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OSOBY: 

IWO 
I 

KROL IGNACY 
I 

KROLDWA MAŁGORZATA 

KSlĄŻĘ FJUP-na:stępca tronu 

SZAMBELAN 

I Z A- dama dworu 

CYRYL -przy· · księcia 

CYPRIAN 

CIOTKA IWONY 

CIOTKA IWONY 

INOCENTY-dwor2011m 

WALENTY- loka 

KANCLERZ 

SĘDZIA 

MARSZAŁEK 

PIERWSZA DAMA ~~ink 
DRUGA DAMA 

TRZECIA DAMA 

-a: orkiestra:.
~~, ~-~1iak, 

~rpolnk,0<Yiu..u~, 
r;}am.uL JnaeJwmi.ak. 

Jest w Bodzechowie 

Koltnla bociana 

Niepowtarzalna 

• 

W czworakach tyją ludz.ie 

Pracuj~cy w ziemi 

PracuJii ciętko bo kaidy chce chleba 

Po dworze Kotkowskich zostały piwnice 

O Wi tolclzie Gont!rowiczu 

Tutaj nikt nie słyszał 

Podobnie w "Witul.inie" 

Jei:lyn1e dawny stangret kiwa głOWQ 

Ale nic nie mówi bo mu starość odebrała mowę 

KolLllll"lil z kamienia od wieków tu stała 

• • • 
Jest w Małoszycach aleja grabowa 

Resztki stawu wokół któr~ biegał mały Wi t old 

Jabłlllid 

Żyje jeszcze Jan Popek pamiętający ćlziedz.ica 

I jego syna który ponoć pisan:em został 

Ale we wsi nikt nie w.ie co napisał 

„ „ * 
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P.r:zyjetd2ajq różni i pytają 

Chc:lj mbaczyć miejsce w którym 5.Lę. urodził 

Ten niezwykły jaśnie talent 

Co z dlłopsl<imi dziećlli po ogród<acł'I 

C:.Orzkie jabłka zrywał zanim w świat pofrunął ... 
Pow1eclneć IDJtn , te z wyglądu ~ byl do boc ana 

Na d ugich c eri<ich rąiacti 

Twarzy prawi.e oziewaęceJ 

0-orowi ty 

Ale złakniony polnycti dróg 1 przestrzeni 

PacłTióJCej pszenicq 

PaJdy dlleba .i garnuszka lllleka 

Totet dziedziczka nieraz krzyczała 

2.e zare:zkÓlj li:lstanie od tego biegan11 boso 

I brudnego jedZenia 

Tak było moi drodzy - nówi Popek - narwijcie sob e 

jabłuszJ<ów 

We ws1 gadaj'ł te pofrll"l'łl oo ciepłych kra~ 

I tan na Polskę umarł 
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•I TOLO GOMBRD•ICZ 
• 

Ur. 4 VllI 190- w Małoszycadl pod Opatowen , m. 25 Vll 1969 w 

Vence /Frarcja/, powieściqlisarz, drmiaturg 1 eseista. Syn z1.1111anina 1 

prze11yslrM:a, wywodził się ze enty osia:lłej ck> 18~3 na 2.uni, 

.n stępnie w K1eleci< em. Ili 1'11 zalllieszkał z rodz:ic:mni w arszawie; w 

1922 ukończył. g Z.Jl.Ili !hl. Stanisbrwa' Kos1:ki, a w ln7 studia pr-U.

cze na IM. W tym!e roku wyJechał do Paryn, ~e studiOlllt!ł f1lozofię 1 

el<onmię . Po krótkiej aplikacji w s"'8ch r5lllwskich potjwięcił się wy-

łQcznie li tere turze . Od 1~4 współpracował z pl codziemyiu i li te-

rackiJni, zajmujfC s.ię 111.in. krytyl<q literackq , znany był w krf:gach bywal

cóil kawiarni "Zimiańskil". W sierpniu 1939 wyJl!ldlał do ArQantyny, gcltle 

zastała go wojna. W latach U47 - 5:.5 prac ł w Banku Pol!lkim w Buenos 

Aires . Ignorowany przez kons:erwatywre środowiska emigracyJne, tył dłuższy 

czas w os tnienlu . W 1963, dzięki rozgłosowi swych ksiQtek uzyskał ro

czne s t ypen:li1.111 fundacj Forda na pobyt w Berlin e Zachcd'l.11!1 , skąd prze

niósł s ę w 1964 do RoymJD'lt pod Paryżem, a nast!plle do Veoce w okoli-

cy Nicei. W 1967 otrz Międzynarodow'ł Nagrodę lfydawców /Prix Forllllfltor/ · 

Twórczość literacką rozpoczął od na pdl fant astycznych ~iadań, 

pciświęcaiych głównie 090b'.li przypad<.om 1?5Yctlologicznym. IMagę krytyki 

zwrdclł groteskową powieściii "Ferdydurl<e" /19J7/, w k órej - demasl<ujQC 

rozmite wzorce obyczaj owe 1 kulturtM! - s!ol'llllłował główne temBty swej 

twdrczośei. Przeó wytu:;l'e1I wojny ogł1JSił szti.d<ę 9 lwr;na, księWczka Bur

iµlda" oraz nie ukońc2oną paid~ sensacyjną "[pętani• /dcU<. 19J9 pod 
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pseudonimem ZygUrt Niewieski/. Po dłuższej przentie napisał w Argenty

nie dramat "SlubM 1 poMieść "Trans-Atlantyk" /wydanie krajowe 1957 z ko-

11e1tarzem autora/. W pierwszym z tych utworów /wyst.krajCJlile 1974/, -po

myślanym jako transkrypcJa snu i zarazem parodia tragedii szekspirowskiej , 

wyłożył najpełniej SlllOjQ filozofię stosuA<ów nliędzylud.zkich, w drugim o

kreślił m.in. ~j stllSLll"B< do rodzillej tradycji kulturalnej. Dał nastę

pnie dwie powieśei: w "Pomagra!li u /Paryt 1960/, llliejscow1onej w prze

kształconych realiach okupowanej Polski, slwpil uwagę na - zbrcxniczej 

niekiedy - fascynacji jaką budzi młodość, w "KOS111JSie• /Paryt 1965/ za

głęllil się w zagad<owe dziedziny psydioltJQii erotycznej, badaj~ relacje 

między przypaddenl a znaczeniem zda.r~. Ostatniq jego sztuką jest parody

styczna groteska historiozoficzna M~tka" /wystavien.ie kra,JOWe 1975/. 

Wydał ją wraz z tOllDll J prowadzaleQO od 195J "Dziemika", w któryll - lllie

SZ&JQC osobiste i błahe 01.eraz rozważania z zaczepnymi polemikami 1 roz

watan.iami filozoficznymi. - namalował najosobliwszy zapewne autoportret w 

polskiej literaturze. / •• ./ 

Od około 1960 reku dorobek Gontirowicza lll1z1 znacvie zainteresowanie 

na giecie: niemal wszystkie jego u1.wry zostały przełożone na kilkanaście 

Języków: hiszpański /Argentyna, Hiszpania/, angielski /Anglia i LISĄ/ ,fran

cuski, nianiecki, włoski, holerO!rskl, portugalsl<i /także w Brazylii/, se

rbo-ctlorwacki, szwedzki, riJńsk.1, noneski, japoński. 
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"U tenrtura p0].*8 •• 

•pl"ZE*JChik ~-. 
~ 1984 

llWiI O GRZE I ~ 

"I WONY, KSIEZNI CZKI BU RG UNDA" 

Należy jak Qajsil niej uwyda t n ić, co na s t ępuje: 

·l. Wszystkie elementy grotesk i l humoru ne utral i zUjQce pr zy

krą osnowę sztuki, nie zatra c jąc jednak trzetwości i natural

ności w psychologii osób i w całej akcji. 

2. Nonszalancję i swobodę t ekstu. Sztuka nie powinna być gre

na zanad to serio. 

J. Pełną świadomość osób działających. Nejbardziej dziwacz ne 

sceny powin ny być odegrane trzetwo . Bohaterzy sztuki są ludt

mi zupełnie normal nymi, a tylko znajdu j ącymi się w anormalnej 

sytuacji. Ich zdumienie, niepewność i zalfistydzenie wobec tych 

sytuacji musi być uwydatnione zgodnie z tekstem. Stroje współ 

czesne, co najwyżej z jakimiś fa ntazyj nymi dodatkami /np.król 

w tużurku z koroną itd./ . Dekoracje r aczej natura li styczne. 

w ostatnim akcie efekty świetlne powi nny być wyzy sk ane. Osta 

tn ie sc eny /uczta / mogą mieć senny i nierealny charakter - po 

cz ym następu j e otrzetwienie. 

WITOLD GOMBROWICZ 
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CZY BERY S~ LEPSZE OD ANANAS ÓWEK ? 

~ł blórczaśc lllitnlda liÓ!tlrowicza powstało wi.ele legend, mistyfi

kacji, kłi11115tw 1 zwykl:ydl, często banalnych nieporoZl.lllień. Był czas, gdy 

pi sano wiele o Gantlrowiczu, wydawano o ni• książki, nat!JUast arygi.nalne 

teksty autora były · tmackiej publiczności w Polsce nil:Słl zupełnie nie 

znane. Tworzyło to zarówno atiiosferę pomi~ia, jak lekcewa1enia. 

Jakże cz:ęsto azieje s ę u nas tak, że [erowane są apodyktyczne oce

ny o z j B'lf skac:li li teracklch znanydl ze słyszenia. Ili ten sposób Gamrowicz 

jawił się pisarz tnym, poslugującyia się eluzjanli do srtJie tylko zna-

nych urazów i doświadczeń. Niewiedza i:unieszana z egzaltacją, a nawet z 

bałwodnralstwem 1 rAJrtem potępienia wyrządziła szkodę myśli interpretacyj

nej. Echa tego nętniactwa brzmią dr dziś, dioclaż wszys'tkie u~ry są ła

two dostępne; Wydawnictwo li terack.ie w Krakowie postarało się o lllaSOW8 na-

kłady. 

NiektOrzy ażaJil, ze Galllbrowicz jest tylko dostarczycielem uciech na 

średnim poziomie intelektualnym. lapeWE l udtle ci dekorują oceflY wed ług 

swojej miary l estetyki.. Usiłowano tat dosn.KiwaC się wpływów 1111 tkacego na 

dramat i prozę Gonilrowicza . lo\Jma to udowtd'lić tylko wcM;zas, gdy nle zna 

się zupełnie twórczośei obu piSBI"ZY. Ignonrcja oaiosl u nas cor az większe 

sukt:esy. 

licJUJrowicz jest przede lfSZystldlll wlel.kiJll inyśllcielem i tunanistą , a 

nie popularnym wesołkiem. Nie wahałbym się go nazwać fllowfem za spr~ 

jakże oryginalnego i jellłJ t ylko właśoi spojrzenia na literaturę, sztu-

kę, patriotyzm, politykę, potoĆzną codzienność. Nie po111tar za on utartydl, 
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zasłyszanym pojęć. liszys'tko , co napisał 11111 wyratne osobiste piętno 1 cha

rakter. Dla~. j ego P~ bardzo trtDIJ jest okre1Uć 1 zaklasyfikować do 

określonego gatun<:u. A cdt zrobić z utworaau scenicznymi? Przeplatają się 

tu i ścierają wzajemlie różne eknalty 1 5tyle. Gc:nxowia nie zauwatał i 

nie przestnegal aktualnie obowilj.ZlJjących farm 1 aój. Nie widział taż wyż

szości jakiegre stylu nad innymi. Najwyższe kryter i tn stanowi sens dzieła. 

Znamiema jest wypow1edt Witolda ~cza zawarta w "Ferdycllrke" 

/Rozdział IV "Przeiioowa do Fllidora dzieckił!lll pcdszytego"/: "Na cóż wam 

ten cały kult dla ŚZtuki, która zawiera się w tak Zlilanych "dziełac:li" -

sk.,ci wam sii;: ubzdurzyło i przy!lniło, te człowiek tak bardzo podziwia dzie

ła sztuki 1 te tm:llewamy z niebiańskiej rozkoszy słuchając fugi Bacha ? 

Czyt nigdy nie przyszło wam do głowy, jak dalece jest nieczysta, mętna, 

niedojnała owa artystyczna dziedz.ina kul tury - dziedzi na, którą chcecie 

zanf<nąć w waszej frazeologii s~listycznej? Błąd, który nachalnie i na

gninnie popełniacie, pol ega w pienrszym rzi;:dzie na 1:ylll, te rediJ(ujecie ob

cowanie człowieka ze szt\Jkt wyłQcznie do ElllJCji artystyc;zrej, ujrujQC za

razem to obcowanie w jegc aspekcie skrajnie indywiliJalistycznym, jakby ka

tdy z nas pneżywał sztukę na własną rękę, l"Dgę, w heii!Etycznym odosobnia-

niu od imydl ludzi. lecz w rzeczywistości 1181\Y tu do czynienia z mieszan

ką, złożoną z wielu ~ji tudz1e1 z wielu ludzi, któuy, wzajenni e na 

s iebie oddziaływując, wytwarzają zbiorowe przeżycie. Porzućcie zatem owo 

cackanie się ze sztuką, porzućcie - na Boga! - cały t en system wyd~

nia jej, wyolbrzymiania; i zamiast upajać się l~, pon1Ólc1e , aby fa

kty was stwarzały. I już to jectlo powinno by przysponyć WBD1 niezłej ulgi, 

otwierając was na Rzeczywistość - ale zarazem, pinbąd:tc:ie się lęl<l.I, że to 
I 

ZlJboty wam i skurczy ducha - albowiem Rzeczywist~ jest zaws%B bogatsza 

od naiwnych iluzji i kł-1.iwych fikcji. I zaraz uka.ti;: WBlll, jakie Ui boga-· 

ctwa oaekują lllBS na nowej clrodz.e . Długa 1 ciężka będzie to droga. 
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Albawlm dzlsuj za.rólino jea"IDstki, )lik narody całe lmieją już IC8le nie-

tle zarz~ać swyai tycte111 psyc:h1czn)'ll i 1 niecmca 1111 1.111.ejętmść 

nia stylów, wiar, zasad, ideałÓlll, uczuć wedle woli, a tet -11.e tego, co 

.lJll d)'l<tUJll icłl doraźne interesy ; ale cez 1stylu nie llliejQ tyć; l nie W.ia

llY jeszcze, jak broriić naszej na:Jgłęm;zej śwista&:! przed szatn9 laD.ł. 

Wielkie od<rycia ~ nieodzullne - potężne ciosy, wyiliermie IUęt<ką ludZicł 

dłonią w pancerz stalowy Fol'11)' - chytrość nlesłychana i wielka uczcl!G!ć 

myśli, i n eznńerne zaostrzenie inteligencji - iżby człowiek IJdcnąl s1..ej 

szt~1 1 zdołał pogodzić w sctiie Ot'llę i bez.formie, prallO 1 anarchię, 

do]l"Załośt i medojrzałość wieczystą i św1~. AU z.ani.li to nastąpi, po

wiedzcie i: czy zdaru waszym bery są lepsze od ananasóe<?" 

"lt«Jna, kslęzniczka Buąµida• 118 w sobie coś z o6avtnych .i prz~ 

tnycłl sztuk. które uczniowie pisali na lekcjach, kryj~c się za plec81111 

kolegów. . Karykaturalne l groteskowe usiłujll, często skutecznie, 1$Ue-

3zyć i wyszydzić swo1di nauczycieli kolegów, historię l 11 tera turę. Pny

Kładelll Jest nKról lbJ" Alferda Jarry "ego. W zamierzeniu miała to być Q11t

nazjalna szopka saad<rytyczna, wy!illllewająca gł~ich nauczycleli l lekcje 

nistori1 Wystarczyło przebrać nauczycieli w stro.)e króll!lllSkie i kazać i.Jl 

odegrać Jakąś historyczną anegl)tę, by urosła do mnstroalnydl roZJlliarów 

niedorzeczność sytuacji i groteskowa gprzec~ panl.ędzy człowiek.im a 

rolą którą lila ~. a takte sytuacją, w którą jest zaplątany. 

Prapremiera "Loony, kslęzniczkl Burgunda" cdlyła się w Teatrze Ont

mat1cznym w Warszawa- 29 hstopada 1957 roku . O przedstawieniu t)'lll tak 

pisał surowy i zło .1wy krytyk, Jan Kott: "Halina Mi.kołaj!lka pięknie łl'/· 

brała swój re2yser• debiut. Oal«lO Ju2 się tak nie śnliałen 1 nie wycho-

dziłem z poczucie-:- wyratneJ satysfakcji•. Ckl nasJlsania "Iwony···• 

minęło wtedy prawie dwadzieścia. lat. 
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z • o z IE N N I k A • WITOŁDA G:OJii1!1101oczA 

I ... I lłfl człalilM • i;2ł'll z ~ mej 

niealtentycin) - blPlcY zaaze ru dią - ~ ~ IJI !ąrm, ktm-9 

~ się 111-:dzy lud111i. Ji:!J> •ja-9 jest 11.1 zataa wyZ11aczt1• w m.iej "lli.ę

dzy l.udzkałci". Wieczysty aktor, ale Ś<tor raturalny, porU.a.at m:tucznośt 

;)lst 11.1 wrodzona, cna stamwi c:ecl'1ł jiga czł01tieczńtva - być c:z.lCllfisk1ta 

to znaczy ~ lktorm - był człcad.eldm to zrszy Ld!wet czlallitka - byt 

czławillkl• to "zaclnwywać się" jak człowiek, nie będQC "1• w ~j glQbi 

- byt czławilkim - to ~ c:złmłeczl!lńSb«J. 

. . . 
CtlawiS< poprzez człowieka. Clłowiek względm człowieka. Człowiek 

stwarzany człowiekim. Człowiek SJXJtę{µweny człowield.11111. Czy to 110je złu-

dzenie, że Widzę w ty• UtajCJ'\11 rzeczywiste~? 

• • • 

~1 !!kazSl)' jBstm 111 fałsz, jedyna szczartltit lld rbstQJOB polega 

111 wyznaniu, :29 szCDrOllt jest .t ni.iastisni . .le!tll nigdy nie ll:IQll być 

cał:kawicie ~. jmdyne, CD Id. p:izwla uram..d od Zlllg'lldy mj~ O!dlo

~. to sama wola 11.1tnntyc:Jr'*1, awd l,,IMrtB prz9Ciw·~r,t~imu • ja 

chcę być ~ •, któn jest niczym ~j .)lk tylko m.mtm tng.icztl'Y9 i 

beznadzlejnylll prza:iw d!Jfcr.cji. Nie mgę ~ s:ibą, e .)!mak chcę być 

90bł 1 aiszc być soQi - oto ... t„rnau , z tydl nis dejfCYch się uładzić. ·· 

• „ • 
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Człowiek jest stwarzany Ukte przez pojedynczego człDWieka, przez 

~ osobę. w przypad<owyll zetknięciu. w katdej chwili . !obcą tego. te 

ja jestelll zawsze •dla i.Jineg:i•, obliczony ne a.rdze widzenie, ~ ist

nieć w sposób ~ tylko clla kogoś przez kogoś , egzystujQCY - jako 

fol'lllą- poprzez innego. A więc nie idzie o to, te nnie środowlsko narzuca 

konllenans, lub aólfiąc za Marksen, że c:złowiek jest produktem Sl«Jjej kbsy 

socjalnej, a o zobrazowanie zetknięcia człcalieka z czlowiekim w całej j e

go przypad<owości, l:Jezpośredl1iości, dz:ikości, o wykazanie , jak z tych 

przypac:l<owych zwi~zków rodzi się Foma - 1 często najbartlziej nieprzewi

dziana, absurdalna. Gdyt J8 sa11 dla siebie nie potrzebuję fmiay, ona Ili 

.)eSt Potrzebna po to tylko, !Bby ten drugi qł anie zobaczyć, odc:zuć, 

doznać. Czyt nie widzicie, 2E taka Fo.rlllil to coś o wiele potężniejszego, 

nti zwykły kCl'lWe!l8llS społeczny? 

••• 

W moich utworach ukazał człowi a roipiętego na prokrustowym lotu 

farmy , 2:131azłem I własny język dla uJawnienia jego głodu formy i jego nie

chęci do formy, specyfianą perspektyw spróbowałelll wydobyć na SWiaUo 

dzi enne dystans, Jaki iscnleje pcniędzy nim a jego kształtem. lJ<azałeni w 

sposób chyba nie nudiy , lecz wła9lie zabawny, czyll. ludzki, tywy, jak 

forma powstaje 11iędzy nami, jak Cl'1il nas stwarza. WyóobyłElll na jaw tę sfe

rę "lliędzyludZkiego", która dla lum jest dec)'Wjp i nadałem jeJ cechy 

siły twórczej. Zblti:yłeni się w sztuce bardziej imże od innych autorów do 

pewnego widzenia człowieka - człowieka, którego właściwye tywiolein nie 

jest natura, lecz l udzie, człowieka nie tylko lllieszczonego w ludziach, 

ale nl.mi naladawarego, natctrtlonego. Starał.Biii się ujawnić, te ostateczn;i 

instancj~ dla człowieka jest czła.iek, nie zaś żadna wartość absolutna, 

i spróbowałem dotrzeć do tego 1133tt-Wliejszego królestwa zakochanej w 

- 12 -

sobie niedojrzał~, gdzie tworzy się nasza nieof~cjalna a n~t nie

legalna uti. to~ogia. UwydatnUE'll n:ic sił regresyjnych, ukrytych w ludzko

ści i poezję gwałtu , zadawanego przez nitszość wytszości. A jednocześnie 

związałeni ten ctiszar przeżycie z podlotem 111>im - z Polską - i pozwoliłem 

sobie podsZePl'ląĆ intBligencji polskiej, te 1 właściwe jej zadanie nie po

lega na rywall?.acji z Zachodem w wytwarzaniu !ormy 1, co za tym idzie, 

do kultury. 2e my w tym będziemy silniejsi, bardrlej suwerenni i skuteczni. 
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~ d~ł w polskiej li tera turze pra'ICiziwej rewolucji. Po

lłiedział Polaktll! rzecz zasatni~j wagi: "Cala nasza kul tura jest kul tu

rą z drugiej rękL Wszystko, co się " Polsce dokonało, ncr.iet rzeczy zna

kcllli. te, nawet TZeCZY oryginalne, było jedynie echem tego, co działo się 

na Zachodzie". To.Prawda, ale do tego nigdy nie potrafiono się Pt"Z)'ZTl&Ć 

I oto on , GontirOWUd:, wyznawał " wielkim d21.ele sztuki to wszystko, co 

zawsze było ukryte jak wstyclliwy sekret. Stworzył niezwykłe dzieło srtu

k.1 posługując się prawdą uznawaną przez Polaków za wstydliwą./ .•• / 

Jest jednym z na.)Większych polskich stylistów 111Szystkidl cz.asów. 

Duto traci we francuski.Ili puekładz.ie. Miłosz zresztą też . Goi:tirowicz 

llll.ał doskonały słudl językowy. Potrali.ł zrobić wszystko. Pozwalał sobie 

na wiele - Jak ktoś, kto zaczyna grać na fortepianie i:relod.lę i nów : 

"cli=ie Callas? Proszę, oto recital Callas. ~ie czegoś poetyckiego? 

N1e lubię poeZJi, ale Jeśli cłlcec:ie, proszę bardzo". I jest to wówczas 

prawdziwy styl poetycki . Jest to Poezja . if "Oz.iemiku" natrafić 1111tna 

na pastisze język.a wie kiej polskiej liry\<1, które Polakcn zapierają dech 

pięknością, pcrliewa.t są jeszc:ze piękniejsze nit wszystko to, co w tej 

tonacji z.dolali sbourzyć pisarze uznawani za największych./ •. ./ 
I 

Mickiewicz che ał za.łożyć młodym lll.lnsrtlJ< - jak zakłada się llUlSZtuk l<D-

niowi - i zaprząc i.eh do sprawy narodt.ej . A on, Goltlr0111icz, chciał rnło

dym zdjąć nunsztuk, niech hasajf,l. Jest t~ cudowny fragllellt , g;:ty nocą 

przygląda się młodemJ ?olakowi, śpiącBlll.I w łóżku , i my~li: I dt w noc, 

sanq;ias , rób c:o dlcesz.I Oto "Anty-Pan TadeusZI" 
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• • • 
W patriotycznej l monlistycznej li te.raturze naszej Gontir:ow~cz 

stanowi zjawisko w swlm .rodzaju jeclyfl!l . 'Wystarczy zajrzeć do której 

kolwiek z · 'OO ks1izek, aby si.Ęl przel<onać, te - zamiast patrtot yZlllJ -

obow:l.iiZuje tu egot}'ZJll, te jedynym nakaz.em mraJ.nym tej twrczości j est 

lfierność sabi Po rn pierwszy przemawia tu nie "syn narodu" en1 tu

zili<.owy dElnar1, ale ktoś n eskończenie inclywidualrTY - cudak, oryginał , 

\moczeniec", postać w rodza,Ju de siide ·a czy Poego, Baudelaire ' a czy 

Jarry'~ , jeden z tych, których "perwersje" tak nieodwołalnie - w 

ciąo.i dlllu wieków - przeorały nasze ruyślmie i odczuwanie. 

A więc irdywidualista? Zapewne. Z tym wszelako, te należy pojęciu 

t-.i nadać sens miej nahny, baroziej dialektyc:zny od dotychczasowego. 

Patriotyzm bowiE!lll 1111Pt'al.izm, wygiane u nill!;ll drnliami, wracają oknem, 

wracają dokonawszy pod.róży dookoła Meta jednostki, wzbogacone wszyst

kimi jej doświadczeniami. Gaitirowicz, który nie akceptuje żadnego z 

nakazów, jakim ulegała dotqd na.sza literatura, :Łamago "My, Polacy", 

ż.adnega "powimiśmy~ ,· odnajduje - drQ~ siebie - polskość jako jedną 

z cech, której, .chcąc zastać wiernym sobie, nie llD2e ?OTii~ć. Na wi erno

!lci ~ samego siebie polega też jego mralność, która u i mych wyni 

ka z posłuszeństwa WDbec ustalonych kryteriów. 
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Gdy GalitJrcwlcz 1'1"!P1sał 'lwnę", n e bardżo wiedZiał czy to się w 

ogdle nm:t:aje na scenę. Dał ' 

111, tetJyni ja to przeczytała. Na jaki przy QC!u Gcr.tier wręczył Id te

kst ze sł 1: 

- ~ i powiedział, .te est pani najirneligentnleJsz;i z tan!k! 

1 jak się to Plll'1 paooba a, pan Mlro? - spytał po jaklmś cza

sie, kiedy ju.t "IlllOl'IQ• przeczy ł . 

Powił!Eluałillll, lglńlie z:reszt, ze 9'lllO.ill1 wra.ten 

pierwszy t dobry, IRlej do niczego. J esu. -
• te DWSUll, te 

na Fredrze, RJttnerze, lapol 

A oo bardZD złośliwie: 

j. Pan ;JeSt 2 zupełnie i.mego '1.ate. 

proszę, ~ &pewn1a1, 2e pani j t intellgantnal 

- Có.t, wlcać lOOz.le CZASall1 si" lll)'lij - jll na to. 

A on z Jeszcze większym l'll'\lllR!lf!lll 

- Ciekawy jes , czy pani w ogóle coś czyta? Je.tell tak , czy 

IOOgłbyll wiedneć co? 

- Naturalnie - IXMiedzialaL - Czyta na okr ło .ll!lt1t tylko rzecz, 

mial'Olicie "K -Sotrę0 • 

Był to 5W!V1 rodza u bestsell tamtych lat. Co batdziej dratlJ.te 

i opiSOIE SC8'1)' 1JOZD11tałl.l.ono w ]ęzyl<u lacińsk1111. 

- Ach, tak - mófi GClllber - właściwie nie pow1n1enm t spoijzie-

wać s1ę po pani czegoś 1rrego . Zata.ial się l na tym si a'lczylo. 

- l& -
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