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Swiat napisany jest na dwa glosy. Młodość uzupełnia 

Pełnię Niepełną - to jest jej genialne zadanie. O tym 

właśnie mowa w „Pornografii". 

Za jedno z kapitalnych moich zadań estetycznych 

i duchowych uważam: znaleźć podej.kie do młodości 

bardziej ostre, niż to, które obecnie jest w użyciu. 

Pchnąć ją w dojrzałość! (tzlL ujawnić jej związki z doj

rndością). 

Witold Gombrowicz 



_Czy ja się mylę, gdy u mnie człowiek wschod:zący, miody, musi stać 

się bożyszczem (łub może rac:zej: dopowiedzeniem) człowieka urzeczywi

stnionego, starzejącego się, schod:zącego? Czy wypływa tylko z mojej 

patologii twierdz~nie, że dumne panowanie starszego nad młodszym, 

wraz ze wszystkimi swymi socjalnymi, kulturalnymi, psychicznymi kon

sekwencjami, służy między innymi do zatarcia innej rzeczywistości, ró

wnie ważnej - tej, mianowicie, że człowiek zstępujący może nawiązać 

z życiem kontakt tylko poprzez istotę wstępującą, dorastającą - albo

wiem życie zawsze jest „wschod:zące"? Czy jestem zboczeńcem, gdy 

twierdzę, że natura chłopca, tak specyficzna, tak odmienna w swej nie

. pełności, niedostateczności, niższości, w swojej przedziwnej lekkości, 

staje się kluczowa dla zrozumienia natury dorosłego - a więc i natury 

naszego, dorosłego, świata? Czy jestem chory, gdy twierdzę, że w ludz

kości odbywa się wciąż tajna współpraca wieków i faz rozwojowych, że 

dzieje się w niej gra urzeczeń, gwałtów, dzięki którym „dorosły" nigdy 

nie jest jedynie „dorosłym"? Mówimy: człowiek. To słowo dla mnie nic 

nie znaczy. Ja bym zapytał: człowiek w jakim wieku? Jakim wiekiem 

oczarowany? Jakiemu wickowi poddany? Z jakim wiekiem w swojej 

ludzkości związany? 

Dziennik 1961 - 1966 

Kraków 1986 
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,,Spróbujmy to lak wyrazić: człowiek, jak wiadomo, qży do ab

solutu, do Pełni. Do absolutnej prawdy, do Boga, do pełnej dojrzałości 

etc. Objąć wszystko, ..-zeczywislnić w całości proces rozwoju - taki jest 

ten imperatyw". 

„Otóż w „Pornografii" (-)ujawnia się inny, chyba bardziej tajony 

i mniej legalny cel człowieka, jego potrzeba Niepełni- Niedoskooałości... 

PodrzędnoścL Młodości-" 

"Autentycmość i nieautentyczność życia są mi równie cenne - moja 

antynomia to z jednej strony Wartość, a z drugiej Niedowartość- Nie

dostatecmość- Niedorozwój_(-) Niepowaga jest dla mnie równie po

trzebna człowiekowi, co powaga". 

„I według mnie jednym z narzędzi tej dialektyki Pełnia - Nie pełnia, 

Wartość - Niedowartość, są rozmaite okresy wieku ludzkiego. Dlatego 

tak niezmierną i dramatyczną rolę przyznaję wiekowi wstępnemu - mło

dości. I dlatego .mój świat jest zdegenerowany: to tak jakby pan złapał 

Ducha za kark i zanurzył go w lekkość, w niższość_" 

„Naturalnie ja w ,,Pornografii" nie tyle rozglądam się za tezami 

filozoficznymi, ile pragnę wydobyć artystyczne i psychologiczne moż

liwości tematu. Szukam pewnych „piękności" takiemu konfliktowi od

powiadających. Czy ,,Pornografia" jest metafizyczna? Metafizyka, to 

znaczy „pozafizyczność", „pozacielesność", a moją intencją było po

przez ciało dotrzeć do pewnych antynomii ducha". 

Dziennik 1957 - 1961 

Kraków 1986 
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„Pornografia". Sciąganie w dół dwóch starszych pa
nów._ w ciało, zmysły, nieletność ..• Kiedy to pisałem, 

czułem sie niewyraźnie. Ale „fizyka" była mi potrzebna, 
konieczna nawet, jako przeciwwaga metafizyki. I na od
wrót - metafizyka wola o ciało. Nie wierzę w ftlozofię 
nieerotyczną. Nie ufam myśleniu, które wyzwala się 
z płci ... 

Dziennik 1957 - 1961 
Kraków 1986 

„.A może bardziej jestem sprzęgnięty z narodem, niż 
mi się zdaje? Znów to podejrzenie. A jeśli „Pornografia" 
jest próbą „odnowienia" polskiego erotyzmu? 

Próbą odnalezienia erotyzmu, który by bardziej od
powiadał naszemu losowi - i naszej historii z lat ostatnich, 
złożonej z gwałtów, niewolnictwa, poniżenia, walk szcze
nięcych, będącej zstąpieniem w ciemną krańcowość świa
domości i ciała? A może „Pornografia" to polski, nowo
czesny, erotyczny, poemat narodowy?_. 

Dziennik 1957 - 1961 
Warszawa 1986 



„Pornografia" dzieje si_ę w Polsce łat wojennych. Dlaczego? 

Trochę dlatego, że klimat wojny dla niej najwłaściwszy. Trochę, 

że to jednak polskie - i nawet może pomyślane było, w pierwszym 

rzucie, odrobinę na wzór taniego romansu z gatunku Rodzie

wiczówny, czy Zarzyckiej (czy to prawdopodobieństwo znikło 

w późniejszym opracowaniu?). A trochę na przekór - żeby pod

sunąć narodowi, iż w jego łonie zmieszczą się inne konflikty, dra

maty, idee, oprócz tych •.• teoretycznie ustalonych. 

Tej Polski wojennej nie znam. Nie bylem przy tym. W ogóle 

Polski od 1939r. nie oglądałem. Opisałem to tak, jak sobie wyob

rażam. To więc jest Polska imaginacyjna - i nie przejmujcie się, że 

czasem pomylone, czasem może fantastyczne, bo nie o to chodzi 

i to zupełnie bez znaczenia dla spraw tutaj się odbywających. 

Jeszcze jedno. Niech nikt nie doszukuje się w wątku związa

nym z Armią Krajową (w drugiej części) intencji krytycznej lub 

ironizującej. AK może być pewna mojego szacunku. Wymyśliłem 

tę sytuację - która mogłaby się zdarzyć w jakiejkolwiek organiza

cji podziemnej - gdyż tego wymagała kompozycja i jej duch, 

w tym miejscu trochę melodramatyczny. AK, czy nie AK, ludzie 

są ludźmi - wszędzie przytrafi się wódz, tchórzem nawiedzony, łub 

morderstwo dyktowane konspiracją. 

Wstęp do „Pornografii" 

Kraków 1986 



-.„Jestem śmiertelnie zakochany w ciele! Ciało jest dla 
mnie prawie decydujące. Żaden duch nie okupi brzydoty 
cielesnej i człowiek fizycznie niepociągający będzie dla 
mnie zawsze z rasy potworów, choćby to był sam Sok
rates!-. Ach, jak bardzo potrzebuję tego uświęcenia po
przez ciało! Ludzkość dzieli się dla mnie na część cieleś
nie pociągającą i część odpychającą, a granica jest tak 
wyraźna, iż to nie przestaje mnie zdumiewać. I choć mogę 
kochać nawet kogoś brzydkiego (Sokratesa), nigdy nie 
byłbym w stanic ,,kochać się"- to znaczy wciągając siebie 
samego w krąg oczarowania - bez pary ramion bosko 
cielesnych, przyciągających ..• obejmujących.-" 

Dziennik 1957 - 1961 
Kraków 1986 
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Dziennik 1957 - 1961 

Poniedziałek 

4 lutego br. (58) skończyłem „Pornografię". Tak sobie tymczaso

wo to nazwałem. Nie gwarantuję, ie tytuł się utrzyma. Nie spieszę 

z wydaniem. Za dużo moich ksiltiek ukazało się ostatnio w druku. 

Potrzeba, jedna z najbardziej natrętnych, podczas pisania tej 

dość pornograficznej miejscami „Pornografii": przepuścić świat 

przez młodość; przetłumaczyć na język młodości, czyli na język 

atrakcji ..• zmiękczyć go Młodościl!.··· Zaprawić go młodości• - aby 

dał się zgwałcić ..• 

Intuicja, która mi to podyktowała, zawiera w sobie chyba 

przekonanie, ie Męiczyzna jest bezsilny, wobec świata .•• będ1tc 

sillł tylko, nie będ1tc urokiem ... A zatem, aby mógł posi11.ść rzeczy
wistość, ona wpierw musi zostać przepuszczona przez istotę mo

gli.Cl!. się podobać ..• czyli mog11.c1t się oddać •.. niisz1t, słabsz1t. Tutaj 

do wyboru - kobieta, albo młodość. Ale kobiet~· odrzucam z po

wodu dziecka, dlatego, innymi slowy, ie jej funkcja zanadto spec

jalna. Pozostaje młodość. I tu powstają drastyczne form uly: doj

rzałość dla młodości, młodość dla dojrzaloś.:i. 

Co to takiego? Co napisałem? Nie tak prędko wyjaśni się, czy 

ten akcent, który kładę na Duchu Młodości i Sprawach jego jest 

coś wart ... I ile? 

Dziennik 1957 - 1961 

Kraków 1986r. 
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