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W itol d C un hro iu VI C/. ' s ic: :tud H., 1'.I, oko ło J'.J:.JU roku 

WITOLD GOMBROWICZ 

1904 4 sierpnia w majątku Mołoszyce, 200 km na południe od 
Warszawy urodził się Witold Gombrowicz. Ojciec Witolda, 
Jan Onufry, był posiadaczem ziemsk im i prezesem przed
siębiorstwa przemysłowego. Matka, Antonina, z domu Kot
kowska, była córką Ignacego Kotikow~1kiego, posiada'Cza. 
ziemskiego. Wychowywany w religii katolic1kiej. 

1906 Przenosi się wraz z rodzicami do Bodzechowa, posiadłości 
s\vego dziadka, Ignacego Kotkowskiego. 

1910 Uczy się prywatnie u guwernerów. Guwernantki francu
skie uczą go języka francuskiego. Podróżc:je z matJką do 
Niemiec i Austrii. 

191<1 W czasie wojny Mało:>zyce znajdują się kilka'krotnie na 
linii frontu niemiecko-rosyjsk iego. Wit Id jest :;.wiacilkiem 
małych bit ·y.,r, ipo. tojów woj~k . r ozo.>bje pod olbrzymim 
\.\rażeniem wojny. 

1915 Przenosi się wraz z rodziną do Warszawy na ulicę Słu
żewską 3. Kontynuuje pryv,:atne 1 keje z dwoma innymi 
uczniami; ze swoim kuzynem Kotk wskim i Kazimierzem 
Balińskim. Nazywani sq „ trio". 

19Hi W wieku czternastu lat rozpoczyna naukę w katolickim 
liceum im. św. Stanisława Ko,:; lki, które go uczniowie po
chodzą z rodzin arystokrntycznych. 

1920 Pisze pierwszy uhvór: historię svv·ojej rodziny, opartą na 
zbiorach archiwum rodzinnego. Ut wór ten nie zostaje wy
dany, pozos taje jedynie w maszynopisie. 

1922 Zdaje egzamin maturalny z ocenami bardzo zrozmcowa
nymi : najsłabsze (O) z łaciny, algebry i trygonometrii, naj
lepsze (5) z języka polskiego i francu c:kic.go. 

1923 Zapisuje się na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszaw
~'kiego bez specjalnego zainteresowania studiami. „Nie u
częszczałem na wykłady. Mój służący, bardziej wytworny 
ode mnie, bywał na wykładach za mnie". 
W ~wiązku z zapaleniem płuc przedłuża pabyt w Za·ko
pancm. Przei.Jy wa również w po::. iadłości swojego brat:i 
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janusza, w Potoczku, gdzie w całkowitej samotności zacży
na pisać piel'Wszą powieść, którą wkrótce niszczy. Była to 
historia pewnego urzędni1ka-buchaltera. 

l92G Pobyt w Zakopanem, gdzie pisze powieść, o której później 
powie, że był to prawdopodO'bnie jego najbardziej orygi
nalny utwór. Próbował napisać powieść złą, opierając się 
na swoich wadach, a nie zaletach (melancholia, nostalgia, 
wstydliwość, nieczułość). Za radą przyjaciółki, pani Swch, 
niszczy rękopis. 
Pierwsze flirty ze swoimi kuzynkami i przyjaciółkami 
siostry, które drażnią go z powodu ich katolickiej nadgor
liwości. Rodzina życzy sobie by zaręczył się z pewną hra
bianką, przyjaciółką jego siostry, dwa lata starszą od 
niego i organizuje dyskretny obiad w restauracji, w czasie 
którego Witold „ma się oświadczyć". Ale on nie robi nic. 
Jego pierwszą miłością jest dziewczyna mieszkająca obok 
posiadłości jego brata, Jerzego, we wsi Wsola, z którą 
spotyika się nocą. Idąc do niej 8 kilometrów ryzykuje ży
dem przechodząc przez wąski, niebezpieczny most. Miłość 
ta potrwa kilka lat. 
Kończy studia prawnicze i wyjeżdża do Pa1·yża celem uzu
pełnienia wykształcenia w !'Institut des Hautes Etudes 
Internationales. W Paryżu mieszka przez rok przy ulicy 
Belloy, pomiędzy ulicą Kleber i placem des Etats-Unis 
Zaniedbuje studia. Ojciec przestaje wysyłać pieniądze. Pro
wadzi życie rozwiązłe. 

1927 Po rocznym pobycie ,w Pary~u wyjeżdża na południe Fran
cji, w Pireneje. Mieszka w Verney, Boulou, Port-Vendres. 
Przyjaź.ni się z ludźmi handlującymi żywym towarem. 
Grozi mu więzienie, przed którym chroni się poprzez in
tenvencję <księdza Barcelo, który stanie się jego przyja
cielem. Po sześciomiesięcznym pobycie w Pirenejach wra
ca do Warszawy. 

1928 Rozpoczyna staż adw okacki w Sądzie Warszawskim. Bie
rze udział w procesach sądowych w charakterze sekreta
rza sądu. „MJ'liłem sędziów ze skazanymi i podawałem 
rękę skazanym". 
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Zaczyna pisać pierwsze opowiadania : 

~ Tancerz Mecenasa Kra}"kowskiego, 
- Pamiętnik Stefana Czarnieckiego, 

- Zbrodnia z premedytacją, 
- Dziewictwo. 

1929-32 Pi,sze następne opowiadania : 
Biesiada u hrabiny Kołtubaj . 

- Przygody, 
- Na kuchennych schodach, 
-- Zdarzenia na brygu Banbury (napi ·ane w s<:1dzie) . 
I3ardzo często gra \\' tenisa (a vec pass ion). 

1930 Zaczyna by'>vać w ka ·,·ia rniach literackich. 

1933 Wychodzi zbiór o ;: owiadań (debiut książkowy ) pod tytu
łem „Pamif;tnik z dkresu dojrzewania". Ten niezręczny 
tytuł zrodzi zarniez:zanie pomiędzy krytykami i a'lltorem. 
Znajduje w ielbici eli, ale c zr;ść „ poważnej" krytyki uważa, 
że opowiadania te świa dc zą o r i dojrzałości autora. 

1934 Ostatecznie rezygnuj e z kariery prawniczej i za'kłada sto
lik literacki w kawiarni „Zi emańska". 
Zaczyna pisać sztukę te tralną „Iwona, księżniczka Bur
gunda" i dwie nowele: „F ilidor" i „Filibor", które s taną 
się częściami „Ferdydurke". 

1935 Na atak serca umiera 'Ojciec. 
Witold przeprowadza si : na ulicę Chocimską 35, gdzie 
wynajmuje małe, dwupokojowe mieszkanie, naprzeciw 
mieszlkania matki i siostry. 
Otrzymuje w spadku po ojcu połowę posiadłości w Mało
szycach i udział w dochodach za wynajem domu, który 
należy do rodziny. 
W dwóch kolejnych numerach „Skamandra" wychodzi 
„Iwona, księżnic~ka Burgunda". Sztuka nie zostaje zauwa
żona przez krytykę i nie jest grana w teatrze. 
Zaczyna pisać „Ferdydurke", której poświęca kilka go
dzin pracy dziennie w czasie dwóch lat. Współpracuje 
jako krytyik z kil!koma redakcjami warszawskich czaso
pism, przede wszystkim z „Kurierem Porannym". 

1936 Nadal ipracuje nad powieścią „Ferdydurke". 
Podróżuje. 
Miłostki z kucharkami i służącymi. 
Flirt z młodą, rpiękną poetJką. 

1937 W październiku, w wydawnictwie „Rój" wychodzi „Fer
dydurke". Wydawca wymaga, by autor pokrył połowę 
kosztów wydania książki. 
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W •popołudniówce „Expres Wieczorny" publikuje w od
cinkach powieść „Opętani'' pod pseudonimem Z. Niewiesiki. 

1938 Podróż do Vlłoch. 
Długi pobyt w Tat rach. 

1939 W końcu sieripnia na zaproszenie Polskich Linii Oct:a ticz
nych bierze udział w inauguracyjnym rejsie statku „Chro
bry", który pierwszego września przypływa do Buenos 
Aires. 
Wy.bucha druga wojna światowa. 
Odcięty od Polski przedłuża swój pobyt w ArgL'ntynic do 
maja 1963 roku, tj. na 24 lata. 

194{) Mie<:zka w hotelikach Buenos Aires. Żyje biednie, z po
życzek. Współpracuje pod pseudonimem, z kilkoma dzien
nikami i cz'.lsopi. mami w Buenos Aires. 

1941 Decyduje się zos tać w Buenos Aires. Wyjaśnia się sytua
cja życiowa. Mówi po hiszpańsku. Przyjaźni się z Argcn
tyńczykarni, przede wszystkim z młodzieżą. 
Często przesiaduje w kawiarni „Rex" grając w szachy. 
Prowadzi życie cygańskie. 
Jest coraz bardziej zafascynowany An1':> ryką Południowq. 

Nie pisze nic poważnego. 
Kobiety, które wierzą w jego talent dają mu pieniądze. 

Miłość ,z córką pewnego poety. 

1944 Zaczyna pisać dramat „Ślub". W tym samym czasie pisze 
opowiadanie „Bankiet". 

1947 W wydawnictwie „Eam" w Buenos Aires wychodzi „Slub" 
w języku his:.~pań skim. Przekład i wydanie finansuje jego 
bogata przyjaciółka, Cecilia de B€nedetti. Zaczyna pisać 
powieść „Trans-Atlantyk". W tym samym czasie pisze 
opowiadanie „Szczur". 
Życie w Argentynie coraz bardziej niepewne. Rezygnując 
z powrotu do Polski z powodu zmian ustrojowych w kraju, 
zaczyna pracować w Banku Polskim S.A. w Buenos Aires 
na stanowisku sekretarza dyrekcji. 

1948 W banku nie robi nic poza pisaniem „Trans-Atlantyku". 
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Ostatecznie odcina się od literackiego środo·wiska argen
tyńskiego. Jego sposób bycia prowOikacyjny i mało po
ważny nie sprzyja stosunkom z kulturalnym środowiskiem 
Buenos Aires. 

1950 I\ awiązuje kon l:ik ty z pobkim m iesi 'C"Zn ik em emigracy j
nym „Kult ura" wychodzqcym w Paryżu. W „Kulturze" 
publikuje kilk a fragm ntów „T r:rns-AtlDn ty ku", k tóre wy
\vołują vaogie r eakcj e czytelnikó w i kry tyki. 

1951 P~::- z e „Histori ę " (przyp. m oje K. S.). 

1B52 Instytut Literacki w Paryżu wy daje „T rnns- i\ tlantyk" z 
przedmiową Jó zefa Witt lina i d rąmat „Ś l ul./' . 

195:3 W „Kulturze" pary.·k iej rozpoczyna publ i1 ować „Dz i n
nik", który b~dzi 1·kazy\vać si l~ w tyrn piśm i aż do śm i ~;r
ci pisarza. 

1 !15:> Opuszcza B'1nk P I •ki , w którym pracował 7 lat. Decyz j'.l 
zuc hw:iła, po ni c: wa ż . ydar ia ego ksir~ż k nie do, arcza j<1 
mu z~1yt wie lk ich dcchJdów na życ i e . Dzię i skrorn nemu 
stypendi um (EvVE) i kilku odczytom zdo Y\Vil .~ro ci'.>ei na 
życie . Pisze i:o w!e "· ,,Pornogrnlia" , nar:i k tórą pr· cowa ł 
już wcześniej. Zaczyna pis ć „Op er tkę' ' . 

U/57 O:iwilż \V Polsce. W kraj u ;1.·yC'hodzą wszys 'kie utwory 
O'}Jrócz „Dziennika' ' . Świata, ·a prapremiera ,Iwony, k:>ięż 
niczki Burgun du" w Warszawie ( „„ Teatrze Dr matyczny,;', 
w reży ::-erii l ~a liny 1.Tilko ł 3.j. ki j - · przyp . moje K.S ). 
Książk i Gom brow icza \\ .·~ c! c:r c w k r aj u zn ikają z ks ięg _ n\ 
w ciągu kilku tygodn i. 
W tym samym cza si ~ w Paryżu w piśmie „Preuve " wy
chodzi entuzjastyczny art ykuł napisany przez Francois 
Bondy o „Ferdydur e". Dzięki temu, l aurice Nadeau 
proponuje wydać powieść w s r ii „Les Lettres Ncruvclles " 
w vvydawnictwie „Julli ard", któ re poprzednio odmówiło 
wydania tej powieści, podobnie jak inni wielcy wydawcy 
paryscy. Przekład jest opłacony przez autora. Honorarium 
autor ·ki<:: wynosi 200 dol. 
W Paryżu ukazuje się pierwszy tom „Dziennika", wydany 
przez Instytut Literacki . 

1958 Suikces „Ferdydurke" w Paryżu o twiera Gombrowiczowi 
drzwi do innych wydawnictw we Francji i Europie . Jego 
książki tłum;:1c zone są w e wszys tk ich językach europej
skich •poza krajami Europy Wschodn iej, gdzie od 1958 roku 
ponownie podlega zapisowi cenzorskiemu. 
Pierwsze ata•ki astmy. 
Żyje nadal z dala od argentyńskich kół literadkich, w 
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• Witold Gombrowicz ~ • • : HISTORIA ~ . ~ 
! WITOLD J WOJCIECH BARTOSZEK ~ ~ . ~ 

"1t OJCIEC . I J . JAN SZULC ~ 

: MATKA . WANDA CHWIAŁKOWSKA ~ 
"1t RENA TERESA LISOWSKA ~ . ~ 
• JANUSZ JERZY GÓRNY ~ 

• JERZY WALDEMAR KWASIEBORSKI ~ • • • KRYSIA EWA WĘGLARZ (adeptka) • . ~ „ Opracowanie dramaturgiczne i reżyseria: ~ 

• KAZIMIERZ SKORUPSKI • . ~ 
• Scenografia: Choreografia: • 
;f WOJCIECH JANKOWIAK JANUSZ PIECZURO „ • l ~ • Muz a: „ 
• ZBIGNIEW KARNECKI „ • „ 
I 

Asystent scenografa: Asystent reżysera: • 

MICHAŁ PUKLICZ JERZY GÓRNY ~ 
~ 

-*- Inspicjent: Sufler: ~ 
~ ~ 

;f PRZEMYSŁAW BERDOWSKI EWA WĘGLARZ „ . ~ •••••••• „„ •••••• „ ••••• „ ••••••• „ •••••••• „.~„ ••• 



których orlgł sy jego : u cc ""Ów w Europie przyj:nc ·,\·ane 
~«]. ze sceptycyzm 'm. 
Podróżuje na póinoc Argentyny i do Urugwaju. 

1959 Śmierć matki w p, lsce. 
1960 

l!Hil 

1962 

1V33 

1965 
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W czerwc ~1 wych?dzi p n wicść „P rnografia" wydana prz z 
Inst1tut Lite racki w Paryżu. 
(Sw1atowa prapre mi era „Siu u" w tea trze STG w Gliwi
cach, w reżyserii J eocgo Jarockiego - przyp. moje K .S .). 

W !utyi:i u~11iera w Polsce siostra Gombrow.icza, Rena . 
Kw1cc1ei:. P1 er.: sza ;1g - oda li e · eka przyznana przez In
stytut Lit rack1 w Paryzu - 200 dolarów. 
7aczyn n pi~ać 'FOWi i?ść „K(b mos". 
Podróż do Urugw a ju. 

Czerw ice. Wydanie , Pornografii" r~ o fr unCU">k u \ V !'Crii 
,,I.~es ~ettres Nouvelle." w wyd2wni lwie „.Tulliard". Paź
cl z ~e;·m~; P1 cnv.·ze \\ ydanje d ·ugiego tomu „Dziennika 
19:J7-61 przez Ins tytut Literacki w Paryżu. 

Otrzymuje ro.c~n e styt:endium Fundacji Forda na roczny 
pobyt w Berhme Zachodnim. 
8 k~ietni a cpuszcza Arg ntynę po 23 i pół latach. 
Wy:1az_d _do Europy tr .::ln .• " tla ntykicm „Fe :Jerico". 
Kwiec1en-m.aj . Mie- i ęczny poby t w Paryż u . 
15 ma3a. Wy3azd do B ~rlina Zachodniego. 

Styczeń. Premiera „S!u u "' w Thea tre Recami c: r w Paryżu 
w r~ż)'.s~rii Argentyńczyka, Jorge Lave lli'ego. 
Kw1ec1en. Choroba. Dwa miesiac w klinice \V Berlinie 
Zachodnim. · 

Od. maja do końca sierpnia przebywa w Paryżu i w opac
twie Royaumoi:t pod Paryżem, gdzie spotyka młodą stu
dentkę kanady.iską, farię-Ritę Labrost1e. 
Wrzes~.cń. Wyjeżdż~ z Marią-Ritą Labrosse na południe 
Fr.~nCJI. Trzytygodrnowy obyt w La Messuguierc, w po
blizu Grasse. 

25 października przyjeżdżają do Vence koło Nicei. 
Grudzień. Kończy pisać powie"ć „Kosmo~ " . 

Czerwi.ee .. _Dv./Umi_e.sięczny pobyt we Włoszech, w Chia vari 
u przyJac10ł, Maru i Bogdana Pacz owskich. 
Wrz sień. Powieść „Kosmos" wychodzi w Paryżu wydana 
przez Instytut Lite rac<ki. ' 
Październik. Premiera „Iwony, księżniczki Burgunda" w 

• 

1966 

1967 

1968 

1969 

P.s. 

Paryżu, w Theatre de France, w rc%ys rii .Jorge Lavclli'L·go. 
Pisze drugą wersję „Operetki". 
Grudzień . Wielki sukces „Iwony ... " w Sztokholrnie, w re
żyserii Alfa Sjoberga. 

Kwiecień. „Kosmos" wychodzi po francusku w wydawnic
twie „J uliard". 
2 września. Kończy „Operetkę" . 
6 listopada. Instytut Literacki w Paryżu wydaje trzeci 
tom „Dziennika" i „Operetkę". 
Grudzieii. Sukces „Slubu" w Sztokholmie, w rci.y crii 
Alfa Sjoberga. 

Maj. Otrzymuje Międzynarodo\'v' <l agrodę Literack<l (Prix 
Formentor) za „Kosmos" (j Ina 7 najbardziL·j c nionych, 
nbo:k Nobla, nagród literacki h - przyp. moje K.S.). 

Styczeń . Sukces „Ślubu" w Schille r Thc:itcr w Be linie 
Zachodnim, w reżyserii Schroedera. 
W wydawnictwie „Belfond" w Paryżu ukazują się „Roz
mowy Dominique'a de Roux z Witol em Gombrowicz '11' '. 
W wydawnictwie Christian Bourgois wychodzi „Dziem ik 
Paryż-Berlin". 

18 liSlopada. Zawał mięśnia sercowego. 
28 grudnia. Ślub z Marią-Ritą Labrosse. 

Powtórny zawał serca. 
1 kwietnia. Przeprowadzka do rezydencji Val-Clair w 
Vence. 
24 lip ca. Witold Gombrowicz umiera w V ence, o północy. 
Bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność oddy
chania i zawał w czasie snu. 

Biografia ta zos t ała napisana po francusku przez Witolda Gom
browicza na krótko przed śmiercią, na zamówienie wydawnictwa 
„l'Herne", w którym ukazał się olbrzymi rozm·arami i zawar
tością tom poświęcony Pisarzowi pt. „Gombrowicz", Paris 1971. 

Przekład i opracowanie 
Kazimierz Skorupski 
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Witold Gombrowicz z żoną Ritą w Vencc, rok 1966. Fot. Hanna Garthe. 
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OSTATNI WYWIAD 

W pierwszych dniach lipca 1969 roku profesor jed
nego z amerykańskich uniwersytetów przysłał Gom
browiczowi list z szeregiem pytań, dotyczących głów
nie jego teatru, w celu ogłoszenia tego wywiadu w 
piśmie poświęconym sztuce dramatycz.nej. Jak zwykle 
w ciągu ostatnich miesięcy, Witold Gombrowicz po
dyktował odpowiedź po francusku swej żonie Ricie, 
która udostępniła nam ten wywiad. 

GOMBROWICZ - Niestety trudno mi będzie odpowiedzieć szczegółowo 

na te wszystkie pytania ze względu na moją astmę, będę zatem raczej 
zwięzły: 

1. Jaka była Pańska formacja? 
- Trudno mi o tym mówić. Tak to jakoś poszło samo z siebie. 
Proszę zresztą przeczytać moje „Rozmowy" z Dominikiem de Roux. 

2. Co na Pana najbardziej wpłynęło w dziedzinie literatury? 
- Pisarze polscy: Mickiewicz, Pasek. Pisarze francuscy: Montaigne, 
Rabelais, A. Jary i nadrealiści (nie wprost - raczej jako atmosfera). 
Pisarze angielscy: Szekspir, „Klub Pickwicka" Dickensa, Chesterton. 
Pisarz rosyjski Dostojewski. Pisarze niemieccy: Goethe i Tomasz 
Mann. Jeszcze kilku pisarzy jak Cervantes i kilku filozofów (w sen
sie artystycznym), wpływ raczej w dziedzinie stylu: Schopenhauer, 
Nietzche. Ale kształtowałem się wbrew stylowi moich ulubionych pi
sarzy. 

3. Czy malarstwo grało dużą rolę w Pańskim dziele? 
- Malarstwo? Jestem nieprzyjacielem malarstwa i zwalczam je za 
pomocą papierosa. Istnieją wartości usprawiedliwione i wartości na
łogowe. Potrzeba chleba jest usprawiedliwiona - potrzeba papierosa, 
malarstwa - to nałóg. Nabyty jak? Przez olbrzymi rynek, sztuczną 
kulturę, wrażliwość zniekształconą przez współzawodnictwo, narzu
coną hierarchię wartości, itd. Moja polemika z Jean Dubuffet na ten 
temat ukaże się w numerze Cahiers de l'Hcrnc mnie poświęconym. 

4. Czy może Pan coś powiedzieć o genezie swojej pierwszej 
sztuki? 
- „Iwona, księżniczka Burgunda"? - wszystko co piszę powstaje 
Jakoś samodzielnie, poza mną. 

5. Jak pracuje Pan nad sztuką'? 
- Proszę przeczytać mój dziennik. 
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6. Czy asystuje Pan przy 'próbach? 
- Nigdy. 

7. Czy wybiera Pan reżysera? Czy Pan z nim współpracuje? 
A z aktorami? 
- Nigdy. 

8. Czy mógłby Pan coś powiedzieć o ewolucji swego dzieła? 
Dokąd zmierza Pana teatr? Jaiki jest jego rodowód? 
- Mój teatr tak si:mo wybiera swoje własne drogi jak i Inne moje 
utwory. Kiedy zaczynam sztukę, nie mam pojęcia dokąd mnie za

prowadzi. To samo jeśli chodzi o całość mego teatru. Jestem cy

niczny, liczę na efekt, na poezję i zwłaszcza na wartość sceniczną. 

Trzy sztuki, które napisałem, zostały pomyślane i ukończone z dala 
od jakiegokolwiek wpływu, ponieważ nie chodzę nigdy do teatru i, 

zwłaszcza, ponieważ żyłem w Argentynie z dala od środowisk teatral
nych i literackich. W tych warunkach musiałem liczyć wyłącznie na 
siebie samego. Kiedy w roku 1964 dwie moje sztuki wystawiono w tea
trze, krytyka zaliczyła mnie do teatru absurdu Ionesco i Beckcta. Tym

czasem moje s.-:tuki były napisane: jedna w 1935, druga w 1946 roku, 

czyli d!ugo przed teatrem Becketta i Ionesco. Zresztą. mój teatr nic 
jest teatrem absurdu i jc.;tem zasadniczo przeciwny obsesji absurdem 
i w ogó le przeciwny tunowi współczesnej literatury, To staje się 

nudne. 

9. Czy w Pana sztukach są postacie? Czy też są to zjawiska 
symboliczne? 
- Żadne zjawiska symboliczne. Nie jestem pisarzem XIX wieku. 

10. Czy to co Pan pisze jest „nowym teatrem"? 
- Nie wiem co to takiego. 

11. Gene t, Beckett, Ionesco, Arrabal, Artaud? 
- Trudno o nich w kilku słowach. Zasadniczo podziwiam, ale z da
leka, bo w teatrze nie bylem od trzydziestu lat. 

12. Co jest dla Pana idealną przestrzenią teatralną? 
- Zwyi;;ły spory teatr z dobrą akustyką. 

13. Dekoracje, światła, dźwięki - czy grają rolę w Pańskim 
teatrze? 
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- Tak, i to dużą. Ale nie cierpię stylu ,,modnego", wiecznie tego 
s -mego. Zresztą nie mieszam sit; do tych spraw, zostawiam wolną 

rękę reżyserowi. StaJę się w tej dziedzmłe wierzącym z len stwa, 
zdaję się na laskę Opatrzności. 

14. „Operetka, l~ o ~ki idioty zm, teatr do:J, ona ły". Czy napi sa ł Pan 
op eretkę? 
- Nie. Napisak m tragikomedii: w fer mie opl'r!'łki. 

15. Ja ~:ie są Pana plany na pr zy szłość'? 
- Grób. 

Pierwodruk: Kultur a , n r 9/264/!fJfi J , Paryż . 

Prz E> druk z: Wi iold Gom b rowicz, DL icla ~cb rant', I ) J11 

X .. ,Var ia", In: t. L it. P tryż, 197:l. 

Ostatnie zdjęcie Witolda Gombrowicza z żoną. rr'.:tj HlGJ. 
Fot. Hanna Garthe. 



Kierownik techniczny: 

Jerzy Ryszard Koper 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

malarskiej 

krawieckiej 

stolarskiej 

elektroalkustyczne j 

fryzjersko-perukarskiej 

brygadier sceny 

garderobiana 

rekwizytor 

- Michał PUKLICZ 

- Stanisław NAS:GCZYNIEC 
Maria KOCHANA 

- Bolesław POŁOJKO 

- Jan SZOŁOMICKI 

- Alfreda NOWAK 

- Mieczysław ADAMKIEWICZ 

- Eugenia ADAMKIEWICZ 

- Czesław MARCINIAK 

Kierownik Bi!ura Obsługi Widzów - Lidia Paukszto 

RedaJkcja programu - Grażyna Lasik 

Biuro Obsługi Widzów prowadzi sprzedaż biletów indywidualnych 
i zbiorowych, organizuje uroczystości i akademie dla zakładów 

pracy i instytucji. 

Kasa Teatru czynna jest codziennie - oprócz poniedziałków 
od godz. 10.00 do 14.00 i na godzinę przed rozpoczęciem 

przedstawienia 

BOW oraz Kasa Teatru - tel. 225-16 
Dre zd enko, za m. 870 - ! OOO sz t. - V 81 r . 






