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Witold Gombrowicz 

Życiorys* 

1904 4 sierpnia. Narodziny w rodzinnym majątku Małoszy
ce, położonym 200. km na południe od Warszawy. 
Ojciec - Jan Onufry był właścicielem ziemskim 
i przemysłowcem. 
Matka - Antonina z Kotkowskich była córką Ignace
go Kotkowskiego ziemianina. 
Wychowanie w religii katolickiej. 

1906 Rodzice przenoszą się do ~odzechowa, majątku ojca 
matki. 

1910 Rozpoczyna naukę pod opieką nauczycieli domowych. 
Guwernantki uczą go języka francuskiego. Każdego 
roku wyjeżdża razem z matką do Austrii i do Nie-

1914 

1915 

1916 

1920 

1922 

1923 

1926 

Podczas I wojny światowej Małoszyce parokrotnie 
miec. J 
znajdują się na linii frontu niemiecko-rosyjskiego. Jest 
świadkiem potyczek, postojów oddziałów wojska -
co czyni na nim duże wrażenie. 

Rodzice przenoszą się do Warszawy i wynajmują mie
szkanie przy ul. Służewskiej 3. 
Razem ,z kuzynem Kotkowskim i Kazimierzem Baliń
skim kontynuuje naukę pod kierunkiem nauczycieli 
domowych. 

Wstępuje do liceum Św. Stanisława Kostki, do które
go uczęszczała młodzież ze sfer arystokratycznych. 

Tworzy pierwsze dzieło: historię swojej rodziny opartą 
na materiałach z archiwum rodzinnego. Utwór nie 
został opublikowany. 

Zdaje maturę w liceum Św. Stanisława Kostki, ze 
skrajnymi ocenami: najniższe z łaciny, algebry i try
gonometrii a najwyższe z języków - polskiego i fran
cuskiego. 

Zapisuje się na Wydział Prawa Uniwersytetu War
szawskiego, bez autentycznego zainteresowania kie
runkiem studiów. 
Skłonny do zapadania na choroby płuc parokrotnie 
wyjeżdża do Zakopanego lub do majątku swego bra
ta, Janusza; w Potoczku. Właśnie tam, w całkowitej 
samotności pośród lasów zaczyna pisać swą pierwszą 
powieść, którą zniszczy natychmiast po napisaniu. 

Pobyt w Zakopanem. Kończy swą pierwszą powieść, 
o której powie później, że było to - być może, jego 
najciekawsze dzieło. Próbuje także napisać, traktując 
sprawę jak najpoważniej, „powieść dla kucharek". 

• Napisany po francusku przez W. Gombrowicza dla Wydawnictwa 
L'Herne i uzupełniony przez Dominique de Roux do pierwszego wyda
nia książki o Gombrowiczu. 
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Za namową . znajomej, pani Szuch, niszczy tekst. 
Pierwsze flirty z kuzynkami i przyjaciółkami siostry, 
które kusiły go swym żarli1,vym katolicyzmem. Rodzina 
postanawia zaręczyć go z młodą arystokratką, dwa 
lata odeń starszą, i organizuje dyskretne przyjęcie by 
„przyszły oblubieniec" mógł się zadeklarować, lecz 
on nie czyni nic. Jego pierwszą miłością jest młoda 
sąsiadka posiadłości brata Jerzego. Spotyka się z nią 
nocami, ryzykując życie, pokonując pieszo długą i nie
bezpieczną drogę. Miłość potrwa, z przerwami, kilka 
lat. 
Otrzymuje dyplom na Wydziale Prawa UW. Wstępuje 
do L'lnstitute Hautes Etudes lnternationales w Pa
ryżu. Roczny pobyt w Paryżu. Mieszka przy rue Belloy. 
Zaniedbuje swoje studia - ojciec przestaje łożyć na 
jego utrzymanie. Prowadzi nieustabilizowany tryb ży
cia. Popada w złe towarzystwo. 

1927 Wyjeżdża na południe Fmncji, w Pireneje. Mieszka 
w Vernay, Boulou, Port-Vendres. Zawiera znajomość 
z ludźmi zajmującymi się handlem żywym towarem. 
Grozi mu więzfenie. Z opresji ratuje go ksiądz Bar
celo, który zostanie jego przyjacielem. 
Po półrocznym pobycie w Pirenejach wraca do War
szawy, do rodziny. 

1928 Rozpoczyna aplikanturę adwokacką w sądach war
szawskich aby ponownie otrzymać pieniądze od ojca. 
Zaczyna pisać opowiadania: 
Tancerz mecenasa K raykowskiego 
Pamiętnik Stefana Czarnieckiego 
Zbrodnia z premedytacją 
Dziewictwo 

1929-1932 Pisze inne opowiadania: 
Biesiada u hr. Kotlubaj 
Przygody 
Na kuchennych schodach 
Zegluga na brygu Banburry 
(napisane w sądzie) 
Z upodobaniem gra w tenisa. 

1930 Zaczyna bywać w kawiarniach literackich. 

1933 Wydoje swoje opowiadania ood wspólnym tytułem 
Pamiętnik okresu dojrzewania. Ten niezręczny tytuł 
spowoduje niezrozu·mienie pomiędzy nim a krytykami. 
Znajduje wielbicieli ale duża część krytyki „poważ
nej" uznaje, że Pamiętnik świadczy o niedojrzałości 
autora. 

1934 Definitywnie zrywa ze studiami prawniczymi, przerwa
nymi zresztą kilka lat wcześniej. 
Zakłada stolik literacki w „Ziemiańskiej". 
Zaczyna pisać pierwszą sztukę teatralną, /wona, księż
niczko Burgunda i dwie nowele Fi/ifor i Filimor, które 
staną się potem częścią Ferdydurke. 
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1935 Umiera OJC1ec. Przeprowadza się na ul. Chocimską 
35, gdzie wynajmuje mieszkanie sąsiadujące z miesz
kan·iem matki i siostry. 
Otrzymuje w spadku połowę majątku Małoszyce i par
tycypuje w innych dochodach rodziny. 
W czasopiśmie Skamander publikuje Iwonę, księż
niczkę Burgunda; sztuko nie zostaje zauważona ani 
przez krytyków ani przez teatr. Rozpoczyna pisać Fer
dydurke, której poświęci przez dwa lata kilka godzin 
pracy dziennie. 
Jako krytyk współpracuje z kilkoma pismami w War
szawie, z Kurierem Poronnym na czele. 

1936 Ciągle praca nad Ferdydurke. 
Trochę podróiluje. 
Miłostka z kuchareczką. 
Stosunki ze służbą. 
Flirt z piękną i młodą poetką. 

1937 W październiku wydaje Ferdydurke w Wydawnictwie 
Rój w Warszawie, które zażądało od autora pokrycia 
połowy kosztów publikacji . Silne reperkusje pozytyw
ne i negatywne. 
Publikuje powieść kryminalną w odcinkach pt. Opę
tani w Expressie Wieczornym pod pseudonimem Nie
wieski. 

1938 Podróż do Włoch. 
Długi pobyt w Ta trach, gdzie odpoczywa. 

1939 Zaproszony przez polskie linie oceaniczne do udziału 
w inauguracyjnym rejsie statku „Chrobry" wyjeżdża 
do Buenos Aires 1 sierpnia. 
Podczas jego pobytu w Argentynie wybucha li wojna 
światowa. Okupacja Polski. Pobyt w Argentynie prze
dłuży się do maja 1963 r. tzn. potrwa dwadzieścia 
cztery lata. 

1940 Mieszka w małych hotelikach w Buenos Aires. 
Żyje biednie korzystając z zapomóg i pożyczek. 
Współpracuje, pod pseudonimem, z kilkoma stołecz
nymi dziennikami. 

1941 Decyduje się pozostać w Argentynie, gdzie jego życie 
zaczyna się stabilizować. Mówi po hiszpańsku. 
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W niewielkim stopniu uczestniczy w życiu emigracji 
polskiej. 
Przyjaźnie argentyńskie, zwłaszcza wśród młodych. 
Doświadczenia homoseksualne z młodymi chłopcami 
z ludu w Buenos Aires. 
Kontynuuje współpracę z prasą, pod pseudonimem. 
Grywa w szachy w cafe Rex. 
Zwolna tworzy się wokół niego mała grupa przyjaciół. 
Prowadzi cygańskie życie. 
Staje się coraz bardziej zafascynowany Ameryką Ła
cińską. 
Nie pisze nic poważnego. 

Kobiety, które wierzą w jego talent, wspomagają go 
fi-non sowo. 
Miłostka z córką poety. 

1944 W górach Kordoby zaczyna pisać ślub. 
W tym samym czasie tworzy powiastkę Bankiet. 

1947 Pubfiikacjo ślubu po hiszpańsku, w Buenos Aires, 
przez Wydawnictwo Eam, dzięki pomocy bogatej przy
jacióbki Cecylii de Benedetti, która sftnansowała tłu 
maczenie i publikację sztuki. 
Zaczyna powieść Trans-Atlantyk, pisząc jednocześnie 
powiastkę Szczur. Jego życie w Argentynie staje się 
coraz bardziej niepewne. N ie chce wracać do Polski 
ze względów pol·itycznych . Rozpoczyna pracę w Ban
ku Polskim jako sekretarz dyrektora. 

1948 W Banku nie robi nic, z wyjątkiem pisania swojej 
powieści Trans-Atlantyk. 
Zrywa ostatecznie z argentyńslcini środowiskiem lite
rackim, gdz-ie bywał bardzo rzadko i głównie ze 
wzqlędów ekonomicznych. Jego sposób bycia - pro
wokacyjny i mało poważny nie ułatwiał mu kontaktów 
z i-ntelektualnymi środowiskami stolicy. 

1950 Nawiązanie stałych . kontaktów z Kulturą - pismem 
emigracji polskiej w Paryżu, publikuje w nim frag
menty Trans-Atlantyku, który wzbudza bardzo wrogie 
emocje. 

1952 Publikacja Trans-Atlantyku i ślubu (w jednym tomie), 
po polsku, przez Wydawnictwo Kultury w Paryżu . 
W tym wydaniu Trans-Atlantyk poprzedzony został ar
tykułem Józefa Wittf.ina, ktorego outorytet uspokaja 
emocje. 

1953 Rozpoczyna pubMkację fragmentów swojego Dzien
nika w Kulturze. W tej for.mie Dziennik ukazywać siię 
będzie w piśmie do śmierci autora. 

1955 Po siedmi·u latach pracy opuszcza Bonk Polski. Decy
zja śmiała ponieważ ksiąi!ki nie przynoszą żadnego 
dochodu. Dzięki rniewielkiej zapomodze Komitetu 
Amerykańskiego dla Wol1nej Europy i kilku wykładom 
ma z czego żyć. Może się całkowicie poświęcić dziełu, 
nód którym właśn·ie procuje: Pornografii. 
Zaczyna tworzyć komedię muzyczną Operetka. 

1957 Odwilż w Polsce. Publikacja wszystkich utworów pozo 
Dziennikiem. Iwona, księżniczka Burgunda grana 
w Krakowie. OddMięk jego utworów jest bardzo sil
•ny. Wydania ro2chodzq się w kil·ka tygodni. W tym 
samym czasie, w Paryżu, Fra-nc;ois Bondy ogłasza en
tuzjastyczny artykuł o Ferdydurke. Dzięki temu Mauri
ce Nadeau proponuje wydanie Ferdydurke w swojej 
serii Lottres Nouve/les w Wydawnictwie Julliard (któ
re przedtem odrzuciło tę książkę, jak wiele wydaw
nictw paryskich). Koszty tłumaczenia opłaca autor. 
Otrzymuje 200 $ zaiiczki. Wydanie pierwszego tomu 
Dziennika, po polsku, w paryskiej Kulturze. 
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1958 Sukces Ferdydurke mimo, że ograniczony do elity in
telektualnej, otwiera drzwi do innych wydawnictw w 
Europie i we Francji. Pierwsze przekłady we wszyst
kich językach, z wyjątkiem krajów Europy Wschodniej, 
gdzie - począwszy od 1958 r. jego dzieła ponownie 
znajdują się na indeksie. 
Pogorszenie stanu zdrowia. Pierwsze ataki astmy. 
Ciągle żyje z dala od argentyńskiego środowiska lite
rackiego, gdzie odgłosy jego sukcesów europejsikich 
przyjmowane są sceptycznie. Podróż na -północ Argen
tyny i do Urugwaju. 
Pobyt w Tandilu, w Argentynie. 
Wyjazd na dwa zimowe miesiące do Santiago del 
Estero. 

1959 ~mierć matki w Polsce. 

1960 W lipcu pierwsze wydanie Pornografii po polsku, 
przez paryską Kulturę. 

1961 W lutym śmierć siostry w Polsce. 
Kwiecień. Po raz pierwszy otrzymuje nagrodę Hterac
ką - jest to nagroda Kultury w wysokości 200 $. 
Zaczyna pisać powieść Kosmos. 
Podróż do Urugwaj-u. 

1962 Lipiec. Wydanie Pornografii po francusku, w serii 
Lettres Nouve/les przez Wydawnictwo Julliard. 
Październik. Pierwsze wydanie Dziennika 1957-1961 
(w dwóch tomach) po polsku, Wydawnictwo Kultury 
w Paryżu. 

1963 Zaproszony przez Fundację Forda na roczny ipo'byt ' 
w Berlinie, opuszcza Argentynę ipo dwudziestu trzech • 
i pół roku pobytu. Wyjazd do Europy na statku „Fre- J 
derico". 
Kwiecień-maj. Miesięczny pobyt w Paryżu. 

1964 Styczeń. Premiera Slubu w Europie, w Theatre Reca
mier w Paryżu. Reżyseria Jorge Lavelli, Argentyńczyk. 
Nasilenie się astmy„. 
Od maja do końca sierpnia pobyt w Paryżu i w opac
twie Royaumont, gdzie spotyka młodą studentkę ka
nadyjską Marię Ritę Labrosse. 
Wrzesień. Wyjazd na •południe Francji z Marią Ritą 
Labrosse. Trzytygodniowy pobyt w La Messuguiere, 
niedaleko Grasse. 
W październiku przybywa do Vence (35, place du 
Grand-Jardin) gdzie miesz.koć będzie aż do śmierci. 
Grudzień. Kończy powieść Kosmos. 

1965 Czerwiec. Miesięczny pobyt we Włoszech, w Chiavari, 
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u przyjaciół Marii i Bogda.na Paczowskich. . 
Wydanie Kosmosu, po pols'ku, przez paryską Kulturę. 
Październik. Premiera Iwony, księżniczki Burgunda 
w Theatre de France. Reżyseria Jorge lavelli. 
Pisze drugą wersję Operetki. 
Grudzień. Wielki sukces Iwony w Sztokholmie. Reży
seria Alf Sjoberg. 

1966 Kwiecień. Wydanie Kosmosu, po francusku, Wydaw
nictwo JuHiard. 
2 września. Kończy Opere-tkę. 
6 listopada. Wydanie trzeciego tomu Dziennika 
i Operetki, po polsku, przez paryską Kulturę. Sukces 
Slubu w Sztokholmie. Reżyseria Alf Sjoberg. 

1967 Maj. Międzynarodowa Nagroda Literacka - Prix For
mentor dla Kosmosu. 

1968 Styczeń. Sukces Slubu w Schiller Theater w Berlinie. 
Reżyserio Schroder. 
Wydan·ie Spotkań Dominique de Roux z Witoldem 
Gombrowiczem, Wydawnictwo Pierre Belfond w Pa-
ryżu. · 
Wydanie po francusku Dziennika Paryż-Berlin, Wy
dawnictwo Christian Bourgois w Paryżu. 
18 listopada. Atak serca. 
28 grudnia. Poślubia swoją towarzyszkę Morię Ritę 
Lahrosse. 

1969 Ponowny atak serca. 
1 kwietnia. Przeprowadzka do rezydencji Val-Clair 
w Vence. 
24 lipca. Smierć nocą, w czasie snu. 

Tłum. i oprac. K.J. 
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Witold Gombrowicz 

O PORNOGRAFII 

U pierwocin wszystkiego, co może powiedzieć artysta, kry
je się sekret pewnej piękności - takiej a nie innej - i to jest, 
być może, jego zasadniczy wybór. Niewątpliwie wszedłem 
w literaturę oczarowa·ny, uwiedziony, pewnym rodzajem uro
dy, która zaważyła na moich, najbardziej nawet oderwanych, 
spe1kulacjach myślowych. Musiał więc nadejść moment, że
bym w sztuce przedsięwziął wyprawę do owego uroczyska, 
gdzie się święciły moje czary i uroki. 

Pan wie z mego Dziennika, jak dężko przeżyłem ostatecz
nie zerwanie z młodością, które nastąpiło bardzo późno, bo 
do czterdziestego roku życia wyglądałem i czułem się młodo. 
Należę do ludzi, którzy nigdy nie zaznali średniego wie-ku, 
smak starości poznałem od razu po rozstaniu się z mło
dością. 

Nie przypuszczam, abym w moich z pięknością i młodością 
przygodach był odosobniony. Wyglądam na egotystę, za
mkniętego w swojej wieży, ale chyba już udało mi się wy
kazać, ja•k bardzo jestem synem mojego czasu. Wszystkie te, 
wie pan, głębokie przesunięcia w sferze naszej poufnej mi
tologii, gustów, inklinacji, cechujące czasy obecne, dzięki 
którym Młodość uzyskała ostat·nio przewagę i Syn wl'iął 
górę nad Ojcem, dosięgnęły mnie u swego zarania, bodaj 
podczas pierwszej woj•ny światowej, lciedy zaledwie dawały 
znać o sobie. Już wtedy zna.lazłem się w dotkliwych klesz
czach tej metamorfozy, pamiętam to ja·lcby zawstydzenie, czy 
zdziwienie, że owe „bądź dorosły", jokim mnie częstowano 
nie budziło we mnie sympatii i że ja młody, młodość lubiłem, 
j(]lkbym był stary. W późniejszym życiu nacisk młodości na 
mnie wzrósł niepomiernie, ale zacząłem spostrzegać, że nie 
ja jeden jestem jego ofiarą. Na około mnie coś się działo 
w ludziach z młodością ... może i doniosłe dla rozwoju ludz
kości są takie zmiany, dokonujące się w narcyzmie naszym? 
Dalsze przygody moje z dwiema boginiami, młodością i pięk
noŚĆią, mógłbym zawrzeć może w czterech tezach bardzo 
dla mn·ie odkrywczych. 

„P.ierwsze: Młodość to Niższość 
Druga: Młodość to Piękność 
Trzecia (jakże ekscytująca!): A więc Piękność to 
Niższość 
Czwarta (dialektyczna): Człowiek jest rozpięty pomię
dzy Bogiem a Młodym". 

Roux: - Czy doszedł pon do nich stopniowo? 
Gombrowicz: - Raczej tak. Jak zawsze. Ale, o ile inne idee 
narastały we mnie spokojnie, te związane z młodością nie
raz dosięgały mnie jak chwilowe olśnienia, prawie dramaty
czne, wprawiające w wiel!kie poruszenie nojbar~ziej mrocz
ne zakamarki mojej istoty. Jeśli mówię, że jednok powoli 
do nich dochodziłem to dlatego, że nowiedzoły mnie i zni
kały, żeby znów powrócić. 
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Do prawdy, że „Młodość to Niższość", dotarłem bardzo 
wcześnie i od razu jak do czegoś niewątpliwego. Tak, być 
młodym, oznaczało być słabszym, gorszym, niezrobionym, 
niedostatecznym, niedojrzałym„. być, zatem, poniżej wszel
kiej wartości„. i, (uwaga!) nawet poniżej siebie samego 
(w przyszłości). A więc Młody musi być poddany Dorosłemu 
i słuszne jest panowanie Dorosłego nad Młodym. I na pew
no Młodość nie co innego, pchnęła mnie ku wszelkiej niż
szości społecznej czy nawet duchowej. 

Potem objawiło mi się, że „Młodość to Piękność". Mówię 
„objawiło", ponieważ wielka jest różnica między zwykłym 
uświadomieniem sobie jakiegoś komunału, a wdarciem się 
w jego treść żywą, stwarzającą. Jeden z błysków tej ilumina
cji wydarzył mi się w Tatrach - pamiętam - w lecie, byłem 
już dobrze po dwudziestce, wyjechałem kolejką linową z Za
kopanego na Kasprowy Wierch i spędziłem noc w schroni
sku, gdzie nikogo nie było, ściany tylko, wyłożone dwoma 
rzędami łóżek, masą materaców, chmury włódzące się po 
ziemi i zalepiające wzrok, zimno, wilgoć i jakieś oba/wonie
nie„. Trzeciego dnia rozjaśniło się i w ostrości ożywczej po
wietrza i światła zeszedłem, jeśli się nie mylę, na Halę Gą
sienicową (dziś już gubię się w tych górach), tam, w schro
nisku, zastałem dwie wycieczki młodzieży szkolnej, jedną 
żeńską a drugą męską. Chłopcy i dziewczynki, nic nadzwy
czajnego, ale błąkała się po nich jakoś możliwość uwiedze
nie„. i niedorozwinięcie, drobność ich, szczupłość dziecinna 
jeszcze zamiast osłabiać to wrażenie sprawiło właśnie w ja
kimś nagłym przeinaczeniu, że ta możliwość uwodzicielska 
stała się tym potężniejsza i te dwie grupy przetworzyły się 
w dwa chóry i śpiew wytrysnął olbrzymi, natchniony i prze
mienił się w Piękność. Ale też było coś „wewnętrznego" 
w tym śpiewie bezgłośnym i wyniosłem z tego także tę myśl, 
że piękność utajona w młodości gatunku ludzkiego, jest 
nader czymś specjalnym, czymś „wewnętr.znym". 

R.: - Wewnętrznym? 
G.: - W przeciwieństwie do piękności świata zewnętrznego. 
Czytałem niedawno zwierzenia pewnego malarza, że dla 
niego stara i brzydka kobieta jest piękniejsza od młodej 
i pięknej. Nie przeczę, gra świateł na pryszczach i zmarszcz
kach jest bogatsza„. ale cóż to za spec nierozróżniający po
między tym rodzajem piękności, a tą, którą gatunek ludzki 
sobie sam wyhodował i nieprzerwanie powtarza w uwodzi
cielskim kształcie dziewczyny, młodzieńca? Tę mamy w so
bie, ona jest nasza i wymaga od nas czego innego, innego 
podejścia. Pomieszanie tych dwu piękności jest moim zda
niem jedną z przyczyn, dla których wspókzesne malarstwo 
stało się fatalną szkołą estetyczną i duchową. Ale jak to? 
Więc młodość, która jest gorsza, niższa a jednak piękniej
sza? No tak, zrozumiałe z punktu widzenia biologicznego, 
że słabszy, podrzędny, ten potrzebujący opieki, ten lichy 
i nieumiejętny, musi zjednać sobie łaskę mocniejszego. Męż
czyzna dorosły nie potrzebuje uwodzić, jest silny, góruje, pa
nuje. Wdzięk i piękność są bronią kobiety, młodzieńca 
i dziecka, istot słabszych. 
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Z tego jednak wynikałoby, że„. że„. „P·lękność to Niższość"! 
Proszę zauważyć, jak wystrzela coś naprawdę ważnego dla 
artysty z zestawienia tych dwóch pojęć. Myli mi się chrono
logia tych wtajemniczeń. Chyba już pod koniec mojego po
bytu w Argentynie, przypadkowo, w rozmowie, nasunęła mi 
się ta formuła , która przecież przebywała we mnie od daw
na.„ i poczułem, że trafia w moje sedno. Artysta, „pracuje 
w piękności" , jak inni w ubezpieczeniach, lub w agronomii, 
ale dobrze nie wie jaka jest ta jego piękność„. i otóż to 
z-danko przypadkowe wyjaśniło mi wiele, wiele rzeczy. Zna
lazłem rację wystarczającą wielu moich fobii, to dlatego 
nienawidziłem malarstwa kościelnego, gdzie piękno łączy 
się z cnotą, urody wychuchanej elegantek od Diora, czystej 
poezji, abstrakcyjnej sztuki, stąd także brała się alergia 
moja na pun·kcie wąsów i brody! Dlatego Piękność musiała 
być dla mn'ie jak kamień drogocenny, osadzona w poniże
niu. I.„ i.„ o ile w tej postaci była bardziej pasjonująca, to 
jej odbierała mdłą harmonię, nudną doskonałość, jakże sta
wało się liryczna i dzika nawet, jakaż prężność nieobliczalna 
w bogin·i strąconej przykutej do młodości! I czyż nie to od
powiadało najbardziej słonnościom, niewyznanym jeszcze 
w pełni mojego czasu, epoki? Czyż nie to było marzeniem 
skrytym wchodzącego w życie pokolenia? 

Wysiłki sztuki współczesnej by nas raczyć pięknem obiektyw
nym i abstrakcyjnym wydały mi się w tej perspektywie praw
dziwie strusią polityką tchórza. Mówię, jak artysta. Ktoś po
wiedział „niesposób walczyć z tym co dusza sobie wybierze". 
R.: - Pisze pan o tym w dwóch rozdziałach Dziennika 
z 1956 roku, poświęconych dzielnicy portowej Buenos Aires, 
Retiro. 

G.: - Wtedy byłem skłonny ująć młodość, jako rodzaj war
tości samej w sobie: młodość jest poniżej wszelkiej wartości, 
jedyną wartością młodości jest młodość. 

I pewnie dlatego, gdybym pisał krótką przedmowę do wy
dania francuskiego Pornografii, nasunęło mi się pod pióro 
takie zdanko: 

„Człowiek jest między Bogiem, a Młodym" 

Co się wykłada: człowiek ma dwa ideały, boskość i młodość. 
Chce być doskonały, nieśmiertelny, wszechpotężny - chce 
być Bogiem. Chce być kwitnący, świeży, wstępujący w życie 
- chce być Młody. Pragnie doskonałości, ale lęka się jej, bo 
wie, że jest śmiercią. Nie chce niedoskonałości ale przycią
ga go ona bo jest życiem i pięknością. 

I znowu, nk nadzwyczajnego, taka sobie myśl... a dla mnie 
jakaż lampa oświetlająca! 

Albowiem w pisaniu moim istnieje tendencja - poniekąd 
konspiracyjna, nielegalna - by naturalny rozwój ludi!ki od 
niedojrzałości do dojrzałości uzupełnić dążeniem wręcz od
wrotnym, prącym w dół, z góry do dołu, od dojrzałości do 
niedojrzałości. 

Już w Ferdydurke widać jak bardzo walcząc o moją dojrza
łość, jestem jednak zadurzony w mej niedojrzałości. To mnie 
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korciło zawsze: człowiek ma dwie mety, jest rozpięty między 
dwoma biegunami. Tak, zapewne, Dorosły jest nauczycie
lem, mistrzem, panem Młodego. Ale czyż ten Dorosły nie 
uczęszcza po cichu do innej szkoły, gdzie Młody nad nim 
rządy obejmuje? Czyż wściekła dynamika życia, to spręże
nie, zdławienie, stanowiące o jego energii, byłoby bez tego 
możliwe? Pisałem w dzienniku wojny nasze są wojna1mi 
chłopców, porządek oparty jest na gwałcie, któremu na imię 
pobór do wojska, który jest zniewoleniem chłopców do śle
pego posłuszeństwa, poddaniem ich woli oficera, to że jedni 
ludzie uzyskują władzę nad innymi może stać się tylko dzięki 
giętkości, lekkości chłopca; ale ślepe posłuszeństwo jest w 
gruncie rzeczy dwustronne i obopólne, ten co rozkazuje stą
je się niewolnikiem niewolnika. I w owym zdławieniu wza
jemnym powstają ładunki energii, odwaga, śmiałość, furia, 
nadludzkość, nieludzkość, tu się rodzą, zabarwione lekkoś
cią , n iew i nnością. Udział Młodości w naszym życiu dorosłym, 
udział niedojrzałości, nie został dostatecznie wydobyty na 
światło dzienne. 

Tera z możemy już pomówić o Pornografii". 

Dominique 9e Roux ROZMOWY Z GOMBROWICZEM 

Paryż 1969 

Dziennik 1957-1961 

Poniedziałek 

4 lutego br. (58) skończyłem Pornografię. Tak sobie tymcza
sowo to nazwałem. Nie gwarantuję, że tytuł się utrzyma. Nie 
spieszę się z wydaniem. Za dużo moich książek ukazało się 
ostatnio w druku. 

Potrzeba, jedna z najbardziej natrę~nych, podczas pisania 
tej dość pornograficznej miejscami Pornografii: przepuścić 
świat przez młodość; przetłumaczyć na język młodości, czyli 
na język atrakcji„. Zmiękczyć go młodością„. Zaprawić go 
młodością - aby dał się zgwałcić„. 

Intuicja, która mi to podyktowała, zawiera w sobie chyba 
przekonanie, że Mężczyzna jest bezsilny, wobec świata„. b~
dąc siłą tylko, nie będąc urokiem„. A zatem, aby mógł po
siąść rzeczywistość, ona wpierw musi zostać przepuszczona 
przez istotę mogącą się podobać„. czyli mogącą się oddać.„ 
niższą, słabszą. Tutaj do wyboru - kobieta, albo młodość. 
Ale kobietę odrzucam z powodu dziecka, dlatego, innymi 
słowy, że jej funkcja zanadto specjalna. Pozostaje młodość. 
I tu powstają drastyczne formuły: dojrzałość dla młodości, 
młodość dla dojrzałości. 

Co to takiego? Co napisałem? Nie ta·k prędko wyjaśni się, 
czy ten akcent, który kładę na Duchu Młodości i Sprawach 
jego jest coś wart... i ile? 

W. Gombrowicz DZIENNIK 1957-1961 

Paryż 1971 s. 96-97 
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„(„.) najchętniej opowiem jakie według mnie, są związki 
Pornografii z metafizyką". 

„Spróbujmy to tak wyrazić: człowie'k, jak wiadomo, dąży do 
absolutu do Pełni. Do absolutnej prawdy, do Boga, do peł
nej dojrzałości etc. Objąć wszystko, urzeczywistnić w całości 
proces rozwoju - taki jest ten imperatyw". 

„Otóż w Pornografii (starym moim zwyczajem; bo już Fer
dydurke gęsto tym nasycona) ujawnia się inny, chyba bar
dziej tajony i mniej legalny cel człowieka, jego potrzeba 
Niepełni„. Niedoskonałości„. Podrzędności„. Młodości.„". 

„Jedna ze scen kluczowych utworu, to ta w kościele, gdy 
pod naciskiem świadomości Fryderyka załamuje się msza, 
a 'wraz z nią Bóg - Absolut. Wtedy z ciemności i próżni kos
mosu wyłania się nowe bóstwo, ziemskie, 2!mysłowe, nielet
nie, złożone z dwojga istot niedorozwiniętych, tworzących 
świat zamknięty - tam dopiero staje się możliwe". 

„Przecież ja nie od dzisfoj o tym piszę, w całej mojej pro
dukcji te idee są dominujące. I w Dzienniku o tym mowa, 
np. „ .Młodość ukazała mi się jako najwyższa i absolutna 
wartość życia„. Ale ta 'wartość' miała jedną cechę, wymy
śloną chyba przez samego diabła - będąc .młodością, była 
czymś poniżej wartości". 

„Te ostatnie słowa („poniżej wartości") tłumaczą dlaczego, 
mimo tak ostrego u mnie konfliktu życie-świadomość, nie 
wylądowałem w żadnym ze współczesnych egzystencjaliz
mów. Autentyczność i nieautentyc.mość życia są mi równie 
cenne - moja a·ntynomia to z jednej strony Wartość, a z dru
giej Niedo-Wartość„. Niedostateczność„. Niedorozwój„. To 
jest, jak myślę, we mnie najważniejsze, najbardziej osobi
ste i odrębne. Niepowaga jest dla mnie równie potrzebna 
człowiekowi, co powaga. Jeśli filozof mówi, że „człowiek 
chce być Bogiem", to ja bym to uzupełniał: „człowiek chce 
być młody". 

„I według mnie jednym z narzędzi tej dialektyki Pełnia -
Niepełnia, Wartość - Niedowartość, są rozmaite okresy wie
ku lud~kiego. Dlatego tak niezmierną i dramatyczną rolę 
przyznaję wiekowi wstępnemu - młodości. I dlatego mój 
świat jest zdegradowany: to tak jakby pan złapał Ducha za 
kark i zanurzył go w lekkość, w niższość.„". 

„Naturalnie ja w Pornografii nie tyle rozglądam się za teza
mi filozoficznymi, ile pragnę wydobyć artystyczne i psycho
logiczne możliwości tematu. Szukam pewnych 'pięk·nośd' ta
kiemu konfliktowi odpowiadających. Czy Pornografia jest 
metafizyczna? Metafizyka, to znaczy 'pozafizyczność', poza
cielesność', a moją intencją było poprzez ciało dotrzeć do 
pewnych antynomii ducha". 

„Ten utwór jest chyba bardzo trudny choć ma pozór zwykłej 
'powieści' i nawet dość nieprzyzwoitej„." 
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W. Gombrowicz DZIENNIK 1957-1961 

Paryż 1971 s. 213-214 


