rke sta je s i ę równ ież obrazem wa lk 

o budowanie własnej tożsam ości , tzn. o byc ie ki mś. 

Uwi kłana w sprzeczności wewn ątrz struktury, w sprzeczn ośc i 

pomiędzy dziełem genialnym, wielopłaszczyznowym, a brukowym, 

we fragmentach pensjonarski,m, awanturniczym wyg łupem i dzie

cinadą, wskazuje ta kże na dram atyczn ą sprzeczność tkwi ącą 

w na s, pomiędzy tym kim je steśm y a tym kim siebie wyobraża my. 

To błędne koło wyobrażonego i rzeczywstego, śni ącego i no jawie, 

amb icji i m oż l i wości toczy się już w nas od dawna. Na nim rozpięc i 

i p isarz, i czytelnik. A rtysta i pu bli czno ść . Polityk i na ród. 

Być m oże rozdarcie to, to cząstka naszej mentalnej st ru ktury. 

Być może echo minionych stuleci, prą d ów, powstań, wzlotów 

i upadków, tego zwa riowa nego polskiego tańca . A wi ęc, w takir11 

razie kim jestem? N iestabilnym , wewnąt rz niespójnym, niedojrza 

ł y m . Czy może do rosłym, u kształtowanym? A może istn ieje w fo rmie 

„ rozwa rstwionej świadom ości podm iotu I iterack iego" . Kto wie ? 

Kto wie? 

Dopóki nie odpowiem sobie na to pytan ie jednostkowo i indy

widualnie, inni kształtować będ ą mn ie dowoln ie i grupowo, 

a życie dopi sze następne rozdzia ły Ferdydurke A wi ęc ja, to kto? 

Waldemar Śmigasiewicz 
. „ Dziecko siedzi w nas i rządzi nami. Nie pozos taje nam nic inne

go, jak poddać się mu i z~~iecinnieć z do?r.ej woL.i, by?,yrograr:wwym 
chłopięciem, „melanchoLi]nym niewolnikiem. zieLeni . Przecie. caly 
kosmas jest niedojrzały i dziecinny! Słońce tez ma pupę. Metafizycz-
ną. 



List do redakcji „Orla Białego" 

Szanowny Panie Redakto'rze! 

Dopiero teraz miałem sposobność przeczytać artykuł p. Wita 
Tarnawskiego „Przypowieść o niedojrzałości" na temat mojej 
powieści Ferdydurke, która ukazała sie w numerze Orla Białe-
go" z 6 listopada ub. r. ' " 

Wob ec tego, iż rzecz potrąca o pewne zagadnienia ogólne 
i niepozbawione aktualności - czy mógłbym prosić o zamiesz
czenie poniższych kilku uwag? 

Nic m i o tym nie było wiadomo, iż p. Tarnawski atakował 
Ferdydurkę przed wojną w Polsce; niemniej cieszę się, że - jak 
widać z tego co piszę obecnie - sąd jego po latach w ypada nie
co m niej surowo. Obaw iam się jednak , że pomię dzy krytykiem 
a książk4 zachodzi nader is totne nieporozumienie. 

P. Tarnaw ski twierdzi, że Fe rdy du rke nie tylko jest książką 
o niedojrza łości, ale że jest również książką niedojrzałą i że ja 
sam, jej autor, jestem człowi e kiem niedojrzałym, który siebie 
i świat cały skazuje na komple tną anarch ię . („.) 

Myślę, iż w ystarczy przeczytać uważ nie kilka zdań Ferdy
durke, ażeby zdać sobie sprawę, iż to jest język człowieka świa
domego, a zatem dojrzałego (w skali nam, śmier t elnikom, dos t ęp
nej); myślę też że już sam humor Ferdydurke ustala pewien dy
stans w stosunku do treści tego, zresztą dosyć trudnego utworu. 
Ale mój pogląd na sprawę n-iedojrzałości jest tak prosty, tak 
elementarny, że podejmuję się wyjaśnić go pobieżnie w paru 
zdaniach. 

Weźmy dla przykładu któregokolwiek z naszych współczes
nych na tym padole łez. Osobnik ten jest oczywiście z isto ty 
swojej niedojrzały (ludzkość, jak wiadomo, stale dojrzew a, a - a
tem stale jest niedojrzała), ale zachowuje się jak gdyby się cie
szył pełnią dojrzałości. To znaczy: wypowiada kateguryczn e są 
dy, ma stanowcze przekonania, je st pewny, iż wszystko co myśli, 
mówi lub czuje wyraża naprawdę jego osobowość i jego rzeczy 
wistość. Nie wie on, że jego forma (tj. sposób uzewnętrzniania 
się) pochodzi nie z niego ale tworzy się między nim a innymi 
ludźm i i że różnorodne, a nieraz bardzo subtelne, cżynniki wtrą
cają go -na powrót w niedojrzałość nawet wówczas, gdyż - na 
pozór osiąga najwyższy szczebel kultury. Czyż nie było właściw
sze, aby(rny nie udawali, że jesteśmy tym, czym nie jesteśmy? Im 
lepiej zrozumiemy tę naszą nieuniknioną kondycję na ziemi, im 
pełniej pojmiemy, że nigdy nie możemy być całkowicie sobą, ani 
t eż całkowicie dojrzałymi, tym bardziej zbliżymy się do tego 
m axim um dojrzałości, które nam w naszych warunkach jest do
stępne. 

Jeśli zatem Ferdydurke wyszydza obecną fikcję dojrzałej 
kultury, to nie z jakichś anarchistycznych upodobań, ale dla 
osiągnięcia k ultury bardziej autentycznej, opartej na lepszym 
wyczuciu rzeczywistości, głę bszej świadomości i doskonalszym 
zrozumieniu wieczystego niedorozwoju ludzkiego. A jeśli sama 
Ferdydurke w pewnej mierze jest książką niedojrzałą, to ta nie
dojrzałość świadoma i dobrowolna jest w gruncie rzecz y wyższą 
formą cl o jr za łoś ci. 

Wiadomości, Londyn, 8 stycznia 1978 r. 

Wyobraźmy sobie teraz, że człowiek, o którym mów imy, jest 
literatem. Jeżeli nie jest on pisarzem naprawdę wielkiej miary, 
to u.:szystko co pisze będzie ra czej niedostateczne, drugorzędne, 
kiepskie, skażone, częstokroć niemądre a prawie zawsze preten
sjonalne. Trudno odmówić mu prawa pisania, podobnie jak nie 
można odmówić innym prawa wypowiadania się w słowie mó
wionym. Czyż jednak nie należałoby powiedzieć mu: - Ach, 
pr -;e s tań udawać tego, kim nie jesteś. Nie przybieraj miny nau
czyciela, sędziego, krytyka, artysty, pisarza, gdy w istocie jes
teś co najwyżej uczniem, kandydatem, aspirantem. Jeże li chcesz, 
aby twoje nieudolne pisanie przydało się na coś tobie i innym, 
to zamiast tanio, sztucznie i wstydliwie ukrywać własną niedoj
rzałość, postaraj się dać jej możl iwie najpełniejszy wyraz. Wów
czas twoje książki czy t eż arty kuły , c ho ć niedoskonałe, będą 
przynajmniej bardzie j suw erenn e i au ten tyczne, gdyż będziesz 
wypowiadał ściślej niż dotychczas wlasną rzeczywistość. Przy
niosą korzyść śu. iatu, gdyż im szczerzej b ęd ziemy mówić mię
dzy sobą, tym szczersza lJ ę dzie nasza kultura z biorowa. A tobie 
ta lcże wyjdą na pożytek, ale pod jednym v:arunkiem: jeżeli wy
pow iadasz własną niedo jrzałość, to w tym celu, ażeby poddać się 
pod sąd innych ludzi i aże by ich reakcja, ich wpływ na ciebie 
pozwoliły ci osiągnąć lepszą formę, od tej, którą obecnie posia
dasz. 

Oto w skrócie, w pobieżnym zarysie, pogląd Ferdydurke na 
rolę tej niedo.§ć pierwszorzędnej literatury. Upraszczam tu nie
co problem, ale już ten gruby szkic wystarczy chyba, żeby wy
kazać że nie zwariowałem, ani t eż nie dyszę żądzą pogrążenia 
kosmosu w anarchii, a raczej dość trzeźwo i z umiarem odnoszę 
się do tych zagadnień. Idzie mi przede w szystkim o to, ażeby ów 
bezL'ik Pisarzy, Poetów, Artystów, Myślicieli przyjął wobec włas
nych płodów jakąś bardziej dorzeczną i skromniejszą postawę. 

Niezmiernie mnie martwiła i martw i wyraźna niechęć, z ja
ką potraktowała t e zapatrywania część krytyki rodzime j, ale 
pewną pociechę stanowi dla mnie fa kt, że moja książka dziś , po 
dziesięciu latach, wyk azu je coraz wię kszą żywotność; a naw et 
spora ilość osób nieprzec ię tnej inteligencji i świadomości, z róż
nych krajów Ś t( ia ta, zaczyna odnosić się do mej chronicznej nie
dojrzałości z coraz większym entuz jazmem. Nie twierdzę bynaj
m.me j, aieby ci en t u zjaści Ferdydurke czy też nowego mego nie
dojrzałego ut woru p l . „Slub", opublikowanego po hiszpańsku, 
mieli rację, ale niech mi będz ie wolno przeciwstawić te opinie 
surowemu sądowi p. Tarnawskiego, aby się wzajemnie neutrali
zowały. 

Najuprze jrniej dziękując, łączę, panie Redaktorze, wyrazy 
wysokiego poważania. 

Witold Gombrowicz 



B y łem Pola kiem. Znajd owałem się w Pol sce. Czymże jesf 

Polska? Jest to kraj mi ędzy W schodem a Zachodem, gdzi e Europa 

ju ż poczyna s i ę wykoń czać, kra j przejściowy , gdzie W schód i Za

chód wzajemnie s ię osłabiają. Kraj p rzeto formy osłab i o nej ... 

loden z w ielkich procesów kul tury europejskiej nie p rzeora ł na

p rawdę Polski, ani renesans , ani religijne wa lki, oni rewolucja 

francu ska, an i rewolucja przemysłowa: tu tyl ko zła g odzone echo 

doch odzi ły . A współczesna rewol ucjo rosyjsko też nie zosta ło prze

żyta, tylko skutki jej dosta ły się (przymusowo) Polsce, j uż gotowe. 

Katol icyzm? Kra j jest wprawdzie w orbicie Rzymu, ol e polski kato 

l icyzm jest bierny, polega na ścisłym przestrzega niu katechizmu, 

nigdy nie był twórczą współpracą z kościołem . 

Na tych w i ęc równ inach, otwartych na wszystk ie wi a try, odby

wało si ę od dawna w iel ka Kompromi tacjo Formy i jej Degradacjo . 

Rozmazywało s ię to, ro zł azi ło „. Tu kultura była równ inna, w iejska , 

pozbawiono wie lkich miast, sil nego mieszcza ństwo, gdzie życ i e 

s i ę skupia, kompl ikuje, pięt rzy , nabiera roz machu, zas ila tysią

cem sp lotów m i ęd zy l u d zki ch. Było szlachecko -ch łops ka, probo

szczowska , szlachcic na fo lwa rku s iedzi a ł, c h łopem poga n ia ł, 

a ksi ądz proboszcz był wyroczn ią . Poczucie bezformia, dręczące 

Po laków, ale też wypełn i ające ich jakąś d z iwaczną wo l n o ś cią , 

było u źródło ich uwie lb ienia dla polskośc i . 

Witold Gombrowicz 
Testa ment. Res Publica. Warszawa 1990 r. 

• 

Dorastał.em. (. .. ) Więc naprzód ja, jako chlop iec z „dobrego domu'1
, 

grzeczny, racze j zdrowy, nievrzydki, choć i niepiękny, ow szem , po
prawny, emab lując~/ k uzynki, uczeń ani zły, ani dobry , trochę m a
minsynek , cleiikatny, płochliwy, a zarazem kpiarz, gadat liwy , prowo
kujący , w szkole częs to nieznośny i bity przez starszych kolegów , to
warzyski, i eI<.komyś lny, śmiały i nieśmiały, za l eżnie od oko licznośc i. 



P upizm G ombrowicza jest pochodną freudyzmu . Jest jakby 

literacki m opracowa niem jego frag mentu. Toteż wszystko to, co 

można powiedzieć przeciw freudyzmowi, przen ieść można przeciw 

pupizmowi. Jed ną z tez Gombrowicza jest twierd zenie, że we 

wszystkim ogran iczeni i podszyci jesteś my dzieckiem. Dzieje s i ę to 

w dwu formach: przez wspom nienia i przeżyc i a dziecińs twa i przez 

dziecinne wyobrażenia ludzi o nas. Na p rzykła d zie Pi mki ukazuje 

autor wysiłki otoczenia, by utrzymać nas w tej „milej niedoj rza

łości", w tej „sympatycznej n ieporadności". Ważny problem „po

zbywania się smarkacza w sobie" można rozpatrywać dwojako; od 

strony psychologicznego doj rzewania i od strony socjalnej (np. 

przez system wychowania). Gdyby na tym pop rzestał Gombrowicz, 

byłoby wszystko w porządku. Dostalibyśmy kapitalną satyrę na 

współczesne wychowywanie. Ale Gombrowicza kuszą „przeklęte 

uogóln ienia". Problem infantylizmu otrzymuje aspekty bio logiczne 

i metafizyczne. Cały człow i ek za wsze jest dziecinny I („ .) 

Ignacy Fik 
M iny .trud ne miny łatwe. Nasz Wyraz 1938 nr 3 

• 

• 

Odczłowiecze nie człowieka , odwartoś ci owa n ie uczu ć, spro

wadzenie ich do p rzyczyn : wie rszy miłosnych do łyd ki, dzieła sztu

ki do ambicyj i porachunków - wszystkie te za rzuty, jakie niektó

rzy czynią Ferdydurke, upadają wobec tego kontra rgu mentu : że 

j est to ksi ążka obiektywizująca rzeczywistość duchową, która rów

ni e mocno zaszczepia człow ieka w świecie, jak świat w człow i eku . 

To dwoistość jest może .najogólniejsza z a ntynomii teg o pisa rza, 

który właściwi e nie ma tw i e rd ze ń, lecz tylko pro blemy. Umieszczo

ny w tym pogran icznym punkcie, gdzie odbywa się przemia na 

dz iałan ia a utoma tyczn ego, przyczynowego - w celowe, cząstek -

w całości, świata - w człowieka , gdzie nieludzkie zostaje na 

zwa ne po ludzku, czujny na wszystkie oszustwo, jakich wymaga 

przetłumaczen i e wielości świata na jedność doznania - ma on 

widok otwarty na obyd wie strony. Dostrzega spojrzen iem infantyl

nym, cząstk ującym, to kłamstwo un ifikacji , z którego rodzi s i ę 

człowiek i którego nie wi dzą d orośli: czyż znaczy to jed nak, że 

odmawia mu prawa istnienia? Postawiony między konwenansem 

i ontykonwenansem, Gomb rowicz wybrałby zapewn e to sa mouda

wan ie, które demas ku je ; bo - jak sam powiada - „ nie ma 

uci eczki przed gębą , ty lko w in ną gębę", przed fa łs zerstwem spo 

łecznym tyl ko w inny fałsz. 

Artur Sandauer 
Powieść o udawa ni u. Na sz Wyraz 1939 



W ielbiciele tradycji, zatrzyjmy ręce. Gombrowiczowska pol

szczyzna za latuje soczystością Rejowską, przywodzi na myśl wy

kwint Krasickiego. Łączy dwa skrzydła językowej tradycj i litera tury 

pol skiej : j ęd rną mowę sarmacką z kunsztowną dwo rską . Jej świa

domy polor staroświecki pełni ro l ę pa rodystyczną . A forma po-

wieści? Przypomnijmy sobie Ra bela is'go: ów traktat ożeniony 

z powia stką , gdzie bufonada przeplata s i ę z powag ą, a d uch 

uczonej pa rodii z mora li styką i psychologią na serio. Albo owe 

rozpowszechnione n ieg dyś „mach ie", groteskowe boje, w których 

powaga ma gębę złośliwie zniekształconą. Wszystkie węzłowe 

sceny Ferdydurke budowane są na zasadzie „ machii" heroi ko-

micznej - psychologia dokonuje s i ę tam w homeryckich zmaga-

niach, w pełnych forteli pojedynkach „gąb", a wszystkie te po-

jedynki podszyte są dzieckiem. Z kart powieści blazeński m okiem 

mruga renesans, oświecen ie składa czytelnikowi wytworny ukłon. 

• 

Profesorze Kott, coś d la was : w „laurowej i ciem nej", ojczyźn ie, • 

gdzie nawet pisarze lewicowi bełkotali ciężkim żargonem roma n-

tycznym, Ferdydurke salwowała honor j a sności, precyzji, prostoty, 

stylu, biorąceg o swój początek nie w żad nych sercach nienasyco-

nych , lecz w oświeconym rozum ie. Gombrowicz należy do tych 

rza dkich w naszym kraj u pisarzy, którym serce nie zastępuje g ł owy. 

Ludwik Flaszen 
Życie Li terackie 1956, nr 28 

. . • 

,., 

Trrrrrach! I jazda na calego! 



Ferdydurke jest także książką o niedojrzałości .„ 
Człowiek nie może wyrazić siebie na zewnątrz nie tylko dlatego, 

że inni go paczą - nie może wyrazić siebie przede wszystkim 

dlatego, że tylko to, co w nas jest już uładzone, dojrzałe, nadaje 

się do wypowiedzi, a cala reszta, czyli właśnie niedojrzałość nasza, 

jest milczeniem. Wobec czego forma będzie zawsze czymś dla nas 

kompromitującym - jesteśmy poniżeni formą. I nietrudno do

strzec jak, na p rzykład, cały nasz dorobek kulturalny, powstały 

dzięki temu skrywaniu niedojrzałości, będ ą cy dziełem ludzi pod

ci ą gających si ę do poziomu, którzy są tyl ko na zewnątrz swoją 

m ądrością , powagą , głębią , od powiedzialn ością (przem ilczając 

odwrotną stronę medalu, nie mogąc jej ujawnić) - jak te wszyst

kie nasze sztuki, filozofie, moralności kompromitują nas, albo

wiem nas przerastają i, dojrzalsze od nas, wtrącają nas w jakieś 

wtórne zdziecinnienie. My kulturze naszej nie możemy wewnętrz

nie sprostać - to fakt, który dotąd nie został należycie uwzględ

niony, a który decyduje o tonacji naszego „życia kultu ra lnego". 

W głębi jesteśmy wieczystymi chłystkami. 

Witold Gombrowicz 
Dziennik 1957-1961 

• 

„ 

• 

• 

w Ferdydurke nie ma ludzi, lecz jedynie upersonifikowane 

wady, właściwości czy kompleksy. Już z góry wiemy, że to jest 

„belfer'', to „nowoczesna pensjonarka'', to „parobek" etc. Po 

prostu marionetki, sztuczn ie wprawi one w ru ch. Normaln ie pisarz, 

choćby nawet miał z góry negatywny stosunek do swych p ostaci, 

zachowuje przynajmniej pozory obiektywizm u i dyskrecj i. Ukrywa 

się, a postacie żyją przed nami same, stopniowo się demaskując 

i odsłaniając . Gombrowicz natomiast, zamiast wyka za ć swym bo

haterom ich ewentualne wady czy śmieszności, już z góry ich w nie 

ubiera, charakteryzuje ich w prymitywnie przesadny i uderzający 

sposób, aby nie było żadnych wątpliwości - jak kukiełki w szopce. 

Nieprzyjaciela prawdziwego tutaj nie ma: trzy czwarte Ferdydurke 

to tylko rezonerstwo, fikcyjna walka ze stworzonymi przez siebie fi

gurami - retorycznymi. 

Stefan Kisielewski 
Czas 1938 nr 125 



O to pokrótce cechy mojego człowi eka : 

1) Człowi ek stwarzany przez formę, w najgłębszym, najogó lniej

szym znaczeniu. 

2) Człowiek jako wytwórco formy, jej niezmordowany producent. 

3) Człowiek zdegradowany fo rmą (będący w wsze „niedo" -

niedokształcony , niedojrzały). 

4) Człow i ek zakocha ny w niedojrzałości. 

5) Człowiek stwarzany przez Niższość i Młodszość. 

6) Człowiek poddany „m iędzyludzkiem u '', ja ko sile nadrzędnej, 

twórczej. jedynej dostęp nej nam b os kości . 

7) Człowiek „d la '' człowieka, nie znojący żadn ej wyższej in

stancji. 

8) Człowiek dynamizowany ludźmi, nimi wywyższony, spotęgo

wany. 

Witold Gombrowicz: 
Dziennik 1957-1961 

• 

W przedwojen nym czasie coś dziwnego poczęło wyrabiać 
si~ z ludźmi. Wojnę można ująć jako konflikt form. Widziałem 
niedowierzając temu, co widzę, jak sposobiąca się do wojny Euro
pa - zwłaszcza Środ kowa i wschodnia - wchodziła - w okres de
monicznej mobilizacji formal nej . H itle rowcy, komuniści , fabryko
wali sobie groźne, fa natyczne, obl icze, fabrykacja wiar, entuzja
stów, ideałów, dorównywała fab rykacj i armat i bom b. Śl epe 
posłuszeństwo i ślepa wia ra stały s ię obowi ąz ujące nie ty lko 
w koszarach. Wprowadza no się sztuczn ie w sta ny sztuczne, i wszy
stko - a przede wszystkim sam a rzeczywistość - miało być 

poświęcone, dla uzyskan ia siły. Co to? Jaskrawe głupoty, cyniczne 
fa łsze, nieprzytom ne przeinacza nie na joczywistszej oczywi stośc i, 

atmosfera złego snu„. Okropność tej potwornoś ci. Te lata 
przedwojnia może bardziej haniebne były od samej wojny. 

Dusząc się w owym natężeniu Formy, zrozpaczony, rzuciłem się 
z całych sił ku nowemu odczuwaniu człowieka, to jedno pozwalało 
zachować trochę nadziei. Gdzież się znajdowałem? Znajdowałem 

się wraz z l ud zkością w na jciemniejszej nocy. Stary Bóg umierał. 
Kanony prawa, obyczaje, które stanowi ły dorobek ludzkości, zna
lazły się w próżn i, pozbawione a utorytetu. Człowiek pozbawiony 
Boga, wyzwol ony, wo lny i dowo lny, poczy nał sa m siebi e stwa rza ć 

pop rzez in nych lud zi „. Forma, to ona wci ą ż , a ni e co innego, była 
u sedna samego tych konwuls ji. Człowieka nowoczesnego charak
teryzowa ł nowy stosu nek do form y, o il eż łatwiej on ją sobie stwa
rzał i był przez nią stwarza ny! 

Skojarzy łem ową og ólnol u dzką panoram ę z moim osobistym do
świadczeniem i d ostąp i ł em pewnego uspokojenia: to n ie ja tylko 
bylem kameleonem , a wszyscy. To była nowa <kondycja ludzko , 
którą na gwałt trzeba było sobie uświadomić. 
Odtąd stałem się „poetą fo rmy". 
Odciąłem się od si eb ie sa mego. 
Rzeczywist ość odkryłem w n i e rzeczywistości , na jaką skazany jest 

człowiek . 

A Ferdydu rke stolo si ę (zamiast mnie tyl ko s ł użyć) groteskowym 
poematem o mękach człow i eczych - słowa Schu lza - na pro
krustowym łożu formy. 

Witold Gombrowicz 
Testament. Res Publica. Warszawa 1990 r. 



Gombrowicz od krył i do cen i ł w ca łej peł n i kapita lne zna cze 

nie probl em u formy. Można powiedz ieć za G ombrowiczem , że 

cała kultu ra lu dzka jest systemem form, w których s i ę człowie k sam 

widzi i w których uka zuje s i ę człowiekow i . Człow iek nie znosi swej 

n agości, nie styka s i ę an i z sa mym s o b ą, an i ze swoimi bliżn im i 

inacze j niż za poś red nictwem form , sty lów i masek. Cała uwaga 

ludzka zaabsorbowana zawsze było do teg o stopn ia stosowaniem 
form i hierarchij. ma n i p ulacją i p rzes uwan iem warto ści, pochło

n i ęta przez merytoryczną stronę sprawy, że samo czynność hierar

chizowa ni a , produ kowa nia formy, s ta ło j akoby poza wszelką pro 
blem a ty ką . Zasługą Gombrowicza jest, że tę sp rawę traktowan ą 

zawsze od stro ny absol utnej i merytoryczn ej. od strony treści , ujął 

od strony genetycznej i rozwojowej . Po kaza ł embr io logi ę form y. 

Zidentyf i kowa ł w i e l orakość i colą skalę lud zk ich ideologij spro
wadzi / do jednego mianownika i ukazał pozo ich wszystkimi po 

staciami tę samą l u d z ką su bstancję . M ateczn ik za ś teg o formo

twórstwa umiejscowił w dziedzin ie niedostępnej dotychczas oku, 
ta k wątp li wej. zdep recjonowan ej i ta ndet nej. ż e połą cze n i e tych 

odl egłych sp raw w jednym spojrzen iu, położen ie zn a ku rów ności 

mi ęd zy nimi, ,musi być nazwane prawdziwym blaskiem jasnow idze

n ia . Znamy już miejsce, gdzi e leży to labora torium form , ta fabry

ka subl ima cji i hie rarchij . Jest n im kloaka n i edojrza ł ośc i, dzied zi
na hańby i wstydu, niedopasowa ń i niedociągnięć, żałosny śmiet
nik kultury, pełen czerepów tande tnych , szmacianych i s ł om ianych 

ideologi j , dla których nie ma nazwy w języku ku ltu ralnym. 

Bruno Schulz 
Skam ander 1938 nr 96/98 

• 

„ . C::: y tam „Ferd yd urke" i oczom n ie hcę <cierz yć. No w y st.yt! 
W lcisna w iz ja . Wlasna m y.m N a mil y Bóg, i t sz!aclicic po lski i nie 
u• kontuszu, i nie w polo1 :::ow ych lcu1sadach , t y lko tale nagi , ja k tr u p 
Leon idasa , któr y m na m świeci / u• oczy S ln1„ack i . D reszc::: pr::ejm uje 
ocl ie j n owej polsk i ej odwagi . Od t ych praw cl z itc !Jch po lsk ich nno
pi l na gran icach najv · yższyc l1 s:::cz.111ów Ż !; cia umyslo 1ceg . 

Leon C h wist ek 



J ok doj rzało egzystencja człow i eka ma swój od powied nik 
w formach i treśc i a c h wyższej kultury, tak i ta podziemna i nieofi
cj alna egzystencja ma swój świa t ~dpowiedn i ków, w który m si ę 

porusza i dz i a ła . Z pu nktu widzen ia kultu ry są to pewne uboczne 
i odpadkowe prod ukty procesów kultura lnych, strefa tre ści pod 
ku ltu ralnych , niedo kształco n ych i rudymentarnych, og rom ne ru
mowisko kult ury zaśm ieca jące jej peryferie. Ten św ia t kanałów 

i odp ływów, ta ogromna kloaka kultury jest jed nak s u bs tan cj ą ma
cie rzystą , mierzwą i miazgą życiodajną , na której rośn ie wszelka 
wartość i wszelka kultura . Tu jest rezerwuar potężnych napięć 

emocjonalnych , które te treśc i podkulturalne zdołały zw i ązać 

i skupi ć. Nasza niedoj rzałość (a może w g runc ie rzeczy nasza ży 

wotn ość) związan a j est tysięcznymi węzła m i , splecion a tysięcznym i 

ataw izma mi z tym drugorzędnym garnitu rem form , z tą kult urą dru
giej klasy, tkwi w n iej uporczywie mocą zadawnionego przym ierza 
i wspó l nośc i. Podczas gdy pod pow loką d orosłych , oficjalnych 
form odda jemy cześć wyższym, wysubli mowanym wartości om , na
sze istotne życ i e od bywa się pokątnie i bez wyższych sa nkcyj w tej 
brudnej rodzi mej sfe rze, a ulokowane w niej energ ie emocjona lne 
są s tokroć potężniejsze n i ż te, którymi rozpo rzą d za chuda wa rst:~w

ka of i cj alnośc i . Gombrowicz pokazał, że tu wła śnie, w tej wzgar 
dzonej i niezaszczytnej sferze p len i si ę bujne i obfite życie, że ży
cie obywa się znakomic ie bez wyższych sankcyj. że pod stokrotnym 
ciśni eniem abom inacyj i wstydu rozkrzew ia się ono lepiej niż na 
wyżynach wys ubli mowa nia . 

Bruno Schulz 
Skamander 1938 nr 96/98 

1 

) 

J 

Przed woj ną Ferdydurke u ch od zi ł a za bełkot sza l eństwa, gdyż 
w dobie rad osnej twó rczośc i i mocarstwowego zryw u zan adto 
psuło paradę. Dziś, gdy Gęba i Pupa dotkliwie d ały się we zna ki 
narodowi, została podnies iona do ra ng i sa tyry i krytyki colą gębą, 
a jakże , niczym Wolter! Teraz mówi si ę, że to ksi ążka rozu mna 
(ba! nawet kla rowna i precyzyjna!), d zieło t rzeźwego racjonal isty, 
który z p rem edyta cją osądza i karci, dzieło nieomal kla syczne 

i jak naj śc i śl ej odwożone! 

Witold Gombrowic1 
Dziennik 1957-1 961 

„Ferdyd urke" to nie najlepsza, ale stanowczo najciekawsza 
polska książka z ostatnich lat. Posiada styl i wdz i ęk rozmowy mło
dych, in tel igentnych a rog antów , w tra dycyjnym salonie . Ate to 

zarazem określa jej wym ia r. 

Jan Kott 
W iedza i Życie 1938 z. 4 



Czy jego życie było ciekawe? Brakowało w nim tych wszystkich 

elementów, które organizowały biografie znacznej części jego 

rówieśników: walki, konspiracji, powstań, obozów, zsyłek, więzień, 
p rzesłuchań . Albo przynajmniej lęku przed takimi możliwościami. 

Brakowało gwałtownych zwrotów ideologicznych, miotania się od 

prawicy do lewicy i z powrotem, heglowskich ukąszeń i olśnień 

religijnych. Brakowało też właściwie składników typowego życio

rysu literackiego: przynależności do grup twórczych, ;współredago

wania czasopism, ogłaszania manifestów. Brakowało nawet ja

k i egoś dramatycznego przeżycia osobistego, które decydowałoby 

o dalszych losach pisarza i przyciąga/o uwagę badaczy. Prze

wa ż nie czytał i pisał, no, j es zcze przesiadywał po kawiarniach. 

Najpierw w Ziemiańskiej, póź n iej , gdy wybuch wojny zastał go 

w A rgentynie, w kawiarn iach Bueno s A ires i Tandilu, wreszcie, po 

powrocie do Europy, w kawiarni Zuntz w Berlinie Zachodnim. 

A potem głównie we własnym mieszkaniu, w Vence. 

Małgorzata Szpakowska 
Dialog 1990 nr 2 

C asus G ombrowicza jest doprawdy przedziwny: ten najbar

dziej nieposzla kowany z realistów i racjonalistów w nowej, 

ws pó łczes nej literaturze - był szczególnie tępiony w okres ie 

stal inizmu . Powodem najistotniejszym nie było to, że znajdował się 

na emigracji, ani nie to nawet, że wypowiedział się w formach 

wysoce wysublimowanej, znienawid zonej przez socrealizm groteski 

odpodobniającej świat, tak, jak odpodabnia go karykatura, która 

ja k żadna inna forma plastyki umie chwytać podobieństwo. Gom

browicz był groźny_____, bo bił w mitologie społeczne, bo odkłamy

wał stosunki międzyludzkie, bo był bezkompromisowym racjonali

stą , bo kształcił w czyteln ikac h zdolność groteskowego widzenia 

świata - i poczucie humoru. 

Jan Józef Lipski 
N owa Kultura 1957, nr 12 

Żywioł teatru, j a ki fascynuje Gombrowicza, tkwi więc nie 

tylko w jego sztukach, ale i w prozie - bo tkwi w jego problema

tyce człowieka. Jest to żywioł aktorstwa, żywioł gry - zawsze zbio 

rowej, zawsze międzyludzkiej, zawsze opartej na bezustannym, 

napiętym, czujnym k o n t ak c i e. 

Konstanty Puzyna 
Pol ityka 1969 nr 35 

Ale czy tylko takie j est wyjści e ? Naj lepsza rzecz, j aką ma czło

wiek: sztuka, to nic innego p rzecie j a k wiekuiste dziec ię ctwo 

ludzkości, jakże błogosławione, świ ęte i niew inn e. Rod zi jq świe

żość, entuzjazm, olśnienie, radość. Nieprawda, że nie ma uci ecz 

ki od pupy, Jest! G dy sztu ka nie jest zblazowaniem i kabaretem ! 

Ignacy Fik 
Miny trudne i miny łatwe 
Nasz W yra z 1938 nr 3 



Byłem, zlepkiem rozm ait ych świ a ui u , ni 1 ies, n i wyclra . Nie 
okre,~lony . ( „. ) 

Zal rżni e od m iejsca, osó u , oko liczności , byłem, mąclry, głupi, 
prostak , wyrafinou;any, milc-ek, ca tseur , niższy, wyższy , płyt
ki l ub głę boki , /J ylem lotn y . ocię~alu, v :a ż ny, ża den . ic sLydliw y, 
bezw stydny, śmiały lub nieśmiały . cy n ic:: 1iy al bo szlach tn y „. 
czymże nie byłem ? B ylem wsz ys tk im' 

- Ziemba, rozbierz model i pokaż m i, gdzie są pylniki! 

- Tuta j! 

- Dobrze. A co to są pylniki, powie .. . Stefański ! No! Pylni-
ki są to ... 

- Pylniki aą to ... pylniki, prawda? Siadaj! 
Masz niedostatecznie! Wąsy ci się zaczynają sypać, a z nau

ką coraz gorzej. Ale za to masz kołnierz wysoki na pięć palców, 
pomadujesz włosy i co minutę oglądasz swoją własną niemądrą 
facjatę w lusterku. Kosterski, co to są pylniki? 

Kosteriki wiedział . P ylniki są t o jakby worki, które pękają . 
Ale znow u zapiał przy słow ie „pękaj ą". Wybuchn liśmy śmie
chem, a t ego było Kwiecińskiemu dość . Sypnął może ze t rzy 
dwóje pod rząd i dopiero Seidenbeutel jakoś go za trzymał. Bo 
Seidenbeutel wiedział , że pylniki pękają podłużnymi szparami, 
p rzez które wysypuje się pyłek . Ale zamiast „podłużne' ' powie
dział „podługowate". Więc Kwieciński, choć nigdy· nie dokucza 
żydom, t eraz zirytował się na dobre. 

- To jest P olska szkoła, nie chajder! „ Podługowaty " ! P o ja
k iemu to jest?! 

- Pomyliło mi się, panie profesorze .„ 

- No, to n iech ci się nie myli! Dalej! Pokaż słupki i powiedz, 
co o nich wiesz! 

- Słupek, pistillum, po n iemiecku der Stempel!.. . To t akie 
małe cia łka, znajdujące się w zalążn i czyli w ovar ium, po n ie
miecku der Eierstock.„ 

- Przestań mi się popisywać tymi szwabskimi nazwami! Po
trzebne to jak dziura w moście ! Po niemiecku będzie mi gadał ! 
Na miejsce! P ietras, opisz zalążnię ! 

Pietras umiał na pamięć. K ujon! Oczy miał zamkni te i ga
dał jak maszyna . A Kwieciński t ego n ie cierpi. 

- ... w tzw. zalążni są małe ciałka, czy li słupki , jakby so
czewkowate i z bokó'-'I ściśnione, gładkie , wi lokrotni dłuższe 
od zwężonej szyjki. Szyjka ma postać ostrego dziobka ... 

Kwiecińsk i w ogóle nie lubi Pietrasa. Przerwał mu i kazał iś ć. 
do katedry, pokazać to wszystko na modelu. Ale Pietras nie wie
dział, gdzie co jest, więc Kwiec i ń ski nag da ł mu od kuj onów, na
wet od matołów skończonych. 

Wykuć na pamięć , to nie znaczy umieć albo, co ważniejsze, 
rozumieć . Klepi jak pacierz i kontent! K atechizm albo consccu
tio tempor um możesz wykuć, a le botaniku j st nauką żyw~1. jest 
zetknięciem się z natu rą. Siadaj ! Dąba l, na środek! 

Zygmunt Nowakowski 
R ubikon. WL. Kraków 1990 



Mikołaj należał do mikr_usów_ Siedział stale w pierwszej ławce, 

stale na lewym skrzydle, pierwszy z kraja, od okna. 

Między mikrusami (do których należał również może go 

'vV tym roku Mikołaj najbardziej z wszystkich lubił - Jaś Wol

tin, ładny", pucołowaty, panienkowaty chłopiec) - a drybla-Śami 

z dalszych ławek istniała dość poważna kontrowersja: dryblasy 

arogancko pogardzały mikrusami z racji s l\lego wzrostu i_ jesz

cze czegoś: -- owych naszeptywań na ucho, słów nagłych pod

szytych swoiście znaną im treścią, gestów dla nich wymownych; 

- wszystko to wymieniali pomiędzy sobą z rozumiejącym się na 

rzeczy śmiechem; jakieś wtaj m niczenie wspólne stanowiło tu 

właściwie o „sztamie". 

Cóż? - zwyczajna sitwa rozpoczynających piać samczyków; 

- po prostu te draby z tylnych ławek (ostatnia była wprost sfe

rą wyższą - ledwo dostępną) były uświadomione; żle, głupio, 

byle jak i świńsko - ale były. 

Do mikrusów dochodziły tylko nikłe strzępy strzępów owych 

ni1~do,_varzeństw płciowych - z nich konstruowali najfantastycz

niejsze rzeczywistości, obce wszelkim rzeczywistościom. Przy

czyną tych wyobrażeniowych niedomiarów - nie mógł być i nie 

był m ły wzrost mikrusów - tylko, zwyczajnie, to , że tamci 

w tylnych ławkach byli starsi. - Miał przecież trzynastoletni 

Mikołaj kolegów nawet szesnastoletnich ; no a taki to już szczwa

niak! 

Emil Zegadłowicz 
Zmory 
WL. Kraków 1965 

Hasio Sypa zdał do gimnazjum. Oto scena I. 

Po wyprowadzeniu do kościoła i szeregu innych obrzędów 
rozpoczął się rok szkolny. I pierwszy rok był b. ciężki, nim się 
Hasio wciągnął we wszystkie arkana tej mafii. 

Pierwszego dnia wrócił z rozbitą gębą, ponieważ nie chciał 
razem z innymi wołać chórem: g ..... o, g .. „.o" pod gabinetem pa
na dyrektora , a co gor sza , powiedział, że się poskarży. Odtąd ni
gdy już się nie skarżył i wołał „g ... „o" przy lada okazji. Po ty
godniu przyszedł z notatką w dzienniczku, że pobił kolegę , 

i z okiem tak rozwalonym, że było podobne raczej do kałamarza, 
w który ktoś złośliwy wrzucił oko. W rzeczywistości Hasio odmó
wił pojedynku na pięści koledz i obenvawszy porządnie , zosta ł 

schwytany na tym, że wołał: „ty łobuzi ', ja c ię jeszcze nie tak 
nabijf;" i urwał S'Nojemu oprawcy kawałek k r awata. Od tej po
ry Hasio zawsze pierwszy walił w mordę, i to bez dodawania ża
dnych wyjnśn i eń . Po dwu tygodniach Hasio dostał pierw zą 
dwójkc; z matematyki, gdyż p. profesor spytał , ile to czyni 18X5, 
n Hasio miał nieostrożność spytać, co to znaczy „czyni", bo nigdy 
jeszcze czegoś podobnego nie słyszał. „Ach, nie wiesz, co to jest 
„czyni" ? Siadaj , masz dwój!..; ' '. I pan profesor stwierdził raz na 
cale życie, że I-Iasio jest tępy i matematyki nigdy nie pojmie. 

Od tej pory Hasio przestał si : w ogóle uczyć matematyki, bo 
i tak nic warto. 

Krzsztof Kamil Baczyński 
Gimnazjum im. Boobalka 
Utwory zebrane. WL. K rakó w 1961 



(„.) Ludzie ka pca niel i i deformowali się w tym nadymaniu się coraz 

gruntowniej; wytwarzała się ta ogól noszl achecka („szlachcicka"1 

cho roba , której symptomy skomplikowane można streś cić w tym 

zdaniu: że pozory są wa żni ej sze niż rzeczy wi

s t o ś ć, ż e w o b e c b r a k u d a I e k i c h p e r s p e k t y w 

użycie pozorna twórc zoś ć j e st istotn ie j-

s z a n i ż s p e I n i a n i e t r u d n y c h c z a s e m n i e

w d z i ę cz n y c h z a d a ń n a d a Ie k i dy s t a n s, z my

ś I ą o d r u g i c h w s p ó I c z e s n y c h i d a I s z y c h p o

k o Ie n i ach. A wszyscy pięli się chaotycznie w górę jedni po

przez drug ich, wywyższając się w fikcyjnych wartoś ciach pocho

dzenia, bogactwa zu żywanego na ni eproporcjonalne do istotnego 

stanu efekty zewnętrzne i urojonego znaczenia. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Niemyte d usze. PIW, W a rszawa 1975 

Gdy towarzystwo zmówione z sobą w plebanii gromadziło się 

po południu w jednym z sąsiadujących dworów, najczęściej 

w jużynckim (w Tarnowie), zabawa miała swój program kla
syczny: przechadzek w pobliżu domu, następnie wieczerzy i tań
ców. Wieczerze były obfite i smaczne, lecz wcale nie wymyślne. 
Drób domowy, owoce, ogórki z miodem, nie znanej w mieście 
dosl\:onałości śmietana, sery specjalne i ciasta składały ucztę 
w paru zaledwie stereotypowych odmianach. Tańce po kolacji 
następowały niechybnie. Gdy brakło do czterech par młodych, 

starsi stawali do tańca dla komplet u, a nawet przy liczniejszy m 
gronie młodzieży zawsze paru mężów dojrzałych i kilka dam 
przywiędłych puszczało się w taniec. Zr sztą wszyscy, jeżeli nie 
nogami, to oczyma i sercem brali udział w pląsach . Przynajmniej 
połowa obecnych była muzykalna, więc coraz to inna postać sia
dała do fortepianu dla przygrywki, a jedna z na jstarszych, pani 
Michałowa z Rosenów Machwitzowa, której twarz drobno po
marszczona w słodki a energiczny uśmiech była triumfem du
chowej pogody nad wiekiem, mogła rąbać swe staroświeckie 

walce i polki godzinami. 

Główny nasz salon w Jużyntach był duży, największy w oko
licy, nigdy w nim zatem nie było zbyt ciasno i otwarte było po
le do popisów, zwłaszcza mazurowych, które czasem przedsta
wiały pomysły barokowe. Bez fotografii i kinematografu te po
mysły nie dadzą się odtworzyć. ( ... ) 

Taka zabawa bez sztucznej podniety, pijana sama sobą, trwa
ła aż do rana, po czym bliżsi sąsiedz i roz j eżdżali s ię do domów. 
Zdarzało się jednak często, że nawet ci bliżsi pozostawali na noc
leg; gdy zabrakło gościnnych pokojów, kobiety skupiały się 

w gyneceum, mężczyźni w obozowisku wspólnym, młodzież męs

ka szła spać do odryny na sianie. Tak wszystkim żal było odry
wać się od kochanej kompanii. I znowu naza jutrz jedni na polo
wanie, drudzy do gawęd i przechadzek - wreszczie kapaniną 
odrywały się pojedyncze osoby, pary, grupy od rozbawionego 
grona, jeżeli znowu nazajutrz nie odnawiały się tłumne obiady, 
wieczerze i tańce . 

Józef Weyssenhoff 
Wspomnienia 
Z młodych lat. PIW 1985 



W instytucji jedynej w swoim rodzaju dem okr ac j i s z I a

ch e ck ie j mamy główne źródło tej naszej wa

dy narodowej, n a którq w wymiarach pychy 

n a rod o w ej p i e r ws z y e x p I i c it e w n a s z y c h c z a 

s o ch zwrócił uwa g ę Boy, tj. tzw. prze ze mnie 

pusze n i a się. Każdy Polak, na. tle charakteru struktury 

(pseudo) swego społeczeństwa, powoli skonsolidowanej w ci ągu 

historii, musia ł się n apuszać na większq wartość i p otęgę n i ż ta, 

którą istotnie posiadał. („ .) Pycha i ch ęć wyniesien ia się ponad 

drug ich były domin ującymi uczuciami każdego pan ka i co gorzej. 

półpanka, a ponieważ n ikt nie mógł zadowoli ć swych ambicji , 

więc biedne arystony nadymały się sztuczn ie do pełna ze swymi 

po żą dani a m i, sztu kując w zrost (w zna czeni u przenośnym) „obca

sami'' i „czapa mi z piór". Stąd każdy Polak ·ma tendencje do 

wspinania się choćby na palcach, aby wydać się wyższym, i do 

tworzenia sobie tego, co nazywam „ kołpakiem napuszenia", sztu

cznej nadbudówki ponad siebie, pustej a dekoracyjnej, mają cej 

omamić drugich co do istotn ej wartości głowy, która się pod tym 

kołpakiem kryje. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Niemyte dusze. PIW. Warszawa 1975 

O frnmugę drzvvi wsparty, mdły tym ustawieniem ni edbałym. 

w stroju frakowym wysmukły i wiotki, jakby rozchwiany 
w nonszalancji swojej, zwracał ku ludziom swą tw ar z białą, z uś 

miech em warg nigdy niedomkn iętych, podgarniał dłon i ą kruczq 
czu prynę. 

W tym zbiorowisku mijał szybko oczami kobiety surowe, su
ci le r.a h ; ar zy i ręk zich, ubrnne sztywno i bez g u ::; tu - n iew ias
ty o charakterze żadnym ':V postoci,stroju i oblicz u : młode r epr e
zentantki posagów, ma t ki skro fu liczny ch dzieci, osoby bez płci 
\ \Vi•;ku; przyschłe w hugonockiej cnocie bogoboJne małżonki 

solidnych mężów. 

Lecz oto in ne: gładkie ciałct wsz lkich sfer, małżonki na by
wane po wszystkich targach: białogłowy ciel ist e o miękkim 'W e j
r :G t~ !HU i p ulchnych policzkach, rzekłbyś, jak to na Wschodzie: 
ciastem karmione i zopil• rzałe na tej strawie. Tv.·arze lekko ob
rz t~k łe, mleczne i przezrocze - przedziwne tło dla oczu ciemnych, 
na których tli się życie monotonne w lu bieżności cichej. fa;ce 
nie z tych co się do rozkazywania lub marzycielskich bezczynno
śc i rodziły, raczej kuse, fo rsown ie pielęgnowane, p rzebia ł e; dło

nie, Uóre chyba nigdy niczego siG nie dotyka ły i sł u żyły na to 
tylko, by obładowane w pi rścionki spoczywać przed oczy m a 
ludzi na materiałach sukien. Wszystk ie te kobiety, rzuca ło mu 
się i to w oczy, siedzą nieco za szerok o na krzesłach - nie do
mykały sic; kolana nóg krótkich; sprawia to może pulchność osób 
lub, co prawdopodobniej, ta, w bierności zaw"-ze pól ·cnna, egzy
stencja hodow:rnych stworzeó , to ich nieustanne poczuwanie s it~ 

do kobiecośc i - fizycznej. 

Wacław Berent 
Ozimina 
Wydawnictwa „Alfa" . Wa rsrn wa 1988 



Cezary pił, co m u nalewano, i jadł, co nakładano na talerz. 
Wszyscy na niego patrzyli z radością, niemal z miłością. T u sta
ry Maciejunio - tak gru by i napęczniały w swym fraczku ob
c isłym, że robił wrażenie beznadziejnie chorego na wodną puch
linę, gdy by nie doskonała cera czerstwego oblicza - nachylał 

się z takim uśmiechem, jakby i t ego obcego „jaśnie panicza" 
chciał ucałować jak swego - mrugał oczami i robił miny, żeby 
wybrać tę starą, omszałą flachę, oplecioną w tatarak, którą trzy
mał w swe j prawej ręce. Tam dwie ciocie, Aniela i Wiktoria, je
dna przez drugą nachylały się ku niemu i kazały opowiadać so
bie o matce - „wszystko - wszystko!" - a gdy się na dobre 
rozgadał i mówił wszystko, to jednej, to drugiej łzy najszczersze 
z oczu kap -kap-kap! Pan Gajow iec - dobrze! Ale skądże - u li
cha - t e dwie damule? A przecież były t o łzy prawdziwe, jakby 
k rew nych, jakby sióstr dalekich a nieznanych, które się nad do
l<! Jego drogie j matki uża lały . Tam wujcio Michaś coś mu chce 
powiedzieć , coś sekretnego, nowego, a ważniejszego ponad 
wszystko. Zaczyna i n ie może skor'lczyć, bo mu wszyscy przesz
kadzają . Spiknęli się, żeby przeszkadzać. Więc się irytuj e, targa 
wąsy i przewraca dzik o oczyma. 

Na dobitkę jeszcze Wojciunio! Już od dziesięciu minut lokaj 
Maciejunio z cicha prosi panią dziedziczkę, no i jaśnie panicza, że 
oto Wojciunio nie może wytrzymać i strasznie błaga , żeby mógł 

spojrzeć na panicza. No, więc woła go w drodze łaski ! Drzwi się 
uchylają i staje w nich Wojciunio, kucharz równie s tary, jak lo
kaj Maciejunio. K ucharz jest jąkałą, znanym na cały pow iat. Nic 
nie może powiedzieć, tylko zdej muje swą białą czapkę i śmiej e 

się sta rym, radosnym śmiechem, przypominaj ącym końskie rże

nie. Macha do panicza Hipcia białymi rękami, coś mu pokazu je 
na m igi. H ipolit m u na migi odpowiada i oba chichocą ze szczęś
cia. K ucharz zamyka drzwi z należnym uszanowaniem, dzięku

ją c za łaskę. Ale i zza drzwi słychać jeszcze jego śmiech i bełkot 

radosny. 

Stefan Żeromski 
Przedwiośni e 
Czytelnik . Warszawa 1963 
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Za życia Witolda Gombrowicza „Ferdydurke" doczekała się dwu wydań 
książkowych . Pierwsie ukazało się w Warszawie w 1937 r. (datowane: 1938), 
nakładem Towarzystwa Wydawniczego „Rój" z obwolutą i dwoma ilustracjami 

Brunona Schulza; drugie - też w Warszawie w 1957 r. na kładem Państwowego 
Instytutu Wydawniczego z okładką projektowaną przez Marka Rudnickiego. 

Z zamieszczonej na okładce prog ramu korespondencji między autorem 

o jego bratem Januszem, która jest przechowywana w Muzeum Literatury im. 
A. Mickiewicza w War.szawie, wiadomo, jak wielką wagę przywiązywał pisarz 

do wznowienia „Ferdydurke" w kroju po dwudziestu latach od chwili pierwszego 

wydania książki. 

W progomie wykorzystano fotokopie listów Witolda Gombrowicza do brata 

i zdjęcia ze zbiorów Muzeum Literatury im . Adorno Mickiewicza w Warszawie 

01az fot. ze zbiorów Biblioteki im. E. Raczyńskiego w Poznaniu 

Wydawca programu 
Teatr Nowy, ul. Dąbrowskiego 5, 60 -958 Poznań, tel. 481-241 

Druk: ZGP 6 - 67450 / 90 - 6000 
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ro TWllJ W YB OR !!! 
Telewizory, sprzęt hi-fi, magnetowidy, 
odtwarzacze, anteny satelitarne renomowar)YCh 

firm. 
Sprzęt gospodarstwa domowego w ogromnym 

asortymencie. 

ZA QOTÓWKĘ I NA RATY 

POZNA N 

CHODZIEŻ 
KALISZ 
KOŚCIAN 
ŚRODA Wlkp. 

ul. Dabrowskicgo 1 
ul. Gwarna 8 
ul. Słowackiego 1 
ul. Kazimerzowska 10 
ul . Gen.O.Chłapowskiego 9 
ul. Walki Młodych 7 

057.cZEUZAJ--------CZAS 
PRZUDŻ DO NAS! 



N I EZALEŻNA ---1 

AGENCJA 
KOLPORTERSKA . 

bibuła' ' - - -

"' zaprasza do : 

- -

Księgarni Firmowej 

Księgarni - Teatralnej 

Księgarn i Uniwersyteckiej 

PEŁN~ OFERTA 

ul. Górna Wilda 75 

foyer Teatru Noweqo 

sw. Marcin 78 

IMPREZ KULTURALNYCH 

Al. · Niepodleglości 16I 18 
pok 15, 16 
tel. 69 63 25, 69 67 77 

52 10 71 w. 325, 777 

I SFO(rQWYCH 
W POZNANIU 
I OKO.ICACH 
CO MIESIAC 
W ---l --K S l ~ -E -Hł 

co. GDZIE I KIEDY' JAK I ZA ILE w TEATRACH I 

KINACH, GALERIACH. MUZEACH, DOMACH KULTURY, 

NA STADIONACH I W LOKALACH 

SPIS BIUR PODROŻV 

PEWEXY 

SKLEPY NON STOP I INNE INFORMACJE 

WYWIADY 

REKLAMY I OGŁOSZENIA 

Po przedstawieniu 
wraz z przyjaciółmi wstąp 

do nas 
~/ko tu znajdziesz lniłą 
atmasferę oraz najlepsze 
potrawy kuchni po/s_kie} 
i francuskiej 

Przyjmujenly rezerwację 
-telefoniczną -- -- ---- ~- -

- / - - --402-85 

czynna od godz. 



KOOAK TO Kam 

Fa: IOOFRlf\G C-0 Ltd. 
OFERUJE SZANOWNYM KLIENTOM 

AUTOMATYCZNE I NIEZAWODNE fliJAAATY 
FOTOGRAFICZNE , JUŻ OO 399 0001-

SZEROKĄ GAMĘ FILMÓ\V 
KOLORO\NYCH OO FOl'OORAFI I 

AMATORSKI EJ I ZAW<XXJłJEJ Z NAJ NCJN-
SZVM FILMEM EKTAR 125 

ODBITKI KOLORONE NA PAAERZE KODAKA: 
FORMAT 10 X 15 i 

15 x 20 po konkurencyjnych cenach. 

ODBITKI KOLOROWE O NAJWVŻSZEJ 
SWIATOWEJ JAKOSCI. 

ZAPRASZAMY oo NASZEGO 
LABORATORIUM FOTOGRAFICZNEGO I 

POZNA N 
u I.Fr. l<ltajc:zaka '51 
tel. 52 50 44 

ZAPEWNIAMY FAQ-iOWĄ OBSŁUGĘ ORAZ 
1-godzinną obróbkę filmow. 

Dz 
„ LASP 

z lt~tn Tw'!!go ! 10. IV "J'T11kA z" n1" otrrym11}„~ 
lllf'IRO 1tet„tn1„go p1°ma 1 lrt6r" yYslałem ehyba v r0cz~tkAoh hll~t
n1a. HAm nadz1~Ję z" juz Cię rtoszlo. 

r~rdyclncka Juz nad„,zła, Al" prrysłA11 mt tylko 
30 •g•· 1am1F1~t znpov1ed!1anyeh 50. Napiszę do nich v t~j 'prA
v18. Uwaz"m Z8 j"!t b. ~orządn1e wydAlla, jenen tyl~o byk !8 na~l
!1&11 nP1"rv~ze vy'1An1e". 7njrulem do n1"j tu i ow1z1e 1 jRk mi 
,1~ r,d„l• vsey1tk1" r0nrww'k1 z ko1111kty zosti>.?y neclAr skrurmlat
nl" vpTOVlli11ont1. Podz1ęlroj ~da,1m.r1 H. 1 nie ZFtpomn13 o preyo
bi"c"nym prezPnC18. 

KA~11'19k1 j'nr: l,lV 1ono9H u kor~lrtę T-A 1 S1n"bn 
vyayl11 "v 11ałą,-,~ni'D". 'l'ywicz1"em do tej chwil t j'9j nie tM.m, ' 
~r:•ro wno•r.• Fe alho r:11:1nęl• nA poczcie Albo vya}A11 j~ poc?t1 
zyyl.-2 \, Toby omri.eHł o trp6t:n1en1e oo (., do 8 ty rodni. Dr; 1§ 1'1~ zę 
do nle!!;C. 

P~d~ l~•kAv tez prr:ek,,.r11.6 mn t~ moją roto~rRflę 
1 p.ą11.m1 - mn1"' tn wy<l„je 1'11~ r:e by}aby naj v2a§c1v11za t,.-m hor
ddeJ h o p~l\ch 11:ęBto mow1 ~tę " 'r-A, '.1.raer:tą lnnych dohrych 
w/a§ctv1e nie 11111m 1 wo11'1lbyll tyl!l n1e r:avr~ca6 sobie głowy. 

Obawiam ~i, li• Twój e'9l'Vi! pra~ovy n1e funk~ jon"
.l• rvilerycle bo nla pr1t1ła11 Ci felhtorm K1~1ela • P1 H<i'ł''IJ 

l "f ~. f>ov11!echneco o v1<1oc1:IQ"lll t1tnltt nG011hrow1oE r:ałosny.,." Jur. to 
llJUl, ale nie r;qpoTlllil 1arekl111DOW116 =•~Y 011 prr:y,zloś6 m<azali. 
Tyoh &ieneJi rruovy11h trzoM b, p1ln1W&6, Artykulik j"llt nl'lpllll
tl1vy ale O<!llkrr:ony kompleme"t&mi - EU.pełnie vnr1atovate robi 
vrl\r.enie 11:dyz Zl\T7:llce mi •• oią~l• w dr.1enn1ku pt1r• o Pol,ce 
i!:dY t.yma11111e~ js v dl'd.eanilnl. b. rzadko p19%ę o Pol100 e v1ele o 
innych 1pr8Vaoh •. (Tygodnik POtl'Hechny r; 31. iII l 

Patvtordun1„ IWbl.oru AOO r.L juf n"de~rlo - h. 
dr.1ęlrn.Ję •. 

J!;ł ~nt "111 ~1, 1 pozdr~Y1"• 

(~; 
(.-

;:> l. I V. 'i7 I · 

I 



Oroq.1 .! a ous :.u, 

przed cfih'il<; ot1· zymałe1.1 1'1.;6j list-. 7. j.YJI. Poml .1cl~Z ~, nlm 
sprawę n 2 .1wa;;nlejszą t.j. lrnrel<Ly f'q·tlydurke 1 trudno mi .:orl.en
tow~ć się c:y r~j list z 17.XI na ktory odpowiadasz to ten w kt6-
rym t ą spraw'< porus:y łem. l law~ zelk i 11y padelc po'Wtorzam1 popełnl11 
fatolny błąd ~·odr,..~1 ~ J1c ws 7.ystk ir> dlalo~i z tekstu 1 pisząc je 
otl no••cr,o 11i.e rs7.3. ' 1 0 z3 kJ:Ócci rytm J;sj17.fd. 1. jej ch11rRkter. '.'ł wie· 
lu miej .~c<ich voc.o c t- ::1111( cm <1i nlog j_, jak ~:i, alr> p:r.lzienicr,•lzie to 
zd">tiłern i tP. z.inian y rru s7.4 być koniecznie uwz1;l<ttlnione. 

!lopisałert do PIW 7. nronozyc.l1 Zr>by o~tRtnkj irnr~kty dol:o
n"ł n:1 mi" 1scn ktoś - Ty alho lcto~ wskoznny pr ze z Ciebie - i;•lyt 
rowt6rnr> p~ ~cs y}:rniP. tego do .~1ncryki to str11ta cZ--isu. Pros i łbym 
1·1ięc iby~ skr'ITnJJJiko'.·l<ł się 7. nimi <n ~r i~ -'lłem do Lipskiego l i wy
Plcci7.1Rł się 1/ c zy r•o.1" nopr <wld zostRną µwz~lędnione (to rnoze 
być 11.1< ni c h "pory kłonot Rle n< tym nunkcie nie no7.n11 ust'<pow:ci(: \ 
',) / c zy o~' 'lt c czn .'l korPi't.o 7.os ~ .'lnie ctol:on:1ne u nich. fląd~ ł.'l!:knw 
n'ln!s'16 z11r nz1 /"-<:. .h} t<Lf• fŹ<TV1C~. 

Jesli kore kt11 r> 'l hyć pr7. <'~ nich 7.rohiona trzPb:ct koniecmic 
11by to 7.ostolo nobr7.e pr7.ez Cieb in skontrolow11ne. To jnst nic
wiolk" robotR, bo tr ?c b" tyl ko srr'lwtlzi~ czy rroje nopr .... wki zos
t"ły wprO'WRdzonn w tek~t or<7. czy w s1~iPlzt1-1iQ tych nopr'lwek 
zecer, prze s uw'l,jflC >!ir.>rsze, c7.r)ROŚ niP. noklclb'l'-iL Ty j1tY: mnle
m-'lm n11 tym niP.zhyt ~ t " roromi es?. 1·'1 QC lr)niej niech to zrohi ltto!\ 
7.nn.11cy się nn lrnr„kc lc Z:'\ co • 07.n'1by Jlll.1 d:ci6 7.e 200 zł. O:ilkn 
f'OOz in roboty). lli e~. 11icrnie mi 7.'1le7.y na tern aby nic z] ckce1·1a1.y
li tych nopr~wek. 

l-h leMlohy hkzc ~1control ow11 6 okł:citllcę tuct7.iez w<> zystkio 
notki 1 inne n 1nisly n'l ustąnie czy n'l końcu. liozc orzenisz je 
i nny§l 1.j mi tekst. JR m.<m wrRznniP 7.9 to n<der nr7.y1:1o1oita fir
M, o.le w moibb snecyficznych w:cirunk::ich tr?.eb.'l U\'/.'lZR6 1 leniej 
tPr,O cior,l:tdn1~ 1 rUe n<sz pojęci .'1 jak:i tu burzR w szklance wody 
i j :ik mnie oras.< 11t.1kuje. llyślę 7.e pr zez ttad z iwiUe, kt6ry cey
h'l t'lm pr .... cu .i e bę riz !P.sz m6r,>;ł to z:cilntwi~ z taktem i dyskrecjq 
- ?.re!l7.tą m'lsz forrn . ..,lnc pr :1wo rlo in te rwencJi bo pisałem o tern 
do Lip kir>go. l'o11icd z HRdziwiłło"'.i ze pr7.eslę lllU JTW(6j D7.icn111k 
jak tylko uk'lze się w r ., ryzu .• i ze b. rr.u jestem zobowif!Z·'lny. 

Pr .wo :>ntoro.kie tlOS7.ło - •lziękuję. lhtomi::i.st rweeo nolcwi
to'W:'lni<t nir> otrzyrt.'lł em . ll ic nilner,o, pr 7.eh i j przy sposobności 
to tylko 7.r!hy cię 1-ryk"IZ :'ll: cHentu.'\lnie ze nic biorę n1enięd7.y. 
7, tych snJT1)'ch wzr,lęd6w nie mof'.łem Ci dn~ w swoim czasie rleklR
r„c j i dl'1 Urzęctn ~lnrh. - b.< łem si'( 7.cby to ni'! zostl'lło wyko
rzy st.'l ne. (ho nie było 1-• t:i<lomc czy ni " · tr7.cb" o•.Llać forsy na j.?1-
l'. H CPl snołP.CZCY l 

"hlc 7.ę 7. y7tel n ild0rn zeby 1:0.riic~cili t'll-:ze pr7.edmow'< 
Witt-lina. liyslę 7.e Z< kilk'l r1ni ;;:•lohm n11konicc wyje)h"~ n::i. 
'Wir>~ (r,d7.iP. poc7.t'1 doc~odzi z oroznienir>m). Rze~7.ywiscie jestem 
z , haro-. 1Rny 1 1f>.'lm jn7. po U9 7.y tJ"11h korekt. Do nys i" nnnisz1. 

D71Rł~j r zec?. j <s na o ~ tro znie 7.ehy nic no~niewnli S}ę w 
PIW 7.·1 n~n!Tli 'I r ni -·ufno~ci. rac ro7.1lmiem noco nrzenisrrn liscie 
Iwon~ - pr?cciez to il.xJ:tlfb!..lk no·,iiniP.n zrobi6. PD'/. l'. :cini:cim si~ 
i no.-.dr·1Hi'1m , J _ • 

llf. XI I. r;6 • -~ ,.{: <'9 { u 
_ĄA 

• 

Drogi Jąn11•?:11, 

rz:ecryvHct~ - rnz:i1!'"1"'l1 ~e te moJ" ~ukcesy mog 'l by6 dl.!!. We.1 przyjemnP' 
QOTmll po po w1elol„ t nlm z:eglowaniu po<'I vtatr - moz:ess ad v1erry6, bnr
dr.• eie~r-: 'tę ze cho6 " tfl!1 rp:ućb l!IOgę rde.ln nil'Co okre.116 W1111 "f:Z'Y9-
tenaJę. rtdylry moj.,. sytusoj& Otiprnvdę ...-zmo1mih '1ę t-:-łb7m llJl)ze v !!U
nie ooA berclztej kcnkretr.~go dl~ Wa• :ldE1..:l?a6. 17~~~łoł6 to pok:aze. 
Ja tnJr:rytvycz&ilem si~ d~ poctwal 1 vis~ je~ tr~~ z tego ooA vy
oiągn , "2a"'°;o11t Ile D1oj!I "dl!tYa" 1 trudne>taie,, pn:tr:.1lca pen elitę. 
Ale lllOZe t;l!l raze~ to p6jdz1o l2ndz1ej. Naturalnie tri:ebs. by6 przy
gotowany111 na O'J)6r 1 nn rcimsit:J "taktyki" - to ce pin• nie do~ad:z.& 
vi•l• •.• rttl&Rzcza wielu fi~llllt•m lokalnym. Je~tem rerran1oEn71! ry
valem, ktćry p!llje 1ryk1. Z PeT'dyi1urJo\ jeszcze będ~1o jajco tako, ale 
do Tr&ns-Atl. b!/dz1e im tl'"UlinG slę prr:yEWyoze.16. 

A vitem Perd. juz ulr:at8in ~ię - po 19 111Uloh. Czas lee1 , Cz7 \r><T.&2e§ 
r.eby wy1l1111 l ·~z . lotniczo? 

Cr.yteln1k o Mqc}"J!ł ~ M luty korekt~ T•A. Jako~ to ~1~ s~tni&. Mor.'! 
ny}otry dobTl'le rel'Y§ pn:y~p1esr:yl to. Ivcr.i; tqz n1'1oh rriry§Jca j>1k Mj
prtllzej. 

Ooeyv1~(!'" wyr6"r'lj MrAz V!!=7~tk1o r.s lu:no~c1. 5v1!lt ch11l1e3sry jP11t 
t 11k s kouj 1 kcr•1ir::y. 

Co do Z81k!'U tez 5pr11W11 ni„ jest t~ko pl"o,t11 . Jn§11by oni mo ,gl l' t>ro-
1'!1d JDOich praw nh "J'1Mltiłf'\Q od"!Tlr.1e zr2eer.enia 1;~ę na azłon.lal to 
vsr;y•tku v porEl\dlro - e.h j"Ul mu!!eę Ly~ o:r.2onldn\ to inna por.a lrn
leezy 1 v tym wyp'ldku rtrJs1112by11 naprr.6d poradzi6 r1' 01edr-oyc1a. Tu 
p~rro.)t!I roętlik 1 L~ ~.Ran 1 nikt juz nie "11• eo ~!:NI a cugo r11e moz
n.a '11Ci~z jed1'1ft._I( llU81.IJ b. na to mcaza6 Zev7 nie Sko1rJik~11(! ~obie 
t11t11j egr.ystencji. 07.l~ piezę do 019d::-oyo1.a v1,e ~ jat:1e!I d-.m typ,od
n1e b'j~ m6gł ci co4pav1odz1•6. Tu v Arg"l'lntyn'o ni• nalos, 60 ZĄik!m. 

P""1ełe1 ju:rese n1!! ~kC1ćc1.ylt111 - j"5te11 zawalany 1nnt:i robotą. 
jur. n1&d11lt'J):C1 de ko1\c11. N8pprb<'I ry-.1al!'l Ją tutaj e dopiero pOtl!l!I 
ju -zgt1.du111 ~t, z T ohą '·" nie varto ' 1'l ~p1eszy6. Tl~1en rH: juz 
drukuje w lrs1flr;ce w PRryru 1 viy!o.Jt ze ao Krt1.ju tez dot:rzf1, 

Dz1~1ruję z~ vyc1n~l. Kl~n1Ąm t1~ 1 ~~z1r~v1Am 

7.III.5'7 

Al" 
w Kr11-



I 

I 

' I 


