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WITOLD GOMBROWICZ 

IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 
OSOBY 

IWONA - Małgorzata Pietrzak e KRÓL IGNACY - Roman Metzler • KRÓLOWA 
MAŁGORZATA - Teresa Leśniak • KSIĄŻĘ FILIP, następca tronu - Wiesław 
Rudzki •SZAMBELAN - Hieronim Konieczka •IZA, dama dworu - Dorota Wójcik 
• CYRYL, przyjaciel księcia - Witold Kopeć • CYPRIAN, przyjaciel księcia -
Jacek Pacocha •CIOTKI IWONY - Magdalena Kusińska i Wanda Rucińska• 
INOCENTY, dworzanin -Andrzej Walden •WALENTY. lokaj - Bohdan Czechak • 
DAMY - Hanna Chludzińska i Olga Sitarska •DOSTOJNICY - Alojzy Makowiecki 
i Kazimierz Motylewski •DOSTOJNIK, ŻEBRAK - Zdzisław Pruss (gościnnie) 

Reżyseria - KRZYSZTOF ROŚCISZEWSKI 
Scenografia - RYSZARD STRZEMBAŁA 

Asystent reżysera - WITOLD KOPEĆ 
Inspicjent - MARIAN GUZEK 

Sufler - MARIA WALDEN 

Spektakl grany jest z jedną przerwą 
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W moich utworach ukazałem człowieka roz
piętego na prokrustowym łożu formy, znalaz
łem własny język dla ujawnienia jego głodu 
formy i jego niechęci do formy, specyficzną pers
pektywą spróbowałem wydobyć na światło 

dzienne dystans, jaki istnieje pomiędzy nim a 
jego kształtem. Ukazałem w sposób chyba nie 
nudny, lecz właśnie zabawny, czyli ludzki, żywy 
jak forma pow~taje między nami, jak ona nas 
stwarza. Wydobyłem na jaw tę sferę „między
ludzkiego", która dla Judzi jest. decydująca i na
dałem jej cechy siły twórczej. Zbliżyłem się w 
sztuce może bardziej od wielu innych autorów 
do pewnego widzenia człowieka - człowieka, 

którego właściwym żywiołem nie jest natura, 
lecz ludzie, człowieka nie tylko umieszczonego w 
ludziach, ale nimi naładowanego, natchnionego. 

Starałem się ujawnić, że ostateczną instancją 

dla człowieka jest człowiek, nie zaś żadna war
tość absolutna( „.). 



AKTORZY TEATRU POLSKIEGO W RYDGOSZCZY 

TERESA LEŚNIAK 
- l'arri Tereso. rozmawiamy z okazji nowej Jlremiery bydgoskiego teatrn. 
w której bierze Pani udział. 

- Tak. w sztuce Gombrowicza „Iwona, księżniczka Burgunda" gram 
Królową Malgorz<1tę. Obsadzono mnie w tej roli. chociaż dotychcz;1s 
role królewskie nie byly moim emploi. Wprawdzie w trakcie mojej 
dw<1dzbcia lat trwającej pracy na scenic zdarzyła się królowa. i to 
nie byle jaka. bo Kleopatrn w dramacie Norwid11 „Kleopatra i Cezar" . 
ale to było już dość dawno. a i postać tak dalece odbiegająCH od 
Gombrowiczowskiej. że nic mogę w Ż!lden sposób traktować tamtych 
doświadczeń nawet jako punktu wyjścia. Kleopatra Nrwidowska to 
królowa. która przede wszystkim byla kobietą i o jej posunięciach 
decydow11l<1 miłość. a nic poczucie wladzy. stlumione zresztą przez 
system rządów kapłańskich. Królowa Malgorzata natomiast ulepio
na zost11la jakby z innej gliny i sama jeszcze nic wiem. jak wypadnie ta 
moja kolejna prc1ba sil i kolejne doświadczenie w aktorskim życiorys ie 
bogatym w doznania najdotkliwsze z jednej i najradośniejsze. najpeł
niejsze z drugiej strony. 

- Czy wirc wac:y to. że w ll'atrze znajduje Pani i fierpimie i radoś<': 

- Jestem absolutnie przekonana. że właśnie dzięki aktorstwu dmH: 
mi jest przeżyw11nie wszystkiego w sposób skrajny. emocjonalnie 
pdny: omijają mnie odczucia „letnie". nijakie„ . 

Tak się sklad<i. iż najwartościowsze. najglębsze z owych doznm'l 
łączą się z widzem. z jego reakcją. za każdym razem inną. nicpowta
rwlną. czasem za~kakującą i zawsze niemożliwą do przewidzmia. To 
publiczność w teatrze jest n11jwiększą niewi11domą.„ 

Nigdy nie zapomnę sytuacji. jakie wydarzyły się w trakci::> mojego 
pobytu z zespolem jeleniogórskiego teatru w kilku krajach Ameryk i 
Poludniowej. Spektakl „Don Juan" Moliera wyreżyserowany przi.:z 
Krzysztofa P11nkiewicza graliśmy prted publicznością, niezwykle 
spontanicznie odbierającą naszą pracę . Przeżywaliśmy autentyczne 
wzruszeni11 przedostaj<1c się do teatru wśród szpalerów oczekującej 
już nas publiczności. Tamte entuzjastyczne oklaski. kwiaty przesyla
ne nam przez anonimowych widzów do hotelu. cała atmosfera towa
rzysząca naszym występom -zawsze pozostaną w pamięci. Uświado
miliśmy sobie wtedy, że naszym spektaklem. not11 bene dyskusyjnic 
przyjętym w kraju, pokazaliśmy t11mtejszej publiczności polski teatr. 
n11szą kulturc i tradycję. a ta odwdzięczyla nam się festiwalowym 
wyróżnieniem. 

Wspomin11m ten południowoamerykański epizod często i zwykle 
wtedy. kiedy szarość ciężkiej codzienności teatralnego życia zbyt mi 
doskwiera. Traktuję swoje aktorstwo jako swego rodzaju walkę: taka 
postaw!! daje szansę na oparcie się kolejnym. różnic przcbiegaj(jryrn 
kryzysom i niepokojącym zjawiskom. od których niewolny jest takż:: 
teatr. Nigdy nic mia Io dla mnie większego znaczenia to. czy pracuje w 
dużym ośrodku. czy w niezbyt wielkim. bo wydaje mi się. że sens 
mojej pracy poleg11 przede wszystkim na podejmowaniu zbiorowego 
wysiłku w imię tworzenia wartości o możliwie wysokiej randze arty
stycznej. I rlecz równic ważna - powstające wartości pclnc są dop icrri 



wtedy. kiedy obie strony rampy powiąże wyczuwalna nić porozumie
nia. kiedy widz wstaje wciągnięty emocjonalnie w to wszystko. co 
dzieje się i powstaje na scenie. 

W trakcie moich pięciu sezonów spędwnych w bydgoskim teatrze 
byly role. które daly mi pełnię artystycznej satysfakcji. Ową nić 
porozumienia pomiędzy widownią i mną wyczuwałam grając Gromi
woję w „Raju leniuchów" wg Arystofanesa. Drwęską w adaptacji 
scenicznej „Generala Barcza" czy jedną z córek Bernardy Alba w 
dramacie Lorki. Udział w spektaklu „Dom Bernardy A'lba" byl dla 
mnie ważny z uwagi na niezwykłą atmosferę sceniczną, której duszą 
byla świetna aktorka grająca rolę tytułową. 
Różne role. różne zadania ... Mam świadomość, iż poprzez fakt 

pracy w ośrodkach jednoteatralnych (Toruń. Zielona Góra, Jelenia 
Góra. aktualnie Bydgoszcz) sytuacja zmusza aktorów do grania w 
jednym sezonie kilku zupełnie różnych ról. To z pewnością jest trud
ne. ale także ogromnie mobilizujące. a więc pozytywne. Pamiętam. 
ileż satysfakcji sprawiły mi trzy nagrody przyznane w ciągu jednego 
roku za trzy całkowicie różne zadania aktorskie: grałam wtedy 
w kolejności Handzię w scenicznej adaptacji „Konopielki" Redlińskie
go. wspominaną już Kleopatrę w dramacie Norwida i Zajączka w 
„Przygodach rozbójnika Rumcajsa". Takie zróżnicowanie wymaga 
od aktora dobrej kondycji psychicznej a jednocześnie wyrabia dużą 
elastyczność. 
Sumę moich dotychczasowych doświadczeń wspartą o szereg prze

myśleń na temat specyfiki zawodu aktorskiego traktuję jako podstn
wę w zajęciach. jakie prowadzę ze sluchaczami Wydziału Wokalno
-Aktorskiego bydgoskiej Akademii Muzycznej. Tłumaczę studentom. 
że recepty na talent nic ma: o tym, czy ktoś sprawdzi się jako aktor. 
decyduje jego wewnętrzna pasja połączona z predyspozycjami aktor
skimi. dzięki którym możliwe jest skupienie uwagi widza. zmuszenie 
go niejako do wspólnego przeżywania. 

Dla wielu z nas. aktorów. ważny jest rejestr ról granych na różnych 
scenach. w różnych spektaklach. Ja także je wspominam. Ale o wiele 
ważniejsze jest w moim przcświadcleniu to, że z upływem kolejnych 
lat w moim artystycznym kalendarzu zmieniam się, dostaję innego 
rodzaju zadanin. takie. o graniu których dotąd nie myślałam. Poprzez 
Matkę w „Riałym małżeństwie" Różewicza. Lebenbaumową w „Ro
dzinie", Hannę we „Wdowach" uświadomiłam sobie, że przekroczy
łam pewien próg: gram od niejakiego czasu kobiety dojrzale. do
~wiadczonc. z dużym balastem życiowym„. Wprawdzie nawet w 
okresie. kiedy grywałam amantki doszukiwano się we mnie predys
pozycji do ról w typie „matki-Polki", ale dopiero teraz. jak sądzę, mają 
one szansę sprawdzić się. Gombrowicwwska Królowa Małgorzata 
jest więc próbą odnalezienia się w nowym emploi i przyznaję. że czuję 
przed nią respekt. 

Hyt' konkretnym człowiekiem. 
Być indywiduum. 

Nie dqżyć do przemiany 
świata. jako całości -

żyć w świecie, 
· przerabiając go o 

tyle, o ile Jeży 
to w zasięgu 

mojej natury. 
'rzeczywistniać 

się zgodnie z 
moimi 

potrzebami 
indywidualnymi. 

Nie chcę 
powiedzil'l', 

że tamta myśl 
- zbiorowa. 

abstrakcyjna - że 

Ludzkość jako taka 
nie jrst ważna. 

Ale musi /Jyc 
przywrócmw 
równowaga. 

Najbardziej 

nowoczesn!f 
kierunek 

myślenia to 
ten. który znów odkryje 
pojedynczego człowieka. 

\V. GOMBROWIC/.. 

DZJE[\,',\'IKI 



Malownicze, a jednak przykre widowisko ukazało się na
szym oczom po śmierci Gombrowicza. Wszechwładna Forma 
obyczajowa uniosła jego niecielesne resztki, zakręciła nimi i1 
porwała w tę dal, którą zamieszkują geniusze niegdysiejszych 
czasów.( ... ) 

Za życia błazen, po śmierci król-duch, jako że ogromne na 
królów-duchów zapotrzebowanie. Za życia wariatuńCio, py
szałek, snob, arogant, po śmierci natomiast rozlega się głos 
profesora Pimko, przewodnika chóru: „Dlaczego powinniśmy 
kochać Witolda Gombrowicza?" i pada chóralna odpowiedź 
„Ro wieszczem był". Ta wyśmiana przez Gombrowicza gra w 
wieszcza narzuca swoje niezmienne, od dawna ustalone pra
wa. Zdawałoby się, że jeżeli ktoś zostawi po sobie wybitne 
dzieło, to dosyć, ale gdzież tam. Wieszcz musi być postacią 
świetlaną, wspaniałą, heroiczną, a jeżeli miał krzywą łopatkę. 
to ją się umiejętnie ukryje wznosząc pomnik. I na odwrót, ci co 
próbują podać w wątpliwość jego pozycję wieszcza, nie dzie
łem się zajmują, ale szczegółami biografii. („.) 

Szacunek dla Gombrowicza, dla wielkiej śmiałości jego du
cha, nakazuje wyrwać go z tych zaiste żałosnych pośmiert
nych tarapatów. Można to zrobić tylko przypominając, jak 
bardzo jego pisma są niepokojące. wyzywające, enigmaty
czne. jak wiefe w nich zagadek niemożliwych do rozwikłania, 
jak mało w nich brązu na własny pomnik autora („.). Kto 
wie, czy nie wypadnie przy tym opowiedzieć się chwilami 
raczej po stronie tych, co zawsze przyznawali się, że Gombro
wicza nie rozumieją, niż po stronie pojętnych. zapewniają
cych, że wszystko u niego jasne. Ro Gombrowicz dotknął 
spraw dla nas, w tym stuleciu, a może w ogóle dla nas niezro
zumiałych. ( „.) 

Przygoda Gombrowicza tak, w skrócie, wyglądała: ja, Wi
told Gombrowicz. jestem człowiekiem i sobą, ale nie pozwalają 
mi być człowiekiem i sobą, bo zostałem zaklasyfikowany. Je
stem panicz Witold, należę do wyższych i niżsi nie traktują 
mnie jako mnie samego, ale jako panicza. W wyznaniach o 
zabawach z fornalskimi dziećmi i o urzeczeniu izbą czeladną 
jest klucz do całej Gombrowiczowskiej filozofii. Nie on jeden 
oczywiście wyniósł z dzieciństwa ten wstyd narzuconego stro
ju, gestu, obyczaju. Inni jednak wybierali po prostu ucieczkę z 
dworu i zatarcie śladów. Gombrowicz miał umysł niepodległy i 
wcześnie doszedł do wniosku, że jeżeli ktoś jest garbaty, na nic 
nie zda się udawać, że garbu nie ma, że, przeciwnie, mówiąc o 
sobie jako garbatym odzyskuje swoje niegarbate człowieczeń
stwo. Tę metodę przeniósł później na rozprawę z innym (czy 

tym samym?) garbem polskości. Wszystkie jego książki poru
szają się na tej osi, jaka łączy niższość i wyższość we wzajemnie 
warunkującej się całości. Chl9pi stojący z odkrytymi głowami 
na deszczu przed gankiem dworu „pompują" wyższością p~1 -

na, który przemawia do nich stojąc w kapeluszu i pod parnso
lem. Pan jest tak długo panem, jak długo dzieli go od chama 
fizyczny dystans. Dotknięty przez chama. traci swoją pań
skość, błękitną krew, która nagle z niego wycieka. To przeciw
stawienie Gombrowicz wzbogacił następnie innymi parami 
przeciwstawieństw: dojrzałość - niedojrzałość. brzydota sta
rości i uroda młodości, ojczyzno-synczyzna, oraz grą pomiędzy 
nimi. Bo wyższe, przygniecione przez swój fałsz. fałsz Formy, 
tęskni do niższego, tak jak niższe chce stać się wyższym, dojrze.
łe marzy o tym, żeby odnowić się przez niedojrzałość. tak jak 
niedojrzałe. nieświadomie. pragnie dojrzałemu się poddać, 

młodzieniec naśladuje gesty dorosłego. ale dorosły, świadomy 
swoich zmarszczek, uwielbia młodzieńca. Panicz w sali ba
wialnej wśród dorosłych, brzydkich, dojrzałych i reprezentują
cych ojczyznę myśli o chłopcach z izby czeladnej i CZ\voraków, 
o niższości, o synczyźnie. A nawet artysta, świadomy , że For
ma usztywnia go i wydziedzicza z nieokreślonej możliwości (bo 
jest wyborem), czuje tęsknotę do tandety. do szmiry, do 
wszystkiego, co „nieartystyczne", głupkowate, ale żywe. ( „.) 

Ja, urodzony, choć o to nie prosiłem, rzucony w świat, nie 
mam żadnych podstaw do tego, żeby orzekać, że cokolwiek 
poza moim „ja" istnieje. Dostępne mi są tylko dane mojego 
umysłu ( „.): Nie mam też żadnych podstaw, aby orzekać o 
istnieniu jakiejkolwiek obiektywnej zasady kosmosu, jakich
kolwiek „praw", nawet prawa „przyczynowości". Ale to, co, 
zdawałoby się, jest naprawdę moje, nie jest moje, bo jestem 
wplątany w ludzi. przez nich urabiany bez ustanku. jedyną 
rzeczywistością jest rzeczywistość międzyludzka, ludzie ciągle 
tworzą siebie wzajemnie. tylko człowiek może być człowiekowi 
bogiem. Ja, Gombrowicz, panicz i polski literat. staram się być 
„sobą" przeciwko maskom, jakie nakłada na mnie moja pań
skość i polska historyczna tradycja, ale i przez to już, pokonu
jąc zastaną Formę, nie jestem całkowicie „ sobą", bo każdy akt 
rebelii rodzi nową Formę. („.) 

CZF.SLA W MIŁOSZ 
Kim jest Gombrowicz. - fragmenty 
(Gombrowicz i krytycy. Wydawnictivo 

Literackie. Kraków 1984) 



(„ .) W 19 5 7 r. przyniosłem dyr. Marianowi Mellerowi do Teatru Dramatycznego pożółkły egzemplarz „Skamandra" z tekstem 
„Iwony" . Poszła w próby. Wraz ze Stanisl'awem Marczakiem zaprosiliśmy listownie - pół żartem. pół serio - autora na premierę 
i małą popremierową wódkę pod te karaski. którymi dławi się Iwona . ( ... ) Odpisał krótko. rzeczowo i dosyć sztywno. Zdaje się, że 
zrobiliśmy mu „gębę": nie znał nas osobiście. nie wiedział. co ma zagrać w odpowiedzi. 

Prapremiera zebrała u recenzentów same pochwały. ale po problematyce Gombrowicza przeszła trochę poślizgiem. Jedna 
Krafftówna była idealna. trudno będzie teatrom znaleźć drugą taką Iwonę. Inni - Łuczycka. Jaworski, Kalinowski - byli bardzo 
zabawni. lecz jakby nie z tej sztuki: grali właściwie tradycyjną farsę. coś między Flersem a baśniowym „Nagim królem'' Szwarca. 
Kostiumy i dekoracje również podsuwały im taką tonację (.„) . Już na premierze pogadywaliśmy sobie z Janem Kosińskim, że na 
dobrą sprawę trzeba by tę „Iwonę" robić zupełnie inaczej. Bez baśniowości i bez farsy, w realistycznym, wytwornie urządzonym 
salonie. we frakach i wieczorowych sukniach. jakby rzecz działa się na którymś z istniejących jeszcze dworów królewskich( ... ). 
I z całą powagą trzeba by grać. dramat psychologiczny właśnie, gdzie wszyscy się wzajemnie stwarzają i przekształcają tylko dlatego. 
że patrzą na siebie, mówią do siebie. czują wzajemnie swoją obecność i muszą się do niej ustosunkować. Gdzie każdy każdemu robi 
„gębę" każdy kręci się niepewnie pod spojrzeniem innych. coś ukrywa, tai swoje kompleksy i głupawe myśli, chowa je we 
wstydliwych chichotach. Gdzie niedorzeczność sytuacji, jaką stwarza samą swoją obecnością niemrawa. ofermowata, milcząca 
Iwona. prowokuje każdego do gestu samoobrony lub agresji. a gest ten pociąga za sobą gesty następne, już nieuniknione. choć 
coraz bardziej niedorzeczne. 

Gombrowicz zajmował się głównie prozą, zostawił tylko trzy sztuki, ale czytane dzisiaj wydają się one znacznie bardziej 
współczesne niż sztuki Szaniawskiego i Zawieyskiego. Choińskiego i Rryłla. Abramowa i Rordowicza. Ze sztuk Gombrowicza 
wyhodować można by teatr zielony i niezwykły, jak z pestki wyhodować można drzewo. ( ... ) Żywioł teatru, jaki fascynuje 
Gombrowicza tkwi nie tylko w jego sztukach. ale i w prozie - bo tkwi w jego problematyce człowieka. Jest to żywioł aktorstwa. 
żywioł gry - zawsze zbiorowej, zawsze międzyludzkiej, zawsze opartej na bezustannym, napiętym. czujnym kontakcie.( ... ) 

Tak. niejedno można wyhodować z Gombrowicza w teatrze. W dramacie wyrósł już z niego „Indyk" i „Tango", i „Chłopcy" 
Grochowiaka, i „Zegary" Łubieńskiego. ( ... ) Są dramaty Gombrowicza częścią polskiej kultury. żyją w niej. puszczają zielone 
odrośla. Rardzo łatwo W)lpluć tę pestkę: ale szkoda. · · . . ·· 

KONSTANTY P!:ZYNA „Pestka" - fragmenty 

Tragikomiczną historię Iwony można uj<1ć w paru słowach . Książę Filip, następca tronu. spotyka na spacerze to dziewczę 
niepociągające, odpychające ... hvona jest rozlazła, apatyczna, słabowita, nieśmiała, nudna i trwożliwa. Książę od pierwszej chwili 
nie może jej znieść, zanadto go denerwuje. ale zarazem nie może znieść tego, że musi nienawidzieć nieszczęsnej Iwony. I wybucha 
w nim bunt przeciw prawu natury, które młodzic11com nakazuje kochać tylko powabne dziewczęta. -Nie poddam się temu, będę ją 
kochał! rzuca wyzwanie swej naturze i zaręcza się z Iwoną. 

Iwona wprowadzona na dwór królewski, jako narzeczona księcia, staje się czynnikiem rozkładowym. Obecność niema. 
zastraszona. jej rozlicznych defektów sprawia, iż każdemu przychodzą na myśl własne jego tajone braki, brudy, grzeszki.„ i wkrótce 
<łwór zamienia się w wylęgarnię potworności. 1 każdy z tych potworów. nie wyłączając księcia, poczyna dyszeć żądzą zamordo
wania nieznośnej Cimcirymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie swoje blaski, wszystkie wyższości i wspaniałości i „z wysoka" 

ją zabija. 
Oto historia Iwony „. czy aż tak trudna do zrozumienia? Ale skłonny iestem przypuścić, że mam jakiegoś pecha, dzięki któremu 

to co najprostsze, najwyra7..niejszc. w moich utworach jest odbierane w sposób najbardziej fantastyczny i dzisiaj jeszcze zdarza mi się 
czytać recenzje z Iwony w których mowa, ze to satyra polityczna ( ... ), że Iwona jest Polską. czy też wolnością, łub że to „satyra 
na monarchię". U!T! Mniejsza z tym, co innego wydaje mi się godne podkreślenia. Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem z biologii. 
niż z socjologii. Po wtóre, że jest rodem z owego bezdroża mojego. gdzie nrnie dopadała nieograniczona dowolność kształtu, 
ludzkiego kształtu, jego rozwiązłość, jego wyuzdanie. Ciągle więc to we mnie było„. i ja byłem z tym.„ 

DOMINIQ!JE de ROllX. Ro:nww!J : Gombrowic:em - fragmenty 



1904 - Małoszyce k. Sandomierza; 4 sierpnia przy
chodzi na świat Wi1told Gombrowicz. czwarte dziecko 
Jana Onufrego i Marceli Antoniny z Kotkowskich, 
1911- rodzina Gombrowiczów przenosi się do War
szawy, 1915-1922 -Witold Gombrowicz uczy się w 
gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, 1922-1926-
podejmuje studia na Wydziale Prawnym Uniwersyte
tu Warszawskiego: po dyplomie udaje się do Paryża, 
gdzie kontynuuje przez rok studia prawnicze w L'In
stitute Les Hautes Internationales. 192 7 - po powro-

cie do Warszawy obejmuje posadę aplikanta 
w Sądzie Apelacyjnym: rozpoczyna 

pracę nad pierwszymi opowia
daniami, które publikuje dzięki 
funduszom ojca w 19 3 3 r. 

( „Pamiętnik z okresu dojrze
wania"), 1934 - Gombro

wicz ostatecznie rezygnuje 
z uprawiania zawodu 
prawnika: powstają kolej

ne opowiadania ( „Filidor 
dzieckiem podszyty" i „Fiłi

bert dzieckiem podszy
ty") włączone później 

do powieści „Ferdydur-
ke", 193 7-38 - wy
chodzi „Ferdydurke" 
i opublikowana na ła-

mach „Skamandra" 
„Iwona, księżniczka 

Burgunda", 1939 
w sierpniu, dzięki zapro

szeniu Polskich Linii Ocea
nicznych, pisarz wyrusza 

inauguracyjnym rejsem 
transatlantyku „Chrobry" 

do Argentyny: wiadomość 

o wybuchu II wojny świato
wej dociera do Buenos Aires tuż 

po wpłynięciu „Chrobrego" do por
tu - Gombrowicz decyduje się pozo-

• . __ „ .... -- „ - . 



stać w Argentynie, l ~40-ł ~4b - bo
rykając się z trudnościami materialny
mi i językowymi próbuje nawiązać kon
takt z argentyńskim środowiskiem lite
rackim; rozpoczyna pracę nad drugim 

dramatem, 194 7 - publikuje w języku 
hiszpańskim „Ślub": dostaje pracę sekre
tarza dyrekcji w Banco Polaco w Buenos 

Aires; pisze powieść „Trans-Atlantyk", 
1952 - nawiązuje kontakt z redakcją „Kul
tury" paryskiej, powstają pierwsze zapisy 

„Dziennika"; w Paryżu wychodzi „ślub" 
i „Trans-Atlantyk", 1954- Gombrowicz re

zygnuje z pracy w banku, 1957-58- nakła

dem PIW-u ukazuje się „Iwona, księżniczka 
Burgunda", wydawnictwo Czytelnik wydaje 
„Trans-Atlantyk" i „ślub", a Wydawnictwo 

Literackie - zbiór opowiadań „Bakakaj": w listo
. padzie 19 5 7 r. na scenie Teatru Dramatycznego 
w Warszawie odbywa się prapremiera światowa 

;,Iwony" w reżyserii Haliny Mikołajskiej: francu
skie wydanie „Ferdydurke" potwierdza światową 
sławę powieści, 1960 - nagroda literacka za po
wieść „Pornografia" opublikowaną w Paryżu 

w języku polskim; odbywa się światowa prapremie
ra „ślubu" przygotowana przez Jerzego Jarockiego 
w Teatrze STG w Gliwicach, 1963 - Gombrowicz, 
korzystając z zaproszenia i stypendium literackiego 
Fundacji Forda, opuszcza Argentynę i przybywa do 
Berlina Zachodniego; zdecydowanie pogarsza się 

stan zdrowia pisarza od lat cierpiącego na astmę, 
1964- przebywa dwa miesiące w szpitalu; decyduje 
się zamieszkać wraz z przyszłą żoną Marią-Ritą La
brosse w Vence, miejscowości położonej na południu 
Francji, 1965 - w Paryżu ukazuje się kolejna po
wieść „Kosmos" wydana w języku polskim; Gombro
wicz kontynuuje pracę nad „ Operetką", 1966 - wy
dana zostaje ostateczna wersja „Operetki", 1967 -
Gombrowicz otrzymuje nagrodę literacką Prix For
mentor za powieść „Kosmos ", 1969 Vence - w nocy 
z 24 na 25 listopada pisarz umiera. ??-polskie wyda
nie „Dzienników" Gombrowicza. 


