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P 
ochodzę z rodz iny szlacheckie j,. która p:z<.>z ja
kieś cztcr:·st a l<~ t miała posiadłości na Zmudzi. 
Ta moja rodzina była ni eco le psza pod wzglę

dem stanu posiadania, urzędów, koligacji, od prze
ciętne j szlachty polskiej, ale nie należała do arysto
kracji. Nie będąc hrabią miałem pewną ilość ciotek 
hrabin, ale hrabiny też nie były w najlepszym ga
tunku, były takie sobi ( .. . ). Mó j ojci c nie był tylko 
obywatelem ziemskim, praco wal także w przemyśle. 
Rozpoczął tę pracę jako dyrektor fabryki papieru w 
Bodze chowie. a potem z ajmował rozmaite stanowis
ka w zarządzie dużych przedsiębiorstw przemysło

wych. 
Tak wi ęc w owej proustowskiej e poce, na początku 

stulecia, byliśmy rodziną wykorz.e nioną, o sytuacji 
społecznej niezbyt jasnej, pomięd zy Litwą a Kon
gresówką, romiędzy wsią a przemysłem, pomiędzy 
tzw. lepszą sferą a średnią . To tylko pierwsze z tych 
„pomiędzy", które w dalszym ciągu rozmnożą się 

wokół mnie do tego stopnia, iż prawie staną się mo
im miejscem zamieszkania, moją właściwą ojczyzną. 

Mój ojciec? Piękny mężczyzna, rasowy, okazały, 

a też poprawny, punktualny. obO\.v iązkowy, systema
tyczny, o niezbyt rozległych horyzontach, niewiel
kiej wrażliwości w rzeczach sztuki, katolik, ale bez 
przesady. A moja matka była żywa, wrażlivva, ob
darzona dużą wyobraźnią, lenh.va, niezaradna, ner
w,owa (i bardzo), pełna urazów, fobii, iluzji ( ... ); Ja 
jestem artystą po m atce, a po ojcu jestem trzeźwy , 

spokojny, opanowany ( ... ). To matka pchnęła mnie 
w absurd, który stal się późn ie j jednym z najważ
niejszych elementów mojej sztuki ( ... ). Z niej też 

bierze się mój k ult rzeczywistości. Mam siebie za 
krańcowego reRlistę. Jednym z naczelnych zadań mo
jego pisania to przedrzeć się przez Nierzeczywistość 
do Rzeczywistości ( ... ). 
Nie\vątpliwie moja matka była wytworem warun

ków, które, jak mówią marksiści, je j byt określały. 
I nic dziwnego, że poprzez nią dotarłem dość wcześ
nie do największej hańby mojej rodziny: nasze życie 



"ł · b 1 c:1 · b ' T oni' s' c1' era li się było ułatwione. 0 uz a. ~ u.z a. o 
z życiem, nam na póle~i<>lrnch przyno ' zono frykas~, 
byliśmy konsumentami. Wydelikacenie sfery „wyz
szej", jej smakoszostwo, wygodnictwo, s~barytyz~, 
k nist·.vo, rzuciły mi się w oczy chyba już w okoli
cach dzies iątego roku życia („.). Nienawidziłem sa
lonu, uwiel h ialem po cichu kredens, kuchnię, stajnię, 
parobków i dziewki („.). 

Kult absurdu, rzeczywistość-nierzeczywistość, niż
:zość-wyższość, pańskoś ··-służba, już wtedy mną ow
ladnęly. Jeszcz jedno, ja już wtedy mialem podwój
ne życic-. Nie do?uszczalem nikogo do tego czegoś we 
m nie, co bylo niejasne, odrębne, i za nic nie chciało 
si c; wydostać na ś .v iatlo dzienne. I jeszcze: zupełnie 
nie zdolny byłem _d~ miłości. Miłość _została 1:1i o_~eb
rana na zawsze i oa sam ego zarania, ale me \\Iem, 
czy to dlatego, że nie umiałem znaleźć na nią formy, 
właściwego wyrazu, czy też nie mi2.lem jej w so-

bie ( .. ). 
Ja wciąż bylem „pomiędzy", w niczym nie osadzo

ny (.„). Dorastałem Trv~ma osobnymi torami, które 
żadn-ego połączenia ze sobą nie miały. 
Więc naprzód ja, chłopi c z „dobrego domu", grze

czny, raczej zdrovvy, niebr zydki, choć niepiękny, ow
szem, poprav,my, emablujący kuzynki, uczeń ani zły, 
ani dobry, trochę maminsynek, delikatny, płochliwy, 
a zarazem kpiarz, gadatliwy, prowokujący, w szkole 
często nieznośny i bity przez starszych kolegów, to
warzyski, lekkomyślny, śmiały i nieśmiały, zależnie 
od okoliczności. 

Po wtóre ja jako ateista i intelektualista i ja, flir
t u jący już z lekka ze sztuką (.„). Już w szóstej klasie 
zaglądałem do kantowskiej „Krytyki Czystego Rozu
mu". Spencer, Karit, Schopenhauer, Nietsche, Szek
spir, Goethe, Montaigne, Pascal, Rabelais.„ czego 
szukałem w tych lekturach to stylu, stylu zasadni
czego odczuwania, niezależności, swobody, szczeroś
ci i może mistrzcs~ v.-:::. Pożeralem styl, sposób mó
wienia, ton, postawę tych ludzi, jak ktoś zgłodnia-

ły („.). 

Po trzecie/ ja, anormalny, wykrzywiony, chory, de
generat - obmierzły i wyodrębniony - przemyka
jący się chyłkiem, b okami. Gdzie szukać t .i skazy 
sekretnej, która mnie wyrzucała ze stada ludzkie
go? (.„). Cóż więc mogło być przyczyr1ą tego rozprzę
żenia wewnętrznego, wskutek któr2go ja, chłopiec 

racze j roześmiany, bylem przedziwną pokraką poła
maną ze \vszystkim i znieksztalceEiami, z calą pato
logią egzystencji? („.). Bylem w życiu mętny, nijaki, 
bezradny, wydany anarchii, zagubiony na bezdro
żach. Chciałem być na papierze, świetny, zaha\V~iy , 

tryumfujący„. ale przede wszystkim czysty. Oczy
szczony (.„). 

Ja do Argentyny wyruszyłem przypadkiem, 
na dwa tygodnie tylko, g yby zrządzeniem lo
su wojna nie wybuchła w ciągu tych dwóch ty
godni, wróciłbym do P olski - ak nie ukry
wam, że gdy klamka zapadła i zatrzasnęła się 
nack mną Argent na, to było, jak bym siebie 
samego na koniec usłyszał. 

Dwadzieścia cztery lata tego wyzwolenia z 
historii. Buenos Aires - sześciomilionowy obóz, 
koczowisko, imigracja z całej kuli ziemskiej , 
Włosi, Hiszpanie, Polacy, Niemcy, .Japończycy, 
\Vęgrzy, przemieszane, tymczasowe, z dnia na 
dzień„. A rdzenni Argentyńczycy mówili swo
bodnie „świński kraj" i ich swoboda brzmiała 
zachwycająco po duszącej furii nacjonalizmów. 
Rozkoszą było, w tych pierwszych latach, nic 
nie wiedzieć o Argentynie, nie znać sę na par
tiach, programach, przywódcach, nie rozumieć 
gazet, żyć jak turysta. Jeżeli ta turystyka mnie 
nie wyjałowiła, to dlatego, iż, szczęśliwym tra-



fcm, jako człowiek pióra nawykły do poslugi
wani2. si ~ formą, mogł~':-n prz ~dsięwziąć kształ

towanie mojej osoby z t e j nmvej pozycji, w tej 
sytuacji ... ale czyż Argentyna nie leżała w mo
ich przeznaczeniach gdym, dzieckiem w Polsce, 
robil co mógł, żeby nie maszerować w takt mar
sza na defiladzie? 

Być konkretnym człowiekiem. Być indywidu
um. Nie dążyć do prz miany świata, jako cało
ści - żyć w świecie, przcrabiajqc go o tyle, o 
ile to leży w zasięgu mojej natury. Urzeczywi
stniać się zgodnie z moimi potrzeb3mi - po
trzebami indywidualnymi. Nie chcę powiedzieć, 
że tamta myśl - zbiorowa, abstrakcyjna - że 

Ludzkość, jako taka, nie jest ważna. Ale musi 
być przyrócona równowaga. Najbardziej nowo
czesny kierunek myślenia to ten, który znów 
odkryje pojedyńczego człowieka. 

Tak! Być ostrym, rozumnym, dojrzałym, być 
„artystą", „myślicielem", „sty listą" tylko do 
pewnego stopnia i nie być nigdy za bardzo i 
właśnie z tego „nie za bardzo" uczynić silę ró
wną wszystkim bardzo, bardzo, bardzo inten
sywnym silom. Pilnować w obliczu zjawisk gi
gantycznych własnej, ludzkie j miary. Nie być 
w kulturze niczym więcej, jak tylko wieśnia
kiem, jak tylko Polakiem, ale nawet w1esma
kiem i Polakiem nie być zanadto. Być svvobod
nym, ak l awet w swobodzie nic być nadmier
nym. W tym cala trudność. 



Być może, a naw ~ t je<;t pewne, mojll litera
tur :ł je t bardziej krar\ cmva i szalona niż ja. 
Nie sądz , aby to wynikało z jakiegoś braku 
kon t roli -- jest to racz · j doprowa dz nie do os
tatecznych ko .sekwencji fo r alnych pewnych 
oczarowań, które wówczas, w książkach, wyol
br zym · ują się - ale v e mnie pozosta ją one 
zym były, ·to j · st tylko nieznacznym odchyle

niem wyobraźni ,., jakąś lekką „inklinacją". Dla
t .go, mówiąc bardziej konkretnie, nigdy nie 
zdobyłem się ani nie zdobędę na odmalowanie 
w sztuce zwyczajne j miłości, z vyczaj~ego cza
ru, dlatego ta miłość, ten czar są u mnie strą
cone w podziemia, zduszone, zdławione, dlate
go w t ej rzeczy nie jestem zwyczajny tylko de
m oniczny (groteskowy demonizm!). Ukazując 

różn e spięcia niecenzuralnych uroków, wywle
kając na światło dzienne liryzm kompromitują
cy, pragnę was \vykoleić - to kamień, który 
kładę na szynach waszego pociągu. Wydoby
\Vtić was, z układu, w którym się znajdujecie, 
abyście znów doznali młodości i piękności, ale 
doznali inaczej ... 



W moich utworach ukazałem człowieka roz
pięt i;;go na prokrustowym lożu formy, znalaz
łem własny język dla UJawnie nia jego głodu 
formy i jego niech"'ci do formy, specyficzną 

perspektywą spróbowałem wydobyć na światło 
zienne dystans, jaki istnieje pomiędzy nim, 

a jego ksztaltem. Ukazałem w sposób chyba 
nie nudny, lecz właśnie zabawny, czyli ludzki, 
żywy, jak forma powstaje między nami, jak 
ona nas stwarza. Wydobyłem na jaw tę sferę 
„międzyludzkiego", która dla ludzi jest decy
dująca i nadal::'m jej cechy siły twórczej. Zbli
żyłem się w sztuce bardziej może od wielu in
nych autorów do pewnego widzenia człowieka 

1 - człowieka, któr ego właściwym żywiołem nie 
jest natura, lecz ludzie, człowieka nie tylko 
umieszczonego w ludziach ale nimi naładowa
nego, natchnionego. 

Starałem się ujawnić, że ostateczną instancją 

dla człowieka jest człowiek, nie zaś vvartość 

absolutna, i spróbmrnlem dotrzeć do tego naj
trudniejszego królestwa zakochanej w sobie nie
dojrzałości, gdzie tworzy się nasza nieoficjalna 
a nawet nielegalna Ji1itologia. Uwydatniłem 

moc sil regresyjnych, ukrytych w ludzkości i 
poezję gwałtu, zadawan go przez niższość wyż
szości. 

A j ednocześnie związałem ten obszar przeży
cia z podłożem moim - z Polską - i pozwo
liłem sobie podszopnqć in teligenc ji polskiej, że 
właściwie jej zadanie nie polega na rywalizacji 
z Zachodem w wytwarzaniu formy, lecz na ob
nażeniu samego stosunku człowieka do formy 
i, co za tym idzi e, do kultury. Że my 'IV tym 
bt:;dziemy silniejsi, bz.rdziej suwerenni i sku
te czni. 

' 



ZaczalPm szkicować dramat „ślub", JUZ wy
raźn-ie i, powi działbym bezwstydnie nastawia
jąc sieł1ie na genialność, celując w coś na mia
rę szczytów, na miarę Hamleta lub Fausta, w 
czym wypowiedziałyby się nie tylko bóle epo
ki, al i rodząc się nowe odczuwanie iudzkoś
ci ... jgkże łatwe wydawały mi się wielkość i 
genial n ość łatwiejsze bodaj od poprawności, 

k tórej \\-ymaga przeciętnie dobry tekst; a nie 
wynikało to z jaki jś naiwności mojej lecz z 
te...;o, że wielkość , gPnialność wraz ze wszyst
kim i ir: r~ymi wartościami zostały mi spustoszo
W' prv-z jedyn ego demona, który naprawdę był 
dla mnie ważny, przez t~ wielką destruktorkę 

w .uto :ci , młodość. Nie czułem dla nich respek
tu poni eważ mi na nich specjalnie nie zależa
ło i. -vvobcc tego, moglem ich zażywać swobod
ni „_ Nie trud no prze .iść po desce na wysokości 

l O-go piętra , gdy człowiek przestał być wraż
liwy na wysokość - idziesz po ni ej, jakby le
ża ła na zie mi. (Ale z tego nie można robić za
rz!.l tu „Ślubowi" - on bynajmnie j nie ukrywa 
t j właśnie „łatwości"). 

ozmowa z Karolem Świerczewskim o „Ślubie", a 
j •dnoczL,ś n ie list od S. z za viadomieniem, że w Sta
nach ktoś pr gnie wystavvić „ślub" , oraz list od Ca
musa z zap t [l niem, czy zgadzam się aby polecił 

, .Ślub" pev.'nt mu dyrektorowi teatru w Paryżu. 

Co robić ? ,.ślub" bez teatru jest jak ryba bez wo
dy - tak, bo to nie tylko dramat pisany dla teatru, 
d~. przynajmniej w zamierzeniu swoim, to sama 
wyzwalają ca się teatralność istnienia. Mam jednak 
obawy, ż@ nikt oprócz mnie nie zdola t Ego wyreży
serować i że przedstawienie runie z wielkim wsty
cie m oim, grzebiąc na długie lata karierę scenicz-

1t woru. 



Największa trudność na tym polega, że „Ślub" nie 
j~st opracmvaniem artystyczny m j aki egoś problemu 
czy -ytuacji (ao czego przyzwyczo.ila nas Francja), 
de luźnym wyladowanien wyobraźni, wytężonej, co 
pravvda, w określonym ki runku. To ni e znaczy, aby 
„ lub" n ic opowiadal nam pewnej historii: to dra
m at człowieka wspólcz snego, którego świat został 

zruj nowany, który (we śnie) ujrz ał dom swój zamie
niony w karczmę , narzeczoną - 1,v dziewkę. Pra
gnąc odzyskać przesz o·'ć, czlo ·v\ iek ten ogłasza ojca 
swego królem, w narz czonej chce widzieć dziewicę. 
Darem .ie. Gdyż nie tylko świat mu zrujnowano, on 
sam uległ ruinie i już s 01~ zyly się tam te uczu ia„. 
Natomi ast na gruzach down.ego odsl nia się świat 

novvy, pełny okropnych zasadzek i n i obliczalnej dy
namiki, pozbaw iony B ga , stwarzający się z ludzi w 
przedziwnych konw uls jach For my. Upojony wszech
władzą r; \ ojej rozpętanej ludzkości, on ogłasza się 

królem, bogiem, dyktatorem i chce za pomocą tej 
nowej mechaniki sprawić, aby odżyła w nim czys
tość, miłość„. tak, on sam sobi da ślub, narzuci go 
ludziom, zmusi aby to ratyfikowali! Lecz ta rzeczy
wistość , stwarzana poprzez formę, zwraca się prze
ciwko ni ·mu i go druzgocze. 

T~ anegdota„. Ale nie wyczerpuje ona treści „ślu
bu", gdyż ten nowy świat, który ujawnia się tutaj, 
nie jest z góry wiadomy, nawet aut orowi, dramat 
j ~s t jedyrnic próbą artystyczne o dotarcia do rzeczy
wistości, którą kryje Prz szłość. To sen o pace, wy
ra ż· ją y męczarnie nasze j \vspólczesności, ale też 

s<·n wyprzedzający cp kę , usiłujący odgadnąć„. na 
ma ·ginesie akcji śniący duch bohatera-artysty chce 
przebić ciemność, to senna walka z demonami jutra, 
to c lebracja śvViętego obrządku nowego i niezna
nego Stawania się„. Więc „Ślub" na scenie powi
nien stać się górą Syna j, pełną mistycznych obja
wień, chmurą, brzemienną tysiącem znaczeń, rozipę

dzoną pracą wyobraźni i intu!cji, Grand Guignolem, 
obfitującym w igraszki, zagadkową missa solemnis 
na przełomie czasów u stóp niewiadomego ołtarza. 



Ten sen jest snem i toczy się w ciemnościach, co ma 
prawo do tego, aby go rozjaśniały tylko błyskawice 
(bardzo przE,praszam, że w sposób tak górnolotny 
wyrażam się, ale inaczej nie mógłbym dać do zrozu
mienia, jak ma być wystawiony „Ślub"). 

Jeżeli tak go ujmiecie - jako wyładowanie duszy, 
brzemiennej niejasnym przeczuciem nadchodzących 
czasów, jako nabożeństwo przyszłości - powinien 
zagrać na scenie; ale nie za,pominajcie, że to przed
stawienie ma być tyleż zmysłowe, ile metafizyczne, 
to jest że wszystki:"!': blaski i grozy rozpętanej formy 
upojenia się maskq, wyżywanie się w grze dla samej 
gry, powinny uczynić je rozkoszą. A wreszcie nie za
pomnijcie , że jego ostateczny tragizm polega na prze
rażeniu człowieka, który widzi , że kształtuje się w 
sposób dla siebie nieprzevvidziany - na rozdźwięku 
pomiędzy człowiekiem a formą . Melancholijny jest 
sens tych wskazówek. Naprawdę chodzi o to, że ja 
w ogóle ·nie mam żadnej pewności, czy za moj~o 
życia „ślub" zostanie wystawiony. 



Lit2raturę •powinniśmy mieć akurat przeciwną tej, 
i\:Vira dotąd się nam pisała, musimy szukać nowej 
drogi w opozycji do Mickiewicza i wszystkich kró
lów duchów. Literatura owa nie powinna utwierdzać 
Polaka w jego dotychczasowym pojęci u o sobie, lecz 
właśni e ·Nyłamy\vać go z tej klatki, ukazywać mu to 
czym dotąd nie ośmielił się być. Historia? Trzeba, 
; •J ;yśmy się stali burzycielami własnej historii, opie
n: jąc się tylko na naszej teraźniejszości - gdyż wla
~Di ·~ historia stanowi nasze dziedziczne obciążenie, 

narzuca nam sztuczpe wyobrażenie o sobie, zmusza 
:ibyśmy upodabniali się do historycznej dep.ukcji za
miast żyć własną rzec"!ywistością. Ale najdotkliwsze 
będzie: zaatakować w sobie polski styl, polską pięk
no.ść, s t\'.rorzyć nową mitologię i nowy obyczaj z dru-

' g i j naszej półkuli, z tamtego bieguna - rozszerzyć 

i wzbogacić naszą piękność w ten sposób, aby Polak 
mógl podobać się sobie w dwóch sprzecznych ze so
bą postaciach - jako ten, kiIIJ. jest w tej chwili, i ja
ko ten, który burzy w sobie t ego, kim jest. 

Dziś już bynajmniej nie idzie o to, aby wytrwać 
w spuściźnie, którą nam przekazały pokolenia, idzie 
o to, aby ją w sobie przezwyciężyć. Marna jest ta 
kultura polska, która tylko wiąże i przykuwa, god
na uznania i twórcza i żywa, ta która \viąże i wyz
wala jednocześnie . 



Dodajmy, iż jestem autorem w najwyższym stop
niu niewygodnym, który nie łączy się z żadnym z 
dzisiejszych kierun,ków myślenia polskiego, którego 
nie da się zużytkować w polityce ani w propagan
dzie, który, chadzając własnym drogami, na tych dro
gach swoich zdołał narazić się wszystkim, który, bę
dąc zaprzeczeniem waszego dzisiejszego stylu, jest 
i musi być dysonans em we wszystkich harmoniach, 
jakie wytwarzacie. Jakże dziwić się, że większość in
teligencji polskiej jest na mnie obrażona i wyklu
czony jestem z systemu wzajemnego uwielbienia, 
który silą rzeczy wytwarza się w każdym środowis
ku. f1:.. jeśli nawet w normalnych warur.kach narzu
cenie mojej literatury spolc czeństwu byłoby nie la
da jakim problemem, to dzisiaj staje się wręcz ma
rzeniem ściętej głowy. 

Czy starczy mi s ił i rozumu? I ja przecież jestem 
z tych, co posiedli t echnikę urabiania się w stylu 
wielkiej sztuki, wyznam, ż e posiadłem w tej materii 
subtelne sekrety, te nawet prowadzące do wyników, 
które sąsiadują tuż, tuż z wielkością prawdziwą. Czy 
starczy mi zdrowia, gdy jestem, jak oni, może bar~ 
dziej chory? 

Moja prawda i moja s iła polegają na ·nieustannym 
psuciu sobie gry. Ja ją ps uję sobie i innym . Nie zwal
czam w sobie fałszu , ograniczam się po prostu do 
ujawnienia go, gdy tylko \~/ <' mnie się pojawił: psuję 
sobie szyki, zmuszam si bie do innych praktyk, zmie
niam sobie sytuację. I tego domagałbym się od moich 
dostojnych kolegów: nieust< nnego psucia sobie szy
ków, rujnowania sobie syt uac ji, zrywania tej paję
czyny póki energie na jgł ,b ic j osobiste nie wydosta
ną się na swobodę. 

Ale przykre ... Rujnować sobie sytuację ... 

I 



W sześćdziesiątym pierwszym roku życia 

osi~gn~)sm t o, co norm1lnie człowiek zdobywa 
około trzydziestki: życi~ rodzinne, mieszkanie, 
pieska, kotka, wygody... A też niewątpliwie 

(wszystko o tym świadczy) stałem się „pisa
rzem". Ta śmieszna historia, wlokąca się dzi
\Nacznie i nk~mrawo od wczesne.i młodości przez 
c:i łe moje życie, jakoś nabrała kolorów, oto je
:; tc: ra „pi~arz'' . 

V 
I\ 

Czy wchodzę ju;"'. w końcowy okres, kiedy to 
żyje się wprawdzie, .:ile żyje tym, co umarło? 
Utwory napisane, rzeczy dokonane, czynią mnie 
wci<iż żywym dla tych odwiedzających - gdy 
teraźniejszości słaniam się, umieram. To co jest, 
jest mo.rtwc, martwe, martwe, jakby skamie
niałe. 

V 
I\ 

Gdzie jest miejsce moje? Co mam robić? 

Gdzie być? Nie jest miejscem moim kraj ro
dzinny, ani dom rodziców moich, ani myśl, ani 
słowo, nie, prawda jest taka, że nie mam in
nego domu prócz tego właśnie, tak, niestety, 
niestety, jedynym domem moim ów niezamie
szkały dom, ten biały dom Pueyrredona ! 

WITOLD GOMBROWICZ (1904-1969) 

Urodził się 4 sier p nia w J'I' ral szy ·ach k::>ło Sando
m ierz.n, w ś ·odo vi~· l·u z iemiańshm . S 'n Jan Onu
fr •g o i Antoni 1y z K ( Lko ·:::kic 1 . Od 19 15 r . m ieszk::il 
w Warszav-•ie, gdzie !.lczę szczał o ~imn<izj .• 1 i . św. 
St. Kostki. 

Po zd::miu m Lu · · w 192'2 r. '> tt dio · a ł prawo n 
Uniwersytecie War:.;1· v. •. dm 7. \' . u j<!C • agisl iu , 
w 192 r. Po czac:; ro zn1'go po vtu w Paryżu w :J'!. (i 

- -1 927 r. b 'ł ~ł uc„acz m L 'Ins c"t u t efo Hautes Etu
des I crnafrmales. 

Nasi .P "ie przez pół r o rn p rze ywa z względów 

zdrowotnyc:h w Pirene.· a<'h fr· nci:s "eh. W 1927 roku 
powróciJ do Warszaw y i w 1928 r. pcdjął pracę apli 
kanL w Sądzie elecy· n m. W tym czasie rozpo
czął twórczość li te r::i cką , pisząc opm.viadania opul:Jli
l·o\vane w 1933 r . w tomie „Parnię n ik z okresu do:i
rzewania". 

Od 1934 r. ogłasza a r t . kuły , rec:e1 zj e, felietony 
i fragmenty prozy w cz:J opism c : Kuri er Poranny, 
Czas, Wiedorności Liter;ickie. Wiosną i:13 8 r. odbył 
pcd r6ż do Włoch . W sierpniu 1 39 r., z:iproszony ·a
ko repor ter przez to\';arzyst ~;o ż glugovv ·, wyruszy ł 

w po róż do Buenos Aires, i .augur3cy jnym r ejsem 
s~a tku „Chrobry". 

Wybuch wojny zastał go w Argentynie, gdzie po
został przez prawie 24 lata. Początko ,vo znajdował 
s ię w bardzo tr udnych \ a runkach materialnych. W 
la tach 19 7-Hl5- pracował jako urzędnik w Banco 
Polaco w Buenos Aire: . Równocześni współpracował 

z prasą argentyiiską i kontynuował twórczość lite
racką m.in. p r · cując nad u tworami Slnb, Trans-At
lantyk, Dziennik. 

W kwietniu 1963 r . o u'cił Argen t n ę i na zapro
szenie fundacji Forda pi-zebywał w Berlinie Zachod
nim na rocznym st endium li te achm. astępnie 

wiosną i latem 1 96ł. r. przebywał w P ryżu i Roy;rn
m ont, a w jesieni tegoż roku zamieszkał na połud
niu Francji w V nce, na zboczach Alpes Martimes. 



W 1967 r. ot rzymał pier·wszą nagrodę literacką: Prix 
Internafrmale de Littenture za powieść Kosmos. 

Wyczerpany wieloletnią c.:-horobą astmy zmarł w 
nocy z 24 na ~5 listopada 1969 r. w Vence. 

PRAPREMIERY SZTUK WITOLDA GOMBROWI
CZA NA POL ... KICH SCENACH 
PRAPREMIERY SZTUK 
WITOLDA GOMBROWICZA NA POLSKICH 
SCENACH 

- Iwona księżniczka Burgunda - Teatr Dramatycz
ny w Warszawie, sezon 1957/ 58, reż . Halina Mi
kołajska. 

Operetka - Teatr Nowy w Łodzi, 1975 r. reż. 

Kazimierz Dejmek. 

-- Slub - Teatr Dramatyczny w Warszawie, 1974, 
reż. Jerzy Jarocki. 

- Opętani (adaptacja sceniczna) - Teatr Pol.ski we 
Wrocławiu, 1980, reż. Tadeusz Minc. 

- Ferdydurke (adaptacja sceniczna) - Teatr Studio, 
1980, reż. Zbigniew Wróbel. 

- Trans-Atlantyk (adaptacja sceniczna) - Teatr im. 
St. Jaracza w Łodzi, 1981, reż. Mikołaj Grabo
wski. 

Wykorzystane w programie materia ły pochodlą z „Dzienni

ków" W. Gombrowicza i z rozmów przeprowadzonych z pi
sarzem przez Dominika de'Roux. 
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