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WitoldGOMBROWICZ O PORNOGRAFII 

C zas leci. Rok 1955. Ja wciąż pełnię funkcję, żal się 
Boże , sekretarza Banco Polaco. Coraz gorzej to znoszę . 

Już nie mogę dłużej . W ataku rozpaczliwego bohaterstwa 
rzucam bank. Był to skok w niewiadome. Moje 
oszczędności wynosiły ze dwa tysiące dolarów, żadnej 
posady w perspektywie, nic czego mógłbym się uczepić. 

I oto te dwa lata pobankowe stały się rozkoszne! 
Co dzień święto , niedziela od rana do wieczora! 
A Ręka , losem moim zarządzająca , okazała się łaskawa , 
akurat po opuszczeniu banku uzyskałem z kilku źródeł 
drobne zasiłki , dzięki którym miałem zapewnione bardzo 
minimalne minimum egzystencji. Mogłem więc zabrać 
się do pisania. A że jednocześnie obalono w Argentynie 
dyktaturę Perona, wiatr wolności owiewał mnie 
ze wszystkich stron! 

Pisać? Znów pisać? Co pisać? Jak zawsze, zacząłem 
coś babrać na papierze w niepewności , w niewiedzy, 
w okropnym ubóstwie, które wszystkie moje początki 

nawiedza. Powoli bogaciło się to, natężało, i tak powstał 
nowy kształt, nowy utwór, powieść, którą nazwałem 

Pornografią. Wtedy był to tytuł nie taki zły, dziś wobec 
nadmiaru pornografii stał się banalny i w kilku językach 
zmieniono go na Uwiedzenie• 

an wie z mego Dziennika, jak ciężko przeżyłem 
ostateczne 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 wieku , smak starości poczułem 
od razu po rozstaniu się z młodością. 

Nie przypuszczam, abym w moich z pięknością 
i młodością przygodach był odosobniony. Wyglądam 
na egotystę, zamkniętego w swojej wieży, ale chyba 
już udało mi się wykazać , jak bardzo jestem synem 
mojego czasu. Wszystkie te, wie pan, głębokie 
przesun ięcia w sferze naszej poufnej mitologii, gustów, 
inklinacji , cechujące czasy obecne, dzięki którym Młodość 
uzyskała ostatnio przewagę i Syn wziął górę nad Ojcem, 
dosięgnęły mnie u swego zarania , bodaj podczas 
pierwszej wojny światowej, kiedy zaledwie dawały znać 
o sobie. Już wtedy znalazłem się w dotkliwych kleszczach 
tej metamorfozy, pamiętam to jakby zawstydzenie, 
czy zdziwienie, że owe „bądź doroŚły", jakim mnie 
częstowano , nie budziło we mnie sympatii i że ja , młody, 

młodość lubiłem , jakbym był stary. W późniejszym 
życi u nacisk młodości na mnie wzrósł niepomiernie, 
ale zacząłem spostrzegać , że nie ja jestem jego ofiarą. 
Naokoło mnie coś się działo w ludziach z młodością. .. 
może i doniosłe dla rozwoju ludzkości są takie zmiany, 
dokonujące się w narcyzmie naszym? 

Dalsze przygody moje z dwiema boginiami, młodością 
i pięknością, mógłbym zawrzeć może w czterech tezach , 
bardzo dla mnie odkrywczych. 

Pierwsza: Młodość to Niższość. 



Druga: Młodość to Piękność. 
Trzecia Uakże ekscytująca!) : A więc Piękność 

to Niższość. 
Czwarta (dialektyczna): Człowiek jest rozpięty 

pomiędzy Bogiem a Młodym• 

J c:::!P 
uż w Ferdydurke widać, jak bardzo, walcząc o moją 

dojrzałość, jestem jednak zadurzony w mej niedojrzałości. 
To mnie korciło zawsze: człowiek ma dwie mety, jest rozpięty 
między dwoma biegunami. Tak, zapewne. Dorosły r:!_ ~ 

jest nauczycielem, 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 sprężenie, zdławienie , 

stanowiące o jego energii, byłoby bez tego możliwe? 
Pisałem w Dzienniku: wojny nasze są wojnami chłopców, 
porządek społeczny oparty jest na gwałcie, któremu 
na imię pobór do wojska, który jest zniewoleniem chłopców 
do ślepego 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 staje się niewolnikiem 
niewolnika. I w owym zdławieniu wzajemnym powstają 
ładunki energii , odwaga, śmiałość, furia, nadludzkość, 
nieludzkość, tu się rodzą. zabarwione lekkością. 
niewinnością. Udział Młodości w naszym życiu dorosłym, 
udział niedojrzałości, nie został dostatecznie wydobyty 
na światło dzienne• 

y, starsi , dobrze zdajemy sobie sprawę, 
że nasze przewagi się wykańczają. Zasada autorytetu 
ojcowskiego, która od wieków utrzymywała syna 
w biernym posłuszeństwie, zaczyna trzeszczyć . Młodzież 

coraz bardziej ukazuje się nam jako siła twórcza w swoim 
rodzaju, działająca swoimi środkami. Ale natura tej siły 
i jej rola nam się wymykają. Problem różnicy wieku, fazy 
wstępującej i zstępującej życia, dojrzałości 
i niedojrzałości, wyższości i niższości , nie, to nie jest łatwe, 
to nawet bardzo trudne i niejasne. Dorosły jest zagrożony 
młodym , trawiony jakąś odmienną, przenikającą 
go rzeczywistością. .. której działanie dałoby się określić 
może jako dopływ nieustanny „niedojrzałości" , albo jako 
redukcja ... albo jako nacisk ... ścigający, streszczający, 
dynamizujący ... zostawmy to. W każdym razie dorosły 
utracił swoją spokojną wyższość, która wynika po prostu 
z faktu, że jest bardziej rozwinięty. 

Śmieszni ci wszyscy profesorow!e, myśliciele, 
przerażeni , obałwanieni, w kurczowych wysiłkach 
by „zrozumieć młodzież" i „nadążyć historii". 
Co za tchórzostwo i jakaż nędza! Zamiast ujrzeć 
w tej rewolucji hecę na wielką skalę , przypisują jej cele 
świadome i górne: „my jesteśmy starzy, spóżnieni, 
a oni przyszłość, nowa fala!" . Wszystko to sprowadza 
się do następującej karykatury: z jednej strony Młody 
- potężny, groźny, prorok, natchniony, mściciel, anioł 
lub demon, a z drugiej Dorosły - roztrzęsiony, chuderlawy, 
gubiący portki. I każdy z nich czuje się śmieszny wobec 
drugiego. 

To może jest najważniejsze, jak dla mnie. To dowodzi , 



że jeszcze raz kiepska, spartaczona forma wdziera 
się pomiędzy pokolenia. Dlaczego spartaczona? 
Gdyż nie odpowiada rzeczywistości. Jaka jest 
rzeczywistość? Nie pytajcie, nie jestem w stanie udzielić 
pełnej odpowiedzi. Ale jedno mogę stwierdzić 
z całą pewnością; jeśli autentycznie obecność Młodego 
da się odczuć, to nie na gruncie społecznym, zbiorowym, 
politycznym lub ideologicznym. Dziś moda, żeby widzieć 
jedynie aspekt społeczny człowieka. Ależ nie. To bardzo 
powierzchowne i ciasne. Wiele spraw dzieje się na terenie 
prywatnym - i sekretnym - tu właśnie Młody ukazuje 
się jako niebezpieczny zwiastun pewnej poezji, pewnej 
specyficznej piękności. .. i jako ściągający w niższość • 

Dominique de Roux Rozmowy z Gombrowiczem Paryz 1969 s 109 -121 
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ochany Witoldzie, 

La Monastere 
Nonza, Corse 
4 VIII 59 

Przeczytałem Pornografię drugi raz, uważnie. Teraz mam 
od dwu dni grypę, gorączkę, ale chcę mimo to napisać 
Ci zaraz moje wrażenia , tym bardziej że chcę rękopis odesłać 
Giedroyciowi. Będzie to wszystko dość chaotyczne. 

Jest to - a trudno o bardziej entuzjastyczne zdanie 
- książka najbardziej skandaliczna, jaka kiedykolwiek została 
napisana w języku polskim. Skandaliczna po prostu dlatego, 
że odsłania pewne pokłady prawdy i rzeczywistości, 
które wymykają się najodważniejszym , najbardziej 
obiektywnym i najgłębszym podejściom „psychologicznym". 
Jest to książka metafizyczna, a nie psychologiczna. 
W najlepszych partiach Pornografia jest poezją: ma wizję 
poetycką - eksploracji spraw ukrytych' za pomocą słów 
(przychodzi mi na myśl jeszcze raz nieporozumienie 
Twego eseju „przeciw poetom", który był esejem „przeciw 
wierszującym nie-poetom"). Jest to jednocześnie, 
mam wrażenie, książka najbardziej nierówna, jaką 
kiedykolwiek napisałeś. Co jest w niej najlepszego? 
1) Twój „dajmon" - Doppelganger - Fryderyk; 2) Bardzo ostra 
wizja erotyzmu. Byłoby uproszczeniem sprowadzić 
ją do erotyzmu typu voyeur' a. Każdy erotyzm ma w sobie 
ten element - nie na próżno burdele nazywano potocznie 
w Paryżu /es glaces. „Urzeczenie młodością" 

jest tu doprowadzone dalej niż w Ferdydurke czy Dzienniku. 
Sensem życia staje się tu zmuszanie ciał młodych ~ 1 



i stworzonych do robienia miłości - do tego, żeby 
tę miłość robiły. Można to oczywiście tłumaczyć cząstkowo 

i psychoanalitycznie: a) element pederastii („dziewczyna" 
staje się tu „pretekstem" - to za jej pomocą spółkuje 
się tu z chłopcem); b) element impotencji (ten sam motyw, 
brutalniej i bardziej po prostacku ujęty w Sanctuary 
Faulknera). Ale wielką zaletą Pornografii jest, że jej motyw 
erotyczny wykracza poza te cząstkowe zastosowania. 
"Zgwałcenie" Heni Karolem (i Karola Henią) urasta 
do symbolu erotyzmu w ogóle. Ogromną intuicję wykazujesz 
poprzez (nie wiem, do jakiego stopnia świadome) równanie 
erotyzmu ze śmiercią. Jednym z najbardziej znanych 
motywów (i utrzymanych na odpowiednio „zatartym", 
„niedopowiedzianym" poziomie - do tego wrócę)- jest cały 
motyw Pani Amelii . Jej "świętość", spotkanie z Fryderykiem 
- jej nagłe wtargnięcie w „noc" - wszystko to jest bardzo 
wstrząsa)ące. Tak „głębinowo" o erotyzmie pisało zaledwie 
parę osób - których chyba nie czytałeś - Bataille, Pierre 
Klossowski , Maurice Blanchot. Wkraczamy tu w sprawę 
„sakralności" erotyzmu - upadku, pędu w przepaść 
(który wyzwala z .czasu" i "osobowości"), ale którego 
warunkiem jest (nawet jeśli .Bóg umarł") przekraczanie 
jakiegoś zakazu. 

Dalej - wspaniałe - naprawdę przejmujące są listy 
Fryderyka ( „wciągnięcie Natury dla ich planów", 
„upieranie się - bo inaczej «świństwa>> " ) . No i to - co stanowi 
również o skandalicznej wartości Pornografii - „musimy 
współdziałać w ich akcji podziemnej". To jest bardzo ważne . 

Po raz pierwszy frywolność patriotyzmu, wszelkich czynów 
„społecznych" zestawiona jest w sposób równie drastyczny 
ze sprawami naprawdę poważnymi Uak kwestie miłości, 
śmierci , „zbawienia" itd .). Wspaniały również motyw 
glista-Okulicz - uniwersalizm sadyzmu, uniwersalna wartość 
życia i cierpienia. 

Kiedy po raz pierwszy - szybko - przeczytałem 

Pornografię - inaczej odczytałem postać Wacława -
i to pierwsze (mylne) odczytanie bardziej mi się podobało -
i moim zdaniem, inaczej , bardziej przekonywająco i na Twoim 
poziomie stawia jego samobójstwo. Otóż wydaje mi się , 

że ten wspaniały „porządny człowiek" zostaje wciągnięty 
do akcji Fryderyk-Gombrowicz. Że pod wpływem wizji 
„Henia-Karol" budzi się w nim jego prawdziwy masochistyczny 
erotyzm, wobec którego jego poczciwa „miłość" do Heni 
jest niczym. I że jego śm ierć jest nie „ratowaniem honoru" 
czy „jedynym wyjściem z sytuacji" - ale jedyną dostępną 
mu formą orgazmu. Pomyśl o tym. 

Teraz niedociągnięcia . Wynikają. moim zdaniem, 
wszystkie z tego, że Pornografia jest książką hermetyczną, 

dostępna dla garstki ludzi nie tylko w Polsce, 
ale i w Europie, a że ty chcesz pisać .elearem" rzecz skazaną 
na szyfr. Mści się to na Tobie - mam wrażenie - Twoje 
przyzwyczajenie z Dziennika - popularyzacji Gombrowicza . 
Jesteś nie tylko poetą, ale komentatorem poety. Piszesz 
nie tylko dzieło, ale glosy, odsyłacze . Tutaj one, 
moim zdaniem, szkodzą. I tak jestem przeciwnikiem 
pierwszych stron .wprowadzających we Fryderyka". To jest 
na pewno artystyczny błąd . Niesamowitość Fryderyka 
nie może być w ten sposób zapowiedziana. Przeciwnie. 
Fryderyk musi być osobą najbardziej zwykłą, szarą, niemal 
niewidzialną. Jego niesamowitość powinna być zaskoczeniem, 
czytelnik powinien „nie wierzyć własnym oczom". 

W ogóle trzeba by, moim zdaniem, jeszcze zatrzeć 
czytelność Pornografii. Np. wolałbym , żeby „sceny na wyspie" 
Henia-Karol nie były z miejsca objaśn ione reżyserskim 

podstępem Fryderyka. Zyskałoby to na sile, gdyby „podstęp 
reżyserski " był tylko jednym z domysłów np. Witolda. Myślę 
np. o systemie „kraty", którą się nakłada na czytelny tekst, 
aby zrobić z niego szyfr. Albo o malarzu, który maluje obraz 



realistyczny - a potem dopiero zaciera jego czytelność. 
Sandauer nic z Pornografii nie zrozumiał. Dopiero kiedy 

mu wytłumaczyłem trochę (wyjaśniłem moje podejście) 
nieco się zainteresował. To dziwny przykład dużej inteligencji, 
której przedmiotem zainteresowań jest dziedzina, od której 
jest intuicyjn ie odcięty. Dopiero metoda analiz literackich 
zb l iża go do Ciebie czy Schulza. 

Realia okupacyjne (na które m. in. wzdrygał się Sandauer) 
są bez znaczenia. Nic tu pod żadnym pozorem nie zmieniaj . 
To jest Twoja imaginacyjna Polska okupowana - jedyne 
realia ważne to jak tamtejsza rzeczywistość odbiła się przez 
pryzmat Twojej wyobrażni. 

Jeś l i możesz odeślij mi ten list. Nie chce mi się 
go przepisywać, a może będzie mi trudno odnaleźć pierwsze 
wrażenie z rękopisu, kiedy - kiedyś - napiszę rzecz 
poważniejszą i dłuższą o Tobie (czy też pod pretekstem 
Twego dzieła) • 

Ściskam Cię mocno - odpisz mi tutaj 
(będę tu siedział do 15 września) 

Kot 

rogi Kocie, 
Żałuję, źe muszę rozstać się z tym listem, ale odsyłam, 

bo o to w nim prosisz - a myślę , źe tak czy owak będziesz 
pisał o Porno w „Kulturze". 

Czytając to teraz niewiele mam do sprostowania, 
bo prawie wszystkie Twoje obserwacje w sedno godzą. 
Jedno może tylko nie dość wyraźne: tu najważniejsze, 
źe dojrzałość jest dla niedojrzałości , nie tylko vice versa. · 
W tym sensie główną metaforą utworu jest, źe starsi 
nie mogą zabić Siemiana (dawny Okulicz) wskutek tego, 
że zanadto zdają sobie sprawę ... że to morderstwo może 
się zrealizować poprzez młodość .. . Nie mogę opędzić 
się wrażeniu, że właściwym człowiekiem jest człowiek 
młody, czyli niedojrzały, i że „starsi" są tylko dla młodszych 
(także dla dzieci). A jeśliby nawet tak wyłącznie nie było , 
to w każdym razie rola młodości jest równie ważna , polega 
na uczynieniu życia lżejszym . Życie musi stracić swój 
ciężar, aby mogło być przeżywane , i to jest rola młodości 
i na tym polega jej tajemniczy wpływ. Pospiesznie i niezbyt 
precyzyjnie wyrażam się, ale znając mnie, wiesz, 
o co chodzi. 

Z tego więc wynikałoby, że takie ujęcie Wacława, 
jak Ty w liście proponujesz, jest niemożliwe: 
ten człowiek pod wpływem tych wszystkich swoich 
perypetii nie wytrzymuje już w swojej dojrzałości, 
powadze, odpowiedzialności, która stanowi o jego miłości 
do Heni. .. i zabija Siemiana, bo nie może przeciwstawić 
się Karolowi jako dojrzały ... a konsekwencją jest, że i sam 
śmierci się oddaje. ~ 



n Jak widzisz, zmieniłem początek , idąc za Twoją radą 
- teraz jest lepiej - ale reszty nie zaciemn iłem, jak chcesz, 
bo i tak ten świat jest ciemny i przepaścisty sam w sobie, 
ta doza ciemności powinna wystarczyć . 
To, co w przedmowie napisałem , że powieść pisana 
na wzór Zarzyckiej i Rodziewicz, jest prawdą - ja szukam 
ułatwień tam, gdzie można , bo komplikacje dzisiejszej 
prozy nie odpowiadają mi. A naprawdę tak było , 

że w 1939 roku publikowałem pod pseudonimem 
w „Kurierze Czerwonym" powieść pt. Opętani - szmonces, 
który zresztą mnie bawił - i z tego wziąłem wątek 
Henia-Karol• 

Kłaniam i pozdrawiam 
WG. 

[Dopisane ręcznie:] Esej Przeciw poetom nie jest przeciw 
złym poetom - jest przeciw formie wierszowanej . 
Ja jestem poetą w prozie• 
Cyt. za: Walka o sławę. Korespondencja część druga, układ, przedmowy Jerzy Jarzębski, 
przekład listów z języka francuskiego Ireneusz Kania. Kraków 1998, s. 64 - 68. 

Pornografii Fryderyk doprowadza do kolizji 
antynomii empiryzmu i fizyki, z jednej strony, a z drugiej 
- dogmatyzmu i metafizyki. Jego świadomość rzuca 
na kolana fizyczne siły natury - zwycięstwo, które przynosi 
w efekcie tragiczną sztuczność Fryderyka - i analogicznie 
„uśmierca" drugą skrajność: psychiczne systemy religii 
i metafizyki. Przeciwstawiając psychiczne aspekty ludzkiej 
świadomości fizycznej naturze Uej ideałowi), przeciwstawia 
zarazem jej aspekt fizyczny - metafizyce Uej ideałowi). 
W ten sposób zarówno jego fizyczność, jak i psychiczność, 
jego ludzka natura, jego materialna świadomość sprawia, 
że w żadnym z tych obszarów nie zapada rozstrzygnięcie • 

Ruchy podmiotu w Trans-Atlantyku, Pornografii 
i w Kosmosie - gdy się go naniesie na schemat 
osobliwego atraktora - biorą początek w tym, 
co symboliczne, to znaczy w punkcie, w którym siła 
przyciągająca symboliki ma największą wartość . 

W Ferdydurke jest to moment wkroczenia Pimki jako 
imperatywu formy; w Pornografii jest to ład gospodarstwa 
Hipolita; wreszcie w Kosmosie jest to moment 
poprzedzający ucieczkę Witolda i Fuksa na wieś 
ze świata rodzicielskiego ładu. Jednak w miarę rozwoju 
akcji stopniowo podmiot posuwa się wzdłuż ośrodkowej 
linii prowadzącej od bieguna symbolicznego do katastrofy, 
gdy w momencie rzeczywistym następuje nałożenie 
się na sferę wyobrażeniową - kiedy to na nieskończenie 
krótką chwilę siły wzajemnie się znoszą, a podmiot, 
jak na początku Ferdydurke podczas zamieszania 



w pokoju Zutki, „jest niczym". Owa luka jednak od razu 
inaczej się zamyka, ponieważ przyciąganie tego, 
co symboliczne, zostaje - zarówno w sensie fizycznym , 
jak i psychicznym - zastąpione przez przyciąganie tego, 
co wyobrażeniowe: początkowo symbolicznych bohaterów 
coraz bardziej przyciągają agresywne - a w przypadku 
Pornografii i Kosmosu w istocie mordercze - siły tego, 
co wyobrażeniowe. Tę ambiwalencję ilustruje 
ich rozdarcie na ego i alterego w momencie nakładania 
się: w Ferdydurke są to Józio i Miętus, w Tr.ans-Atlantyku 
- Gombrowicz i Gonzalo, w Pornografii - Witold i Fryderyk, 
i w Kosmosie, już nie tak dokładnie - Witold i Fuks• 
Hanjo Berressem. Reguły dewiacji. Fizyczne i psychiczna aberracja w powieściach Witolda 
Gombrowicza. (w:) Grymasy Gombrowicza, red. Ewa Plonowska - Ziarek, 

·Kraków 2001 , s. 141 , 153, 154. 

v ryzm jest wprawdzie stałym wyznacznikiem 
wszechświata Gombrowiczowskiego (od króla 
z Iwony, podglądającego królową w garderobie, poprzez 
obserwowanie Zuty przez króla Józia, do lornetki Witolda w 
Vence). jego patologii i tym bardziej teatru. tu jednak znajduje 
uzasadnienie metafizyczne Skoro Bóg zniknął, to potrzeba 
trzech (trojga), by stworzyć dwóch (dwoje): voyeuryzm 
jest narzędziem .ucieleśniania". Karol i Henia mogą być 
tylko dla innego, niczym tancerz mecenasa Kraykowskiego 
(.Przestawali być niewinni, zal dwie trzeci aktor wchodził 
na scenę") . A Inny każe im podwin ć spodnie, rozdeptać 

' robaka.„ lub zabić . Inny widzi .„ i sain Jest oglądany. Na tym 
bowiem polega być może kuglarska ztuczka Pornografii 
- na owej konwersji , której Fryderyk Je t czynnikiem 
sprawczym i logicznym wykon wcą .• Pyta Pan, jaki mam 

plan?" - pisze on do narratora w cytowanym liście , który 
stanowi zapewne sedno książki. .Żadnego planu . Idę po linii 
napięć, rozumie pan? Idę po linii podnieceń" . Podniecenie 
to wędruje potajemnie między dwojgiem młodych ludzi jako 
starszy wymyślający młodszego, .Młodszy stwarzający 

Starszego". Podniecenie, które może mieć na imię Młodość. 

.Przepuścić świat przez młodość, przetłumaczyć na język 
młodości . czyli na język atrakcji. .. Zmiękczyć go młodością ... 
Zaprawić go młodością - aby dał się zgwałcić ... •. 
Podniecenie, które nawadnia cały świat , prawo 
powinowactw z wyboru". które tworzą jego geografię . 

Społeczeństwo . naroo i ciała to jedyne fragmenty 
tej geografii , co w sobie tylko właściwy sposób dawał 
nam do zrozumienia zredukowany kosmos, 
co zademonstruje nam Kosmos, owe nieskończone 
przestrzenie na kliku morgach ziemi zakopiańskiej••• -
'' 
A jeili Pomograf<a - mówi w pmdmowie 

do wydania francuskiego ten, ktory w latach 
czterdziestych proponował Argentynie ministerstwo spraw 
erotycznych - jest próbą odnowienia polskiego erotyzmu? 
Próbą odnalezienia erotyzmu, który by bardziej odpowiadał 
naszemu losowi - i naszej historii z lat ostatnich, złożonej 
z gwałtów, niewolnictwa, poniżenia, walk szczenięcych , będącej 

zstąpieniem w ciemną krańcowość świadomości i ciała?" . 

( ... ) Natomiast na antypodach wszelkiego „russoizmu" 
- nawet jeśli podstawowa dla Gombrowicza kwestia 
„ucieleśnienia" dotyczy umowy społecznej (bra . . . tanie się 
wszystkich lub dwojga, choć zawsze na zasadzie „spisku ciał") 
- Pornografia pokazuje nam raczej ciało Rabelais' go w sytuacjach 



Jean-Pierre Salgas, Witold Gombrowicz lub ateizm integralny, Uum. Jan Maria Kłoczowski, 
Warszawa 2004, s. 144 -147. 

[::::J enryk w $tubie jest dramaturgiem-w-dziele. 
Podobnie dramaturgami-w-dziele są narratorzy Pornografii 
i narrator Kosmosu. Tak, właśnie dramaturgami -
a nie np. pisarzami. 

( ... )Witold o Fryderyku: „Wyraźnie było widać szwy 
jego gry, on ich nie ukrywał. Ale było też widoczne, ile 
go to kosztuje, jak naprawdę blednie i drży" (Pornografia). 

Nic dziwnego, musi przecież osiągnąć naraz dwa cele: 
chce zachować dotychczasowy status towarzyski , status Ili 



„bezinteresownego artysty" - i musi „załatwić interes". 
Musi mieć „czyste ręce" - lecz chce pozostawić ślad. 
Jego sztuka - jak każda sztuka, która na to miano 
zasługuje - „dzieje się" na dwóch płaszczyznach: 
na płaszczyżnie estetycznej dzieła i na płaszczyżnie 
społecznej. Jego sztuka - jak każda sztuka - jest jawną 
konspiracją (np. w przeciwieństwie i na przekór „tajnej 
konspiracji" akowskiej, o której tyle w Pornografii)• 

ie przypadkiem Gombrowicz w swych 
utworach wielkie role każe pełnić ludziom podejrzanym. 
Lista jego narratorów i głównych , autorskich, bohaterów 
w dramatach, to lista ludzi zwyczajnie -
i już bez cudzysłowu - niesmacznych. W czym podobny 

do innego, Większego Jeszcze, pisarza. W powieściach 
Dostojewskiego najbardziej eksponowane miejsce zajmują 
intryganci różnego kroju . 

( .. . )Między sobą i każdym swym rozmówcą 
intrygant wytwarza szczególną komitywę, która chroni 
jego sprzeczne obietnice przed niepowołanym uchem. 
Przemawia do różnych ludzi różnymi językami - i języki 
te nie mogą spotkać się z sobą, nawet gdyby spotkali 
się ludzie. Zmyślny intrygant wie, że każda obietnica 
powinna znaleźć swój własny język• 

Andrzej Falkiewicz, Polski kosmos. 10 esejów przy Gombrowiczu, Wrocław 1996, s. 179- 187. 

ryderyk jest - przynajmniej z początku - świetnie 

w świecie zadomowiony i wszystkie jego umiejętności 
dotyczą relacji : trudni się pokątnym handelkiem, 
jest i aktorem, i reżyserem, zna języki (przynajmniej 
niemiecki) i może służyć za tłumaq:a , umie opatrzyć 
ranę , słowem : cała jego praktyczna mądrość (powiedzmy: 
phronesis) odsyła go do działań między ludźmi . 

Tak jest ze wszystkimi bohaterami Gombrowicza 
i z wszystkimi rzeczami w ich (i naszym) świecie dopóty, 
dopóki świat nie wypadnie z kolein , dopóki rzeczy 
nie przestaną odsyłać do innych rzeczy, a ludzie 
nie zapadną się - jak Fryderyk - w siebie samych. 
Wówczas świat zostaje nawiedzony przez kosmos 
(po raz pierwszy Gombrowicz opisał tę inwazję 
w Pornografii, w scenie w grocholickim kościele) , sens, 
który definiował się do tej pory przez relacje między 
znaczeniami , zostaje podszyty bezsensem, czyli brakiem 
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edynym ratunkiem, który pozwoliłby na nowo 
zasiedlić opustoszały świat, jest intryga sensu. 
Zapożyczam to określenie od Levinasa, choć nadaję 
mu nieco inny sens, albowiem rekonstrukcja świata 
u Gombrowicza nie ma charakteru etycznego, 
lecz ontologiczny. Intryga sensu to spisek przeciwko 
wsobności, który knuje Witold, by uchronić się przed 
katastrofą mszy, spisek, który ukrywają też Witold 
z Fuksem, by uchronić się przed „atakiem z dołu". Intryga 
ta w kościele zaczyna się wraz z ustalaniem „odnoszenia 
się" między chłopcem i dziewczyną, odkryciem „namiętnej 
składności" między Karolem a Henią. 

Ta nieoczekiwana, wybuchająca składność pozwala 
wrócić, choćby na chwilę, oczywistości rozumienia („naraz 
pojąłem lekko, bez wysiłku") , które wszelako zaraz 
zostanie podminowane przez nieoczywistość. Okazuje się 
bowiem, że choć wszystko wskazywało na ich „wzajemne 
pragnienie i zachwycenie" i to, że byli „dla siebie" 
wzajemnie, to jednak Witold (i Fryderyk z nim) odkryje 
ku swojemu zdumieniu, iż między nimi wcale nie ma 
pożądania: „Nic, nic! Nic, tylko [ .. . ] żerująca na nich 
pornografia!". Jeśli przez pornografię należy tu rozumieć 
namiętność konstruowania erotycznych relacji między 
ludźmi, to nie tylko Pornografia, ale cała twórczość 
Gombrowicza jest pornograficzna na wskroś , albowiem 
literatura jest najskuteczniejszym ratunkiem 
przed bełkoczącym kosmosem, z którego zimnych 
objęć tylko intryga sensu może nas wyzwolić. W tym też 
znaczeniu podmiot powracający do świata z konfrontacji 

• 

z niesamowitościąjest podmiotem pornograficznym, który, 
sam w sobie będąc „popłochem i wymiotem" musi znaleźć 
innych ludzi, inne rzeczy do zbudowania z ich udziałem 
tymczasowego domu. Tak właśnie, od ustalenia relacji 
między Henią a Karolem, zaczyna się ocalające 
szaleństwo Pornografii Uak od ustalenia związku między 
wróblem a strzałką, między ustami Katasi a dyszlem, 
zaczyna się zbawienna paranoja Kosmosu), którego 
inscenizatorem będą Witold z Fryderykiem • 

Michał Paweł Markowski, Czamy nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2004, 
s. 35-38 i 156-158. • 



„ 
WALDEMARSMIGASIEWICZ 

AGADNIENIE, KTÓRE 
PRZEŚLADUJE GOMBROWICZA TO DYSONANS 
POMIĘDZY TYM, CO W CZŁOWIEKU DĄŻY DO 
OSTATECZNEGO KSZTAŁTU A TYM CO BRONI 
PRZED ZASTYGNIĘCIEM W TYM KSZTAŁCIE••• 

ie istnieje znana mi forma przekładu prozy 
Witolda Gombrowicza na język sceny, która 
nie wywracałaby go do góry nogami. To, co znajduje się 
w powieści, znajduje się w powieści, to, co rodzi się 
na scenie zawsze jest próbą trawestacji i reinterpretacji, 
próbą przewrotnego istnienia poza tekstem. Po co więc 
przenosić coś, czego nie da się przenieść? 

Odpowiedź może być także ujęta w formie pytania: 
dlaczego człowiek przegląda się w wodzie, w sklepowej 
szybie, w oczach innego, w kałuży, w sobie? Wymyślił 
przecież lustro, a ono posiada lustrzane odbicie. Czemu 
zagląda w „otchłań" zniekształceń? 

icość wdarła się między ludzi i tam stwarza 
się. Stwarza się ... akt mówienia, permanentnego 
nadawania sensów, stawiania pytań, szukania odpowiedzi, 
rozpościera się aż po horyzont. I już nie można 
nad nim zapanować. Pisanie Gombrowicza i nasze 
mówienie na scenie językiem Gombrowicza ma w sobie 
coś ze stacji Męki Pańskiej. Były słowa, które padły 
w drodze na Golgotę, ale za każdym razem obraz 
cierpienia przerastał słowa. 

Czy wolno nam podjąć ową dywagację bez słów 
odczuwając jedynie cierpienie? 

Czy wolno nam szukać w tekście powieści własnych 
analogii, innego obrazu nicości? Czy wolno nam układać 
tekst budując jego dramaturgię innymi środkami „.? 

Myślę, że tak, jeżeli tylko podejmiemy próbę ukazania 
procesu tworzenia i konsolidacji drąmatu człowieka. Jeżeli 
podejmiemy próbę rekonstrukcji jego świata z całym 
ciężarem, tajemnicą, z całą jego ciemną stroną, którą 
przyszło mu nieść przez całe swoje życie ... Bo ciemna 
strona też jest własnością człowieka, bez zrozumienia 
jej, bez ujawnienia jej wobec innych, nigdy nie byłoby 
doświadczenia nicości, niedojrzałości i cielesności• 
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