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Głos ma autor 

P
rzejdźmy do Pornografii. 
Bohater tej powieści, Fry
deryk, jest Krzysztofem Ko

lumbem, wyruszającym na odkry
cie lądów nieznanych. Czego szu
ka? Tej właśnie nowej piękności 
i nowej poezji, utajonych pomię
dzy dorosłym a chłopcem. To po
eta o wielkiej, krańcowej, świado
mości takim go chciałem mieć 
w powieści. Ale jakże trudno poro
zumieć się w dzisiejszych czasach! 
Niektórzy krytycy ujrzeli w nim 
szatana, ni mniej, ni więcej, 
a znów inni - Anglosasi przeważ
nie - zadowolili się naklejką bar
dziej trywialną, voyeur. Mój Fry
deryk nie jest ani szatanem, ani 
voyeur'em, natomiast ma w sobie 
coś z reżysera, czy nawet chemi
ka, który kombinując ludzi mię
dzy sobą usiłuje wytworzyć z nich 
alkohol nowego uroku. 
Cóż się dzieje w Pornografii? 

My, Fryderyk i ja, dwóch star
szych panów, ujrzeliśmy parkę , 

chłopca i dziewczynę, jakby stwo
rzonych dla siebie, skutych wza
jemnym, bijącym w oczy, seksapi
lem. Ale oni jakby o tym nie wie
dzieli, tonie to jakoś w ich mio
dzieńczym nieurzeczywistnieniu 
(niewniejętność właściwa wieko
wi). Nas, starszych, korci to i pod-

„ Gdzie byliśmy, 
na. jakiej 
wylądowaliśmy 
planecie?" 

nieca, chcielibyśmy, aby urok się 
ucieleśnił. I ostrożnie, z zachowa
niem pozorów, zaczynamy im do
pomagać. Na nic nasze zabiegi, 
rozbijają się one o tę fazę przed
świtu, wstępną, o ten ich przedpo
kój bytu. 

A dalej? Pomińmy chytre pod
stępy Rajfura-Reżysera (który tak
że jest voyeur'em, ale voyeur'em
-poetą) . Dymy bijące z tego uro
czyska coraz bardziej nas odurza
ją, aż w końcu, rozpaleni ich obo
jętnością , odkrywamy, że w braku 
zespolenia fizycznego grzech, 
grzech wspólny, jej i jego, może 

„Oni w grzechu 
mogą się tarzać . „ 
z na.mJ ... 

ich połączyć i - o radości - na wet 
nas z nimi złączyć, mimo różnicy 
wieku. 

W końcu wytwarza się taka sy
tuacja (w itej powieści rzuconej 
na krwawe tło Polski wojennej, 
przez Niemców zgwałconej), że 
my, dorośli , mamy zabić pewnego 
wybitnego członka podziemnej 
organizacji , walczącej z Niemca
mi, który załamał się i może zdra
dzić. Czyn przerastający siły nas, 
dorosłych, wiedzących, czym jest 
śmierć , nas, świadomych, nas po
ważnych. Ale ktoś lekki dokona 
tego lekko - i chłopcu powierza
my to morderstwo, które w rę
kach stanie się chłopięce. 

Fryderyk organizuje tę zbrod
nię młodzieńczą, wciągając w nić 
i dziewczynę , ten grzech wspólny, 
dorosłomłody , który nas zespoli. 
A w ostatniej chwili Rajfur-Reży
ser nie wiedząc jak włączyć w to 
innego chłopca , który się pęta 
niezatrudniony na boku, po pro
stu zabija go. Aby lepiej smako
wało, żeby zupa była lepsza z tym 
kawałem młodego mięsa dodatko
wym, żeby wzmocnić tę zakrwa
wioną chłopięcością chłopięcość 
tamtego, rówieśnika ... 

Dominique de Roux, 
Rozmowy z Gombrowiczem 

„Jej karczek jeszcze szkolny... Wszystko 
w niej jest dla niego! I niezwalczone, ślepe, 
tak obojętne zakochanie się w sobie 
i pożądanie. Są dla siebie on dla niej, ona 
dla niego!" 



O Pornog ra.fi i 

P ornografia Gombrowicza 
budziła sprzeczne uczucia 
wśród czytelników i kryty

ków. Imaginacyjna i nader dra
styczna akcja umieszczona w oku
powanej przez hitlerowców Polsce 
lat czterdziestych kazała myśleć 
o jakiejś grubej niestosowności, 

jeśli nie o bluźnierstwie wobec pa
triotycznych ideałów Polaka. Por
nografia w samej rzeczy jest bluź
niercza, choć nieco inaczej, niż 

o tym sądzić może czytelnik pro
stoduszny. Prezentuje ona trady
cyjną kulturę i obyczaj narodowy 
w stanie wyczerpania i atrofii. 
Wprawdzie tu oto, na naszych 
oczach odprawia się jaszcze jakieś 
odwieczne rytuały: zajęcia gospo
darskie, kojarzenie par małżeń
skich, udział w religijnych obrzę
dach, walkę narodowo-wyzwoleń
czą, ale są one już tylko „pustą 
formą" i trudno uczestniczyć 

w nich z całkowicie dobrą wiarą. 
Skąd wyczerpanie soków ży

wotnych? Może ze „śmierci Bo
ga", może po prostu ze starości, 
może także pośrednią przyczyną 

jest nieludzkość wojny i ciężar 
patriotycznej ofiary, która już 
po raz któryś z rzędu wystawia 
na próbę psychikę jednostek i ich 
poczucie obowiązku wobec wy
magań zbiorowości. W Pornogra
fii mamy więc ukazany kryzys 

„Bylo jej wiadomo, że we dwoje mogą 
podniecać, uwodzić ... Nie byli tacy 
niewinni, jak mogfo się wydawać! Znali 
swój smak!" 

wartości, które dotąd organizo
wały byt narodowy: upadek reli
gii, kompromitację ideałów zie
miańskiej familii (wraz z ich 
strażniczką , czcigodną Amelią), 
załamanie psychiczne legendar
nego przywódcy partyzantów itd. 

Dwaj starsi panowie, Witold 
i Fryderyk, którzy odwiedzają zna
jomych w wiejskim dworze gdzieś 
pod Ostrowcem, są więc świadka
mi (a i sprawcami także - poprzez 
swe niedowiarstwo) powszechne
go kryzysu form i autorytetów. 
Zarazem dobre wychowanie, to
warzyski konformizm wzbraniają 
im wyznać otwarcie ból i niewygo
dę, które z tego stanu rzeczy dla 
nich wynikają. Z tych samych 
przyczyn nie mogą też porozumieć 
się, gdy podświadome żywioły ich 
psychiki odnajdują w zmartwia
łym świecie ostatnie bodaj ogni
sko życia, które budzi w nich 
na powrót emocje i zachwyt. Tym 
ośrodkiem tajemnej, erotyczne 
w swych źródłach rozkoszy jest 
Młodość. Od węzłowej sceny mszy 
w wiejskim kościółku poczyna się 
tedy w Pornografii mozolny pro
ces ożywiania na powrót całej rze
czywistości. Trudne to, bo tak dra
styczne, że nie da się publicznie 
wypowiedzieć. Dlatego właśnie 
Witold i Fryderyk prowadzą dzi
waczną pschomachię i reżyserują 

zdarzenia tak, by jednocześnie: 
związać dwoje Młodych erotycz
nym węzłem, związać Starość 
z Młodością, czyli siebie z nimi, 
poprzez wzajemną fascynację 

i swoistą „wymianę usług", na ko· 
niec - przebudować całą rzeczywi
stość tak, by stała się oprawą dla 
ekscytującej awantury. Do treści 
erotycznych prędko dochodzi 
okrucieństwo i zbrodnia - tak jak
by świat trzeba było koniecznie 
własnymi rękami zamordować, by 
nowy mógł ożyć na jego ruinach. 

Pornografia kończy się karuzelą 
trupów, która zda się produktem 
wyuzdanego szaleństwa. A jednak 
rzeczywistość finału książki rzą
dzi się jakąś - wcale rygorystycz
ną - logiką, a jej poszczególne ele
menty mają swoisty „sens", któ
rego brakło rytuałom z pierwszej 
części powieści (tzn. można je ob
jaśnić, odwołując się do specjalne
go „kodu", który stworzyli dla sie
bie główni bohaterowie i który 
uwierzytelnia ich własna emocja). 
Tak więc i to b]uźniercze dzieło 
stoi w końcu po stronie ładu i po
rządku - tyle że wytworzonego 
na chwilę , lokalnie, w pełnej emo
cji międzyludzkiej grze. ( ... ) 

Jerzy Jarzębski, 
Tekst pochodzi z posłowia 

do Pornografii, Witolda Gombrowicza 
Kraków 1987 

„Chcę się zabezpieczyć przed pewną 
anomalią, która następuje, gdy czlowiek 
schodzi z jednej jedynej dozwolonej drogi. 
Czy pan rozumie?" 



Witold Gombrowicz 

Gombrowicz pozostał pisarzem 
- i człowiekiem - który za żadną 
cenę nie chciał poddać samego 
siebie ... poddać własnej wyobraź
ni i oryginalności... obojętnie ja
kim ludziom, bóstwom, społe
czeństwom czy doktrynom. Moż
na i należy dodać: nie chciał tak
że poddać własnej kultury, zgo
dzić się na drugorzędność grun
tu, z którego wyrósł. 

Jan Błoński, 
O Gombrowiczu w: 

Gombrowicz i krytycy 

Ze zdjęć, jakie pozostały 
po pisarzu, patrzy na nas 
człowiek o ostrych, może 

nawet groźnych , rysach. Przystoj
ny, ale nieprzystępny. Opisywany 
jako megaloman i złośliwiec , lubił 

tworzyć swoją legendę . Ale pew
nie byłby zażenowany faktem, że 
historia umieściła go w gronie 
klasyków, a uczniowie wymienia
ją jego nazwisko jednym tchem 
obok Słowackiego i Mickiewicza. 

Witold Gombrowicz urodził się 
4 sierpnia 1904 roku w majątku 
Małoszyce koło Opatowa. Jego ro
dzina w 1911 roku przeniosła się 
do Warszawy, gdzie Witold rozpo
czął swoją edukację - najpierw 
w domu, pod okiem guwernerów, 
później w Gimnazjum i Liceum 
im. Stanisława Kostki w Warsza-

wie. Chłopiec wcześnie zaczął in
teresować się literaturą. Jako 
szesnastolatek opisał historię 
swojej rodziny, opieraj~ się 

na zbiorach domowego archi
wum. Po uzyskaniu świadectwa 
dojrzałości Gombrowicz rozpoczął 
studia na Wydziale Prawa Uni
wersytetu Warszawskiego, które 
ukonczył w 1927 roku. Po stu
diach przymierzał się do rozpoczę
cia aplikantury w Sądzie Powiato
wym, a następnie w Sądzie Apli
kacyjnym w Warszawie, ale osta
tecznie swoich planów nie zreali
zował. Zdecydował się bowiem 
na wyjazd do Paryża i uzupełnie
nie swojej prawniczej edukacji . 
W 1933 roku w wydawnictwie 
„Rój" po raz pierwszy ukazał się 
zbór opowiadali. Gombrowicza pt. 
Pamiętnik z oki-esu doji-zewania 
- oficjalny debiut pisarza. Zachę
cony sukcesami w 1934 roku Gom
browicz ostatecznie zrezygnował 
z zawodu prawnika i postanowił 
poświęcić się literaturze. W tym 
czasie powstały opowiadania: Fili
dor dzieckiem podszyty i Filibert 
dzieckiem podszy ty włączone póź
niej do powieści Ferdydurke. Po
wieści, która zaraz po ukazaniu 
się w 1937 roku, uczyniła Gombro
wicza popularnym. 

Lata poprzedzaj ące wybuch 
wojny były dla pisarza okresem 

„A to mnie rozebrali! Ja, w moim wieku, 
już nie powinienem być goly! Nagość - to 
dla mlodzieży!" 

wytężonej pracy. W tym czasie 
ukazały się jego pierwsze, najważ
niejsze utwory: Ferdydw·ke wła

śnie , Iwona, księżniczka Bw·gimda 
(w „Skamandrze") oraz Opętani. 

Pod pseudonimem Niewieski pu
blil<ował też w „Ekspresie poran
nym" powieść sensacyjną Urzecze
ni. W sierpniu 1939 roku, jeszcze 
przed wybuchem wojny, pisarz 
skorzystał z zaproszenia Polskich 
Linii Oceanicznych i wziął udział 
w inauguracyjnym rejsie statku 
„Chrobry". Zaskoczony przez woj
nę w Buenos Aires szybko zdecy
dował się na emigTację i pozosta
nie w Argentynie. Swoje pierwsze 
lata na obczyźnie spędził Gombro
wicz na nauce hiszpai1skiego i mo
zolnym wchodzeniu w argentyń
skie środowisko literackie. W 1944 
roku rozpoczął pracę nad Ślubem, 
który ukazał się dopiero w 1953 ro
ku. Wbrew pozorom był to niezwy-

kle trudny okres dla pisarza. 
W pierwszych latach wojny żył 

na granicy ubóstwa, ale niezmor
dowanie publikował artykuły i wy
głaszał odczyty, tłumaczył swoj 
dramaty na hiszpanski. Pomimo 
to - zmuszony nienajlepszą sytu
acją materialną - musiał podjąć 

pracę zarobkową w Banl<u Pol
skiin w Buenos Aires. 

W tym czasie Gombrowicz za
czął już pracę nad powieścią, 
w której miał zamiar wykpić 

wszystkie słabości, ułomności 

i śmieszności polskiej emigracji, 
bezwzględnie oskarżając ją o ma
łostkowość i zaściankowość - mo
wa tu oczywiście o Trans-Atlanty
ku, który ukazał się dopiero 
w 1953 roku w Paryżu (równocze
sme ze Ślubem). Ta ważna data 
jest również początkiem pracy 
nad Dziennikiem. Na przełomie 
1954 i 1955 roku Gombrowicz 

„ Ta myśl chora, zalatująca szpitalem, 
zdegenerowana i zdziczala, myśl 
obrzydliwa intelektualisty - tak - jest 
zachwycająca! Ona pana zachwyca!" 





porzucił pracę w banku i zaczął 
pracować nad kolejnymi swoimi 
arcydziełami: Pornografią i pierw
szym aktem Operetki. 

W latach 1956-1958 w Paryżu 
opublikowano I tom Dzienników, 
a po polsku wreszcie ukazały się 
najważniejsze utwory pisarza: 
Trans-Atlantyk, Ślub, Iwona, 
księżniczka Burgunda oraz zbiór 
opowiadań Bakakaj. 29 listopada 
1957 roku w Teatrze Dramatycz
nym w Warszawie odbyła się 
światowa prapremiera Iwony 
w reżyserii Haliny Mikołajskiej, 
zaś w Paryżu ukazał się Ferdy
durke odnosząc sukces nie tylko 
we Francj. i Pierwszy raz po pol
sku opublikowana zostaje też 
Pornografia (1960). W tym czasie 
w Gliwicach, w studenckim te
atrze STG Jerzy Jarocki przygo
towywał światową prapremierę 

Ślubu. 
Niemal od samego początku 

Pornografia cieszyła się niezwy
kłą popularnością i szybko zosta
ła przetłumaczona na kilka języ
ków. Popularność Gombrowicza 
rosła. Ogromna w tym zasługa Je
rzego Giedroycia i paryskiej „Kul
tury", gdzie pisarz regularnie pu
blikował od 1951 roku. I to tam 
- od 1953 roku - zaczął ukazywać 

się jego Dziennik. Po 1956 roku 
utwory Gombrowicza wreszcie 

znów można było czytać w Polsce. 
Na początku lat 60. pisarz - na za
proszenie Fundacji Forda - przy
jechał na roczne stypendium 
do Berlina Zachodniego. Nigdy 
już nie wrócił do Argentyny. 

Gombrowicz chorowaJ na ast
mę, która zaczęła coraz mocniej 
dawać mu się we znaki. Tułał się 
po szpitalach i coraz rzadziej znaj
dował czas na pisanie. To właśnie 
w tym okresie zatrudnił jako se
kretarkę swoją przyszłą żonę Ka
nadyjkę Marię-Ritę Lambrosse 
- młodą studentkę literatury, któ
ra po jego śmierci stała się amba
sadorką i strażniczką jego spuści

zny. Razem wyjechali na południe 
Francji i osiadli w Vence. Tym
czasem na scenach niemal całego 
świata widzowie gorąco oklaski
wali kolejne premiery dramatów 
Gombrowicza. Z powodzeniem 
wznawiano też jego utwory proza
torskie, a w Paryżu (po polsku) 
ukazał się Kosmos. W połowie lat 
60. Gombrowicz zdecydował się 
w końcu na publikację III tomu 
swoich Dzienników oraz ostatecz
nej wersji Operetki. Powieść Ko
smos otrzymała zaś prestiżową 
międzynarodową nagrodę wydaw
ców Prix Formentor. Po kilkulet
niej znajomości Gombrowicz ożenił 
się z Ritą. Pół roku póżniej 24 lipca-
1969 roku pisarz w Vence. 

„Ludzkość po trzydziestce 
wkracza w potworność. Cala 
piękność jest po tamtej, mlodej 
stronie." 

Osobliwa powieść erotyczna 

P owieści Gombrowicza nie 
sposób streścić. Każde 
streszczenie jest w jakiejś 

mierze gwałtem dokonywanym 
na utworze, a w przypadku Porno
grafii byłoby poczynaniem wyjąt
kowo niestosownym, bo prowadzą
cym do unicestwienia. Jeśli chciał
bym tak zwyczajnie opowiedzieć 

treść tej powieści, musiałbym ją 
sprowadzić do karykatury; nie mo
gę wykluczyć, że ten, do kogo skie
rowałbym taki referat, potrakto
wałby go - zwłaszcza, jeśli słabo 

zorientowany - jako dziwaczną hi
storię bez sensu. A że tak właśnie 
się działo, są na to dowody. 
W pierwszych pracach o Pornogra
fii usiłowano ją streszczać - głów
nie po to, by wykazać, że jest dzi
wactwem nie dorównującym wcze
śniejszym utworom Gombrowicza 
i świadectwem jego artystycznego 
upadku. ( ... ) Wypada zapytać: dla
czego proza Gombrowicza, a jego 
póżniejsze utwory w szczególności 
wykluczają streszczenie? 

Najpierw przystoi wspomnieć, 
że istnieje ogromna dziedzi
na utworów, które z natury swej 
streszczeniu się nie poddają. Jest 
to poezja. Utwory Gombrowicza 
nie mają, oczywiście, charakteru 
lirycznego, operuje on jednak ję
zykiem na sposób poetycki, nie 
darmo Julian Przyboś nazwał go 

kiedyś poetą prozy. Słowo st<:ino
wi dla niego wartość autonomicz
ną w dużo większym stopniu niż 
dla innych prozaików, ma zawsze 
być widoczne i oddziaływać sa
mym sobą. Gombrowiczowi obca 
jest fikcja przeżroczystości języka 
( .. . ). We wszelkim streszczeniu bi
nie z natury rzeczy autonomia 
słowa, a cała warstwa werbal
na podlega dekompozycji. 

(. „) 
W dziełach Gombrowicza ka

prys nie narusza systemu, system 
zaś nie przekreśla kaprysu, włą
czając go w pewien porządek lub 
syluując wobec kategorii nad
rzędnych. Kaprys i system ze so
bą współżyją, aczkolwiek uchwy
cenie zachodzących między nimi 
relacji natrafia niekiedy na trud
ności. Wyraża się owo współżycie 
w swoistej dialektyce ciągłości 

i luźności. Ciągłość zakłada kom
pozycję konsekwentną, o wyrazi· 
stych konturach, budowaną we
dług zasad dającej się ogarnąć 

i zrekonstruować logiki. Luźność 
sprzyja epizodyczności, wprowa
dzaniu wątków, które nie będą 
miały - jak się okaże - wpływu 

na bieg wypadków. („.) Tu może 
się pojawić w pierwszym rozdzia
le rewolwer, który nie wystrzeli 
w ostatnim, ale mogą też pojawić 
się przedmioty, sytuacje, posta-

„Moja narzeczona puszcza się z kimś 
takim. I jak ja mogę się bronić? Co ja 
mam robić? Puszcza się w dziwnym 
sposobie ... " 



cie, które w tradycyjnym opowia
daniu z pewnością nie miałby 
większego albo wręcz żadnego 
znaczenia (. „ ). 

W Pornografii staje się ważne 
to, co miało wszelkie dane, by być 
nieważne , by stanowić mało zna
czący szczegół , wydarzenie z tła, 

ewokowane jedynie po to, by wy
pełnić i ukonkretnić powieściowy 
świat. ( ... ) I te drobiazgi nasycają 
się znaczeniami, urastają do ran
gi symboli. ( ... )I rzeczywiście nie
ważność staje się ważna. 

( ... ) 
W ten świat powieściowy wkra

cza nieustannie żywioł równie 
niepokojący, co nieuchwytny, 
za pozornie małymi i błahymi re
aliami kryje się bowiem kosmos. 
Przestrzeń Pornografii jest - jak 
przestrzeń każdej pow1esc1 
- ograniczona, wyraźnie określo
na, chciałoby się powiedzieć - ka
meralna. Z pozoru nie różni się 
od przestrzeni dawnej powieści 

ziemiańskiej, tak na jej szczy
tach, choćby w Nad Niemnem, 
jak i w jej realizacjach ubogich 
i wtórnych. Nie brakuje tu nicze
go: jest dwór, sąsiedztwo , które 
się odwiedza, pobliski kościół, 
okoliczne miasteczko, ogród i po
la. W przypadku powieści w so
lidnym archaicznym stylu takie 
wyposażenie z pewnością by wy-

starczało, nie spełnia jednak wa
runków, jakie stawia Gombro
wicz. Spoza swojskiej i małej 

przestrzeni dworu i przyległości 
wychyla się kosmos. 

( ... ) 
Wszystko, co się w Pornografii 

pojawia, ma utajone znaczenia, 
wiąże się z czymś szerszym, bar
dziej zasadniczym, rozleglejszym. 

( ... ) 
Ale Pornogralia to nie tylko po

wieść filozoficzna. to także - tak 
się w każdym razie przyjęło my
śleć - powieść erotyczna. Jedno 
nie stoi w sprzeczności z drugim, 
tym bardziej, że działania Fryde
ryka polegają na motaniu miło
snej intrygi. Cóż to jednak zna
czy powieść erotyczna i - przede 
wszystkim - dlaczego, z jakiego 
powodu, nosi ona tak niezwykły 
tytuł? Czy jest on uzasadniony? 
Jakie elementy tekstu go moty
wowały? ( .. . ) 
Słowo „pornografia" pada 

w powieści tylko raz, na samym 
początku intrygi, w momencie, 
w którym Fryderyk chce połą

czyć Henię i Karola , ale zdaje so
bie sprawę, że osiągnięte rezulta
ty są nader mizerne. 

W innym miejscu ( ... ) pada sło
wo „nieprzyzwoitość'', jeszcze 
gdzie indziej mówi się o „jakiejś 
dziwnej erotycznej kombinacji, 

„Między nimi nic. Nic. Nic! Tylko moja, 
żerująca na nich pornografi.a! Ach, gdyby 
mieli o parę lat więcej!" 

niesamowitym zmysłowym kwar
tecie". Czy to jednak usprawiedli
wia tytuł? (. .. ) 

A wiec miał on (tytuł) stanowić 
swego rodzaju prowokację, stać 
się mocnym uderzeniem, przycią
gającym uwagę czytelnika, taka 
- jak można się domyślać - była 
intencja pisarza. Gombrowicz był 
jednak twórcą zbyt świadomym 
literackiego rzemiosła i zbyt kon
sekwentnym, by zadowolić się ze
wnętrznym jedynie, uzasadnie
niem tytułu. Jak się zdaje miał 
on oddać pewne właściwości bu
dowanego w Pornografii świata. 

Jest to bowiem najbardziej oso
bliwa powieść erotyczna (czy po
wieść o erotyce), jaką można so
bie wyobrazić, taka, w której 
w istocie nie ma wątku miiosne
go jako realności, istnieje on jako 
pewna potencjalność, jako zespół 
zdarzeń , które dopiero mają się 
wykrystalizować i dokonać. Wą
tek miłosny staje się więc w pe
wien sposób sztuczną konstruk
cją, w istocie wymuszoną 

na dwójce młodych bohaterów 
- Heni i Karolu. Staje się te
atrem, który Fryderyk, odznacza
jącym się feblikiem reżyserskim , 

stara się zmontować z ludzi 
z krwi i kości. Można tu mówić 
o erotyce wymuszonej i narzuco
nej . ( ... ) 

Tytuł można zapewne wiązać 
nie tylko z barkiem spontaniczno
ści, także - za swoistą niestosow
nościa. W istocie wszystko jest tu 
niesto~owne - z całą tą „dziwną 
erotyczną kombinacją" na pierw
szym miejscu. Niestosowne są 
inicjatywy Fryderyka, ale niesto
sowne SA także poczynania in
nych bohaterów. Niekiedy chcia
łoby się powiedzieć - manifesta
cyjnie niestosowne. Każdy , kto 
w tę erotyczną kombinację został 
wplątany, ma - by tak powiedzieć 
- chwilę niestosowności. 

( ... ) 
Dalszym czynnikiem, który 

może w jakiejś mierze uzasad
niać tytuł , jest zespolenie erotyki 
z agresją. Na tym połączeniu 
opiera się koncepcja pow ,ieści 
i wynikająca z takiego pomysłu 
fabuła. Agresja jest tu czynni
kiem narastającym, ujawnia się 
początkowo w rozdeptaniu glisty, 
by potem się w pełni zademon
strować w serii zabójstw (w Por
nografii trupy sypią się niemal 
tak obficie jak w kronikach histo
rycznych Shakespeare'a). 

Fragment Szkicu o Pornografii 
pochodzi z książki 

Michała Głowińskiego 

Gombrowicz i nadliteratura, 
Kraków, 2002 

„Śledzić, podglądać - czy nie zdradzi się, ze 
swoim podnieceniem ... 
podglądać„. " 



„Staną się kochankami ... 
Dla nas, już za starych, to jedyna szansa 
zbliżenia się do nich„. erotycznego ... " 
Wszystkie cytaty w programie pochodzą z Pornografii Witolda Gombrowicza 

Zespót 
Artystyczny 

w sezonie 2009/201 O 

Ryszarda Bielicka-Celińska 

Agnieszka Bieńkowska 

Maria Bieńkowska 

Beata Ciołkowska

Marczewska 

Beata Deutschman 

Krystyna Gawrońska 

Małgorzata Jakubiec-Hauke 

Marta Kadłub 

Ewa Kopczyńska 

Elżbieta Laskiewicz 

Agnieszka Okońska 

Michał Bałaga 

Kamil Bochniak 

Aleksander Blitek 

Artur Hauke 

Przemysław Kania 

Adam Kopciuszewski 

Krzysztof Korzeniowski 

Grzegorz Kwas 

Zbigniew Leraczyk 

Andrzej Rozmus 

Andrzej Śleziak 
Jarosław Tyran 

Piotr Zawadzki 

Współpracują: 

Monika Rzeźniczek, 

Krzysztof Włosiński, 

Andrzej Lipski, 

Maria Meyer, 

Suflerki: Agnieszka 

Dzwonek, Ewa Żurawiecka 

Inspicjenci: Urszula Czyż 

Premiery 
Teatru Zagtębia 
w Sosnowcu 
w sezonie 2009/201 O 

Wrzesień 

Królewna Śnieżka 
gw braci Grimm 
Reżyseria : Karol Suszka 

Październik 

Wiśniowy sad 
Antoni Czechow 
Reżyser i a: LinJs Zaikauskas 

Styczeń 

Cymes!Cymes! 
Jan Szurmiej 
Reżyseria: Jan Szurmiej 

Marzec 
Pornografia 
Witold Gombrowicz 
Reżyseria: Jacek Bunsch 



Zastępca dyrektora 
do spraw ekonomicznych, główna księgowa: 

Helena Równicka 

Biuro Obsługi Widzów: 

Jolanta Wędzik, 
Danuta Skurzyńska, 
Agnieszka Zarychta 

Zespół obsługi sceny: 
Kierownik działu technicznego: 

Paweł Dzierzkowski 

Sekcja światła i dźwięku: 

Maciej Kędzierski, 

Paweł Dąbek, Krystian Dziubanek, 
Kajetan Górny, Leszek Wiślak 

Sekcja montażystów sceny: 

Piotr Labiś, 
Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, 

Krzysztof Czermak 

Rekwizytorzy: 

Grzegorz Dzwonek, Katarzyna Kołodziej 

Garderobiane: 

Jadwiga Goncerz, Dorota Jamrocha, 
Danuta Pater, Leokadia Penkala 

Pracownia perukarska: 

Maria Bem, Anna Kwiecień, Anna Opas, Aneta Młynarkiewicz 

Pracownia krawiecka: 

Halina Gocyła, Małgorzata Soból, 
Jolanta Stompel, Jolanta Trzcińska 

Pracownia modelatorska: 

Andrzej Słowiński 

Pracownia stolarska: 

Tomasz Cesarz, Witold Kraczyński, Kazimierz Zimny 

Biuro Obsługi Widzów 
(wejście administracyjne) 

przyjmuje zamówienia 
zakładów pracy i szkół 

na bilety zbiorowe 
oraz abonamentowe 

codziennie w godz. 9.00 - 15.00 
tel. 266-11-27 

793-03-83 

Kasa Teatru czynna 
we wtorki, środy i czwartki 

w godz. 12.00 - 17.00 
w piątki, soboty i niedziel e 

w godz. 16.00 - 18.00 
tel. 266-87-66 

Wydawnictwo 
Teatru Zagłęb i a 

w Sosnowcu 

Redakcja programu: 
Joanna Malicka 

Opracowanie graficzne 
i ilustracje: 

Marek Michalski 
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