
"Pornografia" wzbudziła wiele kontrowersji, nawet ówczesny nadworny krytyk 
Gombrowicza w Polsce - Artur Sandauer, odsądził ten utwór od czci i wiary. Oczywiście 
niesłusznie, chyba nie zrozumiał do końca o czym jest nowe dzieło pisarza, i jego ,  
jak się wydaje, nowy pogląd na własne pisarstwo. Dotąd większość utworów (poza 
"Ślubem" a z "Ferdydurke" na czele) miała charakter satyryczny,. Gombrowicz 
wykpiwał społeczne i osobiste zakłamanie rodaków, postulując dość łatwe rozwiązania 
-Synczyzna ! Teraz jego twórczość stała się bardziej radykalna, wręcz rewolucyjna  
w proponowanej zmianie perspektywy myślenia o rzeczywistości. Gombrowicz 
proponuje nam zastąpienie dotychczasowego porządku społecznego, stworzeniem 
nowego świata, gdzie Człowiek zajmie miejsce centralne, zamiast dominujących 
stereotypów ideologicznych (np. "Bóg, Sztuka, Naród, Proletariat") i poprawności zasad 
fałszywej "moralności" lub "tradycji". Ale już nie człowiek abstrakcyjny - jak trochę 
Henryk w "Ślubie", tylko Człowiek Autentyczny - młody, tj. taki, który jest sobą  
a nie rolą i funkcją społeczną. Radykalizm "Pornografii" jest do dziś niezmiennie 
aktualny i warto tę powieść ciągle na nowo czytać, aby bronić się przed duszącym 
gorsetem społecznych stereotypów. A przy tym powieść ta jest napisana niezwykle 
bogatym, poetyckim językiem i ma charakter powieści sensacyjnej. A o sprawie, która 
dręczyła Sandauera, Gombrowicz, przecież napisał w przedmowie: "Pornografia dzieje 
się w Polsce za lat 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 Rodziewiczówny, czy Zarzyckiej (czy to 
podobieństwo zanikło w późniejszym opracowaniu?). A trochę na przekór - żeby podsunąć 
narodowi, iż w jego łonie zmieszczą się inne konflikty, dramaty, idee, oprócz 
tych.teoretycznie ustalonych. Tej Polski wojennej nie znam. Nie byłem przy tym. W ogóle 
Polski od 1939 r. nie oglądałem. Opisałem to tak, jak sobie wyobrażam. 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 się tutaj odbywających. Jeszcze 
jedno. Niech nikt nie doszukuje się w wątku związanym 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 organizacji 
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, lub morderstwo dyktowane konspiracją W.G." 
Już wcześniej Gombrowicz nawiązał kontakt z Instytutem Literackim Giedroycia  
i Paryską Kulturą, gdzie od 1953 roku ukazywał się jego "Dziennik". Później wydany  
w zwartej formie, w trzech tomach, stał się kolejnym sławnym dziełem pisarza. Przez 
wielu czytelników "Dziennik" uważany jest za największe i najważniejsze dzieło 
Witolda Gombrowicza. Jest to niezwykły zbiór esejów i osobistych wypowiedzi  
na temat własnej twórczości, kultury i sztuki, filozofii i psychologii. Utwór, może  
nie tyle genialny, co pokazujący genialność Gombrowicza, przenikliwość jego umysłu, 
skłonność do automistyfikacji, świadectwo trudnej walki jaką prowadził o siebie  
z dominującym nurtem kultury europejskiej i szczególnie polskiej, explicite 
przedstawiający jego psychologiczną filozofię stosunków międzyludzkich, wreszcie 



jego życie i, jakbyśmy dziś powiedzieli, obywatelską postawę "nauczyciela Polaków" - 
jak wyzwolić się z polskich kompleksów. "Dziennik" także i dziś nabiera szczególnego 
znaczenia, gdy większość diagnoz i postulatów jego autora jest w Polsce europejskiej 
paląco aktualna. Dziennik pisał Gombrowicz do 1966 roku, a więc także już po 
powrocie do Europy. 
Wrócił w 1963 roku dzięki stypendium Forda, które otrzymał na podróż i roczny pobyt 
w Berlinie. Do Polski jednak nie dotarł, zapewne w wyniku prowokacji p.B.Witek- 
Swinarskiej, która oczerniła go w spreparowanym wywiadzie dla polskiej prasy. 
Prowokacja ta w każdym razie uniemożliwiła publikację utworów Gombrowicza  
w Polsce, a Gombrowicz stał się jednym z wrogów reżimu komunistycznego,  
co śmieszne jest o tyle, że jego pisarstwo dalekie było od doraźnego politykowania, 
Gombrowiczowi wszak chodziło o radykalną uniwersalną rewolucję stosunków 
międzyludzkich i społecznych, a nie o rozważania ideologiczne. 
W Berlinie pisarz kończył swój chyba najważniejszy utwór "Kosmos" Niezwykły 
najcieplejszy chyba utwór, mimo mrocznej fabuły, w dorobku pisarza, rodzaj 
rozliczenia się z własnym życiem i zarazem fascynujący traktach filozoficzno-
psychologiczny o konstruowaniu obrazu świata przez kształtujący go umysł człowieka. 
"Kosmos" przyniósł autorowi międzynarodową Nagrodę Wydawców (Nobla nie zdążył 
już otrzymać) i sławę w kręgach europejskich intelektualistów. Powoli twórczość 
Gombrowicza zaczęła być dostrzegana i właściwie doceniana, a jej znaczenie ciągle 
rośnie do dnia dzisiejszego. Głębia myśli, polot i nowatorstwo myślenia autora 
"Kosmosu" nie mają sobie równych we współczesnej literaturze światowej,  
a problematyka jego utworów i jej precyzyjne ujęcie do dziś stanowią wzór niedościgły 
i ważny ze względu na aktualne przesłanie. 
Gdybyśmy tak naprawdę chcieli, bardzo wiele moglibyśmy się od Gombrowicza 
dowiedzieć o nas i nauczyć o świecie, który nas otacza i może lepiej i mądrzej by się 
nam żyło. 
W roku 1966 okazała się jeszcze trzecia sztuka teatralna autora "Ślubu" - "Operetka",  
w formie operetki zapisana historia kultury europejskiej XX wieku i apoteoza wdzięku, 
naturalności, autentyczności i młodości. Utwór o tyle zabawny, co niezwykle trudny dla 
współczesnego teatru, który na ogół nie jest w stanie dobrze pokazać wszystkich 
warstw intelektualnych tego utworu 
(kilka lat później odnaleziono nieukończony dramat "Historia", który być może był 
zalążkiem "Operetki" - także znanej w wersjach). 
W 1964 roku Gombrowicz zamieszkał na stałe we Francji, gdzie długo chorując  
na astmę, zmarł w lipcu 1969 roku, mając prawie dokładnie 65 lat. 
Był pisarzem i myślicielem genialnym. 
Mistrzem w używaniu języka polskiego. 
Człowiekiem przenikliwie mądrym, zwykle po prostu nie rozumianym i dość 
skomplikowanym w codziennym kontakcie. 


